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                                      تردصأ ةمكحم بيقعتلا يلاــتلارارقلا

      دعب عالطالا ىلع بلطم بيقعتلا مدقملا نم ذاتسألا "ن.ر "يف قح هبونم مهتملا "س.ب.س.ر "
 خيراتب 04 ربمسيد 2017 دض قحلا ماعلا ةرادالاو ةماعلا ةناويدلل 

 2017 ربمفون 23 خيراتب سنوتب فانئتسالا ةمكحم نع رداصلا ددـ640 ـع يحانجلا مكحلا يف هنم انعط

 قبط اددجم ءاضقلاو يئادتبالا مكحلا ضقنب لصالا يفو الكش فانئتسالا لوبقب ايروضح اـيئاهن يضاقلاو
 اهاندأ رابتعإ عم ةرادالا تابلط

 و دعبعالطالا ىلع رارقلا نوعطملا هيف لماتلاو يف ةفاك تاءارجالا ةارجملا يف ةيضقلا 

 ةسلجلاب اهحرشل عامتسالاو ماعلا يعدملا ديسلا تاظوحلم ىلع عالطالا دعب و

 يتالا رارقلاب حرص ةينوناقلا ةضوافملا دعب و

 1/ نم ثيح لكشلا

 كلذب ىفوتسإ و ةليسولا كلتب نعطلل لباق رارق دضو ةفص هل نممو لجالا يف بيقعتلا بلطم مدق ثيح
 الكش هلوبق نيعتف ، ةينوناقلا هعاضوأ عيمج

 2/ نم ثيح لصألا 

 ددع رضحملل اعبت اهيلع ىنبنا يتلا عئاقولاو دقتنملا مكحلا ىلعو ةيضقلا قاروا ىلع عالطالا نم نيبت ثيح

 ىلعو هنأ ، 2010 ةنسل 508 رضحملا ىلع ءانب 2010  خيراتب "د.ا.ع.ا" ناوعأ لبق نم ررحملا 516
 ةيوستو ةيسنوتلا دالبلل ةيبنجأ تارايس لاخدإ نولوتي نيذلا صاخشالا ضعب لوح تامولعم دورو رثإ
 جهن *** ددعب نئاكلا بتكملا ىلإ ةروكذملا ةرادالا ناوعأ لوحت ةينوناقلا غيصلل ةفلاخم قرطب اهتيعضو
 نم ةعومجم زجح ريخالا اذه روضحبو اولوت نيأ "ل.م.ب.ش" هبحاصل ةمصاعلا سنوتب ةدحتملا تايالولا
 زاوج دارفإبو ، تارايسلا نم ةلمج صخت ةيلام تادنس و   ةفلتخم قئاثو و رفس تازاوج خسن و لوصأ

 سديسرم عون ةرايسلا لوخد نمضت يذلاو "ه.ا.ع.ب.ح" هيف نونظملا هبحاصل***** مقر يسنوتلا رفسلا
 هيدل هكرت ناك "د.س" هيف نونظملا نأ "ش" هيف نونظملا هنأش يف دافأ يذلاو ،***** يبنجالا مقرلا تاذ
 "غ.ل" هيف نونظملا ىلإ هعيب ىلوت مث رانيد يفلأ غلبم ءاقل روكذملا "ح"لل يئابجلا زايتمالا ىنتقإ نأ دعب
 ىلوت دقو سنوتب سديسرم ةباين نم ةروكذملا سديسرملا ةرايسلا هتطساوب ىنتقإ يذلا رانيد 2150 ءاقل
 ىلإ اسنرفب هتماقإ دلب نم وروأ فلأ 36 هردقو ةرايسلا ءارش غلبم ليوحت "ر.س" هيف نونظملا هقيدص
 ليجست مت هنأو نيبت "افص" ةيمالعالا ةموظنم ىلإ عوجرلابو ، ةدوزملا LE MOTEUR SA ةكرش
 خيرات يف تارايسلا ةسنوتل دحوملا كابشلاب **** يبنجالا مقرلا تاذ سديسرم عون ةرايسلا لوخد
 بتكمب ةيناويدلا اهتيعضو ةيوست مث "ه.ح" مسإ ىلع اهنالوجب نذإ لوأ خيرات سفن وهو 02/06/2010
 نونظملا عم يرحتلابو ، 09/06/2010 خيراتب *** مقر *** عون يناويدلا حيرصتلا بسح دحوملا كابشلا

  لاحلا ةيضق يف ثاحبالا تقلطنإ كلذب و "غ.ل" هيف نونظملا تاحيرصت ديأ "ر.س" هيف

 ثيحو ءاهتنابو ثاحبالا ةيلوالا لامعأو قيقدتلاليحأ، ومهتملا"س.د "و "ح.ه "و "ل.غ "و "س.ر"

و "ش.ل "ىلع سلجملا يحانجلا ةمكحملاب ةيئادتبالا سنوتب مهتاضاقمل نم لجأ ديروتلا نودب مالعإ 
ةعاضبل ةرجحم جتانلا نع حيرصتلا طولغملا يف لسرملا هيلإ يقيقحلا ضرغل عافتنالا ماظنب زايتمإ يئابج 
 فاضيو ثاثلل و عبارلا لماعتلا نيب ميقم و ريغ ميقم نود صيخرت نم كنبلا يزكرملا  قبط ماكحأل 

 تابلطو ةيناويدلا ةلجملا نم 465 و 386 و 378 و 377 و 371 و 397 و 394 و 39 لوصفلا
 يفناج 21 يف خرؤملا 1976 ةنسل 18 ددع نوناقلا نم 37 و 36 و 35 و 22 لوصفلا و ةرادالا



 خيراتب ايبايغ ايئادتبإ مهقح يف ةروكذملا ةمكحملا تضقف ، ج م 57 و 56 نيلصفلاو 1976
 مهتملا ضارتعإبو ، اهاندأ رابتعإ عم ةرادالا تابلط قبط مهتئطختب 1853 ددع تحت 18/03/2017
 3889 ددع تحت 11/01/2017 خيراتب هقح يف ةمكحملا سفن تضق روكذملا يبايغلا مكحلا ىلع "س"

  نمزلا رورمب باقعلا طوقسل الكش ضارتعالا ضفرب

ثيحو فانئتسابو ةباينلا ةيمومعلا و "ا.ع.د "مكحلل روكذملا ، تردصأ ةمكحم فانئتسالا سنوتب اهمكح 
دراولا هصن علاطلاب هبقعتف مهتملا ايعان هيلع ةطساوب هيماحم ذاتسالا رازن يقزرلا ام يلي 1/ قرخ نوناقلا  
الوق نأب ةمكحملا تفلاخ دعاوقلا ةينوناقلا ةحيرصلا ةقلعتملا الوأ طوقسب باقعلا رورمب نمزلا امل تربتعإ 

 ردص ناك يبايغلا يئادتبالا مكحلا نأ مغر نمزلا رورمب طقسي مل نعاطلا ىلع هب موكحملا باقعلا نأ
 نيب ةلصافلا ةدملا كلت للختي نأ نود 22/07/2016 يف نعاطلا هيلع ضرتعإ و 18/03/2011 خيراتب
 نم لمع يأب ةصتخملا ةطلسلا مايق تبثي مل امك باقعلا ذيفنت نود لوحي يعقاو وأ ينوناق عنام يأ نيمكحلا

لامعأ ذيفنتلا نم هنأش نأ عطقي ةدم مداقتلا ايناث ضارقنإب ىوعدلا ةيمومعلا رورمب نمزلا ةرورض نأ مكحلا 
 نمزلا رورمب ةيمومعلا ىوعدلا ضارقنإ نود لوحي ال ام وهو هيلع ضارتعالا لوعفمب هؤاغلإ مت يبايغلا
 سيلو ةعقاو وه ةميرجلا باكترإ خيرات نأ امك هتمرب يبايغلا مكحلا يغلي الكش ضارتعالا لوبق نأ كلذ
 ةفصب ددحي ال ةميرجلا ةنياعم خيرات نإ مث ةيئارجإ ةلأسم يف هب دادتعالا يلاتلاب حلصي ال و اينوناق ءارجإ
 هضارتعإ مدق نعاطلا نأو نيبتي فلملا قاروأ ىلإ عوجرلابو مداقتلا ةدم باستحال حلصت ةينمز ةطقن ةيعطق
 خيراتب يحانجلا سلجملا ىلع هتلاحإب ةباينلا رارق ناك نيح يف 22/07/2016 يف يئادتبالا مكحلا ىلع
 ةيمومعلا ةباينلا رارق وهو عبتت لمع رخآ ىلع ىلع تاونس ثالث نم رثكأ رورم دعب يأ 10/02/2011

روكذملا نوكتف ةمكحملا اهلهاجتب اذهل عفدلا يرهوجلا دق تقرخ نوناقلا تلعجو اهمكح ةضرع ضقنلل ، 
اثلاث قرخب لصفلا 40 نم نوناق ةيلاملا ةنسل 2012 قلعتملا قيلعتب لاجآ مداقتلا ةرورض نأ لصفلا 

 ىلإ ةعضاخ ةيمومع ةئيه نئادلا نوكي نأ امهلوأ نينثإ نيطرشب روكذملا لصفلا قيبطت لاجم ددح روكذملا
 قاروأ ىلإ عوجرلابو ، يمومعلا بساحملا رتافدب القثم نيدلا نوكي نأ امهيناثو ةيمومعلا ةبساحملا ةلجم
 مت دق نعاطلا ىلع ايبايغ اهب موكحملا ةيطخلا نأ تبثي مل ذإ ناروكذملا ناطرشلا رفوت مدع حضتي فلملا
 لاملا نيمأ ىلإ ةيطخلاب مكح نومضم هيجوت ضرتفي ليقثتلا نأ رابتعإب ةناويدلا ضباق رتافدب اهليقثت
 كسمت عفد وهو ، ذيفنتلا تايلمع رشابيل صتخملا ةناويدلا ضباق ىلإ هرودب هليحي يذلاو صتخملا يوهجلا
 اهءاضق لعجي امم در نود 40 لصفلا نومضم ضرعب طقف ةيفتكم ةمكحملا هيلع درت ملو نعاطلا عافد هب

ةضرع ضقنلل ، 2/ أطخلا يف قيبطت نوناقلا ةلوقمب هنأ ةعجارمبو تالجملا ةينوناقلا ةطبترملا عئاقولاب 
 تسسأ ةمكحملا نأو نيبتي د م و ةيجراخلا ةراجتلاو فرصلا م و ج إم و ج م يهو لاحلا ةيضق عوضوم

اهءاضق ىلع لامعأ ةلطاب انوناق ةرورض نأ يررحم رضحملا مل اوقداصي ىلع ام ءاج هب نم تانياعم و 
ام مت هيقلت نم تاحيرصت ، امك نأ رضاحم ةنياعملا تءاج ةلطاب اهلالخال تاصيصنتلاب ةيبوجولا ةدراولا 
نوناقلاب ، اذه ةوالع ىلع نأ ةراثإ ىوعدلا ةيمومعلا تمت نم لبق ةطلس ريغ ةلوخم انوناق اهل مايقلل كلذب  
3/ ارفالاط يف ةطلسلا الوق نأب ةمكحملا تلمهأ درلا نع تاعوفدلا ةيرهوجلا يتلا كسمت اهب عافد نعاطلا 

 ءافتنإو ةيناويدلا ةميرجلل يداملا نكرلا بايغ رابتعإب عافدلا قحل امضه اهنم لثمي ام وهو اهتيمهأ مغر
 اذل ، نوناقلل اقراخو ليلعتلا ئيس هيف نوعطملا مكحلا ءاجف ، ةيفرصلا ةميرجلل يداملا و يعرشلا نينكرلا

 ةلاحالاو ضقنلا نعاطلا بلطي

                                ةــــــــــــــــــمكحملا

 

*نع نعاطملا ثالثلا ةراثملا ةذوخأملاو نم قرخ نوناقلا أطخلاو يف هقيبطت و طارفالا يف ةطلسلا داحتال 
 لوقلا اهيف 



 ةيمومعلا ىوعدلا طوقس لجأل اهريدقت يف ةمكحملا داهتجإ ةشقانم ىلإ اسأر ةراثملا نعاطملا فدهت ثيح
 داهتجإل عضخي زايتمإب ينوناق لدج وهو اهئاضق ريربتل نئارق نم هتدمتعإ امو باقعلا طوقس ةيعبتلابو
 ماكحال الامعإ نوناقلا قيبطت نسح ةبقارم يف اهرودل رظنلاب ةمكحملا هذه ةباقر تحت لصالا ةمكحم

   ج إ م 258 لصفلا

 لصفلا ىضتقإو ، نمزلا رورمب : ايناث..: ةيمومعلا ىوعدلا يضقنت هنأ ج إ م نم 4 لصفلا ىضتقإ ثيحو
5 نم سفن ةلجملا هنأ  :طقست ىوعدلا ةيمومعلا اميف ىدع روصلا ةصاخلا يتلا صن اهيلع نوناقلا 
رورمب ةثالث ماوعأ اذإ تناك ةجتان نع ةحنج ...ةدمو طوقسلا اهقلعي لك عنام ينوناق وأ يدام لوحي نود 

 مهتملا ةدارإ نع ةبترتملا عناوملا ىدع ام ةيمومعلا ىوعدلا ةسرامم

 وأ قيقحت لامعأ روكذملا طوقسلا لجأ نوضغ يف لصح اذإ " هنأ اهسفن ةلجملا نم 6 لصفلا صن ثيحو
 لمع رخآ خيرات نم الإ ئدتيت ال اهعطق عقاولا ةيمومعلا ىوعدلا نإف مكح اهبقع ردصي ملو عبتت

 نوناقلا بجومب ددحم نمزلا نم حدر رورم وه ةيمومعلا ىوعدلا يف مداقتلا ىدؤم نأ تباثلا نم هنأ ثيحو
 انوناق اهل لوخملا طلسلا لبق نم ةيمومعلا ىوعدلا ةراثإ خيراتو ميرجتلا لحم لعفلا باكترإ خيرات نيب
 مكح ردص املاط هنأ ثيحب ، مكحلا رودص ىلع ةقحاللا ةرتفلا وه ةبوقعلا مداقت لاجم نأ نيح يف اهكيرحتب
 ةيمومعلا ىوعدلا طوقس نع ثيدحلا يقطنملا ريغ نم حبصي هنإف قيقحت وأ عبتت لامعأ بقع يئاضق
 طوقسب طقف اقلعتم ثحبلا حبصيل ، نوناقلا قبطو اهلاجآ يف تسروم ىوعدلا كلت نأ ةرورض نمزلا رورمب

  مهتملا دض رداصلا مكحلا فصوو ةعيبط لالخ نم همدع نم باقعلا

 كلذ نوكيو ةميرجلا باكترإ موي وه ةيمومعلا ىوعدلا طوقس يف لجالا نايرس قلطنم نأ لادج ال ثيحو
 عناوملا الإ هقلعي الو تافلاخملا يف دحاو ماعو حنجلا يف تاونس ثالثو تايانجلا يف تاونس رشع لجالا
 نأ نيح يف مكحلا رودصل ةقباسلا ةرتفلا وه ةيمومعلا ىوعدلا مداقت لاجم نإف يلاتلابو  ةيداملاو ةينوناقلا

  مكحلا رودص ىلع ةقحاللا ةرتفلا وه ةبوقعلا مداقت لاجم

 حنجلا يف اهب موكحملا تابوقعلا طقست هنأ ىلع ةحارص صني ج إ م 349 لصفلا نأ تباثلا نم هنأ ثيحو
 موي نم طوقسلا لجأ يرجيو.. ةلماك ةنس نيرشع يضمب تايانجلا يفو ةلماك ماوعأ ةسمخ رورمب
 نأ مكحلا ذيفنت لامعأ نم نيبتي مل ام هسفن هيلع موكحملل مالعالا كلذ عقي مل اذإ يبايغلا مكحلاب مالعالا
 مكحلاب مالعالا غلبي مل اذإ " هنأ ةلجملا سفن نم 176 لصفلا صن امك ، هب ملعلا هل لصح هيلع موكحملا
 ضارتعالا لوبق نكمي هب ملعلا هل لصح هيف نونظملا نأ مكحلا ذيفنت لامعأ نم نيبتي مل وأ هسفن صخشلل

  " باقعلا طوقس لاجآ ءاضقنإ ىلإ

 يف ةمكحملا رظن هب يهتنيو لصالا يف ردصي يئاضق مكح وه يبايغلا مكحلا نإف كلذ ىلع ابيترتو ثيحو
 يفو هيلع ضارتعالا بجومب الإ هيف رظنلل دوعت الو مكحلا كلذل اهرادصإب اهمامأ ةراثملا ةيمومعلا ىوعدلا
 حيرصب دتميال يبايغلا مكحلا ىلع ضارتعالل يئاغلالا لوعفملا نأ ةرورض نعطلا كلذ هيلع طلست ام دودح
 ةسلجلاب مهعامس قبس نيذلا دوهشلا ءاعدتسال موزل ال هنأ كلذ نم ذيفنتلا لامعأ ىلإ ج إ م 182 لصفلا

رداصلا اهيف مكحلا يبايغلا ، امك هنأ اديكأتو كلذل لوعفملا يبسنلا لوبقل ضارتعالا الكش موقي أدبم مدع 
زاوج ريكعت ةلاح مهتملا نأب راضيال هنعطب و عجرم قيبطت كلذ أدبملا وه ساسالاب مكحلا لايبايغ ىعدملا 

 نم دشأ اباقع مهتملا ىلع طلست نأ ضارتعالا يف رظنلاب ةدهعتملا ةمكحملل نكمي الف الصأو الكش هلاوزب
كلذ يذلا ردص هب مكحلا يبايغلا ، فاضي ىلإ كلذ نأ رصح نعاطلا ضارتعالاب هنعط يف بناجلا يئازجلا 

 بجومب ضيوعتلاب هل موكحملا يصخشلا قحلاب مئاقلا ءاعدتسإ نم هيفعي هيلع ضرتعملا يبايغلا مكحلا نم
 لاجآ ءاضقنإ ىلإ ازئاج ىقبي هسفن ضارتعالا لوبق نإ مث ج إ م 175 لصفلا ماكحال اقيبطت يبايغلا مكحلا

طوقس باقعلا اقبط لصفلل 176 نم سفن ةلجملا وهو ام دكؤي ةين عرشملا يف مدع عيتمت مهتملا نيلجأب 
نيفلتخم ذإ نأ دوجو نيلجالا يهني امهالك دمأ دوجو رخالا ةصاخ هنأو ول تهجتإ ةين عرشملا يف كلذ 

 نم سابتلإ لكل اعفرو ةيحان نم مهتملاب محرأو رصقأ هنوكل ةيمومعلا ىوعدلا طوقس لجأب ىفتكال هاجتالا
  حوضولاو ةقدلا ضرتفي يذلا يئارجالا ينوناقلا صنلا ةعيبط عم ايشامت ىرخأ ةيحان



ثيحو هنأ عوجرلابو ىلإ اروأق فلملا نيبتي نأو مكحلا يبايغلا يئادتبالا ضرتعملا هيلع ناك ردص خيراتب 
 نايرس لاجآ قلعت " هنأ ىلع 2012 ةنسل ةيلاملا نوناق نم 40 لصفلا صن نيح يف 2011 سرام 18

ةدم مداقتلا لومعملا اهب يف ةدام صالختسإ نويدلا ةعجارلا ىلإ تائيهلا ةيمومعلا ةعضاخلا ىلإ ماكحأ 
 ةلصافلا ةرتفلل ةبسنلاب كلذو نييمومعلا نيبساحملا رتافدب ةنمؤملا وأ ةلقثملاو ةيمومعلا ةبساحملا ةلجم

 " 2012 ربمسيد 31 و 2010 ربمسيد 17 نيب

ثيحو هنأ نم تباثلا اضيأ ، نأ ةرابع "نويدلا "يتلا اهلمعتسإ عرشملا بلص لصفلا لصفلا 42 نم نوناق 
ةيلاملا ةنسل 2011 ال ينعت ةرملاب تاقحتسملا ةيلاملا ةرادالل ىنعملاب يندملا ةملكلل لب يه مهت تامارغلا 
ةقحتسملا ةرادالل ناونعب اياطخلا ةبترتملا نع رضاحملا ةيئازجلا تافلاخملاو ةيلاملا يف ةداملا ةيئازجلا 
اهنوكل ةيتأتم الصأ نم مئارج ةيقرمق وأ ةيفرص ضاخةع عبتتلل يئازجلا متيو اهليقثت رتافدب ضباقلا يوهجلا 

 ةناويدلل صتخملا يذلا ىلوتي ةعباتم اهذيفنت قبط تاءارجالا ةيناويدلا يف ضرغلا

 نويدلاب ةقلعتملا مداقتلا لاجآ نايرس قيلعت اهيف مت يتلا ةدملا نوكت ، قبس ام ىلع ابيترت و هنأ ثيحو
 لجالا هعم نوكي امم اموي 15و نيتنسب ةردقم ةيمومع ةئيه اهفصوب ةناويدلل ةماعلا ةرادالا ىلإ ةعجارلا
 نم 40 لصفلا و ج إ م 176 لصفلا حيرصل افلاخم الكش ضارتعالا ضفرل ةيادبلا ةمكحم هتدمتعإ يذلا
 رودصو اهلاجآ يف ةيمومعلا ىوعدلا ةسرامم نأ تباثلا نم هنإف كلذ ىلع ابيترتو 2012 ةنسل ةيلاملا نوناق
 باقعلا طوقس نع ثيدحلا ىلإ نمزلا رورمب ةيمومعلا ىوعدلا طوقس نم ثيدحلا لقني اهيف يئاضق مكح
 مل باقعلا نأ تربتعإ امل نوناقلا قيبطت يف تباصأ دق دقتنملا رارقلا ةمكحم هعم نوكت امم نمزلا رورمب

  نمزلا رورمب طقسي

 ليقثت طرتشإ عرشملا نأ افنآ هيلإ راشملا 40 لصفلا ماكحأ نم حضاولا نمف ، ىرخأ ةهج نمو ثيحو

 رمالا وهو روكذملا لصفلا ماكحأ ليعفت نكمي ىتح صتخملا لاملا ضباق ىدل اهصالختسإ دارملا نويدلا
 اهب موكحملا ةيطخلا ليقثت ديفي امب ءالدالاب عبتتلاب ةمئاقلا ةرادالا ةبلاطم ةمكحملا ىلع بجوتي ناك يذلا
 لومعملا تاءارجالا قبط اهذيفنت يف لكيهلا كلذ مايق يعسو ةيلاملا ضباق رتافدب ،ضارتعالا لبق ، ايئادتبإ
 يذلا رمالا يساسالا طرشلا اذه تلهاجت ةمكحملا نأ ريغ لاحلا ةيضق يف "صرفلا طبرم" لثمي ام وهو اهب
 ةيطخلا نم نعاطلا ءافعإو ةلاحالا عم هيف نوعطملا مكحلا ضقن نيعتي امم نوناقلل افلاخم اهمكح هعم نوكي

 هيلإ نمؤملا اهلام عاجرإو

   

 اذـــــل هتاهلو باـــبسألا

 

 ةمكحم ىلع ةيضقلا ةلاحإ و هيف نوعطملا مكحلا ضقن و الصأ و الكش بيقعتلا بلطم لوبق ةمكحملا تررق
  ءافعالا و ىرخأ ةئيه ةطساوب اددجم اهيف رظنلل سنوتب فانئتسالا

 

 ةسداسلا ةرئادلا سلجم نع 2019 ليرفأ 08 نينثإلا موي ىروشلا ةرجحب رارقلا اذه ردص و
 و يسابعلا ةلئان و يساس ىسيع نيديسلا نيراشتسملا ةيوضعو وتيلدرو رينم ديسلا ةسائرب (36)نيثالثلاو

 يوادبع ةينس ةديسلا ةسلجلا ةبتاك ةدعاسمبو ديزوب نايفس ديسلا ماعلا يعدملا رضحمبو
 هخيراتب ررحو                                                                                             

 


