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روصيفةّيمزاحلا



نم هتاقباسك8102 ماعلا نوكي نل
...ماوعألا

،اهلوصف يوطن ةديدج ةنس يه
حتفن ،ًادّدجتم ،ًادعاو ًاماع لبقتسنل
اهيلع بتكن ،ءاضيب تاحفص هيف
انيتوأ ام لكب اهقيقحتل ىعسنو ًامالحأ
.ايؤرو تابثو مزع نم

ضهنتسن فوس ،ديدجلا ماعلا لالخ
زيزعت ىلع مهعم لمعنل ،انبابش
ًاديعب ،مهدلبو ،مهتنيدم ىلا ءامتنالا

 .يوئف عباط يذ ءامتنا يأ نع
دّدجتت فوس ،ديدجلا ماعلا لالخ
دجونسو ،ةرادإلا ثيح نم ،ةّيدلبلا
،ةّيعيبطلا ثراوكلا ةرادإل ةّيلعف ةنجل
نم ريخ ةياقولا ّنأ انتقث نم ًاقالطنا
نم ّمهأ ةمزأ ّيأ راصح ّنأو ،جالعلا
ةثيدح ةقيرط دجون فوسو ،اهتجلاعم
 .ةننكمملا ةفشرألاو ةرادإلل ةرّوطتمو
ةليلقلا رهشألا ءاوطنا عمو ،ًاعابت
ماظن ةمدخ ثيدحت متي فوس ،ىلوألا
،SIGةننكمملاةيفارغجلاةيتامولعملا
امك ،يرادإلا لمعلا ريوطت نم انّنكميل

عم يلعفلا قيسنتلا ىلا راصيس
ةصتخملا تايعمجلاو تارازولا
ثدحتسنف ،لمعلا بولسأ ثيدحتل
اهاسع ،يدلبلا لمعلا يف ةيباجيإ ةضهن
.تاعاطقلا لك ىلع ًاباجيا سكعنت

تاساردلا أدبتس ماعلا اذه لالخ ًاضيأ
لبق نم يضايرلا عّمجملل ةيلعفلا
زكرم حتتفنسو ،ةينانبللا ةعماجلا
،ةماعلا ةقيدحلاو يحصلا ةياعرلا
ةيئامنإلا عيراشملا نم ريثكلا اهريغو
.مكينعتو مكّمهت يتلا ةيتايحلا

ماعلا ةيادب عم اهلّجسن ،ركش ةملك
عيراشم عم مكبواجت ىلع يلاحلا
ةيابج ةبسن تقاف ثيح ،ةيدلبلا
ةبسنلا هذه تّلد نإو،58% موسرلا
ءانبأ ناميا ىلع وهف ،ءيش ىلع ةعفترملا
،مهتّيدلب لمعب اهناكسو ةيمزاحلا
انراعش نوكيل انل مهعيجشتو مهمعدو
.ةقيقح «لبقتسملا وحن ةوطخ»
هذه ّلك نآلا اذامل ،ضعبلا لءاستي دق
مل انلمع ّنأل ،طيسب انباوج ؟عيراشملا
يف ًاموي قرغي نلو ًاّينيتور ًاموي نكي
ّلك عم دّدجتن نحن ،راظتنإلا ةماّود
ىقبت يك انتنيدم دّدجنل ،سمش ةقارشإ
نوكتلو مكب قيلتل ،قطانملا ةّرد ًامود
.مكتاعلطت ردق ىلع
!اهيف انلاح فوشنم ،ةيمزاحلا

 يتّبحم عم
رمسألا سايلا ناج

1 |

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

ةيمزاحلا ءانبأناميا
لمعب اهناكسو
مهمعدو ،مهتّيدلب

انل مهعيجشتو
ةوطخ» انراعش نوكيل
«لبقتسملا وحن

.ةقيقح

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا
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ةّيمزاحلا ةّلجم

 سيئرلا ةملك

ةيمزاحلا ةيدلب
بابشلا عم ةكارش وحن

بابشلا رمتؤم
نتملا لحاس تايدلب داحتا
 يبونجلا
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ةيمزاحلا ةيدلب
بابشلا عم ةكارش وحن

ىلضفلا تاسرامملا» ضرعمو ةودن يف نانبل يف ةدئارلا رشعلا ندملا نمض ىلوألا ةبترملاب ةيمزاحلا تزاف
تاسرامملا :ةمادتسملاو ةلماشلا ندملا» ناونع تحت ةيبرعلا توريب ةعماج يف تميقا يتلا «نانبل يف تايدلبلل
يف نينثإلا موي ،قونشملا داهن ذاتسالا تايدلبلاو ةيلخادلا ريزو يلاعم روضحب «نانبل يف ةدئارلا ةيدلبلا

.TATIBAHNU و توريب يف يميلقإلا وكسينويلا بتكم عم قيسنتلاب رمتؤملا اذه ءاج دقو،7102/11/72

ةيمزاحلا ةيدلب ةردابم ةيفلخ ىلع تءاجف مييقتلا ةجيتن امأ
،يلحملا مكحلا يف بابشلا كارشإو ةيبابش تارمتؤم ميظنتب
عم ةكارشلا ربع يلحملا قاطنلا نم لمعلا ةرئاد عيسوتو
ىلا ًالوصو يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتاو وكسينويلا

بابشلا ةرازوو ةيبرتلا ةرازو كارشإ ربع ينطولا قاطنلا
نانبل يف تايدلبلل ينقتلا بتكملا عم كيبشتلاو ،ةضايرلاو
داحتاو يلاطيإلا نواعتلا بتكم اهنيب نم ،تارافسلا نم ددعو
.ادنلوه تايدلب

 ةلماشلا ندملا ةزئاجةّيمزاحلا ةّلجم
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يف ةعمجلا موي بابشلل ثلاثلا رمتؤملا ةيمزاحلا ةيدلبتيحأ ،كلذ ىلا
نتملا لحاس تايدلب داحتا يف ةيبابشلا ةئيهلا همظنت يذلا7102/21/1
ةمادتسإلل ىعستو ،«بابشلل ةقيدص» ةيدلب اهنأ دكؤتل ،يبونجلا
.«روطتلاو ةقارعلا ةنيدم» اهراعش نم ًاقالطنا ،ريوطتلاو

 نيزئافلا ةعومجم عم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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 رمتؤمةّيمزاحلا ةّلجم

بابشلا رمتؤم
يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا

بابشلا رمتؤم ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسإ
تايدلب داحتا يف لوألاو ةيدلبلا يف ثلاثلا

ناونع تحت يبونجلا نتملا لحاس
عقاولا ةعمجلا موي «يتيدلب ...ينطو»
.7102 لوألا نوناك رهش نم لوألا هيف

 ةيمزاحلا ديشنو ينانبللا ينطولا ديشنلل ًافوقو روضحلا

رمسألا سايلا ناج سيئرلا – سويراغ يجان بئانلا – ناعمس نومير سيئرلا – يناجب رايب سيئرلا
 رمسألا ايدان .د هتليقعو

 ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم – ربهلا نانح ةديسلا
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،يلحملا مكحلاب مهتكراشمو بابشلا ةريسمل ضرع رمتؤملا لّلخت
ّمث ،يبونجلا نتملا لحاس داحتا يف ةبختنملا ةيبابشلا ةئيهلا اهتلت
ةلوؤسملا) هلخن تيزوك ةديسلا ةرادإب ىلوأ شاقن ةلواط تناك
داحتإلا تايدلب سلاجم ءاسؤر تّمض ،(حايشلا يف ةيعامتجإلا
ةرورضو بابشلا مومه ىلا تقّرطت بابشلا نع نيلثممو
.ةديدج لمع حورو ةيويح نم كلذ يفضي امل مكحلا يف مهتكراشم

ةسايسلا تلوانت يواغلا هراشب يمالعإلا ةرادإب ةيناثلا ةلواطلا
ةضايرلاو بابشلا ةرازو اميس ال ةصتخملا تارازولا رودو ةيبابشلا
ةرازو هتمدق يذلا معدلا ًاتفال ناكو ،ةيعامتجإلا نوؤشلا ةرازوو
ذيفنت ءدب دنع ةينانبل ةريل نويلم004 ةميقب ةضايرلاو بابشلا
.ةينانبللا ةعماجلا بالط ميمصت نم ةيمزاحلا يف يضايرلا عّمجملا
ثيح جاحلا يزمر روسيفوربلا ةرادإب تءاجف ةثلاثلا ةلواطلا امأ

يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا يف ةيبابشلا ةئيهلا

قيقحتل بابشلا معد يف ةيموكحلا ريغو ةيلودلا تامظنملا رود
يلحملا مكحلا عاطق يف بابشلا طارخنإل ةمادتسم ةيؤر

 جاحلا يزمر روسيفوربلا يواغلا هراشب

7102 -4 لصفلا -24 ددعلا
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وكسينويلا ةمهاسمو ةيلاطيإلاو ةيدنلوهلا ةربخلا هفويض عم لوانت
يّــنبتلIGNV نم ةردابملا تءاجو ،بابشلا رود زيزعت يف
.ادنلوه يف مهل ةيبيردت تارود ميدقتو داحتإلا بابش نم بهاوم
ثيح ،ةقّيش ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةملك تناك
دغلا فارشتساو ةيلبقتسملا ايؤرلا نع ربهلا نانح ةديسلا تثدحت
ديسلا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر دّدش دقو ،لمعلا ريوطتو

زيفحتو ةيلمع تاوطخ ىلا لاقتنإلا ةرورض ىلع رمسألا سايلا ناج
.تايرظنلا نع ًاديعب بابشلا
وحن قلطنت اهنأو ،«بابشلل ةقيدص» اهنأ ةيمزاحلا تبثت كلذبو
متيو ،ّيدلب داحتا ىلا يلحملا اهقاطن نم ،كيبشتلا قافآ عسوأ
يف ةفاك ةينانبللا يضارألا قاطن ىلع ربكأ عورشم ذيفنت ىلا يعسلا
.ةلبقملا تاونسلا

 رمتؤمةّيمزاحلا ةّلجم

 بابشلا ةمدخ يف ةيملاع قافآ هلخن تيزوك ةديسلا مهرواحت داحتإلا بابش

يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتال ةيبابشلا ةئيهلا باختنا ةبسانمل ىولحلا بلاق عطق
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تيزوك) حايشلا – (ربهلا نانح) ةيمزاحلا
ثيح ،(فيس اينات) كابشلا نرفو (هلخن
سلجملا تاسلج دقع لوصأ ىلع مهعلطأ
اهنيودتو رضاحملا دادعا ةيفيكو يدلبلا
تيوصتلاب تارارقلا ذاختا ةيفيكو
ةسرامم لوصا ىلا ةفاضإلاب ،عامجالاو
.ةيطارقميدلا ةايحلاو ماعلا نأشلا

ارتيب – ناعمس اشيم :كابشلا نرف نم
 يروغاش ينافيتس – رغاد
يناجب يدوبع:ايراع نم
ديسلا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر بأد
تاعامتجا دقع ىلع رمسألا سايلا ناج
روضحب ةيرادإلا ةئيهلا عم ةّيرود
يف ةيلحملا ةيمنتلا بتاكم تالوؤسم

ةيرادإلا ةئيهلا تاباختنا ةجيتن ىلع ءانب
،يبونجلا نتملا لحاس داحتا تايدلب بابشل
 :يلاتلا لكشلا ىلع تءاج يتلاو
ينب جروج – هللاطع انايتات:ةيمزاحلا نم
 يواغلا هراشب – دعسم لبرش –
– رغاد لانم – سويراغ ليمك:حايشلا نم
 شيواش لبرش – راطيب اتير

تاعامتجا
داحتالا بابش <<

71029 -4 لصفلا -24 ددعلا |

ةيبيردتلا هترضاحم ًايقلم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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تاعامتجاةّيمزاحلا ةّلجم  رمتؤمةّيمزاحلا ةّلجم

:ينانبللا يدلبلا دفولل ىدتنملا يف ةكراشملا تحاتا
لاوحأ ةشقانم لجا نم نانبل ةعومجم عامتجا يف ةكراشملا
.يسنرفلا – ينانبللا يزكرماللا نواعتلا
ةلأسم لوح ىدتنملا تاودن نم نيتودن نمض نيتلخادمب ءالدإلا
.رطاخملل ةيلحملا ةرادإلا لوحو ،ةيلحملا تاطلسلا رودو نيئجاللا

حيتي امم ىدتنملل يزاوملا ضرعملا يف نانبلل صصخم حانج ةزايح
تاروشنملا ضرعل ةصرف ،ةيمزاحلا اهنمو ،ةينانبللا تايدلبلل
.نيلمتحملا ءاكرشلا عم تاعامتجا دقعو تابّيتكلاو
ثحبو ةيلودو ةيسنرف ةلعاف تاهجو ةيلحم تاطلس ىلع فّرعتلا

.نواعتلا لبس

ىلع ةيسنرف تايصخش ءاقل كراشملا ينانبللا دفولل ىنست
لمعلا شرو فلتخم يف ةكراشملاو ،ليثمتلا نم لاع ىوتسم
بناج ىلا ،مهّمهت ةددعتم عيضاوم تلوانت يتلا تاشاقنلاو
ةساردلا لوح نانبلب ةصاخلا ةسلجلاو ةيفحصلا تاءاقللا
 .يسنرفلا – ينانبللا نواعتلل ةيصيخشتلا

تايدلب داحتا نم ًايلحم ًابختنم71 ينانبللا دفولا يف كراش
نمو ،يناجيوسلا – فوشلا تايدلب داحتا ،يبونجلا نتملا لحاس
رهن – ندها – اترغز – ايراع – ةناوكدلا – ةيمزاحلا تايدلب
– ليفلا نس – سايلطنا – دسلا هيرشوبلا ةديدجلا – ميهاربا
.ليبجو دومح جرب

اسنرف - ينقتلا رمتؤملا يف  ةكراشملا
«ةيلحملا تاطلسلل يلودلا طاشنلا» اسنرف ةدحتملا ندملا ةيعمجل يونسلا ىدتنملا يف ينانبل يدلب دفو ةكراشم
7102 لوألا نيرشت11 ةياغلو8 نم

تارضاحملا يف كراشي رمسألا سايلا ناج سيئرلا

ينانبللا دفولا

هلاحك ليبنو رمسألا سايلا ناج ناسيئرلا ةيملاعلا ةدحتملا ةيلحملا تاموكحلاو ندملا ةمظنم سيئر عم
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يف ةيبابشلا ناجللا تمظن ًاعمو ،راعشلا ناك ،«اوس ضكرنم»
يف ةعساو ةكراشم ةيمزاحلا ةيدلب عم قيسنتلاب ةيمزاحلا

فلتخم يف ةدلبلا بابش كراش ثيح ،نوتارام توريب قابس
قيرف ّلح دقف لعفلابو ،ةيعمجلا اهتمظن يتلا تاقابسلا
نوتارامب لدبلا قابسب نانبلب ةسداسلا ةبترملاب ةيمزاحلا
نم ّلك لتحا دقف قيرفلا ءاضعال ةبسنلاب اما ،توريب

71 نانبل يف ةيناثلا ةبترملا يضاقلا نوساجو رهاض نوعمش
.ةقيقد81 ةعبارلا ةبترملا لحيلح وجو ةقيقد
قيقحتل لمعلا نم ديزمب ةيبابشلا ةيضايرلا ناجللا دعت ،كلذ ىلا
.ةيضايرلا حورلل اًمعد ،تاطاشنلاو تازاجنإلا نم ديزم

ةيبابشلاناجللا  ةكراشم:نوتارام توريب قابس  

يضايرلا ةيمزاحلا دفو ًاطسوتم رمسألا سايلا ناج سيئرلا

 – يماشلا يليا–متاح ايام – ليافور كيام) ةيضايرلا ةيبابشلا ةنجللا
 (ديمك لبرش – ينب جروج

يبابشلا يضايرلا ةيمزاحلا دفو
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يبابشلا ليجلا معدل ،ةيمزاحلا ةيدلب يف ةعبتملا ةيومنتلا ةطخلا نمض
عيقوت ّمت ،نيدايملا ىّتش يف مهتاحومط قيقحتل مهل ةمزاللا قافآلا نيمأتو
عرفلا ،ةرامعلاو ةليمجلا نونفلا ةيلك – ةينانبللا ةعماجلا نيب لوكوتورب
ةعماجلا مرح يف7102/01/72 يف ةعمجلا موي ،ةيمزاحلا ةيدلب نيبو يناثلا

،بالطلاو نيفرشملا ةرتاكدلاو ماسقألا ءاسؤر تّمض ةزّيمم ةيلافتحا نمض
دمحم روتكدلا ةرامعلاو ةليمجلا نونفلا ةيلك ديمع روضح ًاتفال ناكو
،ينارمسلا اجر روتكدلا ةرامعلاو ةليمجلا نونفلا ةيلك ريدم ،جاحلا ينسح
سلجملا سيئر ةيمزاحلا ةيدلب نع رضح دقو ،ينومرع اسلإ ةروتكدلا
ميلس سدنهملا يدلبلا سلجملا وضع ،رمسألا سايلا ناج ذاتسألا يدلبلا

.ربهلا نانح ةديسلا ةيدلبلا يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسمو ،رقص

ةيمزاحلا
عادبإلاب ةردابمو بابشلا ةقيدص

عادبإلا ةّيمزاحلا ةّلجم

رقص ميلس سدنهملاو ةينانبللا ةعماجلا يف ةيلكلا ديمع عم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
ربهلا نانح ةديسلاو
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ميدقت لوكوتوربلا لمشي
عّمجمل تاساردلا نم ةعومجم
رمسألا سايلا ناج سيئرلا
القت ترام جردلو يضايرلا
ةيدلب مدقت يلاتلابو ،يرثألا
ثحب ناديم بالطلل ةيمزاحلا

هلالخ نم نوعيطتسي يقيقح
عالطإلاو عقاولا ضرأب كاكتحإلا

لابقتساو ةيقيقحلا تامولعملا ىلع
ةطلسلا لبق نم ةيعوضوم تابلط
.ةيمزاحلا ةيدلبب ةلثمتملا ةيلحملا

حّرص ،لفحلا اذه شماه ىلع
ناج ذاتسألا يدلبلا سلجملا سيئر
ةيمزاحلا تناك» :ًالئاق رمسألا سايلا
،بابشلل رمتؤم قالطإ يف ةقاّبسلا
اهئانبأل ةديدج قافآو لمع شروو
عيمج ىلا اهدي دمتل حاتفنإلا ةسايس عباتت مويلا يهو ،اهناكسو
انتايناكمإبو انتربخب اهجزمنف هبهاومب انينغي يذلا ينانبللا بابشلا

.«ذيفنتلا ىلع
يف ةقاّبسلاو ،بابشلل ةقيدص اهنأ ةيمزاحلا ةيدلب دكؤت ،كلذبو
.ةيعادبإلا مهتاردابم معد

يعماجلا بابشلا معدل تالوكوتورب عيقوت
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تالافتحاةّيمزاحلا ةّلجم

ايادهلا عيزوت :ةيعامتجإلا ةيبابشلا ةنجللا

ةيدلب سلجم سيئر نم ةردابمب
ةدلبلا بابش نم دفو قلطنا ،ةيمزاحلا
حرف– ةيبابشلا ةيعامتجالا ةنجللا)
ًاليل يدلبلا رصقلا ىنبم نم (ةيمزاحلا
ةجهب لاخدإو تالئاعلا نم ددع ةرايزل
،ًارابكو ًاراغص ،عيمجلا بولق ىلا ديعلا

تالئاعل اومّدقو ،نييلاتتم نيموي لالخ
يف ةيونعملاو ةيداملا ايادهلا ةدلبلا

،عيمجلا بولق ىلا حرفلا لاخدإل ةلواحم
ًاقئاع ةيداصتقإلا فورظلا نوكت ال يك
وا ،نسم ةحار وا ،لفط ةكحض ماما

.باش وا ةيبص ملح
يذلا فرتحملا يعامتجإلا لمعلل ًارظنو
اهسيئر صخشب ةيمزاحلا ةيدلب همّدقت
ةبرطملا ترّرق ،اهبابشو يدلبلا اهسلجمو
عم ةمهاسملا قيفوت ةريمس ةريبكلا

عيزوتو ديعلا ةجهب لاخدإب ةيدلبلا
ناجللا نم ددع هّجوت ةبسانمللو ،ايادهلا
ثيح تالئاعلا ضعب لزانم ىلا ةيبابشلا
مهل نيلقان ءاقدصألاو لهألا عم اولفتحا
رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةبحم
.قيفوت ةريمس ةنانفلاو
مكعمو مكب لمتكي ديعلا
اهيف كلاح فوشتب ةيمزاحلا

عوسي دلُو مهل لق ... مهتيبب مهروز حور

ةيبابشلا ةيعامتجإلا ةنجللا
  مضت “ةيمزاحلا حرف”

- متاح ايام – رمسألا ليشار
– يواغلا هراشب – يماشلا يليا

 – ينب جروج – نورام اتيغ
– دعسم لبرش – ديمك لبرش
.ليافور كيام – هللاطع انايتات
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ةيمزاحلا ةيدلب تثدحتسإ
ّمت ،ةنيدملل ةديدج ةنيز
يفو تاريدتسملا ىلع اهزيكرت
دقو ،ةيسيئرلا عراوشلا

نم تفال مامتهإب تيظح
ًارظن مالعإلا لئاسو فلتخم
ًاقنور ىفضأ يذلا اهزّيمتل
.ةيمزاحلا ىلع ًايقار

ةيمزاحلا عراوشيف داليملا ةنيز

710215 -4 لصفلا -24 ددعلا |
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انراغصةّيمزاحلا ةّلجم

نأ مكدهاعن
ًامود لمعن

قيقحت ىلع
مكتاحومط
مكتاعلطتو

انراغص

– رمسألا سايلا ناج سيئرلا – يروخ زيريت – ريفص رول – رمسألا لاشيم .م –يفاصوبانيدان
 ةدلبلا لافطا نم ضعبو رمسألا ايدان .د هتليقعو رمسألا سايلا ناج سيئرلا.برح يور – نايربرب امير – رمسألا اردناس – يماشلا اردناس – راجنلا انيريس – راجنلا يلوج

anuoL عم لافطألاب نوبحري ريتاخملاو يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئر
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يدلبلا سلجملا سيئر لفحلا ةيادب يف ىقلأ
،روضحلاب ةّيبيحرت ةملك رمسألا ناج ديسلا
يساسأ رصنع مه لافطألا ّنأ ىلا اهيف راشأ
اذه يف مهـتحرف نأ دـّكأو ،لضفأ دغ ءانبل
،يدلبلا سلجملل ةيده نمثأ يه زّيمملا راهنلا
:هتملك يف ءاج ام زربأ ّلعلو

راغصلا عم ،ديعلا ققحتي عمتجن امدنع»
عمتجم ،رابكلاو تاديسلاو ةيبابشلا ناجللاو
لمعن نأ مكدهاعن .مئاد ديع هلمكأب ةيمزاحلا
،مكتاعلطتو مكتاحومط قيقحت ىلع ًامود
ىطخب ًامئادو ،ةكسامتم ةيمزاحلا ةلئاع ىقبتل
.«رهاب لبقتسم وحن ةتباث

سبيعد ايفليس ةديسلا تركش ،قايسلا اذه يف
ةفاقثلا ةنجل ةلوؤسم – يدلبلا سلجملا وضع)
هروضح ىلع سيئرلا (ةيدلبلا يف تاناجرهملاو
ام لك ىلعو ديعلا ةحرف لافطألا هتكراشمو
ةفاقثلا رشنل يدلبلا سلجملا عم هب موقي
ةيلئاع ءاوجأ لافتحإلا ىلع تداسو ،حرفلاو
.ةبحملاو ةفلألا اهترمغ

            

.انراغص لفح ةمظنمو ةيفاقثلا ةنجللا ةلوؤسم سبيعد ايفليس ةديسلا هتليمزو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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ضرعمةّيمزاحلا ةّلجم

ةيبابش ًاحور اوفضا نيذلا نيضراعلا نم ةريبك ةعومجم ّمض
وهو ،ضرعملا اذه هيقل يذلا ريبكلا حاجنلا ببسبو ،ةزّيمم
 .نييفاضإ نيمويل هديدمت ّمت ،ةيدلبلل ىلوألا ةبرجتلا
ديدمتل رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةردابم ةتفال تءاج دقو

نود نم نيضراعلا ّلك عيجشت ىلا ةفاضإلاب ،ضرعملا ةلهم
هذه عيزوت ّمت دقو ،مهتاجوتنمو مهلامعأ نم ءارشلاو ،ءانثتسا
حرف» ةنجل ةرايز لالخ ةدلبلا تالئاع ىلع ةمّيقلا ايادهلا
.مهل «ةيمزاحلا

يبابشلا يداليملا ضرعملا

7102 -4 لصفلا -24 ددعلا | 18

ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللا تماقأ
ةيوديلا لاغشالل ًاضرعم ،ةيمزاحلا
ةلاصلا يف داليملا ديع ةبسانمل ،ةيفرحلاو
نم يناثلا يف يدلبلا رصقلاب ةيولعلا

.7102 لوألا نوناك رهش

– يناريع نوميس – رمسألا ايدان .د – يبنلا فزوج
– رمسألا سايلا ناج سيئرلا – يواغلا يليا راتخملا
 -   شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان

.نيضراعلا نم ضعبو متاح ايام ضرعملا ةمظنم

ضرعملا ىلع ةلوج يف شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئانو هتليقعو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
 .متاح ايام ةسنآلا عم يداليملا
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حاجنلا ببسب
هيقل يذلا ريبكلا

وهو ،ضرعملا اذه
ىلوألا ةبرجتلا
ّمت ،ةيدلبلل
نيمويل هديدمت
– متاح ايام – ينب جروج :ةمظنملا ةيبابشلا ةنجللا ناطسوتي رمسألا اردناس .د هتليقعو رمسألا لاشيم سدنهملانييفاضإ

برح يور يمالعإلا راشتسملاو ليافور كيام – دعسم لبرش – هللاطع انايتات – ديمك لبرش – يماشلا يليا
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داليملاةّيمزاحلا ةّلجم

،عوشخو ىوقتب ديجملا داليملا ديعب ةيمزاحلا يف سكور رام ةيعر تلفتحا
تميقأ يتلا سيدادقلا فلتخم يف تكراش يتلا دوشحلا ةتفال تناكو
زوريك لاشيم بألا) اهتاعر لوح ةيعرلا فافتلإ ىلع ّلدت يتلاو ،ةبسانملل
 (رغاد ليما بألاو
هيليبنوم نم اهمادقتسا ّمت ثيح ،اهتسينك سيدقلا رئاخذ تراز ،كلذ ىلا
عقوم صيصخت ةسارد متتو ةسينكلا يف رئاخذلا هذه لازت الو ،(اسنرف)
 .اهل قئال

سيدقلا رئاخذوسكوررام ةيعر يف

داليملا
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القت ترام ةيعر يف

نم ددعل اهتماقا لالخ نم ،ديجملا داليملا ديعب القت ترام ةيعر تلفتحا
 :تنمضت يتلا ةيحورلاو ةينيدلا تاطاشنلا
.ةيعرلا ةقوج لاتيسير
.ةفيلخ رينم منرملا لاتيسير
.نيلوؤسملل ةيحور ةضاير
.القت ترام ةيوخأ تاديسل ةيحور ةضاير
.ESIM NIAM يناث ضرعمو .عئالطلاو ناسرفلل ةيودي لاغشأ ضرعم
.روهمجلا ةديس ةسردم يف تاهمأ ثلاث ضرعم
.ةيعرلل يوئملا ليبويلا ةبسانمل بيلصلا ةرانإ
ةيمزاحلا يف نيجاتحملل ةيئاذغ صصح501 عيزوتو ةيعرلا يف ةزجعلل ءاشع
.يدلبلا سلجملا عم قيسنتلاب

710221 -4 لصفلا -24 ددعلا |
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

يواغلا يليإ

فصنلا ةيادب ةيمزاحلا ىلا ةقيرح ةلئاع تتأ
.ادبعب نم رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا
يداو – هلحز ىلا ةلئاعلا لصأ دوعي
هدبعو نيمأ ةداسلا ءاقشألا ىرتشا .شيارعلا
اولمعو اهيف اونكسو ،يضارألا هقيرح ليلخو
رابك نم اوناكو ،ةرتفلا كلت يف اهتعارز ىلع
قئاثو ةلاجعلا هذه يفو ،يشاوملا راجت
.يضارألا هذهل مهتيكلم تبثت ةيخيرات

نم جوزتم هقيرحيجرج هدبع موحرملا
سكور رام ةسينك برق نكس – ردان وب ودبع ةفيطل ةديسلا
.سويناطو ،سايلاو ،فسوي بجنأو
سمش ةديسلا نم جوزتمهقيرح يجرج نيمأ موحرملا
.دالوأ نود نم ،ليلخ وبا ناوطنأ
زكور دحاو دلو هلو جوزتمهقيرح يجرج ليلخ موحرملا
.ةديحو ًاتنبو ًابزاع يفوت
ةيمزاحلا9091 ماع ديلاومهقيرح هدبع فسوي موحرملا

جوزتم .ًاقباس يشاوملا راجت نم وهو ،ةمحلم كلمي ناك –
سيروم – جروج ءانبأ ةثالث ابجنأ دقو ريفص اثاغآ ةدلبلا ةنبا نم
.تانبلا نم ددعو سيولو
زيرت ةديسلا ةدلبلا ةنبا نم جوزتمهقيرح فسوي جروج موحرملا
ًاضيأ ناجّوزتم ناورمو ناسغ نادلو امهلو ،يلاغفلا ديشر فسوي
ادبعب ةيدلب يف ًاوضع ناك جروج موحرملا .ةجوزتم ةديحو ةنباو
ةياغلو3691 ماعلا نم ةيمزاحلا ةيدلب سيئرل ًابئانو3691 ماع لبق
.اهدعب ةيمزاحلا ةيدلب يف ًاوضعو،8991 ماعلا
،دعس نيهاش سيرول ةديسلا نم لهأتمهقيرح فسوي سيروم
.ةجوزتم اتير ةديحو ةنباو فزوج – يليا -ينوط ،ةثالث ءانبأ امهلو
يبا سويناط اينوص ةديسلا نم جوزتمهقيرح فسوي سيول
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فقو وضعو ريبكلا يئاعرلا عورشملا ةئيه وضع – ردان
 (سكور رام) مألا ةسينكلا يف قباس
ةيمزاحلا0191 ماع ديلاومهقيرحهدبع سويناط موحرملا
:ءانبا ةعبرا هلو بوهلش محلم يرام ةديسلا نم جوزتم –
– لاشيم – يباك موحرملا – هقيرح ريبور راتخملا موحرملا
.سينأ

،نييعتلاب راتخم اهدعبو ،يرايتخا وضع هقيرح سويناط
 .لزانملا ثاثأ عنصل بشخلل ةرشنم كلمي ناكو

ىهتنم ةديسلا نم جوزتمهقيرحسويناط ريبور موحرملا
.ناتنباو جروج دحاو دلو هلو يحادرقلا
ماع ذنم نييعتلاب ةيمزاحلا ةدلبل راتخم
باختنإلاب راتخمو8991 ماعلا ةياغلو4891
خيرات7102 ماعلا ةياغلو8991 ماعلا ذنم
.هتافو
ةديسلا نم جوزتمهقيرح سويناط لاشيم
ءانبأ ةثالث هلو ،ةدلبلا ةنبا يماشلا ةريمس
 .نوجوزتم ،يناد – يرود – ناوطنا
ةدلبلا ةنبا نم جوزتمهقيرح سويناط سينأ

.ناجوزتم ،رايبو يليا نادلو هلو يلاغفلا ناج ءافو
انح ميهاربا ايماس ةديسلا نم جوزتمهقيرح سويناط يباك موحرملا
.ةجوزتم اتير ةنباو جوزتم لبرش دحاو دلو هلو
كلمي ناك ،ةيمزاحلا –2191 ماع ديلاومهقيرح هدبع سايلا موحرملا
ناك .دارفلأو هدبع نادلو هلو جوزتم ،سكور رام ةسينك برق ةمحلم
.0391 ماع عوسي بلق ةيوخأ يف ًاوضع
هلو يديعسلا يكلم ةميسب ةديسلا نم جوزتمهقيرح سايلا ودبع
.ناتجوزتم ناتنباو جوزتم سايلاو زكور نادلو
ءانبا هلو دادح جروج لامآ ةديسلا نم جوزتمهقيرح سايلا دارفلا
.نوجوزتم تانبو

ينورام96 ل86 لجس  -  هقيرح لآ
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 حاتتفإل ريضحتلا>>
ةّبحملا معطم

710223 -4 لصفلا -24 ددعلا |

ةلّوطم تاعامتجا
يدان حاتتفال
يف ةبحملا
يذلا ةيمزاحلا

ةّلحب ّلطيس
ةقينأو ةديدج
.ةدلبلا ءانبا ىلع

يف اياعرلا تايوخأو ،ءامسلا ةداعس ةيعمج عم قيسنتلاب
ةبيبشلا ةكرحو (انحوي رام – القت ترام – سكور رام) ةدلبلا
،يوالع يدجم بألا عم يّلكلا نواعتلابو ،ةيسكذوثرألا
سلجملا ءاضعأ تاديسلاو ،ةيمزاحلا يف ةيندملا تايعمجلاو
،(يفاص وبا نيدان – سبيعد ايفليس – يناريع نوميس) يدلبلا
ربهلا نانح ةديسلا صخشب ةيمزاحلا يف ةيمنتلا بتكم ماق
يدان حاتتفال ةلّوطم تاعامتجا دقعو ةمزاللا تاريضحتلاب
ىلع ةقينأو ةديدج ةّلحب ّلطيس يذلا ةيمزاحلا يف ةبحملا
 .ةبحملا يدان يف تاكراشملا ةيمزاحلا تاديس نم ضعب ًاطسوتم يوالع يدجم بألا.ةدلبلا ءانبا

 ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم ربهلا نانح ةديسلا
 ةبحملا يدان قالطا يف تاكراشملا تاديسلا نم ضعبو يوالع يدجم بألاو

حاتتفإلل ةيئاهنلا تاريضحتلاو تاعمتجم ةدلبلا تاديس

 روضحلا
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يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

11/7102
4
32
8
21

24

21/7102
3
72
37
6

62

عومجملا
11
77
78
13

79

يدلب سلجم ةسلج رضحم
يدلب سلجم تارارق
ةّيرادإ تارارق
 ةّيمسرلا رئاودلا ىلإ ةرداص تالماعم
فلتخم
– ميماعت – ركش لئاسر – تاوعد – تابلط
تانالعإ – تالسارم – تاراذنإ

(٤/7102 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

01/7102
4
72
6
31

92

11/7102
002
-
3
1
02
53

05

21/7102
051
-
1
3
04
04

54

عومجملا
045
-
5
6
57
511

531

ةمّلسمو ةزجنم :نينطاوملا تالماعم
 زاجنإلا ديق :نينطاوملا تالماعم
ءانب صخر
 ناكسإ صخر

 ةّيعامتجإ تادعاسم تابلط
تارازولا نم ةدراو ميماعت
فلتخم
 - تاينوذأم - تالسارم - راعسأ ضرع
 هريغو ىواكش - تاضارتعا

(٤/7102 لصفلا)ةدراولا تالماعملا

01/7102
091
-
1
2
51
03

04

ةلئاع57   ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.055.٩٤                                  ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000.057.26  ةميقب ةدعاسم٤1   اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا

7102 -4 لصفلا -24 ددعلا | 24
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يلاملا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

يلاملا ريرقتلا
تاــــقـفنلاتادراوــلا

 امك نانبل فرصم ىدل ةيمزاحلا ةّيدلب ديصر
13/21/7102يف درو
ل ل378.676.150.42 غلب

710225 -4 لصفلا -24 ددعلا |

4/7102 لصفلا لالخ ةددسملا (سيئرلا بئانو سيئر) ةسائرلا تاضيوعت
نيفظوملا بتاور
ءارجالا روجا

ةمارغلاو ةيابجلا تادئاع
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تآفاكملا
مزاوللا
سبالملا
ةكرتشملا تامدخلاو راجيالا تالدب
قربلاو ديربلاو ةيفتاهلا تارباخملا
ىرخا ةيرادا تاقفن
تازيهجتلا

تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
تاشورفملا
ةماعلا ةفاظنلا

ينابملا ةنايص
تارشحلا ةحفاكم
تافيظنتلا مزاول
تاقورحملا
ءابرهكلا كالهتسا تالدب

ةماعلا قرطلا ةنايص
هايملا ةكبش ةنايص
ةماعلا ةرانالا تاكبش ةنايص
ينابملا ءاشنإ
ةماعلا ةرانالا تاكبش ءاشنإ
ريراجملا تاكبش ءاشنإ
ةينقالاو ةفصرالاو ةماعلا قرطلا ءاشنإ
قئادحلا ءاشنإ
سوردلا تاقفن
نيزوعملا تادعاسم
ةيريخلا فاقوالا تادعاسم
ةيفاقثلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
ةيضايرلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
ةيعامتجالا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
ةاماحملا باعتاو تاحلاصملاو ماكحالاو ىواعدلا مسر
تايدر
نيمأتلا تاقفن
ةظوحلملا ريغ ىرخالا فيراصملا
عومجملا

000,000,62
000,118,552
000,069,561
000,379,754
000,697,971
000,906,02
000,301,12
000,005,7
000,802,7
000,235,29
000,978,85
000,079,65
000,524,1
000,181,23
000,822,17
000,682,7
000,553,5
000,824,04
000,002,6
000,482,275
000,059,2
000,279,14
000,674,68
000,217,91
000,262,73
000,010,36
000,066,74
000,107,17
000,002,512
000,000,82
000,000,5
000,000,3
000,057,53
000,875,22
000,988,052
000,917,31
000,000,1
000,054,41
000,557,73
000,218,٤80,3

000,929,802
000,756,671,1
000,663,623
000,614,1
000,008
000,257,555
000,606,72
000,702,55
000,03
000,575,62
000,304,2
000,611,64
000,780,83
000,520,91
000,202
000,270,596
000,912,01
000,399,4
000,462,6
000,٩17,102,3

نكس ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
نكس ريغ ، ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
تقؤملاو مئادلا نالعالل صيخرتلا مسر
ةيدلبلا ةيمومعلا كالمالا لاغشإب صيخرتلا مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
ةيدلبلل ةماعلا تآشنملاو كالمالا لامعتسا مسر
تازيهجتلا حلاصل01 % ةددحم هوجو يف قافنإ مسر
ةنيوصت مسر
ةفصراو ريراجم ءاشنإ مسر
مئادلا نالعالل رامثتسالا مسر
تقؤملا نالعالل رامثتسالا مسر
ةيدلبلا ةيمومعلا كالمالا لاغشال رامثتسالا مسر
تاديازملا ىلع يبسنلا مسرلا
ةينفلا سوردلاو تادافالاو تانايبلا ءاطعا مسر
كارتشالا لدبو تارباخملا روجا ةميق ىلع ةوالع
 تامارغلا
ريخأتلا ةمارغ عم ريمعتلا مسر
 طورش رتفد نمث / ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
عومجملا
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القت ترام ةيوخأ
ردب جروج بألاو

2

1

ركش عردو  باتكلا عيقوت -هدبع زيريت ةبتاكلا

ةّيمزاحلا ةّلجم انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

تاطاشنلا نم ةعومجمل اهناضتحا قايس يف
ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا ،ةيفاقثلاو ةيبدألا
يتلا هدبع زيريت ةبتاكلا7102/11/4 خيراتب
يملح اي نانبل» ناونعب اهباتك تعّقو
،نيفقثملاو ءاقدصألا نم دشح طسو «ليمجلا
سلجملا سيئر ىلا ةبتاكلا تمّدق ةبسانمللو
ًاعرد رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا
مئادلا همعدلو هتازاجنإ لمجمل ةّيميركت
.بدالاو ةفاقثلل

7102 -4 لصفلا -24 ددعلا | 26

يبعشلاو يبدألا روضحلا

عردلا ملتسي رمسألا سايلا ناج سيئرلا روضحلا نم بناج
هدبع زيريت ةبتاكلا نم ةيميركتلا
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ةديسلا ةيوناث
تاينوطنألا تابهارلل

ةسردم
هيزيلإلا

لالقتسإلا

ةيوناث تقلطا لالقتسإلا ديع ةبسانمب
ًاقابس تاينوطنألا تابهارلل ةديسلا
ةيدلب سلجم سيئر هحتتفا ًايضاير
روضحب رمسألا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا
.يروخاهزن تخألا ةسردملا ةسيئر

710227 -4 لصفلا -24 ددعلا |

ةذمالت ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
مهعم تلفتحاو ،هيزيلإلا ةسردم
لاروك مدق ثيح ،لالقتسإلا ديعب
يناغألا نم ةعومجم ةسردملا

ىلا ةفاضإلاب تاضارعتسإلاو ةينطولا
يف ىقيسوملا ةقرف لبق نم فزع
ةيدلبل ةملك تناكو ،ينانبللا شيجلا
سيئرلا بئان اهاقلأ ،ةيمزاحلا

اهيف دّدش شيبح فسوي خيشلا
،ةيقيقحلا لالقتسإلا يناعم ىلع
ىلا ةبحم ةقاب ةذمالتلا مّدقو
.ةيدلبلا معد نيركاش سيئرلا

<<

نم روهزلا ةقاب ملتسي رمسالا سايلا ناج سيئرلا
 بالطلا دحا

لالقتسالا ءاوجأ
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<<

651 رارق>>
- م62 لوطب ناردج ءاشنإ
القت ترام وين

٩٤1 رارق
مرك يح قيرط ليهأت

751 رارق>>
ةدلبلا عراوش - تايمدر لقن

7102 -4 لصفلا -24 ددعلا | 28

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم ةذَّفنملا تارارقلاةّيمزاحلا ةّلجم
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29 | 710229 -4 لصفلا -24 ددعلا |

<<

722 رارق>>
ةطحم نم ةماع ةرانا لاغشا
679 رتنس ةياغلو تاقورحملا

812 رارق
القت ترام وين - تايمدر ةلازا

632 رارق>>
ةرانا ةدمعا ناهدو فح
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| 30| 7102 -4 لصفلا -24 ددعلا30

<<

٩82 رارق>>
برق ديدح نيزبارد بيكرتو عينصت
رمسألا سايلا تالحم

372 رارق
برق تافلخمو ةبرتأ ةلازا 
 ةيبرحلا ةسردملا

٤13 رارق>>
- يحصلا فرصلا تالصو نم ددع ءاشنا

 متاحو نابيش عراش

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم ةذَّفنملا تارارقلاةّيمزاحلا ةّلجم
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710231 -4 لصفلا -24 ددعلا |31 |

813 رارق>>
برق طئاحو فيصر ةنايص
لاغشألا ةريدتسم

٩13 رارق>>
ضعب يف ديدح نيزبارد ليهأت

ةيمزاحلا عراوش
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انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم ةذَّفنملا تارارقلاةّيمزاحلا ةّلجم

<<

ةيدلب تماق ،ءاتشلا لصفل ًادادعتسا
ةينقألا عيمج ةنايصو ليزعتب ةيمزاحلا
،يرادإلا اهقاطن نمض هايملا فيرصت يراجمو
تاقرط ،تاعقوتلا بسح ىلع ةجيتنلا تءاجو
ءانبأب قيلت عراوش ،تاناضايفلا نم ةيلاخو ةفيظن
.اهيف نيرمثتسملاو اهناكسو ةيمزاحلا

 ةّيمزاحلا
ءاتشلل دعتست
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روصيفةّيمزاحلا



 




