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ايناتيروم ،طوشكاون ،ليحرت يف اهلزنم جراخ ةيطارح ةأرما
تيمسوك فيس :ريوصت

ةيموكح ريغ ةمظنم يه (GRM) تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا
بوعشلاو تايلقألل ةيوغللاو ةينيدلاو ةيقرعلا قوقحلا نامض ىلع لمعت
نيب مهافتلاو نواعتلا زيزعتو ،ملاعلا ءاحنا عيمج يف ةيلصألا
رشنلاو بيردتلاو ةيلودلا ةرصانملا ىلع انتطشنا زكرت .تاعمتجملا

نم انئاكرش ةكبش اهنع ربعت يتلا تاجايتحالاب دشرتسن اننإ .ةيعوتلاو
 .ةيلصأ بوعشو تايلقأ لثمت ملاعلا لوح تامظنم ةكبش لالخ

051 نم رثكأ عم لمعت (GRM) تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا نإ
ايونس نيترم انترادإ سلجم عمتجي .ةلود05 نم برقي اميف ةمظنم
قوقحل ةيلودلا ةعومجملا لمحت  .ةفلتخم لود نم ءاضعأ01 مضيو
يداصتقالا سلجملا يدل ةيراشتسا ةفص (GRM) تايلقألا

يدل بقارم ةفصو (COSOCE) ةدحتملا ممألل عباتلا يعامتجالاو
ةعومجملا .(RPHCA) بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةنجللا
ةكرشو ةيريخ ةسسؤمك ةلجسم (GRM) تايلقألا قوقحل ةيلودلا

.مقر ةلجسم ةيريخ ةيعمج :يزيلجنإلا نوناقلا بجومب نامضب ةدودحم
.7594451 .مقر ةدودحم ةكرش503282

رقي فلؤملا
ءارجإ فرش يحنمل ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم ركشأ نأ ًالوأ دوأ

ةمهملا هذه ةيادب نم انتهجو ةيلماكتو ةقثب بنج ىلإ اًبنج ، ثحبلا اذه
ةميقلا ةحيصنلا ىلع مال اتاميلس ةديسلا ركشأ نأ دوأ .اهتياهن ىلإ

نويلع ينوناقلا فظوملا كلذكو ، يل اهتمدق يتلا ةيونعملا ةدعاسملاو
هجوتأ امك .اًريثك اندعاس دق تافلملا هذهل هناقتإ نأ ثيح ، يعاقبلا
نيذلاو ةيئانجلا ةلادعلا ةيلمع يف ةحلصملا باحصأ عيمج ىلإ ركشلاب
 .قرلا اياضق حلاصل نولخدتي

مت .ةيزيلجنإلا ىلإ رخآ فرط همجرتو ةيسنرفلا ةغللاب ريرقتلا اذه بتك
ةدحتملا تايالولا بتكم نم ةيلام ةدعاسمب ريرقتلا اذه دادعإ
تايوتحم نإ .يبوروألا داحتالاو لمعلاو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلل

الو ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمل ةديحولا ةيلوؤسملا يه ريرقتلا اذه
بتكم فقومل اساكعنا فورظلا نم فرظ يأ تحت اهرابتعا نكمي
داحتالا وأ لمعلاو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلل ةدحتملا تايالولا
.يبوروألا

ةظوفحم قوقحلا عيمج ،2202 ويام ، (GRM) ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم
نذإ نود ةيراجت ضارغأل لكش يأب هنم ءزج يأ جاتنإ ةداعإ زوجي الو .ةيراجت ريغ ىرخأ ضارغأل وأ سيردتلل روشنملا اذه  تايوتحم دامتعا زوجي

ةبتكملا يف حاتم روشنملا اذهلPIC جولاتك لجسGRM. ـب لاصتالا ىجري ، تامولعملا نم ديزمل .رشنلا قوقح باحصأ نم قبسم حيرص
.2202 ويام يف هرشن مت.ةيناطيربلا

لثمي ال .اهعوضوم لكشت يتلا ةلأسملل ماعلا يعولا عفريف ةمهاسمكGRM لبق نم ايناتيروم يف5102 ماعل قرلا ةحفاكم نوناق قيبطت رشن مت
.بناوجلاو ليصافتلا عيمج يف ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمل يعامجلا يأرلا ةرورضلاب هئارآو بتاكلا صن
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ىوتحملا
Iةمدقملا
IIينوناقلا قايسلا
IIIتاسرامملا عمقو قرلا ميرجت  لجأ نم ايناتيروم اهتذختا يتلا تاءارجالا

قرلاب ةهيبشلا
 قرلاب ةيبشلا تاسرامملا عمقو قرلا ميرجت نمضتملا130-5102نوناقلا ردصم
قرلاب  قلعتملا130-5102 مقر نوناقلا نومضم
130-5102مقر نوناقلا دودح

VIبجومب مكاحملل ةلاحملا ةيدوبعلا تافلم ةليصح
130-5102و840-7002 نوناقلا
840-7002 نوناقلا بجومب
طوشكاون يف ةيئانجلا ةمكحملا فرط نم اهيف تبلا مت يتلا تافلملا1
130-5102 مقر نوناقلا رودص دعب اهيف مكحلا متو وبيذاون يف ةيئازجلا ةفرغلا ىلإ ةلاحملا تافلملا2

وبيذاون يف اهرقم ،ةيدوبعلا تافلمب ةقلعتملا ةيلامشلا ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا فرط نم
مقر نوناقلا دامتعا دعب اهف مكحلا مت يتلاو ةمعنلا ةيالول ةيئازجلا ةمكحملل ةلاحملا تافلملا3

ةيدوبعلا لاجمب ةصتخملا ةيئانجلا ةمكحملا لبق نم5102-130
Bقرلاب ةصتخملا ةيئانجلا مكاحملا لبق نم اهيف مكحلا مت يتلاو ةلاحملا تافلملا

130-5102نوناقلا بجومب
طوشكاون رقملا- ةيبونجلا ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ةلاحملا تافلملا1
ةيبونجلا طوشكاون ةيالو ةمكحم : ةصتخملا تايالولا مكاحم ىدل تبلا راظتنا يف تافلم2
ةمعنلا اهرقم : ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ةلاحملا تافلملا3
Vتايئاصحإلا :زجوم
IVةمتاخلا
IIVتايصوتلا
شماوهلا
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Iةمدقملا
نع ةلالسلاب قاقرتسالا ةيعضو يف ريبك ددع مهنيب نم ةيعضولا

. (يديلقتلا قاقرتسالا) فورعملا دادجألا قيرط

ةبوعص نودجي قاقرتسالا نم نيجانلاو  اياحضلا نأ ريكذتلا ردجيو
سيل صاخشألا ءالؤه نأو ةصاخ ةلادعلاو ةيامحلا ىلإ جولولا ىلإ
نأ كلذ ىلإ فاضني .كلذ ىلع ةبترتملا فيلاكتلا لمحت مهرودقمب
ةيئاضقلا ةدعاسملا تاطاشن معد لجأ نم مظتني يندملا عمتجملا
ال مهنأل عقدم رقف يف اوقبف قرلا ةيعضو نم اورف نيذلا اياحضلل
ةلودلا فرط نم بسانم ليهأت وأ معد تاءارجإ نم نوديفتسي
قاروأ ىلع لوصحلل ةريبك لكاشم نم صاخشألا ءالؤه يناعيو
،ةدودحملا ةلودلا تامدخ ىلإ جولولا نود مهقيعي امم ،ةيندملا ةلاحلا

، لالغتسالل وأ مهدايسأ ىلإ ةدوعلا وأ ةشاشهلل مهضرعي اذهو
نم أزجتي ال ءزج ربتعي يئاضقلاو ينوناقلا ضيوعتلاو فارتعالاف
. يلعفلا مهجمد

وهف ةرهاظلا هذه نم ءزج ربتعي يقرعلا دعبلا نأ انربتعا اذإ هنأ ديب
ءاضقلا مت دق قاقرتسالاف. داصتقالا و فئاوطلا ماظنب طبترم اضيأ

تمت ينوناق رمأ دامتعا لضفب ليوط حافك دعب0891 هيلع
يأ ردصي مل ةنس62 دعب هنأ الإ ، ايناتيروم يف هيلع ةقداصملا

.ينوناقلا رمألا اذه مارتحاو قيبطت لجأ نم يئانج نوناق
يئاضقلا ماظنلا لكشتي فيك حرش ريرقتلا اذه لالخ نم لواحنسو

ىوتسم ليلحت لواحنو قاقرتسالا ةضهانم لجأ نم ايناتيروم يف
130-5102 نوناقلا قيبطت لالخ نم كلذو ماظنلا اذه ةيلاعف
. قرلا تاسرامم ةبقاعمو قاقرتسالا ميرجت نمضتملا

،كلذ عمو .قرلا ميرجت نوناق قيبطت ليلحت ىلإ ريرقتلا اذه فدهي
يف قرلا ةيعضو ضرعنس ،عوضوملا بلص يف لخدن نأ لبقو
ةيناتيروملا فئاوطلا لك يف العف دوجوم قاقرتسالاف .ايناتيروم
لاز ام نيذلا نيطارحلاب ىلوألا ةجردلاب قلعتيو ةفلتخم تاجردبو
،ونكساب ،ةمعنلا ةيالو يف ةصاخ) ناضيبلل ءاقرأك لمعي مهضعب
ةفينع تالماعم نم ءالؤه يناعيو اهريغو (لويكراب ،وركب لدع
ةفاضإلابو .لاجملا اذه يف تاعيرشتلا روطتل قبطم لهج عم ةئيسو
يكننوس ،رالوبلا) يهو رمسلا ىعدت  تاينثإ دجوت ،نيطارحلل
نم عونل تاسرامم ةيديلقتلا مهتاعمتجم يف اضيأ مهل (فلوولاو
يديك يف يكننوسلا دنع ةلاحلا هذهو قرلا طمن ىلع جاتنإلا ةمظنأ

نم عون ظحالي انهف اهرواج امو يبابليس يف صاخ لكشبو هغام
يف امأ ،رالوبلا عمتجم يف وه امم رثكأ حضاو لكشب قاقرتسالا

دقو ،لقأ لكشب ظحالت ةرهاظلا هذه نإف فوفلولاو يدهيك يكننوس
.تاعمتجملا هذه يف ىواكشلا بايغ ببسل اهب رعشي نأ نود رمت

ايناتيروم يف قاقرتسالا نأ قاقرتسالل يملاعلا رشؤملا ربتعيو
ةنسل اناتيروم ناكس نم %1.2 يأ اصخش000.09 ابيرقت لمشي
نم %26 نع ثدحتت ىرخأ تامظنم كلانه نأ نيح يف81021
ديدج لاقم بسح» قاقرتسالل اهضرعت لمتحملا نم تاب ناكسلا
ةكرحلا ثاعبنا ةردابم سيئر ردقيو2يس ب ب ةعاذإ هترشن
يف ناكسلا نم %02 ـب ددعلا ديبعأ دلو هادلا دلو ماريب ةيقاتعنالا
يجراخ وأ يلخاد يمسر حسم وأ ةسارد دجوت الو ،نهارلا تقولا
صاخشألا ددع نم يبيرقتلا وأ يقيقحلا ددعلا ةفرعمب حمسي
هذه يف صاخشألا نم ريثكلا دجوي هنأ دكؤم وه امو نيقرتسملا
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IIينوناقلا قايسلا 
نم ياهال يف اهرقم دجوي يتلا ةيلودلا لدعلا ةمكحم تلعج دقو
«عيمجلا هاجتا» نيفورعملا نيمزلملا نيلاثملا نم دحاو قاقرتسالا

اهنأب ايملاع قاقرتسالا ةسرامم ربعتو ، لودلا ةفاك ىلع ةقبطملاو
كهننت يتلا لودلا ةعباتمب ممألا لك مزلت و01.ةيناسنإلا دض ةميرج
ناسنإ لكل» :ةداملا هذه صنتو11،لدعلا ةمكحم مامأ  نوناقلا اذه
هتيصخشب فارتعالاو صخشلا يف ةلصأتملا ةماركلا مارتحا يف قحلا
ةصاخ ناسنإلل دابعتسالاو  قاقرتسالا عاونأ لك مرحتو ةينوناقلا
يسفنلا وأ يدسجلا بيذعتلاو صاخشألا يف ةرجاتملاو قاقرتسالا

.«ناسنإلا ةميق نم طحت يتلا ةيناسنإللا ةفينعلا تالماعتلا لكو

تايقافتاو ةيلود قيثاوم ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا لمشيو
ايناتيروم تقداص دقو .ةيرايتخا تالوكوتورب ىلإ  ةفاضإ ةصاخ
08 ةداملا صصختو اهتنبتو ةيلودلا دوهعلاو تايقافتالا لك ىلع
ةقداصملا تمت دقو . ةيلخادلا تاعيرشتلا ىلع اهميدقت اهروتسد نم
ةمدقم تحبصأ ثيحب دوهعلاو تايقافتالا هذه ىلع مظتنم لكشب
ةاضقلا لبق نم قيبطتلا ثيح نم  ةمزلم يهو ةينطولا نيناوقلا ىلع

ىلع ايناتيروم عقوت مل كلذ عمو ةفلاخملا ةينطولا نيناوقلا لدب يف
ةيدرفلا نوعطلا حمست يتلا تاياكشلا وأ ةيرايتخإلا تالوكوتوربلا
ةقلعتملا ةيقافتالاب طبترملا  يرايتخالا لوكوتوربلا ءانثتساب
نم ريبك لكشب دحي اذهو21.ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب
.ةيممألا تايلآلا لامعتسا

ىوتسملا ىلع قرلا ةبراحم لاجم ف ةلص تاذ تايلآ كلانهو
رداصلا بعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا ةصاخ يميلقإلا
مرحيو6891 ةنس ايناتيروم هيلع تقداص دقف1891 خيراتب
كلذك ايناتيروم تقداص امك .5 هتدام يف قاقرتسالا حيرص لكشب
قلعتملا بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفالا قاثيملا لوكوتوربا ىلع
.لفطلا هافرو قوقحل يقيرفإلا قاثيملا اذكو ايقيرفإ يف ةأرملا قوقحب

8491 خيراتب رداصلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نيدي
بسح ةيدرفلا تايرحلا نم ةعومجم نمضيو قاقرتسالا ةسرامم

سانلا لك دلوي» :3فرصتلل اهتيلباق مدعو ةيملاعلا ئدابملا
4.«قوقحلاو ةماركلا يف نيواستم

هذهب اهمازتلا اهروتسد يف ةيناتيروملا ةيمالسإلا ةيروهمجلا نلعتو
نم ىرخأ لاكشأو قاقرتسالا نأب فرتعتو ةيملاعلا ةقيثولا
5. ةيناسنإلا دض مئارج لكشي ناسنإلل دابعتسالا

ةنس اهضاقنأ ىلع ةدحتملا ممألا تءاج يتلا ممألا ةبصع ت دعأ دقو
ىلع ءاضقلا ةعباتمب ةعقوملا لودلا مزلتو قرلا مرجت ةيقافتا6291
6.ةسرامملا هذه

 وهو يلود قافتاب ةرم لوأل قارتسالا فيرعت مت ةيقافتالا هذه يفو
قوقح وأ ةيكلملا ببسب طوغض هيلع سرامت درف فورظ وأ ةلاح»
7.«ىرخأ

قرلا ىلع ءاضقلاب ةقلعتملا ةيقافتالا تمغرأ6591 ةنس يفو
سلجملا نع ةرداصلا قرلل ةلثامملا تاسرامملاو ءاقرألاب ةرجاتملاو
ىلع ءاضقلاب فارطألا تمزلأ ةفاضإ8يعامتجالاو يداصتقالا
 (دابعتسالا فورظ) ةرابعب ةفورعملا تاسرامملا

جاوزلا لاكشأو ةيدوبعلاو نيدلا ببسب قاقرتسالاب رمألا قلعتيو
9.لفط عاديإ وأ ةأرمإ ةلاحإ وأ لزانتلا وأ ءاسنلل يرسقلأ

ءدبم حبصأ ثيح هل ةلثامملا تاسرامملاو قاقرتسالا ميرحت مت دقو
ةيلود ةينوناق ةدعاق ةبتر ىلإ ىقري يلودلا نوناقلا ئدابم نم
نوكت نأ نكمي ال اهنأ ينعي اذهو» ةيعطق دعاوق» و اهيلع فراعتم
.(ةمقلا يف دجوت ةمزلملا دعاوقلا) ظفحت وأ ءانثتسا عوضوم
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فدهب جمانرب عضوب موقتس رقفلا ةبراحمب قلعتي اميف3102
كلت كلذ دعب حبصتل قاقرتسالا تافلخم ةبراحمو رقفلا ىلع ءاضقلا
ةبراحمو ينطولا نماضتلل ةماعلا ةيبودنملا) رزآتلا ةلاكولا
رداصلا583-9102 مقر موسرمب اهؤاشنإ مت يتلا (ءاصقإلا
ةبراحم ةيساسألا اهفادهأ نم يتلاو9102 ربمفون92 خيراتب
جولو زيزعتو ةشهلا تاقبطلاو ءارقفلا ناكسلا حلاصل رقفلاو ءاصقإلا
.ةيراقعلا ةيكلملا ىلإ نيفدهتسملا ناكسلا

فادهأ يف رهظت مل دابعتسالا تافلخمو قرلا ةبراحم نأ ظحاليو
اذكهو ،نماضتلا ةلاكو فادهأل اعجارت لكشي اذهو رزآت ةيبودنم
130-5102 نوناقلا ىلع قداص دق يناتيروملا ناملربلا نإف
5102 ربمتبس01 خيراتب رداصلا (5102 نوناق» هيلإ راشملا)
يغلي يذلاو قرلا تاسراممل مرجملاو قاقرتسالا ميرجت نمضتملا

ةدراولا تاءارجإلا نمض نم ناك يذلا ،7002 نوناقلا لحم لحيو
 قيرطلا ةطراخ يف

نمضتملانوناقلا ردصم
تاسراممل  مرجملاو قرلا ميرجت

قرلا
هيررقمو ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم  بعل دقل
يف قرلل ةضهانملا نيناوقلا دامتعا يف هب ناهتسي ال ارود نيصاخلا

ريفوت يف اروطت بستكا دق7002 نوناق نإف ةيادبلا يفو ،ايناتيروم
تاسرامملا ةفاضإب كلذو ) قرلا حنجو ةميرجل عساو فيرعت
ةبوقعلا كلذك نوناقلا اذه سسأ دقو . ةقبطملا تابوقعلاو (ةلثامملا
ةدعاسم ىلع صنو (ةمارغلاو ةيرحلا نم نامرحلا) ةجودزملا

.ةلثامملا تاسرامملاو قاقرتسالا اياحضل يلام ضيوعتو

ةيضقل دودحم وهف :ةريبك صقاون ىلع لمتشي صنلا نأ ديب
راطإ يف قبطي نأ نكمي الو ءاقرألا كالمل ةيدرفلا ةيئانجلا ةيلوؤسملا

قوقح تامظنم مايق ةيلامتحا ىلإ ضرعتي ملو .ةيئانج تاعباتم
ءوجللاب مهل حمست اياحضلا لجأ نم ةيندم ةيضق كيرحتل ناسنإلا

5091 ةنس يئاهن لكشب ايناتيروم يف قرلا ىلع ءاضقلا مت
لك مغر تيقب ةسرامملا هذه نكلو ةيسنرفلا تاطلسلا نم موسرمب
قوس يف ةقيقر عيبب ةطبترم ةلكشمل ةجيتنو0891 ةنس يفو كلذ
مقر اينوناق ارمأ ينطولا صالخلل ةيركسعلا ةنجللا تردصأ راطأ
ءاضقلا نمضت يذلا1891 ربمفون90 خيراتب رداصلا18-432
بابسأ ةبراحمل تاءارجإلا ددحي نأ نود ايناتيروم يف ةيدوبعلا ىلع
تحبصأ اذهبو تاسرامملا هذه يبكترمل ةيئازج تابوقع ضرفل وأ

. ةيدوبعلا ىلع يضقت ةلود رخآ ةظحللا هذه يف ايناتيروم

«7002 نوناق» (هيلإ راشملا)840-7002 مقر نوناقلا ءاج دقو
هنأب هفصو متو دوقع ثالث دعب7002 ربمتبس30 يف  دمتعا يذلا

عم يناتيروملا عيرشتلا ماجسنا ىلإ فدهي ايناتيروم يف مراص لوحت
يذلا يرايعملا دوهجملا نأب تفرتعا تاطلسلا نأل ةيلودلا تايقافتالا
دوعنسو31هفده لصي مل نآلا ىتح قاقرتسالا دض هب مايقلا مت
.ريرقتلا يف نوناقلا اذه قيبطت لوح ليصفتلاب

عاونألا لوح ةدحتملا ممألل ةصاخلا ةررقملا تماق0102 ةنس يفو
يف تصلخ يتلا نانيهاشارانلوب ةديسلا دابعتسالا نم ةرصاعملا

تاءارجإلل ةفيفخلا ةيلاعفلا لوح ةلصفم ةليصح ىلإ اهتمهم
دقو قاقرتسالا ةبراحمل  ةيناتيروملا ةموكحلا فرط نم ةذختملا
ةعجارمب ةيناتيروملا تاطلسلا ،هب تصوا ام نمض نم  تصوأ

قاقرتسالل احوضو رثكأ فيرعت ةفاضإ لجأ نم7002 نوناق
41.ةسرامملا هذه ةبراحمل ةماعو ةلماش ةيجيتارتسا ريوطتو
تاءارجإ ةيناتيروملا تاطلسلا تذختا ،تايصوتلا هذهل ةباجتساو
ةيضوفملا بتكم عم رواشتلاب كلذو ةيلاوملا تاونسلا لالخ ةماه
ةنس يف رفوتت تحبصأ ثيح ، نيئجالل ةدحتملا ممألل ةيماسلا
صاخ لكشبو لب تاءارجالا ةفاك لمشت قيرط ةطراخ ىلع4102
هذه مضتو .قاقرتسال  نم ةرصاعملا لاكشألا تافلخم ىلع ءاضقلا
هردق لجأ يف اهب مايقلا متيس تاءارجإ ةيجيتارتسالا ةقيثولا

ايناديم نيدوجوم نييمومع نيلعاف ةلودلا تكرشأ دقو51.نيتنس
يتلا نماضتلل ةينطولا ةلاكولا لثم ذيفنتلاب ةصاخ تائيه تأشنأو
سرام82 :خيراتب رداصلا84-3102 موسرم بجومب اهئاشنإ مت

IIIاهتذختا يتلا تاءارجإلا 
  قرلا ةبراحم لجأ نم ايناتيروم
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هتميرج هتفصب قاقرتسالا ىوعد مداقت مدع ، قاقرتسالاب ةطبترملا
ضعب حنم اذك, اياحضلل ةمدقملا تانامضلا ،ةيناسنالا دض

. يندملا فرطلا ليكشت قح تامظنملا

مقر نوناقلا نومضم
قرلاب قلعتملا
مرجملا ةيدوبعلا ميرجت نمضتملا130-5102 مقر نوناقلا لمشي
يفف، لوصف ةثالث ىلإ ةمسقم ةدام72 ةيدابعتسالا تاسرامملل
داوملا) ةلثامملا تاسرامملاو دابعتسالا فيرعت مت يديهمتلا لصفلا
،ةماعلا تابيترتلا (6 ىلإ4 داوملا) لوألا لصفلا قلعتيو . (3 ىلإ1
. اهتابوقعو مئارجلا فيرعت مت (91 ىلإ7 داوملا) يناثلا لصفلا يفو
ةلاح يف هعابتا بجي يذلا ءارجإلاب قلعتيف ثلاثلا لصفلا يف امأ

داوملا قاقرتسالاو دابعتسالا لاجم يف ةحنج وأ ةميرج دوجو
ةرم لوأل ةيناسنإلا دض ةميرجك قاقرتسالا رابتعا مت دقو02-72

،2102 ةنس تمت يتلا ةيروتسدلا ةعجارملا راطإ يف ايناتيروم يف
130-5102 نوناقلا يف ةيناسنإلا دض ةميرج ةفص ديكأت مت ثيح
81.ةيئانجلا ةيضقلا لاجآ مداقت مدع كلذك مضي يذلاو

01 دعب قاقرتسالا ةميرج ديدحت مت ،7002 نوناقلا راطإ يفف
دعب اهتفاضإ تمت حنج لكشت يتلاو اهب ةقحلملا تاسرامملاو تاونس
7002 نوناق نم عسوأ قيبطت لاجم5102 نوناقلو تاونس3
تاسرامملا دعبو يديلقتلا قاقرتسالا تقولا سفن يف لكشت يهو
، ءاقرألاب ةرجاتملاو قاقرتسالاو نيدلاب دابعتسالاك هل ةهباشملا
عاديإو يرسقلا جاوزلا لمشت يتلا- لاقتنالاو يرصقلا لمعلا
ايصن ديدجلا نوناقلا ديعيو (ريغلا ةدئافل ةأرمإ نع لزانتلاو لافطألا
6291.91  ةنسل ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف دراولا قاقرتسالا فيرعت
نيبكترملا دض تابوقعلا ديدشت مت130 -5102 نوناق و
ةبوقع نأ ىلع صني840-7002 نوناق ناك اذإف  :نيكراشملاو
ىلإ000.005 نم ةمارغو تاونس01 ىلإ5 نم سبح ةبوقع قرلا

نوناقلا نإف ، وروأ2832 ىلإ1911 يأ ةديدج نويلم
هذهو (ةقاشلا لامعألا عم ) نجسلا ةبوقع فعاضي5102-130
ىلإ000.052 نم ةمارغلا عفريو ةنس02 ىلإ01 نم ةرملا
بقاعتو ،وروأ40911 ىلإ595 يأ ةديدج ةيقوأ000.000.5
كلت نم ربكأ ةمارغو ةبوقعب قاقرتسالل ةهباشملا تاسرامملا كلذك
ةميرجلا بكترم ناك اذإو ، ميدقلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

اذهف ،ةيمومعلا ةطلسلل اعبات اليكو وأ ايمومع اطباض وأ افظوم
نوناق نم52-12-81 داوملا مزلتو ةبوقعلل ةددشم افورظ لكشي
ةيعضوب مهيغيلبت ةلاح يف فرصتلاب ءالؤه ةلودلا يلثمم5102
.قاقرتسا

نم مهريغو ةطرشلا ىلع دامتعالا نم لدب مكاحملا ىلإ ةرشابم
نوناق نإف كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيئانج تاعباتمب مايقلل تاطلسلا
ةيعامتجالا ةلاحلا ىلع ينبملا زييمتلا نابسحلا يف ذخأي ال7002
.ةيدوبعلا ةرهاظ ىتحالو مهئانبأ و نيقباسلا ءاقرألل

مهدايسأ لزانم ةرداغم نيررحملا نيقباسلا ءاقرألا ىلع بجيو
داجيإ مهنم بلطتت ةديدجلا ةيعضولا هذهو رخآ ناكم يف ةماقإلاو

ىلع مهلوصحو مهرسألو ءاذغلا نم مهتجاحب لفكتلل لخدو نكس
ةديدجلا مهتيعضو يف مهتيلالقتساب حمست فورظ بايغ يفو ضرأ
نمف بابسألا هذهلو ، ىمادقلا مهدايسأ ىلإ كلذ مهعفدي نأ كشوي
نم ةررقملا جمدلا ةداعإو جمدلا جماربل ةيكيمانيد دوجو يرورضلا

.يلعف لكشب اهقيقحت متي مل يتلاو نماضتلا ةلاكو لبق

ايلك ادامتعا7002 نوناق ذيفنت دمتعي ،ةصاخ تايلآ بايغ يفو
.ةماعلا ةباينلا وأ ةطرشلا ةدارإ ىلع

ممألاب صاخلا ررقملا ظحال هدامتعا نم تاونس3 دعب0102 يفو
نأ حضوأ امك نوناقلا اذهل اقبط ةعباتم يأ متي مل هنأب ةدحتملا

تالاحب ةقلعتملا ةيئاضقلا تاءارجإلا ذيفنت نود لوحت ةدع قئاوع
امل ةباجتسا ءاطعإل ةظفحتم ودبت مكاحملاو ةطرشلا : دابعتسالا
امأ مهل ةمدقملا قاقرتسالل ةهباشملا تاسرامملا نم هب حرصي
لبق نم طغضلا ببسب وأ نوناقلل ةيفاكلا ةفرعملا صقن ةجحب

تالاح ضعب فيصوت وأ فييكت مت دقف61.تاعومجم وأ تاعمتجم
متي مل ىرخأو ةريغص حنج اهنأب تاطلسلل ةمدقملا دابعتسالا

نإف تالاحلا ضعب يفو ، ةيفاكلا ةلدألا رصانع ةلق ببسب اهتعباتم
وأ اهديس وأ اهترسأ طغض تحت اهتياكش تبحست دق ةيحضلا
71.ةيلحملا تاطلسلا

اهتعباتم تمت يتلا دابعتسالا تالاحب فارتعالا بجي كلذ عمو
نم ةدحاو ةلاح نكلو ،840-7002 نوناقلل اقيبطت اهتمكاحمو
اهذيفنتو اهيلع مكحلا متو يضاقتلا لحارم لكب ترم قاقرتسالا
يف ةمدقملا تافلملل درج ميدقت لجأ نمو ،7002 نوناقلا بجومب
فلملل ضرعتنس لاثمك ةلاح ليلحتل840-7002 نوناقلا راطإ
مقر ةيضقلا يهو يلعف لكشب هذيفنت متو لحارملا لكب رم يذلا
.ملاس ديعسو كري ةوخألاب ةقلعتملا105/1102

ماق قرلا ميرجت لاجم يف ةيفاضإ تاءارجإ ذاختا ةرورضب افارتعاو
نوناقلا ىلع ةقداصملاب5102 ربمتبس يف يناتيروملا يناملربلا
تاسرامملل بقاعملاو ةيدوبعلا ميرجت نمضتملا5102/130
ىلع ةديدج تاحيضوت نوناقلا اذه لخدأ دقو .ةيدابعتسالا

تابوقعلا ديدشتو ميرجت ، ةرهاظلا فيرعت : ةديدع تايوتسم
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ايناتيروم يف5102 ماعل قرلا ةحفاكم نوناق قيبطت6

ريدقتل طقف تكرت اياحضلا قوقح نامضل ةيظفحتلا تاءارجإلا1
ود .(مهتيامح نامضل اياحضلا عاديإ ،نيمهتملا ةيرح) يضاقلا

وأ ةيظفل تاديدهتل اوضرعتي نأ نكمي اياحضلل ةيامح دوجو ن
مهب يدؤت دق وأ مهتياكش بحس لجأ نم تاديدهت اذكو  ةيدسج

 . ىمادقلا مهدايسأ رسأ ىلإ
كورتم وهو .ضيوعتلا باستحا ريياعمو ةكبش نوناقلا ددحي2

اياحض وأ ،لتقلا) مئارجلا ضعبل اسكع يضاقلا ريدقتل كلذك
لمتحملا زجعلا مامأو (مهضيوعت نوناقلا ددح يتلا باهرإلا
ينطولا قودنصلا الثمف اهل ضرعتلا مت لولح دجوت ال تانجلل
،هنع الدب ضيوعتلا مدقتف مهتملا لحم ةلودلا لحت وأ ضيوعتلل
ةمكحم ةاضق ماق ثيح ، امهيف مكحلا مت نيتلاح يفو
ةجردلا ةمكحم يضاق رربي نأ نود اياحضلل مدقملا ضيوعتلا
سسأ ىلع تاضيوعتلا هذه فانئتسالا ةمكحم يضاقو ىلوألا
الف ( قحلملا عجار) اياضقلا ضعب يفو ، ةينوناق تابيترت
.اياحضلل حونمملا ضيوعتلل ةاضقلا ضرعتي
فرطلا لثمت يتلا ناسنإلا قوقح تامظنم نوناقلا ضوعي ال3

42 ةداملا صنتو ، اهباسح ىلع فيلاكتلا دبكتت يتلاو يندملا
نم نوديفتسي قاقرتسالا اياحض نأ5102 نوناق نم
لفكتلل تاقوألا نم تقو يأ يف ضرعتي ملو ةيئاضقلا ةدعاسملا
ضيوعت الو يندملا فرطلا لثمت يتلا ناسنإلا قوقح تامظنمب
اياحضلا ضيوعت وأ  اياحضلا ةبكاومل اهدبكتت يتلا فيلاكتلا
.مهسفنأ
ةقيرطلاف ، هقيبطت ضرغل صاخ ءارجإ ىلع نوناقلا صني مل4

ةيئانجلا تاءارجالا ةنودم يف اهيلع صوصنملا كلت يه ةعبتملا
ميمعت يصويو ةميرجلا ةروطخ نابسحلا يف ذخأت ال يتلا

ةطرشلاو ةيرادإلا تاطلسلاو ةباينلا ءالكول كرتشم يرازو
قلعتت مهلصت ةياكش لكل ةبسانم ةلماعمو ةيانع ءاطعإب
ءالكو ىلع ةيئانجلا تاءارجالا نوناق رظحي الو قاقرتسالاب
در  قيقحتلا ةاضق ىلع الو ،قاقرتسا ةيضق فلم ظفح ةباينلا
. اياحضلل مزال ضيوعت حنمب ةاضقلا ىلع الو ىوعدلا

طقف سيل اهب مدقتي نأ نكمي ةياكشلا نإف5102 نوناق لضفبو
قيرط نع كلذ نم رثكأو لب ماحم ةدعاسمب وأ اهدحو ةيحضلا

ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا اهيف رفوتت ةسسؤم وأ ةمظنم
تامظنم نم ةمظنم وأ يمومع عفن تاذ ةسسؤم لك» صنت يتلا32
تاسرامملاو قاقرتسالا ةبراحمو ناسنإلا قوقح نع عافدلا
تاونس سمخ لقألا ىلع ةينوناقلا ةيصخشلاب عتمتت ةيقاقرتسالا

فرطلا لكشتو مكاحملا مامأ ةعفارملا اهنكميو عئاقولا خيرات نم
ىوتسم ىلعو«..... ايازم ةفصلا هذه اهحنمت نأ نود يندملا
مكاحملا نأ»02 هتدام يف5102 نوناق ءاج دقف تاءارجالا
.«ةيقاقرتسالا تاسرامملاو قاقرتسالا اياضق يف مكحلل.... ةلكشملا

ةصصختم ةيئانج مكاحم ثالث ءاشنإ مت ةداملا هذه ىلع ادامتعاو
يذلا200-6102 مقر ررقملاب اهصاصتخاو اهتارقم ديدحت مت
مكاحملا تاءارجإ ذيفنتل ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق ىلإ ليحي
.ةصصختملا ثالثلا ةيئانجلا

ةدعاسم5102 نوناق مهحنمي ةيدوبعلا اياحضب قلعتي اميفو
،ةيئاضقلا ةدعاسملاب ةقلعتملا030-5102 نوناقلا يف ةددحم

ىلع ةظفاحملل قاقرتسالا ةلاحب هراعشإ مت يذلا يضاقلا مزليو
لدعلا ءارزو لبق نم اعقوم اميمعت نإ لب اياحضلا ضيوعت قوقح
ءاطعإب ةماعلا ةباينلا ءاضعأ ةفاك يصوي ةيلخادلاو عافدلاو
قاقرتسالاب طبترت ةميرج لك ةعباتم نامضل ةمزاللا ةيانعلا
. (62/11/1202 خيراتب1202-401 مقر ميمعتلا)

نم81 ةداملا صنت ةعباتملا تاطلس نم ةالابماللاو ريصقتلا عدرلو
ىطاعتي ال ةيئاضق ةطرش ليكو وأ طباض يأ نأ ىلع5102 نوناق
نم ةبوقعل ضرعتي هيلإ مدقت يتلا قاقرتسالا تاسراممب ديدنتلا عم
وروأ0031 يأ000.005 ةمارغبو تاونس سمخ ىلإ نيتنس
ىوكش  ميدقت نكمي هنأ ينعي اذهو ، وروأ0062 يأ ةيقوأ نويلمو

حتفب رمأي يذلا ةيروهمجلا ليكو مامأ ءالكولاو طابضلا ءالؤه دض
 .مهدض ةيضق

مقر نوناقلا صقاون
تايصوتلاو ةيلودلا ريياعملل بيجتسي ديدجلا نوناقلا نأ مغر
قلعتت صقاون ىلع لمتشي لاز امف ةدحتملا ممألل ةصاخلا ةررقملا
:هقيبطتب

031-2015
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VIةيدوبعلا تافلم ةليصح
مكاحملا ىلإ اهتلاحإ تمت يتلا

و840-7002 نوناقلا بجومب
5102-130

840-7002 نوناقلا بجومب ةلاحملا تافلملا

 طوشكاون يف ةيداعلا ةيئانجلا ةمكحملا ف رط نم اهيف مكحلا مت يتلا تافلملا1

363/2011

364/2011

365/2011

 يديس خيشلا / ةمطاف

  كرابمأ ةجدخ
 دماح تنم هكلاسلا

 هللا دبع تنم ةنمآ
 ديز دلو دمحأ

نوناق
7002-840

نوناق
7002-840

نوناق
7002-840

 فلملا مقر  (نيلوهجم)نيمهتملا

ضيرحت ةميرجب سبلتلا
نع يلختلا ىلع صخشلا

لجأ نم هتماركو هتيرخ
هدابعتسا

ضيرحت ةميرجب سبلتلا
نع يلختلا ىلع صخشلا

لجأ نم هتماركو هتيرخ
هدابعتسا

ضيرحت ةميرجب سبلتلا
نع يلختلا ىلع صخشلا

لجأ نم هتماركو هتيرخ
هدابعتسا

 ةمرجم داوم( ةددحم) ةمهتلا

: مكحلا  مقر
5700/1102
:خيراتب
31/40/1102

مكحلا خيراتو مقر
: 6700/1102
:خيراتب
31/40/1102

مكحلا خيراتو مقر
: 7700/1102
:خيراتب
31/40/1102

خيراتو مقر
 مكحلا

فرطلا تابلط ضفرو مهتملا ةئربت
.يندملا
ةلحرملا يف فانئتسالا ةمكحم تنلعأ
نم فانئتسالا لوبق ايروضحو ةريخألا

مكحلا ديكأتو لصألا ءاغلإو لكشلا ثيح
ةمكحملا نع رداصلا57/1102 مقر
يف (»ج  م» اهيلإ راشملا) ، ةيئانجلا
ةدئاقل فيراصملاو موسرلاو طوشكاون
ىوتسم ىلع فلملاو ،ةيمومعلا ةنيزخلا
  ايلعلا ةمكحملا

فرطلا تابلط ضفرو مهتملا ةئربت
.يندملا

ىلإ فلملا ةلاحإ فانئتسالا ةمكحم تررق
:خيراتب ةررقملا ةسلجلا يسف تالوادملا
ىلع لاز ام فلملاو.01/01/8102
.فانئتسالا ةمكحم ىوتسم

فرطلا تابلط ضفرو مهتملا ةئربت
.يندملا

رارقلاب فانئتسالا لوبقب ةمكحملا تمكح
:خيراتب26/8102 مق
فانئتسالا لوبقب01/01/8102

 رارقلا
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 طوشكاون يف ةيداعلا ةيئانجلا ةمكحملا ف رط نم اهيف مكحلا مت يتلا تافلملا1

 نيسحلا /دمحأ501/2011
 نيمألأ تنم كلاسلا

 نيسحلا دلو دمحم
 نيسحلا دلو يناجتلا
 نيسحلا دلو وريذن
 نيسحلا دلو خيشلا
 نيسحلا تنم موثلك مأ

 دمحأ ديس دلو دمحم-

 نوناق
7002-840

 فلملا مقر  (نيلوهجم)نيمهتملا

نم هعنمو رصاق دابعتسا
دوصقملا برضلا ،سردمتلا
صخشلا ةمارك نيهي يذلا

يلختلا ىلع ضيرحتلاو
غالبإلا مدعو ةيرحلا  نع
  ةميرجلا نع

 ةمرجم داوم( ةددحم) ةمهتلا

خيراتو مقر
مكحلاو
033/1102
خيراتب
02/11/1102

خيراتو مقر
 مكحلا

ةمكحم مكح ديكأتو لصألا ضفرو الكش
مامأ مدقملا نعطلا رثإ ،.ىلوألا ةجردلا
يف فانئتسالا ةمكحم ىدل ماعلا يعدملا
ةيئانجلا ةفرغلا تدكأو ةيبرغلا  طوشكاون
ثيح نم نعطلا لوبق ايلعلا ةمكحملاب
 لصألا ثيح نم هضفرو لكشلا

نادم نيسحلا دلو دمحأ نأ ةمكحملا تررق
نيتنس هيلع مكحلاو دابعتسالا ةميرجب

. ةيقوأ000.005 ةمارغبو اذفان انجس
ةميرجب ةنادم نيملأ تنم ةكلاسلا
نينس نجسلاب اهيلع مكحلاو قاقرتسالا

000.005 ةمارغو ذيفنتلا فقو عم
 ةيقوأ

،نيحسلا دلو يناجتلا ،نيسحلا دلو دمحم
،نيسحلا دلو خيشلا ،نيسحلا دلو ريذن
نجسلاب غيلبتلا ضفر ةميرجب نينادم
ةمارغو ذيفنتلا فقو عم نيتنس
ترمأو مهنم دحاو لكل ةيقوأ000.001
ديعس لفطلل يعامج ضيوعتب نينادملا
ةيقوأ000.048 هردق غلبمب
،كري لفطلل ةيقوأ فلأ000.002و
نيسحلا تنم موثلك مأ ةئربت تردصاو
دمحأ ديس دلو دمحم  ةعباتم تضفرو
ةدئافل موسرلاو فيلاكتلاب تمزلأو
ةمكحم تردصاو ، ةيمومعلا ةنيزخلا
901/6102 مقر مكحلا فانئتسالا

ثيح نم فانئتسالا تلبقو ايروضح
033/1102 مكحلا ليدعتبو لكشلا
نع02/11/1102 خيراتب رداصلا
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيئانجلا ةمكحملا

ررضلا ضيوعت  حنم ةمكحملا تررق
ةديدج ةيقوأ000.021.2 هردق غلبمب
ديعس لفطلا حلاصل
ةديدج ةيقوأ000.000.040.1و
يقاب تدكأو ،هكري لفطلا رارضأ ضيوعتل
نم لك هب مدقت ضقنلاب نعط رثإ مكحلا
فانئتسالا ةمكحم ىدل ماعلا يعدملا
تردصأو : نيمهتملاو  ةيبرغلا طوشكاونب
يف ايلعلا ةمكحملل ةيئازجلا ةفرغلا

خيراتب03/7102 مقر اهمكح
نم فانئتسالا لوبق92/50/7102
 لصألا ثيح نم هضفرو لكشلا ثيح

 رارقلا
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 طوشكاون يف ةيداعلا ةيئانجلا ةمكحملا ف رط نم اهيف مكحلا مت يتلا تافلملا1

374/2013

179/2013

 هللا دبع ملاس دمحم

 خيشلا  ةتمحر

نوناق
7002-840

نوناق
7002-840

 فلملا مقر  (نيلوهجم)نيمهتملا

لامعا ىلع صخش ماغرا
قرلا

لامعا ىلع صخش ماغرا
قرلا

 ةمرجم داوم( ةددحم) ةمهتلا

:داوملا
2-4

:داوملا
2-4

خيراتو مقر
 مكحلا

خيراتب ةسلجلا يف فلملا ضرع
ىلإ هتلاحإ تمتو32/40/8102
ةيضقلا يف مكحلاب قطنلل ماهتالا ةفرغ
921/8102 مقر مكحلا ةلاحإو
ناويد ىلإ22/20/8102 :خيراتب
  سداسلا قيقحتلا

مكحلا بجومب ماهتالا ةفرغ ضفر
،81/20/9102 خيراتب رداصلا

 يندملا عازنلا ترقأو

 رارقلا
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ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا فرط نم130-5102 مقر نوناقلا رودص دعب اهيف مكحلا متو وبيذاون يف ةيئازجلا ةفرغلا ىلإ ةلاحملا تافلملا2
 وبيذاون ،ةمكحملا : ةيدوبعلاب ةقلعتملا تافلملا كلت ،ةيلامشلا

252/2011

21/2013

18/2014

72/2015

266/2013

دامحمأ ةعفرلا

دمحم- ميهاربا دمحما
 دمحمأ دلو ملاس

خيشلا دلو دولوم دلو دمحم
كرابمأ
دلو دولوم دلو  كلاسلا
كرابمأ خيشلا

 كلاسلا يدومح
 رمعا دلو كيماس

 باب تنم وتنيز
ركبيبودام

84-7002 نوناق
و ةيدوبعلاب قلعتملا
نمضتملا5002-510

  لفطلل يئانجلا ةيامحلا

:داوملا
20-30-40-70-90
ةيدوبعلا نوناق نم

:داوملا
نم20-40-60-70

 ةيدوبعلاب قلعتملا نوناقلا

نوناق نم4 ةداملا
قلتملا7002-840
ةيدوبعلاب
ةقلعتملا510-5002و
لفطلل ةيئانجلا ةيامحلاب

نوناق نم11-5 :داوملا
قلعتملا7002-840
 ةيدوبعلاب

فلملا مقر نومهتملا

فيصوتلا
 داعبتسالاب

فيصوتلا
 دابعتسالاب

فيصوتلا
 دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

 داوملاةمهتلا

مكحلا مقر
10/8102
:خيراتب
82/30/8102

مكحلا ردصي مل
 دعب

مكحلا ردصي مل
 دعب

20/8102
:خيراتب
82/30/8102

-

  مكحلا مقر

ايروضح ةيئادتبالا ةمكحملا تررق
ةمارغو تاونس01 نجسلاب ةنادإلا
موسرلابو ةديدج ةيقوأ000.52
ةيقوأ00001 ـب ةردقملا فيراصملاو

دقو .ةيمومعلا ةنيزخلا ةدئافل ةديدج
ىلع نآلا وهو مكحلا مهتملا فنأتسا

 فانئتسالا ةمكحم ىوتسم

تليحأ :ةتقؤملا ةيرحلا نم ديفتسي مهتملا
خيراتب ةيئانجلا ةمكحملل ةيضقلا
31/30/3102
 دعب مكحلا ردصي مل

تليحأ ، ةتقؤملا ةيرحلا نم مهتملا ديفتسي
ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ةيضقلا
90/20/5102:خيراتب

ىلع ايبايغ ىلوألا ةجردلا ةمكحم تمكح
مهتنادأو ةيدوبعلا ةميرجب نيمهتملا
ةمارغو ذفانلا سبحلا نم ةنس نيشرعب
فيراصملابو ةديدج ةيقوأ000.005

فلملا ، ةيمومعلا ةنيزخلا حلاصل موسرلا
  فانئتسالا ةمكحم ىوتسم ىلع  لاز ام

741/8102 مقر رمألا بجومب
رما ثيح،10/30/8102 :خيراتب
ايئزج ةلدألا ةيافك مدعب  قيقحتلا يضاق
ماهتالا ةفرغ تدكأو نيمهتملا حلاصل
ملو وبيذاون يف فانئتسالا ةمكحم ىدل
.نعطلاب ةباينلا ضرعتت

 رارقلا
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ةصتخملا ةيئانجلا ةمكحملا لبق نم130-5102 مقر نوناقلا دامتعا دعب اهف مكحلا مت يتلاو ةمعنلا ةيالول ةيئازجلا ةمكحملل ةلاحملا تافلملا3
 ةيدوبعلا لاجمب

09/2011

98/2011

25/2011

42/2012

01/2013

 لالب نب مأ خيشلا

دلو نايسلا دلو دمحأ خيشلا
 يننلا

 دمحأ لهأ ظوفحم دمحم

يتولبلا دلو دمحأ

 تاوك دلو دمحأ

ةنودم نم8-6 :داوملا
ةداملاو ةيئانجلا تاءارجإلا
نوناقلا نم6
قلعتملا7002-840
 ةيدوبعلاب

ةنودم نم8-6 :داوملا
ةداملاو ةيئانجلا تاءارجإلا
نوناقلا نم6
قلعتملا7002-840
ةيدوبعلاب

ةنودم نم8-6 :داوملا
ةداملاو ةيئانجلا تاءارجإلا
نوناقلا نم6
قلعتملا7002-840
ةيدوبعلاب

نوناق نم6 ةداملا
5102-130

ةنودم نم80-60 :داوملا
و ةيئانجلا تاءارجالا
نوناق نم6 ةداملا
قلعتملا7002-840
 ةيدوبعلاب

فلملا مقر نومهتملا

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
 دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

 داوملاةمهتلا

10/8102
:خيراتب
62/11/8102

-

20/8102
:خيراتب
62/11/8102

30/8102
:خيراتب
62/11/8102

:مقر مكحلا
40/8102
:خيراتب
82/30/8102

  مكحلا مقر

ايروضح ةيئادتبالا ةمكحملا تمكح
مهتملا دض ةيمومعلا ىوعدلا مداقتب
ةنودم نم80-60 :داوملل اقيبطت
نم60 ةداملاو ةيئانجلا تاءارجالا

هتدكأ يذلا840-7002 نوناق
اهتسلج يف هفيكب فانئتسالا ةمكحم

81/11/0202 خيراتب

مهتملا ايبايغ ةيئادتبالا ةمكحملا تنادأ
ةمارغو تاونس01 سبحلاب
ضيوعتو ةديدج ةيقوأ000.000.4

مقر مكحلا بسح ةيحضلل ررضلا
:خيراتب200/9102
ةمكحم هتدكأ يذلا52/11/9102

:خيراتب اهتسلج يف هفيكب فانئتسالا
نم40 :داوملل اقبط81/11/0202

ةداعإب ترمأو840-7002 نوناقلا
 مهرسأ ىلإ اياحضلا

ايروضح ةيئادتبالا ةمكحملا تمكح
مهتملا دض ةيمومعلا ىوعدلا مداقتب
ةنودم نم80-60 :داوملل اقيبطت
نم60 ةداملاو ةيئانجلا تاءارجالا

هتدكأ يذلا840-7002 نوناق
اهتسلج يف هفيكب فانئتسالا ةمكحم

81/11/0202 خيراتب

مهتملا ايروضح ةيئادتبالا ةمكحملا تنادأ
زاجتحاو دابعتسالا تاسرامم مئارجب
نم رهشأ6 ـب هتنادأو رصاق تابترم
0005 ةمارغو ذيفنتلا فقو عم سبحلا
نوناقلا نم6 ةداملل اقبط ةيقوأ
مقر مكحلا بجومب5102-130
:خيراتب رداصلا75/0202
مهتملا نيدي يذلا81/11/0202
، ةذفان رهشأ6 اهنم نجس نيتنس
 عاديإلاب ارمأ تردصاو

مداقتب ايبايغ ةيئادتبالا ةمكحملا تمكح
:داوملل اقبط مهتملا دض ةيمومعلا ىوعدلا
 ةيئانجلا تاءارجالا  ةنودم نم60-80
7002/840 نوناق نم6 ةداملاو
هفيك يف فانئتسالا ةمكحم رارقلا تدكأو

.81/11/0202 :خيراتب اهتسلج يف

 رارقلا
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ةصتخملا ةيئانجلا ةمكحملا لبق نم130-5102 مقر نوناقلا دامتعا دعب اهف مكحلا مت يتلاو ةمعنلا ةيالول ةيئازجلا ةمكحملل ةلاحملا تافلملا3
 ةيدوبعلا لاجمب

02/2013

56/2013

04/2014

62/2007

75/2010

77/2012

هنانلا ةمطاف

ومام دلو يديس

 دمحم نب وبا

هباي تنم ةمطاف

 ييبح / ظوفحم

وريتخن دلو ركبوب

ةنودم نم80-60 :داوملا
و ةيئانجلا تاءارجالا
نوناق نم6 ةداملا
قلعتملا7002-840
ةيدوبعلاب

ةنودم نم80-60 :داوملا
و ةيئانجلا تاءارجالا
نوناق نم6 ةداملا
قلعتملا7002-840
ةيدوبعلاب

ةنودم نم80-60 :داوملا
و ةيئانجلا تاءارجالا
نوناق نم6 ةداملا
قلعتملا7002-840
ةيدوبعلاب

نم10-50 :داوملا
52-3002 نوناق

840-7002 نوناقلا

840-7002 نوناقلا

فلملا مقر نومهتملا

فيصوتلا
دابعتسالاب

لالغتسالا
راطإ يف يرشبلا
 ةيدوبعلا

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

 داوملاةمهتلا

:مقر مكحلا
50/8102
:خيراتب
62/11/8102

:مقر مكحلا
60/8102
:خيراتب
62/11/8102

:مقر مكحلا
70/8102
:خيراتب
62/11/8102

:مقر رمألا
643/9102
:خيراتب
21/11/9102

تبلا راظتنا يف

تبلا راظتنا يف

  مكحلا مقر

ايروضح  ةيئادتبالا ةمكحملا تمكح
اقبط مهتملا دض ةيمومعلا ىوعدلا مداقتب
تاءارجالا  ةنودم نم80-60 :داوملل
 ةيئانجلا

7002/840 نوناق نم6 ةداملاو
هفيك يف فانئتسالا ةمكحم رارقلا تدكأو

.81/11/0202 :خيراتب اهتسلج يف

ايروضح  ةيئادتبالا ةمكحملا تمكح
اقبط مهتملا دض ةيمومعلا ىوعدلا مداقتب
تاءارجالا  ةنودم نم80-60 :داوملل
 ةيئانجلا

7002/840 نوناق نم6 ةداملاو
هفيك يف فانئتسالا ةمكحم رارقلا تدكأو

.81/11/0202 :خيراتب اهتسلج يف

ايروضح  ةيئادتبالا ةمكحملا تمكح
اقبط مهتملا دض ةيمومعلا ىوعدلا مداقتب
تاءارجالا  ةنودم نم80-60 :داوملل
 ةيئانجلا

7002/840 نوناق نم6 ةداملاو
هفيك يف فانئتسالا ةمكحم رارقلا تدكأو

81/11/0202 :خيراتب اهتسلج يف

ةيمومعلا ىوعدلا ءاضقنا نيبي رمأ
ىلع فلملا ظفحب ترمأو مهتملا حلاصل
دض ةباينلا تفنأتسأو قيقحتلا ىوتسم
ىدل مكحلا راظتنا يف ةيضقلاو رمألا

 هفيكب ماهتالا ةفرغ

ةيئازجلا ةفرلا ىلإ فلملا ةلاحإ مت
يف وهو91/70/0102 :خيراتب
ةمكحملا ىوتسم ىلع مكحلا راظتنا
 ةصصختملا ةيئانجلا

ةمعنلاب ةيئازجلا ةمكحملا نم رارق
يذلا01/2102 مقر مكحلا بجومب
اهنم سبحلا نم رهشا ةتسب مهتملا نادأ
كلذ هفيك ةمكحم تدكأو ةذفان ةثالث
رداصلا94/0202 مقر مكحلاب رارقلا
81/11/0202 :خيراتب

 رارقلا
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ةصتخملا ةيئانجلا ةمكحملا لبق نم130-5102 مقر نوناقلا دامتعا دعب اهف مكحلا مت يتلاو ةمعنلا ةيالول ةيئازجلا ةمكحملل ةلاحملا تافلملا3
 ةيدوبعلا لاجمب

هنوب تنم وتتيمأ

 هننلا هنانح
همانلا رمع لوطا

 نيدلا رون حنلا

 هديأ دلو رمع لوطا

هداميحانهيلخ
 دمحم يديس هليله

 لاف دمحأ ابيب

هديع دمحا نب دمحأ ديس

840-7002 نوناقلا

840-7002 نوناقلا

840-7002 نوناقلا

840-7002 نوناقلا

840-7002 نوناقلا

840-7002 نوناقلا

840-7002 نوناقلا

 نومهتملا

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

فيصوتلا
دابعتسالاب

 داوملاةمهتلا

 تبلا راظتنا يف

 تبلا راظتنا يف

تبلا راظتنا يف

تبلا راظتنا يف

 تبلا راظتنا يف

 تبلا راظتنا يف

 تبلا راظتنا يف

  مكحلا مقر

ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ فلملا ةلاحإ تمت
امو91/20/8102 :خيراتب ةصاخلا
 مكحلا رودص راظتنا يف لاز

تاونس5 نجسلاب مهتملا ةمكحملا تنادأ
نم40 ةداملل اقبط ذيفنتلا فقو عم
ةيلهألا طاقسإ دعب7002 نوناق
:خيراتب30/9102 مقر مكحلاب
52/11/9102

:خيراتب ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ فلملا ليحأ
 مكحلا راظتنا يف80/60/5102

بجومب مهتملا ايبايغ ةمكحملا تنادأ
خيراتب10/9102 مقر مكحلا
ةنس51 سبحلاب52/11/9102
ضيوعتو نييالم5 ةمارغبو ةذفان نجس

ةيدملا ةلاحلا قئاثو دادعإب ترمأو ررضلا
نوناقلا نم45 ةداملل اقيبطت ةيحضلل
 رصقلا ةيامحب قلعتملا5002/510

سبحلاب مهتملا ايروضح ةمكحملا تنادأ
ةمارغو ةذفان ةنس اهنم تاونس سمخ
مكحلاب ررضلل ضيوعتك000.000.1
:خيراتب10/6102 :مقر
61/50/6102

:خيراتب ةسلجلا ءانثأ مداقتلاب مكحلا
ةيئانجلا ةمكحملل62/11/8102

فانئتسالا ةمكحم تدكأ ، ةيقرشلا
:خيراتب رارقلا همعنلاب
81/11/0202

مكحلا راظتنا يفو تبلا راظتنا يف
 ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملاب

 رارقلا

60/2014

99/2014

35/2015

33/2015

110/2015

34/2013

28/2008

فلملا مقر
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 طوشكاون رقملا- ةيبونجلا ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ةلاحملا تافلملا1

غناينأوديماحاميهاربا

يلابلوك هللا دبع ونيسح

نوناق نم91 :ةداملا
5102-130

نوناقلا نم91 :ةداملا
5102-130

 نومهتملا

فصو قالطإ
دبعلاب صخش

 صخش دابعتسا

 داوملاةمهتلا

:مكحلا مقر
10/8102
:خيراتب
32/40/8102

:مكحلا مقر
20/8102
:خيراتب
32/40/8102

  مكحلا مقر

مهتملا ىلع ىلوألا ةجردلا ةمكحم تمكح
دابعتسالا مئارجب غناينأوديماحا ميهاربا

ةمارغبو انجس  ةنس ةبوقعب هتنادأو
ةنيزخلا ةدئافل ةديدج ةيقوأ000.52

فرط نم مكحلا فنأتسأو ،ةيمومعلا
ةيروهمجلا ليكو

ىلع ايبايغ ةيئادتبالا ةمكحملا تمكح
ةميرجب يلابيلوك هللا دبع ونيسح مهتملا
ةنس نجسلا ةبوقعب هتنادأو دابعتسالا

ةدئافل ةديدج ةيقوأ000.52 ةمارغو
اريإ ةمظنم تضفرو ةيمومعلا ةنيزخلا
ىلع رفوتت ال اهنأل يندملا فرطلا ليثمتل
ليكو لبق نم فانئتسالا بلط ، طورشلا
تلبقو مهتملا يماحمو ةيروهمجلا
ليكو فانئتسا ايروضح ةمكحملا
امأ ، لكشلا ثيح نم مهتملا و ةيروهمجلا

مكحلا رييغتب تمكح لصألاب قلعتي اميف
ةمكحملا نم رداصلا20/8102 مقر
ةيبونجلا طوشكاونب ةصاخلا ةيئانجلا
وحنلا ىلع ةيدوبعلا مئارجب ةفلكملا
:يلاتلا
نيتنس يلابيلوك هللا دبع ونيسح ةنادإ

ةمارغبو ذيفنتلا فقو عم انجس
91 ةداملل اقبط ةديدج ةيقوأ000.52
قلعتملا130-5102 نوناقلا نم
مهتملا تندأو ، ةيدوبعلا مئارج ةبقاعمب
يبيد وديص ةيحضلل ررضلا ضيوعتب
هردق غلبمب ىراغنص نوراه
نود يقابلاو ةديدج000.000.1
 . .رييغت

 رارقلا

110/2018

174/2018

ةصتخملا ةيئانجلا مكاحملا لبق نم اهيف مكحلا مت يتلاو ةلاحملا تافلملا
130-5102 نوناقلا بجومب قرلاب

فلملا مقر
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  ةيبونجلا طوشكاون ةيالو ةمكحم : صاصتخالا مكاحم ىوتسم ىلع مكحلا راظتنا يف تافلم2

 ودج هلال
 دومحم ملاس دمحم

 يديس هلال

 يراموس ودامم ايركز

ريغصا ميرم
جاحلا يدخ

 راتخملا يديس ةنمآ

نم8-40-30 :داوملا
130-5102 نوناق
ةداملاو ةيدوبعلاب قلعتملا
 رمألا نم80
ةقلعتملا5102-510
 لفطلل ةيئانجلا ةيامحلاب

130-5102 :نوناقلا
 ةيدوبعلاب قلعتملا

نوناقلا نم91 ةداملا
قلتملا5102-130
 ةيدوبعلاب

 نومهتملا

فيصوتلا
 دابعتسالاب

فيصوتلا
 دابعتسالاب

فيصوتلا
 دابعتسالاب

 تاظحالملا داوملاةمهتلا

  يناثلا ناويدلا ىدل قيقحتلا ديق

  يناثلا ناويدلا ىدل قيقحتلا ديق

   لوألا ناويدلا ىدل قيقحتلا ديق

459/2019

474/2018

455/2016

فلملا مقر

 ةيئازجلا ةفرغلا :ةيبرغلا طوشكاون ةيالو ةمكحم

ارمك ونيسوف

سامايداوديص يديس
يربماد يوب

نم32 ىلإ91 :داوملا
130-5102 نوناق

130-5102 نوناقلا

عباط اذ متش
 يدابعتسا

عباط اذ متش
 يدابعتسا

نيدأو ةيئازجلا ةفرغلا ىلإ فلملا ليحأ صاصتخالا مدع ببسب
ةيقوأ000.02 ةمارغبو ةذفان ورهشا ةتس سبحلاب مهتملا

نيمهتملا يماحم بلط . فيقوت ةركذم تردصا, ةديدج
 فانئتسالا ةمكحم ىدل قلاع فلملا ، فانئتسالا

000.52 ةمارغبو ةذفان ةنس  نجسلاب مهنم لك ةنادإ تمت
نم لك تنادأ امك مهدض فيقوت ةركذم رادصإو ةديدج ةيقوأ
فقو عم ةنس نجسلاب ارمك يبيلات دمحو ىراماك ركبوب
بلطو ئطاوتلا ببسب ةديدج ةيقوأ000.52 ةمارغو ذيفنتلا

ةمكحم ىدل قلاع فلملا ، فانئتسالا نيمهتملا يماحم
 فانئتسالا

1059/2019

1144/2019

 سماخلا قيقحتلا ناويد ، ةيبرغلا طوشكاون ةيالو ةمكحم

روتوب تنم هلال
وليدنايدا يلاع

مقر نوناقلا
5102-130

عيب ةلواحم
 صخش

1178/2021 سماخلا  قيقحتلا ناويد ىدل تبلا ديق

يريشنإ ،تناكت ،لوغروك ،هنكاربل ،هزرارتلا ،ةيلامشلا طوشكاون تايالو مكاحم ىدل تبلا ديق ةلاح دجوت ال
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 ةمعنلا رقملا- ةيقرشلا ةصاخلا يئانجلا ةمكحملا ىلإ ةلاحملا تافلملا3

 نورخآو ارواد يدامح
 ارايدأ وكينوك

و ارايدا ىسوم يلاك
 نورخآ

130-5102 نوناقلا

130-5102 نوناقلا

 نومهتملا

عباط اذ متش
 يدابعتسا

عباط اذ متش
 يدابعتسا

 داوملاةمهتلا

يدابعتسالا عباطلا وذ متشلا ةمهتب نيمهتملا ةئربت تمت
02/21/1202 خيراتب رداصلا20/1202 مقر مكحلاب
عئاقولا يف مكحلل اهصاصتخا مدع ةمكحملا تنلعأو
 ةيدمعلا حورجلاو برضلاب ةفوصوملا

يدابعتسالا عباطلا وذ متشلا ةمهتب نيمهتملا ةئربت تمت
02/21/1202 خيراتب رداصلا30/1202 مقر مكحلاب
عئاقولا يف مكحلل اهصاصتخا مدع ةمكحملا تنلعأو
.ةيدمعلا حورجلاو برضلاب ةفوصوملا

 تاظحالملا

88/2018

114/2019

فلملا مقر

ةمعنلا ةيالو ةمكحم : صاصتخالا مكاحم ىلإ ةلاحم تافلم

 يديس دمحأ يالوم

 بابحا رمع لوطإ

 ابوك دمحأ ميدخ

مئاصلا دمحم

 يدبع دلو رامع

130-5102 نوناقلا

130-5102 نوناقلا

130-5102 نوناقلا

130-5102 نوناقلا

130-5102 نوناقلا

 دابعتسالا ةميرج

 دابعتسالا ةميرج

 دابعتسالا ةميرج

 دابعتسالا ةميرج

 دابعتسالا ةميرج

ةياكشلا بحس دعب ةديدج ةيقوأ000.051 ديدست :حلاصت
 قيقحتلا ىوتسم ىلع

ةباينلا تبلط . ةيئاضقلا ةباقرلا تحت مهتملا عضو مت
فانئتسالا ةمكحم ىوتسم ىلع لاز ام نآلا وهو فانئتسالا
 هفيكب

 قيقحتلا ءاهنإب رمأ

  قيقحتلا ىوتسم ىلع لاز ام فلملا

  قيقحتلا ىوتسم ىلع لاز ام فلملا

147/2021

148/2021

271/2021

185/2021

144/2020

نويعل ةيالو ةمكحم ىلإ ةلاحم تافلم

اتقؤم ليبسلا ءالخإب رمأ ظوفحم دلو مودإ
  هفيكب ماهتالا ةفرغ نع رداص

:نوناقلا
5102-130

تاسرامم
 دابعتسالا

142/2021 قيقحتلا ىوتسم ىلع

 هفيك ةيالو ةمكحم

فلملا مقر  مكحلا مقر تاظحالملا داوملاةمهتلا نومهتملا

-- - تاسرامم
 دابعتسالا

رارقلاب بترم نود رصاق لمع فييكت  ةداعإ
ةلاحلا قئاثو دادعإب يضاقلا رمأ. يديهمتلا
ثيح نم ةساردلل فلملا لاحأو ةيحضلل ةيندملا
 دوهشلا روضح دنع لصألا

87/2019
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نويعل ةيالو ةمكحم ىلإ ةلاحم تافلم

مسق سيئر كرابمأ دلو دمحم دابعتسالاب فيصوتلا
 ةيدوبعلا ةضهانم ةبراحم

ةيروهمجلا ليكو لبق نم رضحملاب ظافتحالا مت
اقبط60/70/8102 :خيراتب يبابليس يف

ةجحب ةيئانجلا تاءارجالا ةنودم نم63 ةداملل
مامأ ضورعم يراقع عازنب قلعتت ةيضقلا نأ

 هجني لو ةعطاقم ةمكحم

خيراتب99/8102 مقر رضحملا
كردلا ةقرف نم82/50/8102
هجني دلوب

فلملا مقر  مكحلا مقر تاظحالملا داوملا
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Vتايئاصحإلا :زجوم
840-7002 مقر نوناقلا قيبطت

 اهيف مكحلا مت4

 اهيف مكحلا مت2

 اهيف مكحلا مت41

–

–

02- «(Jr ãONU 

 تاظحالم

6

5

81

ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ اهتلاحإ تمت تافلملا لك
 (ةمعنلا) ةيقرشلا ةصتخملا

ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ اهتلاحإ تمتتافلملا لك
(ةمعنلا) ةيقرشلا ةصتخملا

92

 ةلصاولا تافلملا

 طوشكاون ةيالو

 وبيذاون ةيالو

 يقرشلا ضوحلا ةيالو
 ةمعنلا

يبرغلا ضوحلا ةيالو
 (نويعل)

هباصعل ةيالو
 (هفيك)

 مكاحملا
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130-7002 مقر نوناقلا قيبطت

 امهيف مكحلا مت2

 قيقحت

 امهيف مكحلا مت2

 قيقحتلا

–

 امهيف مكحلا مت20

 قيقحتلا50

 قيقحتلا20

 مكحلا راظتنا10

  در نود هظفح  مت رضحم1

–

–

ىهتنا يريخلا مأ ةامسملاب قلعتي رضحم10
ىوكشلا بحس متو يدو حلاصتب

60- «(Jr ãONU

 ةلاحلا

2

3

2

1

0

2

5

2

1

VP1

0

0

  يئادتبا ثحب رضحم

81

 ةلصاولا تافلملا

رقملا ةيبونجلا ةصتخملا ةيئانجلا ةمكحملا
 طوشكاون

 ةيبونجلا طوشكاون ةيالو ةمكحم

  ةيبرغلا طوشكاون ةيالو ةمكحم
 ةيئازجلا ةفرغلا

 ةيبرغلا طوشكاون ةيالو ةمكحم
 سماخلا ناويدلا

،هزرارتلا ،ةيلامشلا طوشكاون ةيالو :مكاحم
يريشنإ ،لوكروك تناكت ،هنكاربل

 ةيقرشلا ةصتخملا ةيئانجلا ةمكحملا

 ةمعنلا ةيالو ةمكحم

 نويعل ةيالو ةمكحم

 هفيك ةيالو ةمكحم

يبابليس ةيالو ةمكحم

 وبيذاونب ةيلامشلا ةصتخملا ةيئانجلا ةمكحملا

 رومزلا سريت ةيالو ةمكحم

 راطأ ةيالو ةمكحم

 مكاحملا
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تافلم ةجلاعم ءطب ببسب ةددشملا تاءارجإلا لوط يدؤي:اثلاث
ماظنلا يف لمألا نودقفيو اياحضلا مزع طيبثت ىلإ ةيدوبعلا
تاطلسلا فرط نم اياحضلل ةدعاسملا لئاسو صقن اذكو يئاضقلا
مهلقنتو ىواكشلا غيلبتل مهنكس رقم نم ةديعب ةداع دجوت يتلا
ءاذغلاو نكسلاب لفكت نود ماكحألا وأ قيقحتلا لجأ نم مكاحملل
ةعفترملا ةفلكتلا ببسب مهقوقح نع عجارتلا ىلإ اياحضلا عفدي
مهدايسأ نم تاحرتقم مهضعب دجيف ، تاقياضملا اذكو تاءارجإلل
تاءارجإلا نأب مهتفرعمل كلذب نلبقيف يدو لكشب ةيعضولا ةيوستل
نل كلذ نم رثكأو لب ةفلكمو طقف ةليوط تسيل مكاحملا ىدل
تارارق ذيفنت مدع ببسب ةلادعلا قيرط نع مهقوقح نم اوديفتسي
.ةلادعلا

اياحضلا ضعب يصوي ديبعلا ةدجن ةمظنم بسحو عقاولا يفو
ماظنلا باسح ىلع ةيدولا ةيوستلا قيرط ليضفتب تايرخألا
يف لخدتت نأ ماع لكشب ديبعلا ةدجن ةمظنم ثحبت الو . يئاضقلا
لاصتا ىلع امئاد نوكي يذلا ديبعلا ةدجن ةمظنم قسنمف تاضوافملا
هذه لوح امئاد نوكت نهعم تاثداحملا نأ انربخي نيقباسلا ديبعلاب
قيرط نع هتجلاعم نكمي مكاحملا ىدل للخلاو ءطبلا نإ .طاقنلا

لعج يف مهتمهم حبصت ثيح ،نيماحملا فرط نم اياحضلا ةدعاسم
نأو اهيلإ لاحت يتلا تالاحلا عيرس لكشب جلاعت ةيئاضقلا ةطرشلا
 .ةلوقعملا لاجآلا  يف مكحلا يف قطنلل ةاضقلا ىلع حلت

مكحلا) ةمعنلا يف تمت5102 نوناقلا بجومب ةنادإ لوأ و
مقر فلمب قلعتملا61/50/6102 :خيراتب10/6102
فرط نم8102 ةنس ىتح ىرخأ تانادإ ردصت ملو . (011/5102
. بونجلاو لامشلاب ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا

اياحضلا ةبكاومب ينعملا يندملا عمتجملا ىلع بجي ةلحرملا هذه يفو
تالاحب ديدنتلاب نوناقلا هل اهلوخي يتلا هتايحالص لك قيبطت
نم اقالطنا تاءارجإلا ةعباتمب نيينهم فلكيو عباتي نأو دابعتسالا

فلملا ةعباتم يف كراشت نأ بجيو : ماكحالا ذيفنت ىتح تافلملا حتف
يتلا مكاحملا ىتح قيقحتلاب ةفلكملا نمألا تاطلس ىوتسم ىلع

 :ةيلاتلا تاظحالملا ةليصحلا لودج  رهظي

مكحلا مت يتلاو مكاحملا مامأ ةضورعملا اياضقلا تافلم نإ:الوأ
اهيف مكحلا مت يتلا كلت نم رثكأ يه7002 نوناقلا بجومب  اهيف
دلو ديعلا ذاتسألا ةظحالملا هذه تعفد دقو ،5102 نوناقلا بجومب

«اهتقباس لثم» :لوقلاب ديبعلا ةدجن يماحمو يناملرب بئان ودمحم
عم ةنراقملاب انسحت كلانه نكلو ادبأ130-5102 نوناق قبطي مل

اهرود يف ةلادعلا تلشفو ءيش ريغتي مل عقاولا يف نكلو ،تابيترتلا
ةيئانج مكاحم ءاشنإ نأ فاضأو» .... ةيدوبعلا ةبراحم يف ةزيكرك
لب ديبعلا ةنجل ةمظنم ءاضعأ  ىدل ايساسأ ابلطم نكي مل ةصصختم
مكحلا يأ تاءارجإلا لاجآ مارتحا يف نوناقلل احضاو  اقيبطت ناك
اياحضلا ةيامح نامضو ةلوقعم لاجآ يف ةيدوبعلا تالاح ةجلاعمو
اياحضلا يضرت ال ةرداصلا تارارقلا نأ ةراشإلا ردجتو مهب لفكتلاو
ةمكاحملا نورضحي الو مهنجس الو مهفيقوت متي مل ةانجلا نأل .

يتلا تاكلتمملا يف اياحضلا قوقحب امكح ةاضقلا ردصي ال اضيأو
يف ريبك لكشب اوكراش يتلاو ىمادقلا مهدايسأ اهيلع لصحت

يتلا عئاقولا لك فيصوت بايغب اضيأ ريكذتلا ردجي امك ،اهباستكا
لماعت يذلا يسنجلاو يونعملاو ،يدسجلا  فنعلا :اياحضلا اهمدقي
يضاقلا اهفصي الو اهجلاعي ال رومألا هذه ، تايتفلاو ءاسنلا هب
.اياحضلا اهريثي امدنع

ةصتخملا ةيئانجلا مكاحملا نم ةرداصلا ماكحألا ةعجارم دنع:ايناث
رادصإب ةاضقلل حمسي امم فيصوتلا مدعل مئاد دوجو ظحالي
نوكتو تاسلجلل نيمهتملا  روضح مدع ةلاح يف ةففخم تابوقع
دوهجم لذبي نلو اورضحي مل نيمهتملا نأل ةديدش ةيبايغلا تابوقعلا
ال) ببسلا اذهلو تابوقعلل مهعاضخإل مهب ءيجملاو مهنع ثحبلل
نوجسلا يف يئاهن لكشب الو مئاد لكشب الو اتقؤم نوجسم دجوي
ايظفحت اءارجإ ةاضقلا ردصي الو. (ةيدوبعلا ببسب ةيناتيروملا
ةانجلا عفدي ملف ةنادإلا ةلاح يف اياحضلا ضيوعت نامضل
ذيفنتلاب ةرركتملا تابلاطملا مغر اياحضلل ضيوعت يأ نونادملاو
 .هذيفنت متي مل يذلا يربجلا

IVةمتاخلا
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تارقملا يف صقن ةيلاملاو ةيداملا لئاسولا صقن¬
رجؤت ةصتخملا ةيئانجلا مكاحملاف ،تازيهجتلاو
ءايحأ يف دجوتو ةفاظن رايعم يأل بيجتست ال تارقم
ىلإ ريشت ةيمسر تانالعإ تاقصلم دوجو نود ةيبعش

 .ةمكحم رقم رقملا اذه نأ
يف تاقيقحتب مايقلاب ةاضقلل حمست لقنلا لئاسو صقن¬

.ةمكحملا رقم نع اديعب نوكي يذلا ةميرجلا حرسم
لامعف نيتباث نيراشتسم دوجو مدع ،ةيرشبلا لئاسولا¬

اميف نيوكتلا صقن نم نوناعي ةاضقلاو طبضلا بتك
.ةيدوبعلا تافلم ةجلاعمب قلعتي

ةبوعص رثكأ اياحضلا ضيوعت حبصأ :اياحضلا ضيوعت مدع2
ددحم تاضيوعت لودج دوجو مدع ىلإ عجار كلذو ةاضقلا ىدل

يضاقلل ةيريدقتلا ةطلسلا كرتي اذهو ،5102 نوناقلا يف
اياضق ،لتقلا) ىرخألا مئارجلا سكع  همدع وأ ضيوعتلل
نأ ةلودلا ىلعف  ،(اهضيوعت لودج ديدحت مت يتلا باهرإلا
حلاصل ضيوعت لودجب حيرصتلاب كلذو للخلا اذه ححصت

.ةيدوبعلا اياحض

ةقلعتملا تافلملا ةجلاعم ءانثأ ةيلاعف رثكأ ماظنلا لعج لجأ نم
ةلسلسلا ،ةينعملا فارطألا لك نأ يرورضلا نمف ةيدوبعلاب
تاطلسلاو (ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ،ةاضقلا) ةيئانجلا
تائيهو ناسنإلا قوقح نع عافدلا تامظنمو ةيسايسلا
مهنم لك موقي نأو مهدوهج ديحوت  ءالؤه لك ىلعف ،أ نيماحملا
.هب طونملا رودلاب

. ماكحالا كلت ذيفنتلا ةعباتم  اذكو مكحلا ردصتس

هنأ مغر5102 نوناق نأ رهظي ةماع رظن ةهجو نمو:اعبار
حرش نكميو  ةوجرملا جئاتنلا ققحي مل ةيلودلا مظنلا عم ىشامتي
::ـــــــب كلذ

نم روتف كلانه :ةيئاضقلاو ةيمومعلا تاطلسلا سعاقت1
ةلمح يأب ةيمومعلا تاطلسلا مقت ملف ةيسايسلا ةيحانلا
ةدارإلا ديكأتو5102 نوناقلا نيماضم لوح ناكسلا سيسحتل
اذه ماكحأ كهتني نم لكل ةديدشلا ةبقاعملاب ةلودلل ةيقيقحلا
ةفلكملا ةينعملا تاطلسلل سيسحتب كلذك مقت ملو نوناقلا
ضفر نم مهريذحتل ماكحألا رادصإو ةعباتملاو قيقحتلاب

تاموكحلا لك تركنأ دقف ةلادعلا نم نامرحلاو ىوعدلا كيرحت
تربتعاو تاسرامملا هذه دوجو راكنإلا يف تلصاوو  ةيلاتتملا
رقفلا ةبراحمو ناسنإلا قوقحب ةفلكم ةيضوفم ءاشنإ نأ

تافلخمب هنومسي ام ءاهنإل ةيسايس ةدارإ راهظإل يفكي جمدلاو
ةطبترملا كلت وأ ةيدوبعلا اياضق ةيضوفملا هذه جلاعت ملو قرلا
يماحمل وأ اياحضلل ةدعاسم ةيأ مدقت ملو اهيل‘ تمدق يتلا اهب
اذكه لاحلا يقبو، مهتيضق نع عفادتو بكاوت يتلا تامظنملا

اهمساب ماحم فيلكتب نماضتلا ةلاكو تماق ثيح3102 ىتح
نأب ةين اهل تسيلو ةيدوبعلاب ةقلعتملا اياضقلا تاسلج روضحل

، ةيئاضقلا ةطلسلا مامأ ةيدوبعلا تالاحب ددنت وأ ىوكش مدقت
نإف ةثالثلا ةصتخملا ةيئانجلا مكاحملا ءاسؤرب انءاقل رثإو
بسح اهحرش نكمي  جئاتنلا ىوتسم ىلع ةظحالملا صقاونلا

 :يلي امب مهتبرجت
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ةبراقم جمد يرورضلا نمف ءاسن نه اياحضلا ةيبلاغ نأ امبو4
اقيبطت قرلا ةبراحم لاجم يف ةاتفلاو ةأرملا قوقح ةيامحل

.130-5102 نوناقلل

ءاشنإب ةيبونجلا ةصصختملا ةيئانجلا ةمكحملا سيئر يصوي5
ةيبودنمو ناسنإلا قوقحل ينطولا ضوفملا نيب ةيوق ةكارش
تامظنمو ةهج نم ناسنإلا قوقحل ةينطولا ةنجللاو رزآت
قوقح لاجم يف ةلماعلاو اينوناق اهب فرتعملا يندملا عمتجملا
. ىرخأ ةهج نم  ناسنإلا

يذلا (ديبعلا ةدجن ةمظنم سيئر) دوعسم دلو ركبوب يصوي6
نيلعافلا  :ضرملا اذه دض سيسحتب مايقلاب قاقرتسالا براحي

ةطرشلا طابضو ءاضقلاو  ةلادعلا ييينهمو يندملا عمتجملا يف
ىلعو لاجملاب ةقلعملا صوصنلا عيمج يف مكحتلاب ةيئاضقلا
نع عنتمي وأ كهتني نم بقاعتو رثكأ لكشب كراشت ،أ ةلودلا
نم يمحت يتلا يه ةبخنلاف» هل ةبسنلابو ،نوناقلا قيبطت
.ةيدابعتسالا يه ةبخنلاو ةيدوبعلا سرامي

نأ ةيدوبعلا لاجم يف ةصتخملا ةيئانجلا مكاحملا ىلع يغبني1
اديج انيوكت نينوكم نيصتخم  ةاضق نيراشتسم ىلع رفوتت

مئارجب صاخ يئانج ءارجإ داجيإ بجي امك  لاجملا اذه يف
هذه ةروطخ عم افيكمو ةيداعلا تاءارجإلا نع فلتخي ةيدوبعلا
قيقحت نيواودو ةماع ةباينو ةيئاضق ةطرش دوجو عم ةميرجلا

سيئر- هقيبطت نكمي ال نوناقلا اذه ىرخأ ةقيرطبو) ةصاخ
 (ةمعنلا- ةيقرشلا  ةصاخلا ةيئانجلا ةمكحملا

لوصولاب مهل حمست لقنلا لئاسوب تايالولا مكاحم  ديوزت بجي2
لقنب مهل حمستو تايرحتلاب مايقلا ةيغب ةعقاولا نكامأ ىلإ
.ةصتخملا ةيئانجلا ةمكحملا رقم ىلإ ىوكشلا مدقمو نيمهتملا

مكاحملا هذه ءاغلإ نكمي طورشلا هذه لقألا ىلع ترفوت اذإ3
مئارجلا ىلع مكحلاب اهتاصاصتخا لقنو ةصتخملا ةيئانجلا
.ةيداعلا ةيئانجلا مكاحملا ىلإ اهتداعإو قاقرتسالاب ةقلعتملا

IIVتايصوتلا
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، يملاعلا قاقرتسالا رشؤم1

ةيقيقح ةيسايس ةدارإ دجوت له ايناتيروم يف ةيدوبعلا ن .رصاص2
؟اهيلع ءاضقلل

ةيلالغتسالاو ةيلومشلا اهنم يتلا ناسنإلا قوقحل ةيساسألا ئدابملا3
امهم يرشبلا نئاكلا عم دلوت يهو زييمتلا مدعو ءيزجتلا لوبق مدعو
ةنايدلاو نوللا ،ينطولا وأ ،ينثالا هلصا ، هسنج ،هنطوم ،هتيسنج تناك
الو ةطبارتمو قيثو لكشب ةطبترم قوقحلا هذه .ىرخأ رومأو ةغللاو
ةقيرطلا سفنبو ىرخالا قوقحلا يف مدقتلا لهسي قح زيزعتو أزجتت

 ىرخألا قوقحلا ىلع ابلس رثؤي قح نامرح
 ىلوالا ةداملا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا4
و3002 تاونس عجارملا1991 ةيناتيروملا ةيمالسإلا ةيروهمجلا روتسد5

2102 ةنس قاقرتسالا عمق فدهب31 ةداملا ةعجارم تمت7102 و2102
نم عون يأل وأ قاقرتسالل دحأ يأ عاضخإ زوجي ال .. : ىلع صنتو .
ىرخألا تالماعملل وأ بيذعتلل هضرعت وأ يرشبلا نئاكلا ريخست عاونأ
دض مئارج تاسرامملا هذه لكشتو ةينهملا وأ ةيناسنااللا وأ ةيساقلا
..................ةفصلا هذهب نوناقلا اهبقاعيو ةيناسنإلا

اهيلإ تبستنا (6291 ربمتبس52 ةعقوملا ) ةيدوبعلاب ةقلعتملا ةيقافتالا6
كلت دهعتت : ةسداسلا اهتدام يف ةيقافتالا هذه صنتو6891 ايناتيروم
فاو ريغ نآلا ىتح مهعيرشت لازي ال نيذلا ةدقاعتملا ةيماسلا فارطألا
لجأ نم ةنونسملا ةمظنألاو نيناوقلا يفلاخمب باقعلا لازنإ ضارغأب
ضرف نم نيكمتلل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب ةيقافتالا هذه دصاقم ذافنإ

.تافلاخملا كلت يلع ةديدش تابوقع
  (1 ةرقفلا6291 ربمتبس52 يف ةعقوملا) ةيدوبعلاب ةقلعتملا ةيقافتالا7
ذخت ةيقافتالا هذه يف فارطألا لودلا لك نإ» : صنت) ىلوألا اهتدام يف8

ةيرورض يهو اهقيقحت نكمي يتلاو اهريغو ةيعيرشتل ريبادتلا لك
نع داعتبالا وأ  يئاهنلا ءاضقلل نكمم تقو عرسأ يفو ايجيردت لوصحلل
يتلا ةيدوبعلا تافيرعت يف لخدت ال وأ لخدت تناك امهم تاسرامملا
يف ةعقوملا ةيدوبعلاب ةقلعتملا ةيقافتالا نم ىلوالا ةداملا اهيلع تصن
   . فينج يف6291 ربمتبس52

ءاضقلاب ةقلعتملا ةيفاضإلا ةيقافتالا) يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا9
ةيدوبعلل ةلثامملا تاسرامملا وأ ديبعلاب ةرجاتملا وأ ةيدوبعلا ىلع
6591 ليربإ03 ةعقوملا

ةيلودلا ةيركسعلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا يف تدمتعا دق ةفصلا هذه01
نم نماثلا يف ندنل قافتا اهدعب امو6 ةداملا ،2 بابلا ، غرب يرون يف

ةيركسعلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا ديكأت مت ثيح ،5491 سطسغأ
ماظن) ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا ماظنلا نم7ةداملا يف ةيلودلا
(امور

شماوهلا
 (6 ةرقفلا6291 ربمتبس52 يف ةعقوملا  ةيدوبعلاب ةقلعتملا ةيقافتالا11
ةبسنلاب ةقداصملا ةيعضو» ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا21

ايناتيرومل

عورشمل بابسألا ضرع ،7002 ةنس يناتيروم لوأ ريزو ناديز دلو نيزلا31
 ةيدابعتسالا تاسرامملا ةبقاعم وأ ميرجت نمضتملا نوناقلا

نم ةرصاعملا عاونألاب ةصاخلا ةررقملا ريرقت ،ناسنإلا قوقح سلجم41
 ،ايناتيروم ةمهم0102) جئاتنلاو بابسألا كلذ يف امب دابعتسالا

اهب مايقلا مت دق يتلا قيرطلا ةطراخ تايصوت ذيفنتل يئاهنلا مييقتلا51
مت دق تايصوتلا نم %58) ةريبك ةبسن نأ ةظحالم ىلإ تدأ يتلا7102
ليدعت ىلإ ىرخأ رومأ نمض نم لوح رودت ةريخألا هذهو ( اهذيفنت
مهضيوعتو اياحضلا جمد عيراشم زيزعت ضرفو840-7002 نوناقلا

ذيفنتو ةيراقعلا ةيكلملا ىلإ جولولاو قاقرتسالا يسرامم لبق نم
راثآ ةبراحمب ةفلكم ىوتسملا ةعيفر تائيه ةماقإو ةيئاضقلا تارارقلا
ىوتسملا ةعيفر ةثعب فرط نم هيلع لوصحلا مت حيرصتلا اذه)ةيدوبعلا

8102 ليربإ يف لغشلل ينطولا بتكملا نم
كلذ يف امب ةيدوبعلل ةرصاعملا عاونألا لوح ةصاخلا ةررقملا ريرقت61

(ايناتيروم ةثعب ،0102) جئاتنلاو بابسألا
29 ةرقفلا

كلذ يف امب ةيدوبعلل ةرصاعملا عاونألا لوح ةصاخلا ةررقملا ريرقت71
 ( (ايناتيروم ةثعب0102) جئاتنلاو بابسألا
89-09 ةرقفلا

ىلإ يدؤي ةينمز ةرتف ءاضقنا ،أ ىلع صني ةيمومعلا ىوعدلا مداقت81
يفو  ةليحتسم ةعباتم لك لعجي ببسلا اذهبو ةيمومعلا ىوعدلا طاقسإ
نوناقلا نم2 ةداملا  يف هيلع  صوصنملا  مداقتلا مدع عم لباقملا
مدعب ال يضقنت نأ نكمي ال ةيحضل ةيئانجلا ىوعدلا نإف5102-130
يأ يف ىوعدلا كرحت ،ا ةيحضلا ناكمإبو ، نمزلا رورمب الو اهلامعتسا

. تقو
تارابعلاب  ةيدوبعلا فرعت6591 ةيقافتا نم أ ةرقفلا ، ىلوألا ةداملا91

نع ةمجانلا تاطلسلا هيلع سرامت صخش يأ عضو وأ ةلاح وه :ةيلاتلا
نيدم ناهترا نع مجانلا عضولا وأ لاحلاوأ .اهضعب وأ اهلك، ةيكلملا
، هيلع نيدل ًانامض هل عبات صخش تامدخ وأ ةيصخشلا هتامدخ ميدقتب
وأ نيدلا اذه ةيفصتل مدختست ال تامدخلا هذهل ةفصنملا ةميقلا تناك اذإ

.ةددحم اهتعيبط وأ تامدخلا هذه ةدم نكت مل

www.globalslaveryndex.org/2018/data/

country-data/mauritania

www.bbc.com/afric/region -60037714

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBody

External/Treaty.aspx?CountryID=110&Lang=FR

A/HRS/15/20/ADD.2

AHRC/15/20/ADD.2

AHRC/15/20/ADD.2



ايناتيروم يف5102 ماعل قرلا ةحفاكم نوناق قيبطت

قوقح نيمأت ىلع لمعلا
نييلصألا ناكسلاو تايلقألا

وأ ضيبلا نييكسرملل ديبعك لمعلا مهضعب لصاوي نيذلا ،نيطارحلا ىلع بلاغلا يف رثؤتو ،ايناتيروم يف اذه انموي ىتح ةرمتسم ةيدوبعلا لازت ال
اولاز ام نيذلا صاخشألا ددعل يبيرقت مقر نم ىتح دكأتلل ةيجراخ وأ ةيلخاد ةيمسر تاسارد وأ تاقيقحت يأ رجت مل ،نآلا ىتحو .ناضيبلا
،بسنلا قيرط نع ةيدوبعلا نم ةلاح يف مهنم ريثكو ،ةلاحلا هذه يف سانلا نم ةريبك ةعومجم كانه لازت ال هنأ وه دكؤم وه ام .ةيدوبعلل نوعضخي
يقبطلا ماظنلاب اضيأ طبتري هنإف ،ةرهاظلا هذه نم ءزج وه يرصنعلا دعبلا نأ نيح يف ،كلذ عمو .”ةيديلقتلا ةيدوبعلاف مساب انايحأ ةفورعملاو
نوناق يأ نس متي مل ، اماع62 ةدمل ، كلذ عمو .رمأل ايناتيروم دامتعا لالخ نم ،ليوط لاضن دعب0891 ماع يف ةيدوبعلا تيغلأ .داصتقالاو

لالخ نم ماظنلا اذه ةيلاعف ليلحت ةلواحمو قرلا ةحفاكمل ايناتيروم يف ينوناقلا ماظنلا ةلكيه حرش ىلإ ريرقتلا اذه ىعسي .رمألا اذه ذافنإل يئانج
.قرلا تاسرامم ىلع ةبقاعملاو قرلا ميرجت نأشب130-5102 مقر نوناقلا ذيفنت

                                                                      :ناونعلا ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم
 :ينورتكلإ ديربلا:سكاف :فتاه
:ينورتكلإلا عقوملا
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