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 عیجشتل اعامجإ ةأبعمو ةضایرلل ةبحم ةمأ لعفلاب اننإ..."
 يبرغملا ملعلا ةیؤر نم اریبك ارخف دمتست ةمأ .اھلاطبأ دیجمتو

 اھققحی يتلا ةدیدعلا تازاجنالا لضفب ىلعلا يف اعوفرم
"...ةیلودلا لفاحملا فلتخم يف ةبراغملا لاطبألا  

 
 

ةینطولا ةودنلا  يف  نیكراشملا  ىلإ  ھجوملا  يماسلا  يكلملا  باطخلا  نم  فطتقم   
  2008 تاریخصلا ةضایرلل
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سيئرلا ديسلا ةملك  

دقع  ةبسانمب  اعيمج  اهشيعن  ةعئار  ةظحل  اهنإ   
بتكمل باختنإ ا دعب  لوألا  يداعلا  ماعلا  عمجلا   
ةيبرغملا ةيبملوألا  ةينطولا  ةنجلل  ديدجلا   يذيفنتلا 

بتكملا ديدجتب 2017 ةنس تزيمت دقل  تائيه   
ربتعتو ،ةيبرغملا  ةيبملوألا  ةينطولا  ةنجلل  يذيفنتلا   
ثيح انتاسسؤمل  اًديرف  اًثدح  اًمئاد  تاباختنالا   

لجأ نم  بختنملا  قيرفلل  لعشملا  ميلست  متي   
ةكرحلا ةمدخل  ةديدج  ةيجيتارتسا  ىلع  لمعلا   

ةينطولا  ةيضايرلا 

سرغ لالخ نم  تاعماجلل اهتبكاوم ةلصاوم ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل يغبني  
ةيبملوألا ميقلا ساسأ ىلع ، ةينطولا ةيضايرلا ةكرحلا لخاد ةنيتم ةيضاير ةفاقث  
ةقادصلاو مارتحالاو زيمتلا: ةليبنلا  

ةنجلل ةيذيفنتلا ةنجللا تلمع ةديدجلا تايمانيدلاو ةيرارمتسالل جودزملا قطنملا اذهب  
تايدحتلا نم ددع ةهجاوم ىلع ،  2017 ملا وينوي يف ةبختن ةيبرغملا  ةيبملوألا  ةينطولا   

يتلا  2020   ةدنجأ عم ىشامتي امبو ةينوناقلا انتايحالص مارتحا عم ماهملاو
 ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا اهتعضو

عيراشم ذيفنتو ، ةرادإلا ةلكيه ةداعإو ، ةماكحلا سسأ خيسرت 2018 ماع دهش  
24/28 ليج جمانرب قالطإ مت امك ، يلاعلا ىوتسملا تاذ ةضايرلا معدل ةيمنتلا  
ةيبيردتلا تارودلاو تاودنلا نم ةلسلس ميظنت و ، ةباشلا ةيضايرلا انتبخن معدل   
ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل ةعباتلا نييضايرلا ةنجل ءاشنإ بناجب  

ةينطولا ةنجللا فرط نم ةزجنملا عيراشملا ةدوجو ءارث ريرقتلا اذه تاحفص حضوت  
منتغأو .ىدملا ةليوطو ةطسوتم ةيجيتارتسا نمض لخدت يتلا و ةيبرغملا ةيبملوألا  
اهتقلطأ يتلا عيراشملا حاجنإ يف ديعب وأ بيرق نم اولمع نيذلا لك ركشل ةصرفلا  
مسوملا اذه لالخ ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا   

يشيارعلا لصيف ديسلا  
ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا سيئر  
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ةيكراشت ةقيرطب تاعماجلا عم تالدابتلا فيثكت يه ةمداقلا تاونسلا لالخ انتدارإ  
ملعلا عفر ىلع نيرداق نينطاوم جارخإ يف رارمتسالا نم ةضايرلا نكمتت ىتح  
يلودلاو يراقلا ىوتسملا ىلع ينطولا  

 مهحاجن لجا نم انييضايرل فورظلا لضفأ ميدقت وه اندوجول يسيئرلا ببسلا
 .يعامتجإلاو يضايرلا

رحأب مدقتأ  ددصلا ،  اذه  يفو  نيذلا يناهتلا  ةيضايرلا ،  مهت  اعماجو نييضايرلل   
تاظحل ال شيعن  انولعجو  ةيلودلا  تاقباسملا  لالخ  فرشب  ةيبرغملا  ةكلمملا  اولثم   

ىلإ انتركاذ  يف  ةروفحم  ىقبتس  ىسنت  ةيبملوألا ةصاخو دبألا  باعلألا  ةرود  لالخ   
سريآ 2018 سنيوب  يف   بابشلل 

اًيموي انما  زتلا ززعت  يتلا  حورلا  يهو  اهب .  نوروخف  اًعيمج  نحن  هذه  زيمتلا  حور   
ةينطولا انتضايرو  اندلب   ةمدخل 

 

 

يشيارعلا لصيف  
ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا سيئر  
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 ةنجللا تذختا ، 2017 وينوي 14 يف دقعنا يذلا ةيبرغملا ةينطولا ةيبملوألا ةنجلل ريخألا ماعلا عمجلا باقعأ يف
 ةمدخل ةديشرلا ةماكحلا ئدابم قيبطتل ريبادتلا نم ديدعلا يشيارعلا لصيف ديسلا ةسائرب ةديدجلا ةيذيفنتلا
  : ةينطولا ةيضايرلا ةكرحلا

o  ةينوناقلا تايحالصلا  مارتحا  ىلع  لمعلا  ةينطولا اًقفو ةنجلل  تاعماجلا  عم  ةكراشملا   جهنل 
o ةنجلل يساسألا  نوناقلا  يف  اهيلع  صوصنملا  تاأيهلا  قلخب  ةماكحلا  سسأ  خيسرت    
o  ةطشنأ دصرل  ةيذيفنتلا  ةنجلل  ةمظتنم  تاعامت  جا تارارقلاةنجللا  ذاختا  ريسيتو    
o  ةلكيه ةداعإ  ةأفك ، ةرادإلا  ةباش و  ةديدج  رطأ  فيظوتو    
o  لمعل ميظنت ا  ةداعإ  تاودالا ةنجلل يلخادلا  لامعتسا  عم  تامولعملا مظنو ةثيدحلا    
o  ة ينقت ةرادا   ةينطولا تاعماجلل ةينقتلا جماربلا ةبكاوم لجا نم ةيبملوأ ءاشنإ 

:ةيذيفنتلا ةنجلل ةيرهشلا تاعامتجالا – 1  

 رهش لك ةرم لقالا ىلع لصاوتم لكشب اهتاعامتجا دقع ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل ةيذيفنتلا ةنجللا تررق
 ريبادتلا ذخأو ةطشنألا فلتخم عبتت تاعامتجالا هذه نم دارملاو ،2017 ربنجد رهش نم اقالطنا كلذو
  ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ديجلا لاغتشالا نامضل ةمزاللا
  تاعامتجا 10 ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل ةيذيفنتلا ةنجللا تدقع ،2018 ربنجد 31 ةياغ ىلإ
  ىرخأ تاعامتجا 8 دقعب 2019 ماع لالخ اًضيأ ةردابملا هذه ترمتسا
 

ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل ةمئادلا ناجللا   -2	
 يراجلا ةيساسألا اهتمظنأل اقفو كلذو ،ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل ةمئادلا ناجللا فلتخم قلخ مت
:لمعلا اهب  

ءاسؤرلا ناجللا   

يشيارعلا لصيف ديسلا  
 ىوتسملا تاذ ةضايرلاو يبملوألا دادعإلا ةنجل

يلاعلا  
يلالب رمع ديسلا عيمجلل ةضايرلا ةنجل   
لكوتملا لاون ةديسلا ةضايرلاو ةأرملا ةنجل   

ةمحمدإ فيطللا دبع ديسلا نيوكتلا ةنجل   
يحتف فسوي ديسلا تاطشنملا ةحفاكمو ةيبطلا ةنجللا   
يحاملا نب دمحم ديسلا ةيقالخألاو ةينوناقلاو ةيبيدأتلا ةنجللا   
لامك ولحل ديمح ديسلا ةماعلا تاقالعلاو قيوستلاو لاصتالا ةنجل   
الاوجوب رهاط ديسلا ةئيبلاو ةضايرلا ةنجل   

ديسلا  اصح سيردا ةصتخم ةنجل ـ  قيقدتلاو ةيلاملا ةنجل   

ةيبرغملا ةينطولا ةيبملوألا ةنجلل ةعباتلا ةمئادلا ناجللا   
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ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل نييضايرلا ةنجل    

 ةينطولا ةنجللا ىدل مهئارآو ،مهتاحرتقم ،مهتاوصأ عامسإو نييضايرلا ةفاك ليثمت ىلإ ةنجللا هذه فدهت
 :ةيلاتلا فادهألا قيقحتل ىعستو ،ةيبرغملا ةيبملوألا

 ؛ةيبملوألا ميقلل جيورتلا •
 ؛ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةيذيفنتلا ةنجللا تارارق ذخأ يف ةكراشملا •
 ؛نييضايرلا ةفاكب ةقلعتملا نوؤشلا ةسارد •
 ؛ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللاو نييضايرلا نيب طباور قلخ •

 :ثادحأل لسلست

 ؛)2017\10\13( نييضايرلا ةنجلب ةصاخلا تاباختنالا ىلوأ ميظنت •
 يلودلا نوناقلا ماكحأ صخي اميف امهتبقاعم قبس نيوضع ةكراشمل ارظن قباسلا باختنالا ءاغلإ •

 ؛)2017\12\21( تاطشنملا ةحفاكمل
 ؛ةيبملوألا ةيلودلا ةنجللا عم رواشتلابو يملاع جذومن نم ىحوتسم تيوصتلل ديدج ماظن دادعإ •
 ؛)2018\03\15( ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم ديدجلا تيوصتلا ماظن ىلع ةقداصملا •
 .2018 ربنون 30 موي ةديدجلا تاباختنالا ءارجإ •

 :2018 ربنون 30 تاباختنا

 ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ترجأ ،ةيساسألا اهتمظنأل اقيبطتو ةيملاعلا ةيبملوألا ةنجللا تايصوتل اقبط
 .طابرلاب اهرقمب2018 ربنون 30 ةعمجلا هموي كلذو ،نييضايرلاب ةصاخلا ةنجللا عضو لجأ نم تاباختنا

 نم ةفلؤم ةيميظنت ةنجل روضحب كلذو ،ةعماج 32 فرط نم مهحارتقا مت ايضاير 51 تاباختنالا هذه يف كراش
 هذه تمستا و ةيبرغملا ةينطولا ةيبملوألا ةنجلل يرادإلا قيرفلا و ةيذيفنتلا ةنجللا نم ءاضعأ ةعبرأ ،نييضاق
 مازتلا و ةيلوؤسم حور ىلع نويضايرلا نابأ ثيح ،ةيفافشلا و ءودهلا اهدوسي ءاوجأب ةيباختنالا تاقاقحتسالا
 ةينطولا ةنجللا ييضاير ةنجلل يتآلا فالتئالا ىلع لوصحلا مت ،تاباختنالا هذه رثإ ىلع و ،ريظنلا يعطقنم
ماعلا فرط نم جئاتنلا هذه ىلع ةقداصملا راظتنا يف ، ةيبرغملا ةيبملوألا  :ةيبرغملا ةينطولا ةيبملوألا ةنجلل عمجلا 

 ؛ةنجللا سيئرو وضع :)مدقلا ةرك( ريصن فيطللا دبع •
 ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل ةيذيفنتلا ةنجللا دنع نييضايرلا لثممو وضع :)ةيسورفلا( رادو ريبكلا دبع •

 ؛ةيبرغملا
 ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل ماعلا عمجلا دنع نييضايرلا لثممو وضع :)ةعراصملا( ماركاو تيآ دايز •

 ؛ةيبرغملا
 ةينطولا ةنجلل ماعلا عمجلا دنع نييضايرلا ةلثممو ةوضع :)ماهسلاب ةيامرلا وأ ةلابنلا( ةدوبع ةجيدخ •

 ؛ةيبرغملا ةيبملوألا
 .وضع :)ةفياسملا( نيسحلا هييفازك يلع •
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 ب
تاعماجلا عم ةقالعلا  
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ةينطولا تاعماجلا عم ةقالعلا  

خانم ةئيهت فدهب ةيكلملا ةيبرغملا ةيضايرلا تاعماجلا عيمج عم اهتاقالع ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تفثك  
يلاعلا ىوتسملا تاذ ةينطولا ةضايرلا ريوطت ىلع عجشي  

 
ةيبرغملا ةيضايرلا تاعماجلا عم ةفلتخم تالسارمل تفاضنا تاعامتجا ةدع ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تجمرب  
باعلألا رامغ يف لوخدلل نييضايرلا دادعتسا جرد ىلع فوقولا ىلإ ساسألاب تاعامتجالا هذه تفدهو  
ةنجلل ةينوناقلا تايحالصلا نمض جردنت يتلا ةيلودلا  

تاعامتجالا ناكملا  خيراوتلا  عيضاوملا   

 عم ةيدرف تاعامتجا
ةيضايرلا تاعماجلا  

 ةنجللا رقم
 ةينطولا
 ةيبملوألا
ةيبرغملا  

 

ىلإ 2017 ربنون  
2018 رياني  

يف اهمعد لجا نم تاعماجلا ىلإ عامتسالاو ميدقت  
ةيضايرلا اهعيراشم  

2018 انوغارات 2018 ليربأ / سرام   
نييضايرلا مئاوق  رايتخالا ،  ريياعم  ،فادهألا   

ةينطولا ةنجللا  تاحرتقم  دادعإلا ،  ةطخ  نيبردملاو ،   
 ةيبرغملا ةيبملوألا

2018 رئازجلا 2018 وينوي /يام   
نييضايرلا مئاوق  رايتخالا ،  ريياعم  ،فادهألا   

ةينطولا ةنجللا  تاحرتقم  دادعإلا ،  ةطخ  نيبردملاو ،   
 ةيبرغملا ةيبملوألا

2018 سريآ سنيوب 2018 ربنتش   
نييضايرلا مئاوق  رايتخالا ،  ريياعم  ،فادهألا   

ةينطولا ةنجللا  تاحرتقم  دادعإلا ،  ة  طخ نيبردملاو ،   
ةيبرغملا  ةيبملوألا 

2018 انوغارات  

 دهعملا
 يكلملا

 رطأ نيوكتل
 ةبيبشلا
ةضايرلاو  

2018 وينوي ةيطسوتملا 2018  باعلألا  يف  ةكراشملا   

2018 رئازجلا  

 ةنجللا رقم
 ةينطولا
 ةيبملوألا
ةيبرغملا  

بابشلل 2018 2018 وينوي ةيقيرفألا  باعلألا  يف  ةكراشملا   

2018 سريآ سنيوب  

 دهعملا
 يكلملا

 رطأ نيوكتل
 ةبيبشلا
ةضايرلاو  

2018 ربوتكأ بابشلل  2018  ةيبملوألا  باعلألا  يف  ةكراشملا   

2020 ويكوط  

 ةنجللا رقم
 ةينطولا
 ةيبملوألا
ةيبرغملا  

2020 2018 ربنجد-ربنون   ويكوط دادعإ عورشم

ةينطولا تاعماجلا عم ةدقعنملا تاعامتجالا  
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ةيضايرلا تاعماجلل ةماعلا عومجلا  

ةيضايرلا تاعماجلا نكامألا  خيراتلا   
 ةينطولا ةنجللا نيلثمم

ةيبرغملا ةيبملوألا   
زابمجلا ساف  يحاملا نب ديسلا 07/01/2017   
هيتاراكلا طابرلا  يلالب ديسلا 20/06/2017   
ةحابسلا ءاضيبلا رادلا  يلالب ديسلا 05/11/2017   
ةيامرلا طابرلا  ينارمعلا ةديسلا 30/11/2017   
ةلسلا ةرك طابرلا  يحاملا نب ديسلا 26/11/2017   

لابجلاو جلزتلا شكارم  يلالب ديسلا 24/12/2017   
ةعراصملا ةديدجلا  يحتف ديسلا 29/12/2017   

ةيئاوهلا ةجاردلا سانكم  يلالب ديسلا 30/12/2017   
ةمكالملا الس  ماوقا ديسلا 02/12/2017    
ىوقلا باعلأ طابرلا  لامك 30/01/2018  ديسلا   
ةيديدحلا ةركلا طابرلا  نورقش 30/01/2018  ديسلا   

ةفياسملا ءاضيبلا رادلا  يلالب ديسلا 08/02/2018   
سوقلاب ةيامرلا ءاضيبلا رادلا  يلالب ديسلا 09/02/2018   

يضايرلا ذاقنالا  ءاضيبلا رادلا     اصح ديسلا 21/02/2018 
ةقاعإلا يوذ  صاخشألل  ةضايرلا  الس  يحاملا نب ديسلا 24/03/2018    

هيتاراكلا طابرلا  يلالب ديسلا 27/03/2008   
لاقثألا عفر الس  يلالب ديسلا 13/04/2018    
برضملا ةرك طابرلا  ماوقا ديسلا 05/05/2018   

فلوغلا طابرلا  يشيارعلا ديسلا 13/06/2018   
ةلواطلا ةرك طابرلا  يلالب ديسلا 25/08/2018   
مدقلا ةرك تاريخصلا  ماوقا ديسلا 15/09/2018    
ةيسورفلا طابرلا  لامك 25/09/2018  ديسلا   
وديجلا ءاضيبلا رادلا  اصح ديسلا 27/10/2018   
يبجرلا ةدجو  يلالب ديسلا 28/10/2018   
ةيامرلا طابرلا  لامك 30/10/2018  ديسلا   
ةحابسلا ءاضيبلا رادلا  يلالب ديسلا 24/11/2018   
ديلا ةرك طابرلا  يحاملا نب ديسلا 25/11/2018   
ةعراصملا ةديدجلا  يلالب ديسلا 30/11/2018   
ةلسلا ةرك الس  يحاملا نب ديسلا 04/12/2018   

وبماس ءاضيبلا رادلا  يلالب ديسلا 23/12/2018   
ةيديدحلا تاركلا ةضاير ءاضيبلا رادلا  يلالب ديسلا 29/12/2018   

ةيئاوهلا ةجاردلا سانكم  ماوقا ديسلا 30/12/2018   
ةرئاطلا ةركلا سانكم  يحاملا نب ديسلا 30/12/2018   

تاعماجلل ةماعلا عومجلا فلتخم لالخ ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ليثمت    
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 ةنجللا عم تاقالعلا
ة5لودلا ة5بملوألا  
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ةيلودلا ةيبملوالا ةنجلل ةيمسرلا ةرايزلا  

 ، ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا سيئر فرط نم يشيارعلا لصيف ديسلا ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا سيئر لبقتُسأ
 .نازول يف 2017 ربوتكأ 17 موي ، خاب ساموت ديسلا

 يف ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللاو ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةدارإ ىلع ديدج نم ديكأتلل ةصرف ةرايزلا هذه تناك
 .بابشلاو ةضايرلا ةيمنت ةمدخ يف ةيبملوألا ميقلا خيسرت فدهب ةقيثولا امهتاقالع زيزعتلً اعم لمعلا

 

 :ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا تارادإ فلتخم عم تالدابتلا ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تفثك

 ؛ ةينطولا ةيضايرلا ةكرحلا معدل جمارب ةدع ذيفنت : يبملوألا نماضتلا -
 ةياعر تحت ةيلودلا ةيضايرلا باعلألا عيمج يف يبرغملا يضايرلا دفولا ةكراشم :يضايرلا بناجلا -

 ؛ ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا
ةنجلل ةعباتلا نييضايرلا ةنجلل يباختنالا ماظنلا عضول ةرواشملا  :يتاسسؤملاو ينوناقلا بناجلا -

يضارألا لخاد ةيبملوألا ةيراجتلا ةمالعلا ةيامح لجأ نم نواعتلا كلذكو ةيبرغملا ةينطولا ةيبملوألا 
 ؛ ةينطولا

 تايقافتالا عيمج عيقوتو ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةطشنأل مظتنملا رابخإلا : تالاصتالاو قيوستلا -
 TOP ةيلودلا ةيبملوألا ةنجلل نيمسرلا نيرهشتسملا جمانربب ةقلعتملا
 

يبملوألا نماضتلا  

دايبملوألا  معدل  ليبق تاونس عبرأ لك ةينازيم جمانرب ةيبملوألا ةيلودلا ةنحلل عباتلا يبملوألا نماضتلا مسق عضي
206 نم ةينطولا ةضايرلا نيكمت ىلإ ةوطخلا هذه فدهت ، غلابلاو  اهددع ا ناجللا ،ةكراشملا ةيبملوألا ةينطول

اهتيمنتو ةربخلاو  اهريوطتل ةيرورضلا ةينقتلا   ةيداملا لئاسولا ىلع لوصحلا

 ةيمنتلل رواحم عبرأ تثدحا ،2020و 2017 نيب ةحوارتملا ةرتفلا لالخ

 ؛ةصاخ عيراشم ميظنتو ةيبملوألا ميقلل جيورتلا •
 ؛اهتاطاشنو ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ريبدت •
 ؛ةينطولا ةينقتلا تاينبلا ريوطتو نيبردملا نيوكت •
 .ينهملا مهراسم ليوحتو نييضايرلا دادعإ •

2018/2017 دق  يضايرلا مسوملا مسرب جمارب ةدع زاجنإ نم ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا    تنكمت

نييضايرلا دادعإ-1  

 :"2018 غناشت غنويب" ييضايرل ةيبملوألا حنملا
 رياربفو 2017 زويلوي نيب ام رهشألا يف يكيرمأ رالود 1000 ةميقب دادعإلل ةحنم نم نييضاير 3 دافتسا

2018 

 هردق غلب ايلام امعد ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا تصصخ :ةيوهجلاو ةيراقلا باعلألل نييضايرلا دادعإ
 انوغارات طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ يف مهتكراشم ليبق ةبراغملا نييضايرلا دادعإل ايكيرمأ ارالود 75000
 .تاضايرلل ينطولا ديشر يالوم زكرم تادادعإلا هذه نضتحاو .بابشلل ةيقيرفإلا باعلألاو 2018
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 :2018 سريآ سنيوب بابشلل ةيبملوألا باعلألل صصخملا يلاملا معدلا

 ،2018 سريآ سنيوب بابشلل ةيبملوألا باعلألل دادعإلل هصيصخت مت يذلا يلاملا معدلا نم نييضاير 3 دافتسا
 دحاولا درفلل يكيرمأ رالود 1500 معدلا اذ غلب ثيح

نيبردملا نيوكت   

نيبردملل ةينقت تابيردت  
 .اكراشم 25 – ةديدجلاب 2017 يام 07 ىلإ حتاف نم :ةعراصملا -
 .اكراشم 25 – طابرلاب 2018 ربنجد 09 ىلإ 02 نم :فيدجتلا -

 نيبردملل ةيبملوألا حنملا

 لايرتنومب 2017 ليربأ )ةرئاطلا ةركلا( ميقتسم داعسإ :PAISAC نيوكت -
 نازولب 2018 ربوتكأ )ةحابسلا( يسواط داوج :CISEL نيوكت -
 سيرابب 2018 ربنتش )برضملا ةرك( يرهاط يدهم :AFCNO نيوكت -

 

ةيبملوألا ةينطولا ناجللا ريبدت  

 يرادإلا يلاملا معدلا
 رييستلا فيلاكت ةيطغت لجأ نم يكيرمأ رالود 4500 هردق ايدام امعد ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تقلت
 .يرادالا

 :يضايرلا ريبدتلاو يلودلا نيوكتلا
 ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل ينقتلا ريدملا ،كاكف نسح :MEMOS نيوكت

 :)ACNOA( ةيقيرفإلا ةيبملوألا ةينطولا ناجللا ةيعمج معد
 :نم 2017 ةنس لالخ ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا نكمو يكيرمأ رالود 100000 معدلا اذه غلب
  ةيبرغملا تاثعبلل ةحونمملا ةيضايرلا تادعملا ءارش فيلاكت نم ءزج ةيطغت

 :باعلألا يف ةكراشملل صصخملا معدلا
 يكيرمأ رالود 4100 :2018 ةيبملوألا غناشت غنويب باعلأ -
 يكيرمأ رالود 10000 :2018 رئازجلا بابشلل ةيقيرفإلا باعلألا -

 
 

 ةمرصنملا تاونس 7 لالخ ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم ةزجنملا جماربلا روطت

تاونسلا  201
2 

201
3 

201
4 

201
5 2016 

201
7 2018 

تادعاسملاو حنملا ددع  8 5 5 6 7 7 12 
ةمرصنملا تاونس 7 لالخ ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم ةزجنملا جماربلا  
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ةمرصنملا تاونس 7 لالخ ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم ةزجنملا جماربلا  

 

 

يبملوألا نماضتلا فرط نم ةمدقملا حنملاو مئاعدلا صخلم  
جماربلا نيديفتسملا  تارتفلا   

  2018 جناشت جنويب ةيبملوألا حنملا

 ةضايرو جلزتلل ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا
لبجلا  

يناميزع ريمس  

2017  رياربف ىلإ وينوي  نم
2018 

 ةضايرو جلزتلل ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا
لبجلا  

يدمحمل مدآ   
 ةضايرو جلزتلل ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا

لبجلا  
يماس يدمحمل   

 سريآ سنيوب دادعإ يف ةمهاسملا
2018 

ةحابسلا ةيبرغملا ة يكلملا ةعماجلا   
ويلف نيساي  

2018 وينوي ربوتكأ ىلإ    نم

ةعراصملا ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا    
يكبشلا بنيز  

يعارشلا قروزلا ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا  
ديمحاو سانوج   

2018 وينوي ربوتكأ ىلإ   نم

نيبردملل ةينقت تارود  
ةعراصملا ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا  2017  7-1  ،ويام
فيدجتلا ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا  2018 ربنجد  09 02  ىلإ   نم

ةيميلقإلاو ةيراقلا باعلألا دادعإل معد ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا   2018   تشغ ىلإ سرام نم
يرادإلا معد ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا   2017 /2018 

 يف ةينطولا ةيبملوألا ناجللا ةطبار معد
اي قيرفإ  

ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا  
2017 /2018 

2018 سريآ سنيوب يف ةكراشملل معد ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا    2018   رياربفو رياني
2018 ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا  رئازجلا يف ةكراشملل معد  2018   تشغ

2017/2018 ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم ةذفنملا جماربلا   
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ة5لودلا تاقالعلاو تا9ا78لا  
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قرفو ءاضعأ  فعاض  نييضاملا ،  نيماعلا  لالخ  تامظنملا تاعامتجالا ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا  عم  تالدابتلاو   
 ةينطولا ةيضايرلا ةكرحلل اهميدقتل ةديدج صرف نع ثحبلل تاكارشو تالاصتا ةماقإ لجأ نم ةيلودلا
 

تاءاقللا خيراتلا  ناكملا  ف  ادهألا  
 ةيبملوألا ةنجللا

ةيلودلا  
2017 نازول  ربوتكأ  

 سيئر ءاقلل ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا سيئر ةرايز
ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا  

 ةيبملوألا ةنجللا
ةيلودلا  

2018 جناشت جنويب  رياني يبميلوألا نماضتلاو ةينوناقلا ةرئادلا عم قيسنتلا ءاقل   

نييسامولبدلا ةرئاد  2018 طابرلا  سرام نييضايرلا  ةياعر   

ةيناطيربلا ةرافسلا طابرلا 29-30/03/2018   
ةودن  

Floyd WOODROW (Motivation) 
اسنرف ةرافس   

برغملاب  
طابرلا  06/04/2018  

ديسلا نم  مدقم  ضرع  ةيمنتلاو  مالسلا  لجأ  نم  ةضايرلا   
ةيبرغملا ةيبملوألا  ةينطولا  ةنجللا  سيئرلا   

 ةيبملوألا ناجللا داحتإ
ةيبرعلا ةينط ولا  

2018 طابرلا  ليربأ برغملا يف تاودن ميظنت ةيناكما   

 ةضايرلا رمتؤم
ةيلودلا ةيسردملا  

2018 ءاضيبلا رادلا  ليربأ  
 ةيسنرفلا ةثعبلا نم ةيسردملا ةضايرلا يلوؤسم عم ءاقل

ملاعلا ءاحنأ عيمج يف  
ةنجللا نموضع   
ةينطولا ةيبملوألا   

ةيسنرفلا  
انوغارات 23/06/2018  

ةرايزو ةيسنرفلا  ةينطولا  ةيبملوألا  ةنجللا  عم  ع  امتجا  
INSEP 

 ةضايرلا مسق
ةحايسلاو اوانيكوأ   

طابرلا 10/08/2018  
اًدادعتسا نييضايرلا  لابقتسال  اوانيكوأ  عورشمل  ضرع   
ويكوط 2020 يف  ةيبملوألا  باعلألا  ةرودل   

 يسنرفلا داحتالا
ةحابسلل  

2018 سيراب  ربنتش  
 ةينفلا ةرادإلاب ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ءاقل
 ةكارش ةماقإ لجأ نم ةحابسلل يسنرفلا داحتالل
 ةيبرغملا ةحابسلا ةعماجلا عم )لدابتلا /بيردتلا(

ةيلودلا تاءاقللا   
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تاءاقللا خيراتلا  ناكملا  فادهألا   

اينابسا ةيلصنق ءاضيبلا رادلا  27/09/2018   
عم قيسنت  يف ةكراشملل تاريشأتلا ةرادإ

2018 علأ ةيطسوتملا انوغارات با  

INSEP 2018 سيراب  ربوتكأ  
 يريدمو ةيلودلا تاقالعلا ةرادإ عم ءاقل
 ميظنتل /INSEP ـل ةيجيتارتسالا ةبقارملا

 CNOM/ نيب تالدابتلا

 ةحفاكمل ةيميلقالا تامظنمل
تاطشنملا  

سنوت 04/10/2018 تاطشنملا  ةحفاكم  ةودن   

ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا سريا سنيوب 04-05/10/2018  يبملوألا ىدتنملا   

 ةينطولا ةيبملوألا ناجللا داحتإ
ةيبرعلا  

2018 طابرلا  ربنون طابرلا يف تاودنلا ميظنت   

رحبلا ضوحل  ةيبملوألا  ناجللا   
طسوتملا  

ةنوبشل 15/11/2018-14 ةيطسوتملا انوجارات باعلأ مييقت ةودن   

 ةينطولا ةيبملوألا ناجللا ةيعمج
 ةيلودلا

ويكوط 28-29/11/2018 ماعلا عمجلا   

يف ةينطولا  ةيبملوألا  ناجللا  ةيعمج   
ايقيرفإ  

ويكوط 29/11/2018 ماعلا عمجلا   

ةيبملوألا ناجلل  ةينوفوكنرفلا  ةيعمج   
ةينطولا  

ويكوط 30/11/2018 ماعلا عمجلا   

 ةينطولا ةيبملوألا ناجللا داحتإ
ةيبرعلا  

يبد 06-10/12/2018 ةيبرعلا ةين  طولا ةيبملوألا ناجللا داحتإ رمتؤم   

ةمتتلا ةيلودلا  تاءاقللا   
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 ه
<= ةكراشملا

ة5ضاABلا باعلألا ?  

ة5لودلا  
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ةيضايرلا باعلألا فلتخم يف ةكراشملا  

 
 
 يف ةجمربملا ةيلودلا ةيضايرلا باعلألا يف ةيبرغملا تاكراشملا ريطأت ىلع ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تفرشأ
 ةينوناقلا اهتايحالص نمض لخدت يتلاو 2018 2017-يماع
 باعلأ يف برغملا ةكراشم نامضل ةضايرلاو بابشلا ةرازو عم كلذك ةيبملوألا ةيبرغملا ةينطولا ةنجللا تنواعت
 ةينوفوكنارفلا
 

2017 وكاب يمالسإلا نماضتلا باعلأ  
2017 يام 22 ىلإ 12 نم  

 

  2017 ناجديبأ ةينوفوكنرفلا باعلألا
2017 زويلوي 30 ىلإ 21 نم  

 

 غناشت غنويب ةيوتشلا ةيبملوألا باعلألا
2018  

2018 رياربف 25 ىلإ 9 نم   

 انوغارات طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ
2018  

    2018 زويلوي 1 ىلإ وينوي 22 نم

2018 رئازجلا بابشلل ةيقيرفإلا باعلألا  
2018 زويلوي 28 ىلإ 18 نم    

 

 سريآ سنويبب بابشلل ةيبملوألا باعلألا
2018  

2018 ربوتكأ 18 ىلإ 6 نم   

 

 



يبدألا ریرقتلا 34   
2017 / 2018 

  

 



يبدألا ریرقتلا 35   
2017 / 2018 

  

  



يبدألا ریرقتلا 36   
2017 / 2018 

  

2017 وكاب يمالسإلا نماضتلا باعلأ  

ىلإ 22 نم 12  يف  يام  برغملا  كراش  ةيمالسإلا . باعلألل  ةعبارلا  ةرودلا  ناجيبرذأب  وكاب  ةنيدم  تفاضتسا   
ةيلاديم 7  27 هعومجم امب  ماعلا  فينصتلا  يف  عباسلا  زكرملا  يبرغملا  دفولا  لتحا  ةضاير و  يف 13  باعلألا  هذه   

ةيزنورب ةيضف و 15  ةيبهذ و 5  تا  	يلاديم

 ةماع تامولعم

يام 2017 ىلإ 22   12 نم خيراتلا    
ناجيبرذأ  - دلبلا - ةنيدملا  وكاب  

ةبراغملا نوكراشملا 145  
تاكراشملا تايتفلا 33  
دالوألا نوكراشملا 104  
ةيضايرلا تاصصختلا 13  
ينفلا فارشإلا 44  
تايلاديملا 27  
بيترتلا 7   

2017 وكاب يمالسإلا نماضتلا باعلأ لوح ةماع تامولعم  
برغملا تايلاديم  

تاضايرلا بهذ  ةضف  زنورب  عومجملا   
ىوقلا باعلأ  6 2 5 13 

ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ىوقلا باعلأ  1 1 3 5 
ةمكالملا  0 1 3 4 
ودناوكياتلا  0 1 2 3 

وديجلا  0 0 1 1 
برضملا ةرك  0 0 1 1 
عومجملا  7 5 15 27 

2017 وكاب يمالسإلا نماضتلا باعلأ يف برغملا تايلاديم  

  ماعلا بيترتلا

ةبترملا دلبلا  بهذ  ةضف  زنورب  عومجملا   
ناجيبرذأ 1  75 50 37 162 
ايكرت 2  71 67 57 195 
ناريإ 3  39 26 33 98 
ناتسكبزوأ 4  15 17 31 63 
نيرحبلا 5  12 5 4 21 
رئازجلا 6  7 12 21 40 
برغملا 7  7 5 15 27 
ايسينودنأ 8  6 29 23 58 
رصم 9  6 5 7 18 
ناتسزيغريق 10  4 5 8 17 

2017 وكاب تايلاديملل ماعلا بيترتلا   -       فطتقم
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2017 ناجديبأ ةينوفوكنرفلا باعلألا  

 ةكلمملا تلتحا .ةيضاير تاصصخت ةتسب برغملا لثم ،جاعلا لحاسب ناجديبأ يف ةينوفوكنارفلا باعلأ لالخ
 ةيزنورب 15و ةيضف 14و ةيبهذ 13 ةيلاديم 42 ب اسنرف فلخ ماعلا فينصتلا يف يناثلا زكرملا

 باعلألا هذه يف ةكراشملا ريبدت ىلع فارشإلاب رشابم لكشبو تماق ةضايرلاو بابشلا ةرازو نأ ةراشإلا ردجت

  ةماع تامولعم

2017 30ىلإ 21 نم وينوي خيراتلا     
راوفيد توك - ناجديبأ دلبلا - ةنيدملا   

ةبراغملا نوكراشملا 78  
تاكراشملا تايتفلا 18  
دالوألا نوكراشملا 60  
ةيضايرلا تاصصختلا 6  
ينفلا فارشإلا 25  
تايلاديملا 42  
بيترتلا 2   

2017 ناجديبأ ةينوفوكنرفلا باعلألا لوح ةماع تامولعم  
 

 برغملا تايلاديم

تاضايرلا بهذ  ةضف  زنورب  عومجملا   
ىوقلا باعلأ  11 10 6 27 

ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةضاير  1 0 1 2 
مدقلا ةرك  1 0 0 1 
وديجلا  0 2 7 9 

ةيئاوهلا ةجاردلا  0 2 0 2 
ةعراصملا  0 0 1 1 
عومجملا  13 14 15 42 

2017 ناجديبأ ةينوفوكنرفلا باعلألا يف برغملا تايلاديم  

  ماعلا بيترتلا

ةبترملا دلبلا  بهذ  ةضف  زنورب  عومجملا   
اسنرف 1  23 16 11 49 
برغملا 2  13 14 15 42 
ادنك 3  13 8 15 36 
لاغنسلا 4  10 9 8 27 
اينامور 5  8 9 14 31 
جاعلا لحاس 6  6 8 5 19 
نوريماكلا 7  5 7 9 21 
كيبيك 8  5 7 6 18 
وغنوكلا 9  5 0 0 5 
وساف انيكروب 10  3 4 2 9 

7201 ناجديبأ ةينوفوكنرفلا باعلألا يف برغملل ماعلا بيترتلا  - فطتقم   
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 2018 غناشت غنويب ةيوتشلا ةيبملوألا باعلألا

ايروك يف  جناشت  جنويب  يف  ةيوتشلا  ةيبملوألا  باعلألا  ةرود  يف  برغملا  يناميزأ  ريمسو  يدماحمل  مدآ  لثم   
 ةيبونجلا

 :ةماع تامولعم

2018 رياربف 25 ىلإ 09 نم خيراتلا   
ةيبونجلا ايروك - جناشت جنويب دلبلا - ةنيدملا   

ةبراغملا نوكراشملا 2  

تاكراشملا تايتفلا -  

دالوألا نوكراشملا 2  

ةيضايرلا تاصصختلا 2  

ينفلا فارشإلا 2  
 2018 ةيوتشلا ةيبملوألا باعلألا لوح ةماع تامولعم

 
 

  2018 غناشت غنويب ةيوتشلا ةيبملوألا باعلألا جئاتن

 ةيبملوألا باعلألا نم ةرودلا هذه يف نيكراشملا عيمج لثم ىلثم ةماقإ فورظ نم ةيبرغملا ةثعبلا تدافتسا
 تادوهجم الول ىتأتيل كلذ نكي ملو ،)10- لدعمب( ةضفخنم دجلا ةرارحلا تاجرد نم مغرلا ىلع ،ةيوتشلا
 ،نيكراشملا لك نمأو ةحار نامضل ةمزاللا تايناكمإلا عيمج ةحاتإ ليبس يف ادهج اورخدي مل نيذلا نيمظنملا

  :يلاتلاك ةيبرغملا ةكراشملا جئاتن يتأتو
 

نيكراشملا يضاير  عون  ةبترملا   

يدماحمل مدآ  
بلألا لابج ىلع جلزتلا  53 

جرعتم جلزت  DNF 

يناميزأ ريمس ةيحاضلا قارتخا جلزتلا -    111 
 2018 غناشت غنويب ةيوتشلا ةيبملوألا باعلألا جئاتن -فطتقم
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 2018 انوغارات طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ

ىلإ 1 وينوي  نم 22  ةرتفلا  يف  اينابسإب  انوغارات  يف  ةيطسوتملا  باعلألل  ةرشع  ةنماثلا  ةرودلا  تمظُن   
  2018وينوي

ةيضف و 7 ةيبهذ و 7  تايلاديم  ةيلاديم 10  ديصرب 24  ةكراشم  ةلود  نيب 25  نم  ةنماثلا  ةبترملا  برغملا  لتحا   
ةيزنورب   

 ةماع تامولعم

2018وينوي 01 ىلإ وينوي 22 نم خيراتلا   
اينابسإ - انوغارات دلبلا - ةنيدملا   

ةبراغملا نوكراشملا 109  
تاكراشملا تايتفلا 76  
دالوألا نوكراشملا 33  
ةيضايرلا تاصصختلا 19  
ينفلا فارشإلا 58  
تايلاديملا 24  
بيترتلا 8   

2018 طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ لوح ةماع تامولعم  

 برغملا تايلاديم
تاضايرلا بهذ  ةضف  زنورب  عومجملا   
ىوقلا باعلأ  8 4 1 13 

هيتاراكلا  1 1 0 2 
برضملا ةرك  1 0 0 1 

ةمكالملا  0 2 0 2 
ودناوكياتلا  0 0 2 2 

ةفياسملا  0 0 1 1 
مدقلا ةرك  0 0 1 1 
وديجلا  0 0 1 1 

ةيديدحلا تاركلا ةضاير  0 0 1 1 
عومجملا  10 7 7 24 

2018 انوغارات طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ يف برغملا تايلاديم   
  ماعلا بيترتلا

ةبترملا دلبلا  بهذ  ةضف  زنورب  عومجملا   
ايلاطيإ 1  56 55 45 156 
اينابسإ 2  38 40 44 122 
ايكرت 3  31 25 39 95 
اسنرف 4  28 31 40 99 
رصم 5  18 11 16 45 
نانوي 6  12 14 21 47 
ايبرص 7  12 11 9 32 
برغملا 8  10 7 7 24 
ايتاورك 9  9 5 3 17 
سنوت 10  6 13 13 32 

2018 انوغارات طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ يف برغملل ماعلا بيترتلا  - فطتقم  
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  2018 رئازجلا بابشلل ةيقيرفإلا باعلألا
ىلإ نم 18  ةرتفلا  يف  ةمصاعلا  رئازجلاب  تميقأ  يتلا  ةيقيرفإلا  بابشلا  باعلأل  ةثلاثلا  ةرودلا  يف  برغملا  كراش   

 2018 وينوي 28

ـب ماعلا  فينصتلا  يف  عبارلا  زكرملا  ىلع  برغملا  لصح  ةضاير . نم 26  نييضاير  يبرغملا 203  دفولا  لثمو   
ةيزنورب 104 ةيضف و 39  ةيبهذ , 36   29 :  تايلاديم

 ةماع تامولعم

2018وينوي 28 ىلإ 18 نم خيراتلا   
رئازجلا - ةمصاعلا رئازجلا دلبلا - ةنيدملا   

ةبراغملا نوكراشملا 203  
تاكراشملا تايتفلا 65  
دالوألا نوكراشملا 138  
ةيضايرلا تاصصختلا 26  
ينفلا فارشإلا 59  
تايلاديملا 105  
بيترتلا 4  

2018 رئازجلا بابشلل ةيقيرفإلا باعلالا لوح ةماع تامولعم  
 
 برغملا تايلاديم
 

تاضايرلا بهذ  ةضف  زنورب  عومجملا   
ةحابسلا  5 4 2 11 
هيتاراكلا  5 1 2 8 

وشوو وف غنوكلا  4 2 2 8 
ودناوكياتلا  3 2 3 8 

وديجلا  2 2 2 6 
ةيديدحلا ةركلا  2 2 1 5 

ةعراصملا  1 3 4 8 
ىوقلا باعلأ  1 2 2 5 
برضملا ةرك  1 2 2 5 

ةيديدحلا تاركلا ةضاير  1 1 9 11 
ةيئاوهلا ةجاردلا  1 1 1 3 
سوقلاب ةيامرلا  1 0 1 2 

ةيسورفلا  1 0 0 1 
مدقلا ةرك  1 0 0 1 
لاقثألا عفر  0 11 4 15 

ةمكالملا  0 3 1 4 
كاياك - وناك  0 0 1 1 

زابمجلا  0 0 1 1 
نولثايارتلا  0 0 1 1 

عومجملا   29 36 39 104 
 2018 رئازجلا بابشلل ةيقيرفإلا باعلألا ةرود يف برغملا تايلاديم



يبدألا ریرقتلا 55   
2017 / 2018 

  

ماعلا بيترتلا  

ةبترملا دلبلا  بهذ  ةضف  زنورب  عومجملا   
رصم 1  101 55 44 200 
رئازجلا 2  71 72 83 226 
سنوت 3  36 46 54 136 
برغملا 4  29 37 39 105 
ايريجين 5  29 32 42 103 
ةيبونجلا ايقيرفإ 6  15 13 5 33 
ايبويثإ 7  11 8 6 25 
سويشيروم 8  8 9 14 31 
ايبيمان يف 9  8 7 13 28 
اينيك 10  6 4 5 15 
جاعلا لحاس 11  3 2 9 14 
وغنوكلا روتكدلا 12  2 2 8 12 
يلام 13  2 0 3 5 
قيبمزوم 14  2 0 0 2 
نوريماكلا 15  1 7 11 19 
اناوستوب 16  1 3 10 14 
يوبابميز 17  1 3 4 8 
ايبماز 18  1 2 1 4 
نوباجلا 19  1 1 3 5 
اينيغ 20  1 1 2 4 

ىلوألا ةلود 20- 2018 رئازجلا بابشلل ةيقيرفإلا باعلألا ةرود ماعلا بيترتلا   
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  سريآ سنيوب بابشلل ةيبملوألا باعلألا

سنيوب يف  ربوتكأ 2018  ىلإ 18  نم 06  ةرت  فلا يف  ةيبملوألا  بابشلا  باعلأل  ةثلاثلا  ةرودلا  يف  برغملا  كراش   
ةيضاير تاصصخت  يف 8  نيلهؤم  ًاباش  اًيضاير  نم 20  دفو  عم  نيتنجرألاب   سريآ 

نيب نم  ةبترملا 43  برغملا  لتحا  ةدحاو ،  ةيزنوربو  ةيضف  ةيبهذ و 5  ةدحاو   : ةيبملوأ تايلاديم  ىلع 7  هلوصحب   
ةكراشم 205  ةلود 

  ةماع تامولعم

ربوتكأ 18 ىلإ 06 نم خيرات   
سريآ سنيوب - نيتنجرألا دلبلا - ةنيدملا   

ةبراغملا نوكراشملا 20  
تاكراشملا تايتفلا (30%) 6  
دالوألا نوكراشملا (70%) 14  

ةيضايرلا تاصصختلا 8  
ينفلا فارشإلا 8  
تايلاديم 7  
فينصت 43  

 ةيبملوألا باعلألا يف ةيبرغملا ةكراشملا لوح ةماع تامولعم

 برغملا تايلاديم
تاضايرلا بهذ  ةضف  زنورب  عومجملا   
ودناوكياتلا  1 1 0 2 
هيتاراكلا  0 2 1 3 
ةمكالملا  0 1 0 1 
ىوقلا باعلأ  0 1 0 1 

عومجملا  1 5 1 7 
 2018 سريآ سينوب بابشلل ةيبملوألا باعلألا يف برغملا تايلاديم

  ماعلا بيترتلا

ةبترملا دلبلا  بهذ  ةضف  زنورب  عومجملا   
ايسور 1  29 18 12 59 
نيصلا 2  18 9 9 36 
نابايلا 3  15 12 12 39 
رصم 23  3 2 7 12 
رطق 41  2 0 0 2 
برغملا 43  1 5 1 7 
سنوت 56  1 1 1 3 
ةيدوعسلا ةيبرعلا 57  1 0 2 3 
رئازجلا 65  0 5 0 5 
ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا 80  0 1 0 1 
ندرألا 89  0 0 1 1 

) برغملل ماعلا بيترتلا فطتقم ) 
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 حنملا عيزوت

 ىربكلا ةيلودلا تاقاقحتسالا نم لك ةياهن دعب تايلاديملا ىلع نيلصاحلا نييضايرلا ىلع حنملا عيزوت مت
 اهيلع لصحملا جئاتنلا ىلع ةيدنألاو ةينقتلارطألا ةأفاكم يف لثمتي  ديدج فرع دامتعا مت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ةحونمملا باعلألا لالخ تآفاكملا  نم  لثمت 50 ٪  يتلا  ةيدنألاو  نيبردملل  ةأفاكم  حنم  ىلع  قا  فتالا مت  يلاتلابو ،   

يلاتلا عيزوتلل  اقفو  ةيلاديملا  ىلع  نيلصاحلا   نييضايرلل 

 ؛باعلألا هذهل دادعإلا نع ةلوؤسملا ةعماجلل عباتلا ينقتلا ريطأتلل %30 •
 ؛نيجوتملا نييضايرلا ةفاكل ةنوكملا ةيدنألل %20 •
 .ةيضايرلا مهيداونل عباتلا و نيجوتملا نييضايرلا ةفاكل نوكملا ينقتلا ريطأتلل %50 •

2018 انوغارات طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ  

 نييضايرلا ةفاك ةأفاكم هلالخ مت الفح 2018 زويلوي 12 هموي ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا رقم نضتحا
 :يلاتلا ملسلا بسح 2018 انوغارات قاقحتسا لالخ تايلاديم ىلع نيلصاحلا

نيديفتسملا بهذ  ةضف  زنورب   
دارفألا  100.000,00 DH 50.000,00 DH 30.000,00 DH 

)4 ىلإ 2( تاعومجم  50.000,00 DH 25.000,00 DH 15.000,00 DH 
)5 نم رثكأ( قرفلا  30.000,00 DH 20.000,00 DH 10.000,00 DH 

2018 انوغارات طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ بقع تايلاديملا ىلع نيلصاحلل ةمدقملا حنملا   
 

 2018 سريآ سنيوب بابشلل ةيبملوألا باعلألاو 2018 رئازجلا بابشلل ةيقيرفإلا باعلألا

 زكرمب كلذو ،باعلألا هذه لالخ نيجوتملا نييضايرلا ةفاكب ءافتحالل جيوتت لفح دقع 2018 ربنون 12 هموي مت
يلاتلا ملسلا بسح نييضايرلا ةفاك ةأفاكم تمت ثيح ،ةضايرلاو ةبيبشلا ةرازول عباتلا ةقينزوب  
 

 2018 رئازجلا بابشلل ةيقيرفإلا باعلألا لالخ تاجوتملاو نيجوتملل ةصصخملا حنملا
نيديفتسملا بهذ  ةضف  زنورب   

دارفألا  10.000,00 DH 7.500,00 DH 5.000,00 DH 
)4 ىلإ 2( تاعومجم  7.500,00 DH 5.000,00 DH 3.000,00 DH 
)5 نم رثكأ( قرفلا  7.500,00 DH 5.000,00 DH 3.000,00 DH 

2018 رئازجلا بابشلل ةيقيرفإلا باعلألا لالخ تاجوتملاو ةصصخملا حنملا  
 

 2018 سريآ سنيوب بابشلل ةيبملوألا باعلألل ةصصخملا حنملا
نيديفتسملا بهذ  ةضف  زنورب   6 ىلإ 4 

دارفألا  100.000,00 DH 50.000,00 DH 30.000,00 DH 10.000,00 DH 
2018 سريآ سنيوب بابشلل ةيبملوألا باعلألا لالخ تايلاديملا ىلع نيلصاحلل ةمدقملا حنملا   
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ةيضايرلا  تادعملا 
 

لجأ نم  ميمصتلا  سرادمو  تادعملل  ةعنصملا  تاكرشلا  نم  ديدعلا  ةيبرغملا  ةيبملوألا  ةينطولا  ةنجللا  تراشتسا   
ةنمثألا نسحأب  ىلثم  ةدوج  ىلع  لوصحلا    نامض 

 
يف نيكراشملا  ىلع  ةيضايرلا  مزاوللا  نم  ةلماك  تاعومجم  ةيبرغملا  ةيبملوألا  ةينطولا  ةنجللا  تعزو  ،كلذ  دعب   

يلاتلا عيزوتلا  بسح  ماع 2018  يف  ةجمربملا  باعلألا    
 

باعلألا عيزوتلا   
ةلماك تاعومجم  

مزاوللا نم  
2018 جناشت جنويب  10 2018 رياني 26  

2018 انوغارات 2018 وينوي   18-19 191 
2018 رئازجلا 2018وينوي   12-11 299 

2018 سريآ سنيوب 2018 ربوتكأ   01 34 
ةيضايرلا مزاوللا عيزوت  

 
 رشع ةتس نم نوكتت مسوملا اذهل ةجمربملا باعلالا فلتخم يف نيكراشملا ىلع ةعزوملا تادعملا نأ ةراشالا ردجت
ةفلتخم ةدحو  
 
ةيلودلا دادعإل يتسجوللا اهمعد راطإ يفو  ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا اهيلع فرشت يتلا ةفلتخملا تاسفانملا 
 .ةينطولا قرفلا فلتخم حلاصل 2019 ماع يف ةيبيردت ةمزح 2000 يلاوح عيزوت ةيلمع قالطإ مت ،ةيبرغملا
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نFBكتلاو تاودنلا  
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اوم لوح تهجو ثيح ةنيعم عيض  2018 6  ةنس لالخ تاودن  ميظنتب ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تماق
 يجيتارتسالا عباطلا تاذ ةيضايرلا تارفطلاو تالوحتلا ةبكاوم ةيغب كلذو ،ةلخدتم فارطأ ةدعل ةوعدلا
يميظنتلاو  
 
2018و 2017 يتنس لالخ ةماقملا تاودنلا  

تاودنلا خيراتلا  نيكراشملا  نيلخدتملا   

نيينطولا نيينقتلا نيريدملا ةودن    14/11/2017 40 5 

تاربخلا لدابت موي   06/02/2018 83 4 
تاطشنملا ةحفاكمل ةيملاعلا ةنودملاب يعولا  14/03/2018 88 4 

ةدايقلا ئدابم   29-30/03/2018 120 1 
ةيضايرلا تامضنملا  ةماكح   18/12/2018 90 2 

يضايرلا زيمتلا   19/12/2018 90 2 
ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم ةمظنملا تاودنلا  

تاودنلا ميظنت  

 :ةجمربملا تاودنلل لماشلا ميظنتلاب ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فلكتت

 ؛نيلخدتملا نع ثحبلاو ةجمربلا •
 ؛تاوعدلا ثعب •
 ؛تادامتعالاو تاراشلا •
 ؛)...ىرخأ ةينقت تايثيح توصلا ماظن روكيد( ةعاقلا زيهجت •
 ؛نيوعدملا لابقتسا •
 ؛)مييقتلل ريرقت ءاشنإ ضرغ تامولعملا طاقتلا متي( مييقتلل تارامتسا لضفب تامولعملا عمج •
 ياش تاحارتساو لكأ •
 .تاودنلا ضعبل ةبسنلاب ةنمازتم ةمجرت •
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 ةيضايرلا ةظقيلا قيرف

نييضايرلا ةفاك جئاتنو ءادأ عبتت ىلع رهسلا اهنم دافملا ةظقيلل ةيلخ ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تلكش 
ىلع ةيبرغملا ةينطولا ةيبملوألا ةنجلل ةينقتلا ةرادإلا دمتعتو .ةيلودلاو ةينطولا تاقباسملا فلتخم لالخ ةبراغملا 
 ةينطولا تاعماجلا ةبكاومل هذه ةبقارملا ةدحو

 ىوتسملا ىلع نييضايرلا فرط نم اهيلع لصحملا جئاتنلا عيمج عبتت ىلع ةيسفانتلا ةظقيلا قيرف صرحي
 .يلودلاو ينطولا

 يوذ نييضايرلا جئاتن صخي ام لك يف قمعملا ثحبلاو ةيبرغملا ةيبملوألا ةضايرلل ةماعلا ةيعضولا -
 .ةيلودلا ةيضايرلا تارهاظتلا فلتخم يف يلاعلا ىوتسملا

 .يلاعلا ىوتسملا يوذ ةبراغملا نييضايرلا عبتت نامض -
  باعلألل لهأتلا ةمظنأ ةسارد -
 .اهليلحتو ةيبرغملا تاكراشملا جئاتن نع ثحبلا -
 .ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللاب ةصاخلا تانايبلا تادعاق ثيدحت -
 ةدعاق قلخ لجأ نم ةيبملوألاو ةيضايرلا ةكرحلاب ةطبترملا ةيضايرلا تامظنملا/ةزهجألا فلتخم ءاصحإ -

  .تامظنملا هذه يف ةيبرغم رصانع دجاوت ىدم سايقو تانايبلل
 ةينطولا قرفلا دادعإ فيضتست نأ نكمي يتلا ةيلودلاو ةيبرغملا ةيضايرلا تآشنملا دصر -

 نييضايرلا عبتت ماظن

نم ةعماج لك نيكمتل ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم نييضايرلا عبتتل يتامولعم قيبطت عضو مت 
 ةجهنممو ةمظنم ةقيرطب ،اهييضايرب ةقلعتملا تانايبلا ةجلاعمو عيمجت

 :تايباجيإلا

 ةمولعملل عيرسلاو لهسلا جولولا ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم نييضايرلا عبتت ماظن حيتي •
 )...خلا ،تازاجنإلا ،لاصتالا ةليسو ،ةيضايرلا هتقاطب ،يضايرلاب ةصاخلا ةيوهلا ةقاطب(

 يف اهئوض ىلع تارارق ذخأو يضاير لكل يصخشلا فلملا لوح ةلصفمو ةقيقد ةيؤر ىلع لوصحلا •
 .ةبسانملا تاقوألا

ةيفار غجلا تامولعملا   ماظن 

 ةعباتلا ةيضايرلا ةيتحتلا تاينبلا عيمج ءاصحإل ايفارغويج ايتامولعم اماظن ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تركتبا
  برقي ام ءاصحإ مت .ينطولا بارتلا ءاجرأ يف ةرشتنملا ةيصوصخلاو ،ةيمومعلا هبش ،ةيمومعلا تاسسؤملل
   نآلا ىتحةيتحت ةينب1000 
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لصاوتلا  
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  تينرتنالا ىلع يمسرلا عقوملا

www.cnom.org.ma 
 عيرسلا جولولا هيرئازل لوخيو ةيبذاج رثكأ ميمصت قفو تينرتنالا ىلع وأ ةنجلل ديدجلا يمسرلا عقوملا دادعإ مت
 .ةيملاعلاو ةيبرغملا ةيبملوألا ةكرحلا صخي اميف ةمولعملا ىلإ

 تانايب ةدعاق ،نييضايرلا ةفاك عبتت جمانربك ةديدج ةيقيبطت تايصاخ ىلع هالعأ روكذملا عقوملا يوتحيو اذه
  ىرخأ ءايشأ ةدع ىلإ ةفاضإلاب ،مهجئاتن

 عقوملل ةيقيبطتلاو ةيلمعلا تايصاخلا

 قيرط نع ةحفصلل جولولا لمعتسملل نكمي :ةينورتكلإلا ةزهجألا فلتخم عم فيكتلل لباق تينرتنا عقوم •
 وأ ةشاشلل يقفألا ريرمتلا ىلإ ةجاحلا نود لامعتسالا يف ةلوهسلا سفن ىلع ظافحلا عم ةزهجأ ةدع
  ةروصلا ريبكت

 ىلوألا تاوفه )10( رشعلا دض ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا يمسرلا عقوملا نيصحت مت :نمألا •
 .OWASP ةمظنم فرط نم ةحورطملا

 8 :ىربكلا نيوانعلا ددع •
 53 :ةيوناثلا نيوانعلا ددع •
 205 :2018\12\31 ةياغ ىلإ ةروشنملا تادجتسملاو رابخألا ددع •
 47 :2018\12\31 ةياغ ىلإ ةلجسملا ةيبملوألا باعلألا خسن ددع •
 22 :2018\12\31 ةياغ ىلإ ةلجسملا باعلألا جئاتن ددع •
 354 :2018\12\31 ةياغ ىلإ نيجردملا ةبراغملا نييضايرلا ةفاك ددع •
 137 :2018\12\31 ةياغ ىلإ ةروشنملا روصلا ددع •

تينرتنالا ىلع يمسرلا ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا عقوم نع ةحمل  
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كوبسيف  
    

/ComiteNationalOlympiqueMarocainOfficiel 
 

 ايقيقح ءاضف كوبسيف يعامتجالا لصاوتلا عقوم ىلع ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةيمسرلا ةحفصلا دعت
 ةينطولا ةنجللا كوبسيف حيتي .يبملوألا نأشلاو ةنجللاب ةقلعتملا تادجتسملا عيمج رشنت ثيح لدابتلاو لصاوتلل
 .مهعم لعافتلاو اهيعبتتم نم رثكأ بارتقالل ةصرفلا ةيبرغملا ةيبملوألا

 2018 رياني 31 :ةحفصلا ءاشنإ خيرات •
يف 2019 10000    / 6342 :2018 ربنجد 31 ةياغ ىلإ ةحفصلا يعبتتم ددع •   
 156 :2018\12\31 ةياغ ىلإ تاروشنملا ددع •
 6137 :2018\12\31 ةياغ ىلإ ةحفصلل "تاكياللا" وأ تابجعإلا ددع يلامجإ •

  
 

 
 
 

 
 
 

 
سنجلا بسح ةحفصلا يبحم فينصت  

 
 

ددعلا تاروشنملا تائف   

ةيبملوألاو ةيبرغملا ةيبملوألا ةنجللا خيرات 17  

 ،ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا رابخأ( ةيمالعإ تاروشنم 26
 )... ةيضاير رابخأ

ةينيدلا دايعألا ،ةينطولا تابسانملا 3  

2018 ةيوتشلا ةيبملوألا غناشت غنويب باعلأ 3  

2018 انوغارات - طسوتملا رحبلا باعلأ 30  

2018 رئازجلا - بابشلل ةيقيرفإلا باعلألا 31  

هيفرتلاو ةضايرلل يلودلا ضرعملا 3  

1820 سريآ سنيوب - بابشلل ةيبملوألا باعلألا 43  

كوبسيفلا ىلع ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةحفص ىلع ةروشنملا تايوتحملا تائف  

 

 %¨80 لاجرلا
 

 ءاسنلا 
20% 
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 ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةحفصل زرابلا روشنملا نم ةذبن
كوبسيفلا ىلع  

 

 
كوبسيفلا ىلع ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجلل ةيمسرلا ةحفصلا   

بويتوي     
/Comité National Olympique Marocain 

 
اهتيص عاديإل ىعستو ،يبرغملا يبملوألا نأشلاب نيمتهملاو نيعبتتملا نم ةئف ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا روطت  
ماعلا روظنملا سفنل اعبت اهؤاشنإ مت ،ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللاب ةصاخ بويتوي ةانق لضفب ائيشف ائيش  
مارغتسنا باسحو كوبسيف ةحفص ءاشنإ ءارو  
 

 
بويتويلا ىلع ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا هاتق  

 تايلاديملا عيزوت لفحل ويديف طيرش :زربألا روشنملا
 ةيلاديملاب ةجوتملا ،سرف وبأ ءارهزلا ةمطاف ىلع
 سونيوب بابشلل ةيبملوألا باعلألا لالخ ةيبهذلا
2018 سريآ  

 ؛باجعإ 1900 •
 ؛ةدهاشم 78000 •
 ؛ةكراشم 1601 •
 قيلعت 95 •
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مارغتسنا  
 

/CNO Marocain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

مارغتسنالا ىلع ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةحفص نع ةحمل    

 

ةفاحصلا عم ةقالعلا  
 تاقالعلاب فلكملا اهيلع رهس ةعساو ةيمالعإ ةيطغتب ةيراجلا ةنسلا باعلأ فلتخم يف ةيبرغملا ةكراشملا تيظح
 .ضرغلا اذهل ةرخسملا ةيفحصلا قرفلا فلتخم ةقفر ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا عباتلا مالعإلا لئاسو عم

 730 :ةيفحصلا تالاقملا ددع -
 500 :ةينورتكلإلا ةفاحصلا •
 160 :ةبوتكملا ةفاحصلا •
 MAP(: 70( ءابنألل يبرعلا برغملا ةلاكو – ةيمسرلا ةفاحصلا •

 120 :عايذملا ريثأ ىلع تالسارملا ددع -
 )ةعاس 14 لداعي ام( 120 ةينويزفيلتلا تاجاتروبرلا ددع -
 34 :ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع تاجاتروبرلا ددع -

 
 
 
 

 ةنراقم اهعون نم ةديرف لصاوت ةانق مارغتسنالا ربتعي

 ،كلذب اهنم ايعو .ةيتاسسوملا و ةيديلقتلا لئاسولا يقابب

 مارغتسنا لعج ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تررق

 ىلإ ةمولعملا لاصيإ فدهب ،اهتاذب ةمئاق لصاوتلل ةليسو

 رثكألا بابشلا مهنم ةصاخ ،نيقلتملا نم ددع ربكأ

ةثيدحلا لصاوتلا تاينقتل اكالهتسا  

 
 2018 ربنون 8 :باسحلا ءاشنإ خيرات -
 دودح ىلإ ةروشنملا روصلا ددع -

31\12\2018: 27 
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ةيفحص تالاقم  
 

هيفرتلاو ةضايرلل يلودلا ضرعملا  

 "وروط" ءاضفب 2018 ربنتش 30و 27 نيب هيفرتلاو ةضايرلل يلودلا ضرعملا نم ةثلاثلا ةخسنلا تدقعنا
 قاور نسحأ ةزئاج ىلع اهلوصحو ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةكراشم ةخسنلا هذه تفرع .ءاضيبلاب
 .يبرغملا يبملوألا خيراتلل صصخملا فحتملا لضفب كلذو ،ةخسنلا هذهل ضرعلل

 160 :يلامجإلا نيضراعلا ددع •
 1400 :ةعزوملا بتكلا ددع •

 400 :ةيبرعلا هتخسن يف يبرغملا يبملوألا خيراتلل ىربكلا تاطحملا -
 400 :ةيسنرفلا هتخسن يف يبرغملا يبملوألا خيراتلل ىربكلا تاطحملا -
 300 :ةيبرعلاب قحلم -

 300 :ةيسنرفلاب قحلم

ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةيبملوألا تارايزلا  

 لايجألا دنع ةيبملوألا ةيضايرلا ميقلا جيورتل فدهت ةيبملوأ تارايز جمانرب ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تقلطأ
 .ةدعاصلا

 .ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلإ ةفاضإلاب ،اهتايعمجو ةيضايرلا تاعماجلل ةكراشملا جمانربلا اذه حيتي 
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ة5بطلا ةقفارملا  
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 باعلألا يف نيكراشملا نييضايرلل يبطلا عبتتلا نيسحت ةمهم اهقتاع ىلع ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تذخأ
:تاءارجإ ةدعب مايقلا ربع ،ةيلودلا  

 
ةيودألا ءانتقا   
 بابشلا ةرازو عم رواشتلاب كلذو ،ايلديص اجوتنمو ءاود1066 ءانتقاب ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تماق
.0182 ةنس لالخ ةجمربم باعلأ 4 يف ةكراشملا راطإ يف ،ةضايرلاو  

باعلألا ةيودألا  يبطلا مقاطلا ددع   
2018 جناشت جنويب  11 - 

2018 انوغارات  412 11 
2018 رئازجلا  483 18 

2018 سريآ سنيوب  160 1 
2018   باعلألل ةارتشملا ةيودألا

باعلألل ةنمازملا ةيحصلا ةيطغتلا   

اهييضايرل ةلماش ةيحص  قيرف روضحب باعلألاب مهتكراشم لالخ ةيطغت  ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا   نمضت
 ةلصاحلا تاباصإلا جالع ةيحصلا ةيطغتلا هذه لمشت .هالعأ لودجلا يف حضوم وه امك ،ةرهاظت لك يف يبط
باعلألا لالخ نييضايرلل  
 

طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ لالخ ةيحصلا ةيطغتلا    

تاعماجلا ةيبطلا تاراشتسالا  ةيبطلا ةياعرلا   
هيتاراكلا  16 0 
وديجلا  15 6 
ودناوكياتلا  12 0 

ةمكالملا  15 11 
ةعراصملا  5 3 
نولثايارتلا  3 0 
لاقثألا عفر  10 0 

فلوغلا   8 0 
ةحابسلا  2 0 
زابمجلا  2 0 
برضملا ةرك  4 0 

ةيئطاشلا ةرئاطلا ةرك  5 0 
ةفياسملا  0 0 

ةيئاوهلا ةجاردلا  1 0 
ىوقلا باعلأ  1 0 

تاعماجلا بسح تاجالعلاو ةيبطلا تاراشتسالا عيزوت  
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تاعماجلا بسح تاجالعلاو ةيبطلا تاراشتسالا عيزوت  

 
2018   بابشلل ةيقيرفإلا باعلألا لالخ ةيحصلا ةيطغتلا

تاضايرلا ةيبطلا تاراشتسالا   
يبجرلا  58 
ديلا ةرك  29 
وديجلا  29 
ةمكالملا  25 
ودناوكياتلا  24 
وف غنوك وشو  23 
ةشيرلا سنت  23 

هيتاراكلا  22 
لاقثألا عفر  21 

ةيئطاشلا ةرئاطلا ةرك  18 
ةعراصملا  18 

ةيئاوهلا ةجاردلا  17 
ةحابسلا  12 

ةلواطلا ةرك ةرك  7 
سوقلاب ةيامرلا  7 

زابمجلا  5 
برضملا ةرك  5 
ىوقلا باعلأ  3 
نولثايارتلا  3 

يعارشلا قروزلا  2 
ةيجالعلا تاكرحلاو ةيبطلا تاراشتسالا ددع  
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ةيجالعلا تاكرحلاو ةيبطلا تاراشتسالا ددع  

 
نييضايرلا  322 92% 
نيفرشملا  29 8% 

نيديفتسملل اقفو ةياعرلا عيزوت  
 

بابشلل 2018 ةيبملوألا  باعلألا  لالخ  ةيحصلا  ةيطغتلا   
ىوقلا باعلأ  21 

ةمكالملا  19 
هيتاراكلا  15 
وديجلا  8 
ودناوكياتلا  6 

ةعراصملا  5 
ةحابسلا  3 

ةفلتخملا تاضايرلا بسح يعيبطلا جالعلا ةسلج بلط  

 

 
ةفلتخملا تاضايرلا بسح يعيبطلا جالعلا ةسلج بلط  
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J ملا ةحفا$مOتاطش  
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ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا لمعت ، تاطشنملا ةحفاكمل ةيميلقإلا ةمظنملاو ةضايرلاو بابشلا ةرازو عم نواعتلاب 
 ينطولا ىوتسملا ىلع تاطشنملا ةحفاكم ىلع
ةنودملل لاثتمالا ىلع فارشإلاو ميلعتلاو يملعلا ثحبلا عيجشت يف ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تامهم لثمتت 
 تاطشنملا ةحفاكمل ةيملاعلا 
 يلاتلا رودلاب ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا علطضت ، تاطشنملا ةحفاكمب قلعتي اميف
 

 ةيضايرلا تاقباسملا جراخ وأ ءانثأ ، ةنلعملا ريغ وأ ةلودجملا تاصوحفلاب مايقلا -
 تاطشنملا ةحفاكمل ةيونسلا لمعلا ةطخ ذيفنت -
 تاطشنملا ةحفاكم لاجم يف يملعلا ثحبلا عيجشت  -
 ةفدهتسملا تائفلا فلتخمل ةياقولاو ةيعوتلا جمارب ذيفنتو طيطخت. -

 
 
  Zone Afrique ORAD 1 – تاطشنملا ةحفاكمل ةيوهجلا ةمظنملا عم نواعتلا
 
ينطولا ىوتسملا ىلع يضايرلا لاجملا يف تاطشنملا ةحفاكم ىلإ ةيمارلا دوهجلا نم ءزج وه نواعتلا اذه 
 ةينعملا تادحولا ىوتسم عفرل ةديدج ةطخ دامتعاو
 
 
 2018و 2017 ماعل تاطشنملا ةحفاكم جمانرب ليومتو ريوطت
 
لبق نم تاطشنملا ةحفاكمل ةيملاعلا ةنودملا تاهيجوتل اًقفو تاطشنملا ةحفاكمل يونس ينطو جمانرب ةرولب تمت 
ىلع تاصوحفلا نم تائملا ذيفنت فدهب ، ةضايرلاو بابشلا ةرازو عم نواعتلاب ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا 
نييضايرلا حلاصل ةيعوتلاو بيردتلا تارود كلذكو ةيضايرلا ةسفانملا جراخو ةيضايرلا ةسفانملا يف تاطشنملا 
 ةينطولا تاعماجلل ةينقتلا و ةيبطلا مقطألاو.
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يضايرلا ميكحتلا ةفرغ ليعفت  

  
 تاذ تافالخلاو تاعازنلا يف مسحلاو ثبلا ىلإ القتسم اينوناق ازاهج اهتفصب يضايرلا ميكحتلا ةفرغ فدهت
 ىلإ يئاقلتلا ءوجللا نم دحلل ،تاضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلاب قلعتملا 30-09 نوناقلل اقفو ،يضايرلا عباطلا
.1-10-150 مقر ريهظلا نم 44 ةداملا تايضتقمل اقيبطت ةيداعلا مكاحملا  

 طرش بجومبو ةينعملا فارطألا بلط ىلع ءانب ،تافالخلا يف ثبلل ةيحالصلاب يضايرلا ميكحتلا ةفرغ ىظحت
 ةيضايرلا ةطشنألا ةلوازمب وأ ةمظنملاب ةقالع ىلع فالخ بوشن درجمب نيعزانتملا نيفرطلا نيب قافتا وأ ميكحت
 تاعماجلا ،ةيضايرلا تاكرشلا ،ةيضايرلا تايعمجلا ،ةيضايرلا رطألاو نييضايرلا عازنلا اذه ينعي دق
 ةرفوتملا ريغ قوقحلا وأ تاطشنملاب ةقلعتملا تاعازنلا ءانثتساب ،ةيفارتحالا بصعلاو ةيوهجلا بصعلا ،ةيضايرلا
.ةينعملا فارطألا ىدل  

يضايرلا ميكحتلا ةفرغ تاعامتجا  

 رهش نم ءادتبا ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا رقم يف اهتاعامتجا دقع يف يضايرلا ميكحتلا ةفرغ تعرش
 ساسألا لحارملا ،يضايرلا ميكحتلا ةفرغل اسيئر هتفصب ،ميعنلا ميهاربا ديسلا عضو ثيح ،2018 ربنجد
 تايضتقم ىلع ءانب ،)2011 ربنون( هل سسؤملا موسرملا رادصإ نم تاونس 7 دعب زاهجلا اذه ءاشنإل ةيدؤملا
.ةضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلاب قلعتملا 30-09 نوناقلا نم 44 ةداملا  

يف ىوصق ةيمهأ ةيضايرلا ةلادعلا ءاطعإل ةرازولاو ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةدارإ ءارجإلا اذهززعي  
تايصوتلا و 09ـ30 نوناقلا تايضتقمل اًقفو ، برغملا يف ةضايرلا ريوطتو زيزعت لجأ نم اهماهم ةسرامم  
ةيلودلا  
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ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةرادإ ةلكيه ةداعإ – 1  
 
 تلمش .2018و 2017 يتنس لالخ يلمعلاو يرادإلا اهقيرف ةلكيه ةداعإب ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تماق

.ينقتلا قشلا يف ةينطولا تاعماجلا ةقفارمب قلعتي ام لكب ةفلكم ةينقت ةرادإ ءاشنإ ةلكيهلا هذه  

.ةيذيفنتلا ةنجللا فرط نم هيلع قداصملاو ،ةيلمعلا هذهل رطؤملا ءارجإلا قفو تاءافك 8 نييعت مت ،ددصلا اذه يف  
 

 ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا نيعباتلا نيفظوملا ةيعضو ةيوست لجأ نم ةعجارملا ىلإ لمعلا دوقع عيمج تعضخ

ةيبرغملا  

:ماسقأ 2 ىلإ ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا وفظوم مسقني  

 12 :ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا عم ةرشابملا دوقعلا يوذ •

 بابشلا ةرازو فرط نم ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةراشإ نهر نيعوضوملا صاخشألا •

  3 :ةضايرلاو

  :ىدل ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا يفظوم عيمجب حيرصتلا مت

 .رهشأ ةثالث لك حيرصت :)CIMR( دعاقتلل يبرغملا ينهملا قودنصلا -

 يرهش حيرصت :)CNSS( يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا -

 

لمعلا فورظ -2  
 

 بكرملا بلق يف دجاوتملا ديدجلا اهرقم ىلإ 2017 ربنتش رهش لالخ لاحرلا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا تدش
 نسحأ يف لمعلا ىلع ةدعاسملا ةحارلا لئاسو ىلع ثيدحلا رقملا اذه رفوتيو ،هللا دبع يالوم ريمألا يضايرلا
.فورظلا  

 ةيعوبسألا تاعامتجالا

 لدابت ،عوبسألاب ةصاخلا تاططخملا عضو اهلالخ متي ثيح ،يعوبسأ لكشب حلاصملا فلتخم تاعامتجا جمربت
 .ةيذيفنتلا ةنجللا تارارق ذيفنت يف عيمجلا طارخنا ىلع لمعلاو ،تارارقلا ذاختا ،تامولعملا
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 معطملا

 قلخ ىلع ةزفحمو ةقئال دج ءاوجأ يف رقملا لخاد ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا يفظومل ءاذغلا ةبجو مدقت
 .لمعلا رقم يف ىتح ةيعامتجا طباور

 ةحارلا لئاسو عيمج ريفوت يف بوؤدلا اهطارخناو ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ةدارإ ةوطخلا هذه سركت
 كلذكو مهنيب اميف ىوقأ طباور جسنل نيفظوملل ةصرفلا حيتي امم ،يرشبلا اهرصنعل ةديجلا لاغتشالا فورظو
  .ةسسؤملل مهئامتنا حور ةيمنت

  لدابتلا ءاضف

 نيفظوملا ةحار ليبس يف هئيهت ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا رقم نم لوألا قباطلا يف ءاضف صيصخت مت

 .ةمحالتم لمع تاعومجمو قرف ىلع لوصحلا لجأ نم مهنيب اميف تاقالعلا زيزعتو
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 : ةيمسرلا تالسارملا ريبدت3- 

 يف ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم ةلسرملا ةيمسرلا ةيديربلا لئاسرلا ددع
)2017 ةنس( رهشلا  

 
رهشلا ددعلا   سكافلا   Déposés Emails 
رياني  57 0 13 44 
رياربف  7 0 7 0 
سرام  51 5 25 21 
ليربا  20 1 13 6 
ويام  48 8 18 22 
وينوي  98 5 71 22 
ويلوي  225 3 31 191 
تشغ  66 0 15 51 
ربمتبس  92 0 11 81 
ربوتكأ  120 0 1 119 
ربنون   116 1 3 112 
ربمسيد  132 1 6 125 
عومجملا  1032 24 214 794 

رهشلا يف ةلسرملا ةيديربلا لئاسرلا ددع  
 
 

 ةنس( رهشلا يف ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ىلع ةدراولا ةيمسرلا ةيديربلا لئاسرلا ددع
2017( 

رهشلا ددعلا   سكافلا   Déposés Emails 
رياني  27 1 26 0 
رياربف  29 5 24 0 
سرام  57 3 53 1 
ليربا  43 2 38 3 
ويام  28 3 25 0 
وينوي  44 2 42 0 
ويلوي  91 14 57 20 
تشغ  27 2 18 7 
ربمتبس  83 5 38 40 
ربوتكأ  57 12 13 32 
ربنون   53 6 16 31 
ربمسيد  86 11 22 53 
عومجملا  625 66 372 187 

رهشلا يف ةدراولا ةيمسرلا ةيديربلا لئاسرل ا ددع  
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 رهشلا يف ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم ةلسرملا ةيمسرلا ةيديربلا لئاسرلا ددع
 :)2018 ةنس(

رهشلا ددعلا   سكافلا   Déposé Email 
رياني  151 4 1 146 
رياربف  74 3 11 60 
سرام  137 2 0 135 
ليربا  118 2 0 116 
ويام  121 0 5 116 
وينوي  157 0 0 157 
ويلوي  122 1 0 121 
تشغ  41 0 0 41 
ربمتبس  100 2 7 91 
ربوتكأ  83 12 1 70 
ربنون   124 2 3 119 
ربمسيد  72 0 1 71 
عومجملا  1300 28 29 1143 

رهشلا يف ةلسرملا ةيديربلا لئاسرلا ددع  

 
 

 ةنس( رهشلا يف ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ىلع ةدراولا ةيمسرلا ةيديربلا لئاسرلا ددع
2018(: 

رهشلا ددعلا   سكافلا   Déposé Email 
رياني  163 6 31 126 
رياربف  150 1 26 123 
سرام  225 34 7 184 
ليربا  193 9 23 161 
ويام  229 8 16 205 
وينوي  276 3 16 257 
ويلوي  259 3 18 238 
تشغ  115 5 20 90 
ربمتبس  131 6 19 106 
ربوتكأ  158 2 34 122 
ربنون   217 5 23 189 
ربمسيد  104 2 13 89 
عومجملا  2220 84 246 1890 

رهشلا يف ةدراولا ةيمسرلا ةيديربلا لئاسرل ا ددع  
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تاقفرملا  
ةيبرغملا تاكراشملل ةلصفملا جئاتنلا  

ةيضايرلا باعلألا يف  
2017/2018 

 


