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 لمعلا ةئ(ب نع ة#" 1

 1لامعألا ةطش8أ ةسرامم ةلو2س 1.1

 ةسرامم عورشم اهدعأ ةسارد يV ملاعلا لود نHب لامعألا ةطشنأ ةسرامم ةلوهس يV ةئاملا دعب نHعبرألاو نماثلا زكرملا ايناتيروم تلتحا

 :هاندأ 1 لودج يV ةحضوم ةيساسأ Hdياعم ةدع ىOإ فينصتلا اذه دنتسيو .يOودلا كنبلل عباتلا لامعألا ةطشنأ

 لامعألا ةطش8أ ةسرامم ةلو2س تافيCصت :1 لودج 

 مقر

 لسلسم
 تاعوضوملا

 ةطش8أ ةسرامم ةلو2س ةبترم

 2018 ةنسل لامعألا

 46 يراجتلا طاشCلا ءدب 1

 92 ءانبلا صيخارت جارختسا 2

 151 ءاaر2كلا _^ع لوص#[ا 3

4 cde102 ةيكلملا لي 

 144 نامتئالا _^ع لوص#[ا 5

 110 ةيلقألا نoرمثmسملا ةيامح 6

 178 بئارضلا عفد 7

 141 دود#[ا wxع ةراجتلا 8

 72 دوقعلا ذافنإ 9

10 cوسo168 راسعإلا تالاح ة 

 

  2لامعألا ةئ(ب 1.2

كشت دق 
ّ

 ،ةيبنجأ ةلود يV دودحلا d°ع لامعألا ةسرامم دنع نHيدوعسلا نيردصملل تايدحت تاكرشلاو سانلا نHب ةيفاقثلا تافالتخالا ل

دصملا ىiع بجي ،دودحلا d°ع لامعألا ةسرامم ليهستلو
ّ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نHب ةHdبكلا ةيفاقثلا تافالتخالا مهف نHيدوعسلا نير

ضيأ م•§لع بجيو ،ايناتيرومو
ً

 .تافالتخالا كلت باعيتسال ةيجيتاd¶سا عضو ا

 عقاوملا نم ديدعلا يV ةمدختسملا ةغللا  .عساو قاطن ىiع ةمدختسم ةيسنرفلا ةغللا نأ الإ ايناتيروم يV ةيمسرلا ةغللا ي® ةيبرعلا ةغللا 

 نوديري ام لوقو نيرشابم اونوكي نأل نوليمي نويناتيروملا .ةي©Hلجنإلا وأ/و ةيبرعلا ةغللاب نوكت ةيمسرلا قئاثولاو ةيموكحلا ةينوd¶كلإلا

ت .حوضوب
ُ

دع
ّ

 اًحلم رمألا ودبي تاقوألا ضعب يV .ةفايضلا مهفيضتسي نم وأ عامتجالا سيئر نم نورظتنيو ،م•´يب اًمهم اًموهفم ةفايضلا 

  .نيرخآلا ىOإ ةفايضلا نم عونلا تاذ نويناتيروملا مدقي ،نكامألا تلدبت اذإ ھنأل رظتنملا وه كلذ نكلو

 
 2019 لامعألا ةطشنأ ةسرامم 1
 ايناتيروم - لامعألا ةفاقث 2
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 ي® ةحفاصملا ،لاثملا ليبس ىiعف .ايناتيروم نم نHيراجت ءاكرش عم ةيراجت لامعأب مايقلا دنع سنجلا ساسأ ىiع تارابتعالا ضعب كانه 

 ةءاميإلاب وأ ةيهافش ةيحتلا ءاقلإ لضفُي ،µ∂نأ كتHdظن نوكت امدنع نكلو ،)µ¥ميلا كدي مادختساب( لاجرلا نHب اًعويش ةيحتلا لاكشأ îdكأ

الوأ اهدي ي® دمت مل ام
ً

 دعوملا يV اهؤدب مهل ردانلا نم ھنأ نم مغرلا ىiع عامتجالل ددح'ا دعوملا يV روضحلا لضفألا نم ،ماع ھجوبو .

امئاد ìµ∏وي ،كلذ ىiع ةوالعو .ددح'ا
ً

 ھب قوثوم ردصم نم تامولعملا بلط وأ ìé∫قتلا نإ .ايناتيروم يV ھلوبق لبق ضرع ىiع ضوافتلاب 

 يV اهكولس بادآو لامعألا ةفاقث نع تامولعملا نم ديزملو .لمعلا تاقاطب لدابت حd¶قي .ةديج ةقفص ىOإ لصوتلل يرورض ايناتيروم لخاد

دصملا نم ىºرُي ،ايناتيروم
ّ
 :هاندأ حضوملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيرِ

http://guide.culturecrossing.net/basics_business_student_details.php?Id=7&CID=131 

 3لمعلا تاعاس 1.3

 نHبم وه امبسح ةنيابتم تاقوأو خيراوت يV ةفلتخ'ا تاكرشلا لمعت ذإ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نع ايناتيروم يV لمعلا تاعاس فلتخت 

دصملا ةيدوعسلا تارداصلا ةيمنت ةئيه حصنتو  .2 لودج يV هاندأ
ّ

 ةلحر دعوم ديدحت لبق يراجتلا كيرشلا عم لمعلا تاقوأ ةعجارمب نير

 .لمعلا

 ايناتoروم- لمعلا تاعاس :2 لودج

 لمعلا تاعاس لمعلا مايأ 

حابص 08:00 ةعاسلا نم س(مÇ[ا _Åإ دحألا نم
ً

ءاسم 04:00 ةعاسلا Üáح ا
ً

 

 .ةعمجلا ىOإ نHنثإلا نم ًءاسم 01:00 ةعاسلا çµحو اًحابص 08:00 ةعاسلا نم لمعلل ا•¡اوبأ كونبلا حتفت •

 

 ايناتoروم _Åإ لوخدلل نãيدوعسلا نãنطاوملا نم ةمزاللا تابلطتملا  1.4

 قئاثولاو فيلاكتلاو ةHdشأتلا عونب ةقلعتملا ليصافتلا ةفاك ىiع لوصحلل .ايناتيروم ىOإ رفسلل ةHdشأت ىOإ نويدوعسلا نوردصملا جاتحي

 .3 لودج يV تامولعملا ىiع عالطالا نكمُي .ةيناتيروملا ةيلصنقلا وأ ةرافسلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملا نم بلطُي ،ا•¡ ةطبترملا

 ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا åç ةيناتoروملا ةرافسلاب لاصتالا تانايب : 3 لودج

 * ةيناتoروملا ةماعلا ةيلصنقلا *ةيناتoروملا ةرافسلا

 ةيلحتلا عراش عم دهف كلملا قيرط عطاقت

 ضايرلا

+966 11 464 6749 

  اًحابص 9 ةعاسلا نم - سيمخلا ىOإ دحألا نم

 ًءاسم 3 ةعاسلا ىOإ

 يوغبلا مامإلا عراش - 4 اليف

 ةدج

+966 12 629 7722 

 ًءاسم 4 ةعاسلا ىOإ اًحابص 10:30 ةعاسلا نم - سيمخلا ىOإ دحألا نم

 .باهذلا لبق لاصتالا ىºرُي .ديعاوم ديدحت بلطي دق :ةظحالم*

 
 ريدناتناس ديرت عقوم 3
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 4 ايناتoروم åç نãيدوعسلا نãنطاوملل ةما2لا لاصتالا تا2ج 1.5

  لمعلا تاعاس أدبت .طوشكاون ةمصاعلا يV عقتو نHيدوعسلا نيردصملل لاصتا ةطقن لوأ ي® ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس 

Vحو اًحابص 9 ةعاسلا نم ةرافسلا يçµ نطاوملل ھيجوتلاو ةدعاسملا ةرافسلا مدقتو ،ًءاسم 3 ةعاسلاHيدوعسلا نHن Vايناتيروم ي  

ضيأ اهعم لصاوتلا نكمُيو
ً

 .يدوعس ردصُم يأ ھجاوت ةلكشم يأ دوجو ةلاح يV ا

 :هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملا نم ىºري ،تامولعملا نم ديزملو 

http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Mauritania/EN/Pages/default.aspx 

 5ةيلاملا ةئ(بلا 1.6

 ريوطتلاو ،ةيدقنلا قاروألا رادصإ نع نولوؤسم وهف .يناتيروملا يزكرملا كنبلا وه )يناتيروملا يزكرملا كنبلا( يناتيروملا يزكرملا كنبلا

 ةيمسرلا ةلمعلا .ايناتيروم يV يOاملا ماظنلا ىiع ماعلا فارشإلاو عفدلا لئاسوو مظنلا عضوو ،اهذيفنتو ةيدقنلاو ةيلاملا تاسايسلل لماشلا

 .ةيناتيروملا ةيقوألا ي®

 :)ةيسنرفلا وأ ةيبرعلا ةغللاب( هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملل نكمي ،يناتيروملا يزكرملا كنبلا لوح تامولعملا نم ديزمل 

http://www.bcm.mr/index.php?lang=ar 

 :هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملل نكمي ،ايناتيروم يV كونبلا ةمئاق لوح تامولعملا نم ديزمل

MAURITANIA.html-in-https://www.swiftbic.com/banks 

 6ةينوناقلا ةئ(بلا 1.7

 يذلاو ،يندملا نوناقلا نHب جيزم وه ايناتيرومل ينوناقلا ماظنلا .ةيبرعلا وأ ةيسنرفلا نHتغللاب ةيراجتلا تايلمعلاب ةصاخلا دوقعلا ةغايص متت

 فلأتي .ايناتيروم يV اذه انموي يîd Vكأو îdكأ ةرشتنم ةHdخألا هذه نإف ،كلذ عمو .ةيمالسإلا ةعيرشلا كلذكو ،لينولوكلا ةقطنم يV ھينبت مت

 :يOاتلا وحنلا ىiع مهو .تاجرد ثالث ىiع يديلقتلا مكاح'ا ماظن بناج ىOإ )ìé∆اق( سيداك ةمكحم ماظن نم يOاحلا ماظنلا

 ىOوألا ةجردلا ةمكحم  •

 لمعلا مكاحم •

 ايلعلا ةمكح'او فانئتسالل ايلعلا ةمكح'ا •

 طوشكاون ةمصاعلا ةقطنم يV ؛طقف ناتيراجت ناتمكحم رضاحلا تقولا يV دجويو ،ةيراجتلا مكاح'ا يV ةيراجتلا تاعا©…لا لح نكمي

 .ةنيدم d°كأ يناث وبيذاونو

 

 :هاندأ طبارلا ةرايز ىºري ،يناتيروملا ينوناقلا ماظنلا لوح تامولعملا نم ديزمل

http://www.nyulawglobal.org/globalex/Mauritania.html#legalsystem 

 :ايناتيروم يV نHماح'او ةاماح'ا ةسرامم لوح تامولعملا نم ديزم ىiع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملا نم ىºري

https://www.hg.org/lawyers/mauritania 

 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس 4
 ايناتيروم يV يزكرملا كنبلا 5

 ول لابولج رزواه  6
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 رمألا قرغتسي .دوقعلا ذافنإ لاجم يV يOودلا كنبلا نع رداصلا لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت يV نHعبسلاو ةيناثلا ةبترملا ايناتيروم لتحت

 لایر 100.000 ةميقب ةبلاطمل يدوعس لایر 23.200 ىOإ ةفلكتلا لصت ،لاثملا ليبس ىiع( ةبلاطملا غلبم نم %23.2و اًموي 370 ىOإ لصي ام

 .ايناتيروم يV ةمكحم يأ d°ع يراجت عازن لحل )يدوعس

 

 

 أشCملا دعاوق  2

  7ايناتoرومو ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا نãب أشCملا دعاوق 2.1

ملا ةيكرمجلا بئارضلاو موسرلا ددحتو تادراولا ةيسنج أشنملا دعاوق ددحت 
ُ

 قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ قيبطت ةيفيك كلذكو ،ةقبطن

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نHب ةيئانث تاقالع طبرت .ايناتيروم ىOإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم تادراولا ىiع ةيئاقولاو ةيضيوعتلا Hdبادتلاو

 ةددحم ليصافت لازت ال ،كلذ عمو .d 2018°مسيد يV ايقيرفإ برغ لود ىOإ ناملس نب دمحم دهعلا يOو ةرايز اًرخؤم اهززع çéلاو ايناتيرومو

 .نآلا çµح ذيفنتلا ©Hح لخدت ملو ،تاضوافملا روط يV قافتالا لوح

 ةياعرلاب ىOوألا ةلودلا أدبمل أشنملا دعاوق نإف ،ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم يV ناوضع ايناتيرومو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم لك نأ ثيحو 

تس
ُ

 .ايناتيروم ىOإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تادراو ىiع قبط

 

 8ةياعرلاب _Åوألا ةلودلا أدبمل أشCملا دعاوق  2.1.1

 ةراجتلا ةمظنمب ةصاخلا ةياعرلاب ىOوألا ةلودلل أشنملا دعاوق حئاول نم ةدمتسم ايناتيروم ىOإ ةيدوعسلا تارداصلل أشنملا دعاوق نإ 

 :هاندأ يiي اميف زاجيإب ةنيبم عئاضبلا أشنم ةلود ا•Œوض ىiع ددحي çéلاو جتنم يأب ةصاخلا أشنملا دعاوق .ةيملاعلا

ملا وأ ةصلختسملا عئاضبلا .1
ُ

 "لماكلاب جتنأ دق" ھنأ جتنم يأ d°تعُي .ايناتيروم ىOإ ھب تردُص يذلا لكشلاب ةلود يأ يV اهلماكب ةجتن

 يأ نم لماكلاب ةأشنم / ةجتنم d°تعت çéلا عئاضبلا  .ا•´م ھجاتنإ يV ةمدختسملا داوملا ةفاك تناك اذإو ا•´م أشن اذإ ةلود يأ لخاد

 :ي® ةردصُم ةلود

 ؛ةلودلا نم ةدوصحم ةيعارز تاجتنم 1

 ؛ةلودلا يV تd°كو تيبر تاناويح 2

 ؛ةلودلا لخاد ةيح تاناويح نم ا•§لع لصحتم تاجتنم 3

 ؛ةلودلا لخاد كمسلا ديص وأ ديصلا لالخ نم ا•§لع لصحتم تاجتنم 4

 ؛ةلودلا نم ةنيفس مادختساب ةلودلا لخاد تاHdحبلاو ءا•–ألاو راحبلا نم ا•§لع لصحتم تاجتنم 5

 ؛)5( ةرقفلا يV ةنيبملا رصانعلا نم نفس ىiع ةجتنملا تاجتنملا 6

 ؛ضرألا نطاب نم وأ ةبd¶لا نم ا•§لع لصحتم ةيندعم تاجتنم 7

 ؛ةلودلا لخاد ةيعانص تايلمع نع ةجتانلا تايافنلاو ةدرخلا 8

 :يiي امم نHنثإ وأ دحاو نم وأ ،طقف ةلودلا لخاد ةجتنملا عئاضبلا 9

 ؛هالعأ )4( ىOإ )1( نم ةيعرفلا تارقفلا يV ا•§لإ راشملا تاجتنملا 10

تو ؛ةلودلا يV يرهوج لوحتل تعضخ çéلا عئاضبلا .2
ُ

قبط فنص
ً

 :ةيلاتلا تائفلل ا

o  ملا ةميقلا ةدعاق
ُ

 ةفاض

o يغتلاHd Vةفرعتلا فينصت ي  

o  ع ةعلسلا فينصتل بولطملا ليوحتلل ىندألا دحلا ،ةصاخلا ةجلاعملا ةدعاقiطو أشنم نم ا•–أ ى¥é 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  7
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 8
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 .أشنملا ىiع ليلدك أشنملا ةداهش ميدقت نكمُي .ةدروتسملا عئاضبلا أشنم تابثإل كرامجلل قئاثولا ميدقت بجي .3

  رامثتسالاو ةراجتلا ةرازو يV تاديروتلا ةرادإ ىOإ بلط ميدقتب أشنملا ةداهش ىiع لوصحلا نHيدوعسلا نيردصملل نكمي امك .4

 .ةيسيئرلا ندملا يV ةرازولا بتاكم وأ

 

 خسن نHيدوعسلا نيردصملل نكمي ،أشنملا ةداهش ىiع لوصحلا تاءارجإ نع تامولعملا نم ديزملو بلطلا جذومن ىiع لوصحلل

 :ةينوd¶كلإلا عقاوملا حفصتم يV ھقصلو هاندأ طبارلا

fairs/a8/Documents/Application%20of%20Origin%20Certificate%2https://mci.gov.sa/en/Agencies/IndustrialAf

   0(General%20Form).pdf 
 

 ةoراجتلا دويقلا 3

 ايناتoروم åç ةoراجتلا دويقلا 3.1

 ةيكرمe[ا دويقلا  3.1.1

 10 9ةدحوملا ةيكرمe[ا ةفرعتلا  3.1.1.1

'ا ةفرعتلا دنتست  •
ُ

 ا•§لع قلطُيو .اهميقرتو ةيساسألا علسلا فيصوتل قسنملا ماظنلا نم 2012 ماع ةخسن ىiع ايناتيروم يV ةددح

تو داHdتسالل ةيلاملا ةبيرضلا
ُ

 )%20و %13و %5و رفص( تالدعم عبرأ نم فلأتتو طوطخلا ةفاك ىiع ةميقلا بسح قبط

ملا وحنلا ىiع ماقرأ ةرشع نم ةفيرعت طخ 5457 دجوي •
ُ

 :هاندأ 4 لودج يV صخل

 ايناتoروم åç ةدحوملا ةيكرمe[ا ةفرعتلا :4 لودج

 تاجتنملا لدعملا )تاجتنملا ددع( ةفرعتلا طوطخ ةئفلا 

 %0 205 ةفرعت طخ رفصلا ةئف

 ةيميلعتو ةيحص داوم ىiع لمتشت تاجتنم

 ةعارزلا تادعم كلذكو ةيمالعإو ةيفاقثو

 .كامسألا ديصو ìé‘اوملا ةيبرتو

 %5 2,163 ةفرعت طخ _Åوألا ةئفلا
 ةعنصملا Hdغ ماخلا داوملاو ةيساسألا علسلا

 ةيلامسأرلا علسلاو

 ةيعانص تالخدمو ةزهجم ھبش تاجتنم %13 957 ةفرعت طخ ةيناثلا ةئفلا

 %20 2,113 ةفرعت طخ ةثلاثلا ةئفلا
 ىرخألا تاجتنملاو يئا•´لا كل•’سملا تاجتنم

ملا Hdغ
ُ

 هالعأ ةدراولا تائفلا يV ةجرد

 .ةرفاوتم Hdغ م•§ف تالدعملا ةفرعت طخ 19 كانه :ةظحالم

  .%3 ةبسنب ةيئاصحإ ةبيرضل ةدروتسملا تاجتنملا بلغأ عضخت ،هالعأ ةدراولا داHdتسالل ةيكرمجلا موسرلا ىOإ ةفاضإلاب •

 

 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 9

 ريدناتناس ديرت عقوم 10
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 13 12 11ةفاضملا ةميقلا ةبoرض 3.1.1.2

 ،ماعلا بئارضلا نوناق :ديدحتلا ھجو ىiعو حئاوللا نم ديدعلا بجومب ايناتيروم يV عئاضبلا ىiع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لصحُت  •

ملا
ُ

 .2016 ماعل يOاملا نوناقلا ىOإ ةفاضإلاب ،2017 ماع لدع

ملا ةميقلا ةبيرضل تالدعم ثالث كانه ،ماع ھجوبو •
ُ

 :ةفاض

 .داHdتسالا كلذ يV امب ،ةيداصتقالا ةطشنألا عيمج ىiع قبطنُم- )% 16( دحوُم لدعُم  .1

  )%20- %16( ةيلوd¶بلا تاجتنملا .2

    )%20- %16( تالاصتالا تامدخ .3

 ھتدعأ يذلا يOاتلا ريرقتلا ةعجارمب نHيدوعسلا نيردصملا حصنُي  .دحوملا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لدعم نم تاءانثتسا كانه •

  ."يداعلا ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ماظن نم تاءافعإلا 3.4 لودج" ناونعب 42 ةحفص يV ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم

 :هاندأ نHبُم طبارلا

ish/tratop_e/tpr_e/s371_e.pdhttps://www.wto.org/engl 

مل ى8دألا د#[ا 3.1.1.3
ُ

 Åç(14 15ودلا دقنلا قودنص( ةتباثلا ةبoرضلا لدع

مل ىندألا دحلا عفدل تادراولا عضخت  •
ُ

 ةيراجتلاو ةيعانصلا حابرألا ةبيرض نم لماكلاب اهعاطقتسا نكمُي çéلاو ،ةتباثلا ةبيرضلا لدع

)BIC( -لامعألا / تاكرشلا لخد ةبيرض )يكيرمأ رالود 2,143 غلابلا ةبيرضلل ىندألا دحلا عم ةبيرضلا هذه يتأت .)%25 لدعمب 

 .نحشلاو نHمأتلاو ةفلكتلل ةيكرمجلا ةميقلا نم %2.5 لدعمب داHdتسالا دنع اهليصحت متيو )يدوعس لایر 8,036.25(

 17 16)جاتنإلا( كالóòسالا ةبoرض  3.1.1.4

تو ؛ايناتيروم ىOإ ةدروتسم ةددحُم تاجتنم ىiع )جاتنإلا ةبيرض( كال•’سالا بئارض يرست  •
ُ

 .ةددحم ةميق وأ غلابم ىOإ مسق

"ا غلبملا .1
ُ

 نابضقو ،)نط لكل يدوعس لایر 32.25 لداعي ام يأ دحاولا نطلل رالود 8.6 ( تنمسإلاو ةيلوd¶بلا تاجتنملا :دد#

 .ةناسرخلا حيلست ديدح

 ةالح'ا نابلألا تاجتنمو يدابزلا ،)20%( نجاودلا موحل ،)7.5%( قوحسمو عطق ركس ،)20%( ياشلا :ةميقلا بسح  .2

 .)50%( ةيندعملا هايملا ،)40%( غبتلا ،)15%( ىرخألا

 .داHdتسالا بئارضو موسر ىOإ ةفاضإلاب ةيكرمجلا ةميقلا ىiع )جاتنإلا ةبيرض( كال•’سالا بئارض ضرف متي •

 18قارغإلا ةحفاõم موس  3.1.1.5

 سيئرل قحي نHح يVو .ةيئاقولا وأ ةيضيوعتلا Hdبادتلا وأ قارغإلا ةحفاكم Hdبادت نأشب صاخ عيرشت يأ ايناتيروم كلتمت ال  •

 ليبقلا اذه نم Hdبادت قبطت مل ھنأ الإ ،يروهمج رارق بجومب ةيضيوعتلا Hdبادتلاو قارغإلا ةحفاكم تاءارجإ قيبطت ةيروهمجلا

 .لبق نم

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 11
 لاHdنيج ھيتيسوس 12
 يº مإ يب يك  13
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 14
 يº مإ يب يك 15
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 16
 يº مإ يب يك 17
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 18
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 ةيكرمe[ا ãxغ دويقلا 3.1.2

 19صيخûxلاو دويقلاو داãxتسالا ع8اوم 3.1.2.1

 .ةينيدلا بابسألو ةحصلاو ةمالسلاب قلعتت يŸاودل ةنيعم عئاضب داHdتسا ىiع اًدويق ايناتيروم ضرفت  •

 ةثولملا نادلبلا نم علسلاو تاناويحلا ،كلذ ىiع ةلثمألا نمو ؛ةددحُم عئاضب داHdتسا ديدجلا كرامجلا نوناق نم 157 ةداملا رظحت •

أطخ ي⁄وت çéلاو ،اًيبنجأ اًردصم لمحت تامالع لمحي جتنم يأو
ً

 .يناتيروم أشنم نم ا•–أ وأ ايناتيروم يV تعنُص ا•–أب 

 20 داãxتسالا صصح  3.1.2.2

 ايناتيروم يV داHdتسا صصح يOاحلا تقولا يV دجوي ال •

  21ةينفلا حئاوللاو ãxياعملا 3.1.2.3

 تنكمت ،ىرخأ ةرابعبو .دامتعالاو تاداهشلا رادصإو íìéايقلا ديحوتلاب ةقلعتملا تاعيرشتلا ذيفنت يV تابوعص نم ايناتيروم تناع  •

 .اهل اًيدحت لكشُي اهمعدو Hdياعملا هذه قيبطت نأ ىOإ 2010 ماع يV عيرشت ريرمت نم ةموكحلا

 ةعانصلا وأ عاطقلا اذه نع لوؤسملا ريزولا قسنُي ،2010 رياني 14 خيراتب رداصلا 003-2010 مقر نوناقلا نم 2 ةداملا بجومبف  •

 .دامتعالاو تاداهشلا رادصإو íìéايقلا ديحوتلاب قلعتت ةطشنأ يأ بقاريو

 موسرملا بجومب( ةدوجلا ةبقارمو Hdياعملاب قلعتي اميف ةيسيئرلا ةئيهلا ي® ةدوجلا ةباقرو íìéايقلا ديحوتلا زيزعت ةيريدم d°تعت  •

 .)2014 ربوتكأ 14 خيراتب رداصلا 98/2014 / مقر

 :ةيلاتلا عبرألا تائيهلا نم ةدوجلاو سيياقملاو íìéايقلا ديحوتلا زيزعتل ةينطولا ةمظنألا فلأتت •

  ةدوجلاو íìéايقلا ديحوتلا زيزعتل é¥طولا سلج'ا .1

 ةيناتيروملا دامتعالا ةنجل .2

 )دعب لمعي مل( سيياقملاو íìéايقلا ديحوتلل é¥طولا بتكملا  .3

 ةنجلو ةينقتلا ةيئابرهكلا ةنجللاو ،حمقلاو زرألاب ةينعملا ةنجللا ،ةيعارزلا ةيذغألا Hdياعم ةنجل( ةينطولا ةينفلا ناجللا .4

 )ةيئايميكلا لامعألاب ةصتخ'ا ةنجللاو ءانبلا لامعأب ةصتخ'ا ةنجللاو داسفلا ةحفاكم

 حئاوللا ذافنإ يV ايناتيروم اههجاوت çéلا ةديدعلا تايدحتلا نHب نم ةعضاوتملا ةدوجلا ةبقارم قفارمو ةفيعضلا ةيتحتلا ةينبلا دعُت  •

 تاجتنم d°تعت ،كلذ عمو .ا•¡ فd¶عم ةيبنجأ تائيه نع ةرداصلا ةقباطملا تاداهشل ايناتيروم لوبق يV مهاست çéلاو Hdياعملاب ةقلعتملا

ت ،شيتفتلا تايلمع لثم ،ةباقرلا لامعأ نأل كلذ نم ديحولا ءانثتسالا كامسألا دياصم
ُ

 ديص ةطشنأ عيمج ىiع ماظتناب ىرج

 طاقنلا يV ةيرطيبلا شيتفتلا تايلمع ماظتناب ةيئاملا ءايحألا ةيبرتو ةيكمسلا تاجتنملا صحفل é¥طولا بتكملا يرجُي .كامسألا

 .ةفلتخ'ا لوخدلا طاقن يVو ةيدودحلا

 22 دامتعالاو قباطتلا مييقتو تادا2شلا رادصإ  3.1.2.4

  يVارشإ رودب الإ عتمتت الو ةلاعف Hdغ ا•–أ الإ لعفلاب ةنجل دجاوتت امنيبو .é¥طولا دامتعالل اًماظن دعب ايناتيروم كلتمت ال •

Vبلاغلا ي. 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 19
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 20
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 21
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 22
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 23ةيفoرعتلا تاقصلملا عضو  3.1.2.5

 ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ بجي ؛ةيمازلإ تامالع عضوب )ةيئاذغلا تاجتنملا لثم( ةددحُم تاجتنمل تابلطتم دجوي  •

 .ةيبرعلا وأ ةيسنرفلا

 تاجتنملا ناكمو ھتيمكو ھتانوكمو جتنملا ةعيبط ىOإ ةيئاذغلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا Hdشت نأ بجي ،كلذ ىiع ةوالعو •

ضيأ بجي ،كلذ ىOإ ةفاضإلاب .)ةيحالصلا ءا•’نا خيرات( مادختسالل لثمألا خيراتلاو
ً

 ةئبعتب قلعتي اميف ةيلاتلا ليصافتلا ميدقت ا

 نHبُي يفيرعت قصلم :)2009 ليربأ 6 خيراتب رداصلا 102-2009 مقر موسرملا( ايناتيروم يV تاناويحلل ةجلاعملا فالعألا فيلغتو

 .مادختسالل لثمألا خيراتلاو عنصلا خيراتو لماكلا نيوكتلا

 .ليلدلا اذه نم 11 دنبلا يV عوضوملا اذه لوح تامولعملا نم ديزم  •

 24ةيتابنلا ة#°لاو ة#°لا تابلطتم  3.1.2.6

 ،لاثملا ليبس ىiعف .ةيموكح تانايك ةدع فارشإل عضختو ةدقعم ةيلمع ايناتيروم يV ةيتابنلا ةحصلاو ةحصلا ىiع ةباقرلا d°تعُت  •

 ةدوج ةبقارم نع ةلوؤسملا ي® كامسألا دياصم نع ةلوؤسملا ةرازولاو ةيئاذغلا ةمالسلاو ةفاظنلا نع ةلوؤسملا ي® ةحصلا ةرازو

 عم قيثولا لصاوتلاب ةدشب نويدوعسلا نوردصملا حصني .ةيكمسلا تاجتنملا زيزعت ةيريدم ىOإ تدنسأ çéلا ةيكمسلا تاجتنملا

   .ةبسانملاو ةيرورضلا تابلطتملاو Hdياعملا عيمج ءافيتسا نم دكأتلل م•›دروتسم

 ةرشابمو اهليصحت ةيفيكو ،ةيتابنلا ةحصلاو ي‹صلا شيتفتلا موسر ةيلاملا نع ةلوؤسملا كلتو ةعارزلا نع ةلوؤسملا ةرازولا ددحت •

 .اهموسر تاءارجإ

 îdكأ اهرودص ىiع رمي مل ةيحص ةداهشب ةبوحصم تاناويحلا ةفاك نوكت نأ بجي .تاناويحلا داHdتسال ةددحُم تابلطتم كانه  •

تو دحاو رهش نم
ُ

 .اهميعطت مت دق ھنأو ةددحُم ضارمأ نم ةيلاخ تاناويحلا نأب ةداهشلا كلت رق

 .ليلدلا اذه نم 10 دنبلا يV عوضوملا اذه لوح تامولعملا نم ديزم •

 ةoراجتلا فاصتنالا لبس  4

 25 نãيدوعسلا نoردصملا _^ع كلذ رثأ :ايناتoروم ةلودل ةoراجتلا فاصتنالا لبس 4.1

ملا ةموكحلا ىiع لهست تاودأ ي® ةيراجتلا فاصتنالا لبس
ُ

 يدام ررض ثادحإ يV ببستت çéلا تارداصلا دض يVاصتنا ءارجإ ذاختا ةيناتيرو

 .ةلثامم تالاح يV نHيدوعسلا نيردصملا ىiع ةيلاتلا ةيراجتلا فاصتنالا لبس ضرف نكميو .ةيلح'ا ةعانصلل

 26 ةيضoوعتلا ãxبادتلاو ةيئاقولا ãxبادتلاو ،معدلا ةحفاõمو ،قارغإلا ةحفاõم 4.1.1

 ضعب ىiع كرامجلا نوناق يوتحي .ةيئاقولا وأ ةيضيوعتلا Hdبادتلا وأ قارغإلا ةحفاكم Hdبادت نأشب صاخ عيرشت يأ ايناتيروم كلتمت ال

ت مل ھنأ الإ ،)14 ةداملا( قارغإلا ةحفاكم Hdبادتب ةقلعتملا ماكحألا
ُ

   .Hdبادتلا كلت نم يأ قبط
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 27ايناتoروم åç ةيس(ئرلا ئ8اوملا 5

 نHناوقلا رادصإ ةطلسلا ىOوتت .ايناتيروم لخاد لقنلا عاطق ميظنت نع لوؤسملا ماعلا يموكحلا نايكلا ي® لقنلاو ةيتحتلا ةينبلا ةرازو 

 ةيتحتلا ةينبلا ةرازو تأشنأ ،كلذ ىiع ةوالعو .ايناتيروم يV ةيديدحلا ككسلاو يوجلاو يd°لا لقنلا ةمظنأب ةقلعتملا تاسايسلاو حئاوللاو

 يd°لا لقنلا ةرادإو ميظنت ةئيه ي® ىOوألا .ةيوجلاو ةيd°لا ا•fiاعاطقل فارشإلاو ةنايصلا ماهم ليهست يV ةدعاسملل نHلصفنم نHماظن لقنلاو

 نم نHجه جيزم ي® ا•§لع فارشإلا ةئيه نإف ،يرحبلا لقنلاب رمألا قلعتي امدنعف ،كلذ عمو .يندملا ناHdطلا ةينطولا ةلاكولا ي® ةيناثلاو

 .)ليصفتلاب ةطقنلا هذه يOاتلا دنبلا زd°ُي( ماعلاو صاخلا نHعاطقلل ةكولمملا تاسسؤملا

    29 28ايناتoروم åç ةيس(ئرلا ئ8اوملا 5.1

 ةكولمم ةيراجتو ةيعانص تآشنم نيءانيملا الك .وبيذاون ءانيمو )ةقادصلا ءانيم( طوشكاون ءانيم امه نHيسيئر نيءانيم ايناتيروم كلتمت

 :هاندأ 1 لكش يV ةنيبُم نيءانيملل é·يرقتلا يVارغجلا عقوملا .ام•¡ ةقلعتملا تامولعملا بناج ىOإ هاندأ 5لودج يV نانيبُم امهو .ةموكحلل

 

 ايناتoروم åç ةيس(ئرلا ئ8اوملا :1 لõشلا 

 ايناتoروم åç ةيس(ئرلا ةoرحبلا ئ8اوملا لوح تامولعم :5 لودج

 ي8وûxكلإلا عقوملا ةلصلا تاذ تامولعملا ةلوانملا عßاضبلا ءانيملا

 - طوشكاون ءانيم

 ةقادصلا ءانيم

 تاجتنمو تنمسإلا

 حمقلاو لوd¶بلا

 ركسلاو

 ةيتحتلا ةينبلا ةرازول رشابملا فارشإلل عضخي -

 .لقنلاو

 ايناتيروم تادراو مظعم لبقتسي -

-https://www.bollore

-ports.com/en/worldwide

-of-etwork/africa/portn

mauritania.html-ouakchottn 

 وبيذاون ءانيم

 لوd¶بلاو ديدحلا ماخ

 ةيكمسلا تاجتنملاو

 .ةيراجتلا عئاضبلاو

 وبيذاون يV ةرحلا ةقطنملا فارشإل عضخي -

 )مينس( مجانملاو ةعانصلل ةينطولا ةكرشلا ريدُت -

  ماخلا نداعملا ةطحم

 تاجتنملا عيزوتو ريركتل ةينطولا ةسسؤملا ريدتو -

 لوd¶بلا ةطحم )لاطفن( ةيلوd¶بلا

https://www.searates.com/

port/nouadhibou_mr.htm 
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 30 ايناتoروم åç ةيس(ئرلا تاراطملا 5.2

 :هاندأ 2  لكش يV ةنيبُم نحشلا عئاضب لوانتت çéلا ةيسيئرلا تاراطملا

 

 ايناتoروم åç ةيس(ئرلا ةoوe[ا ن#©لا تاراطم :2 لõشلا 

 ايناتoروم åç ةيس(ئرلا ةيلخادلا قاوسألا _Åإ لوصولا 5.3

 31ةفاe[ا ئ8اوملا  5.3.1

ديعب عقت طئاسولا ةددعتم ةيلخاد ةطحم وه فاجلا ءانيملا
ً

 ةرشابم م•¡ ةلصتم ا•–أ الإ ةيديلقتلا ةيوجلا تاراطملا وأ ةيرحبلا ئناوملا نع ا

 يV يOاحلا تقولا يV ةمهم ةفاج ئناوم دجوت ال  .ةيديلقتلا ئناوملا يV ماحدزالا ليلقتل كلذو امهالك وأ ةديدح ةكس وأ يرب قيرط نع امإ

 d°ع تانحشلا مظعم رمت يOاتلابو ،ةيسيئرلا ةيوجلاو ةيرحبلا ئناوملا ناكلتمت ناتللا وبيذاونو طوشكاون امه نHيلخاد نHقوس d°كأ .ايناتيروم

 .نHتنيدملا نHتاه

 ايناتoروم åç ةيس(ئرلا ةيلخادلا قاوسألا  5.3.2

 .وبيذاونو طوشكاون :ايناتيروم يV ةيسيئرلا ةيلخادلا قاوسألا اهرابتعاب ةيلاتلا ندملا تددُح

 ايناتoروم åç ةيس(ئرلا ةيلخادلا قاوسألا _Åإ لوصولا :6 لودج

  ءانيملا نم ةفاسملا )فاج /يرحب( ءانيم برقأ ةيس(ئرلا ندملا 

 طوشكاون
 ءانيم - طوشكاون ءانيم

 ةقادصلا
 اهسفن ةنيدملا

 اهسفن ةنيدملا وبيذاون ءانيم وبيذاون
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ملا ن#©لا طوطخ 5.4
ُ

 ايناتoروم åç ةمدختس

 ايناتoروم _Åإ ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقوو ةيس(ئرلا ن#©لا طوطخ 5.4.1

اقفوو .ايناتيروم ىOإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يV ةيسيئرلا ئناوملا نم يرحبلا لقنلا ةمدخ ةHdبكلا نحشلا طوطخ نم ديدعلا مدقت
ً

 ةكرشل 

 ،يرحبلا ليبجلا ءانيم :ايناتيروم ىOإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم تايواحلا نفسل ةمظتنم تامدخ ا•›دل ةيلاتلا ئناوملا نإف ،بيكسينيل

 .هللا دبع كلملا ةنيدمو ،يمالسإلا ةدج ءانيمو ،)مامدلا( زيزعلا دبع كلملا ءانيمو

 ايناتoروم _Åإ ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقوو ةيس(ئرلا ن#©لا طوطخ :7  لودج

 32ايناتoرومو ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا نãب ةيس(ئرلا قرطلا راعسأ 5.4.2

 ةنيعم تاضاd¶فا ىiع دمتعت تناك تاريدقتلا نأ ةظحالم ىºري .ايناتيروم يV ئناوملا ىOإ ئناوملا هذه نم نحشلا فيلاكت ريدقت مت امك 

 :يiي اميف نHبملا طبارلا مادختساب نحشلا فيلاكت تردق .لودجلا يV اضيأ ةروكذم

http://www.worldfreightrates.com/en/freight 

 ايناتoروم _Åإ ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا نم ن#©لا ةفلõت تاريدقت : 8 لودج

 
 ةيملاعلا نحشلا راعسأ 32

 ةيaرعلا ةكلمملا åç ئ8اوملا 

 ةيدوعسلا
 يرحبلا ليبe[ا ءانيم

 زoزعلادبع كلملا ءانيم

 )مامدلا(
 يمالسإلا ةدج ءانيم

 هللادبع كلملا

 ةنيدملا ءانيم

 )مويلاب( ةدملا ايناتoروم åç ئ8اوملا

 - 43 – 19 51 – 33 33 – 32  طوشكاون ءانيم

 47 – 24 46 – 24 48 – 36 43 – 41 وبيذاون ءانيم

 ةيaرعلا ةكلمملا åç ئ8اوملا 

 ةيدوعسلا
 يرحبلا ليبe[ا ءانيم

 زoزعلادبع كلملا ءانيم

 )مامدلا(
 يمالسإلا ةدج ءانيم

 هللادبع كلملا

 ةنيدملا ءانيم

 * )يدوعسلا لاoرلا( لقنلا ةفلõت ايناتoروم åç ئ8اوملا

 - 31,646 – 24,326 26,265 – 20,190 26,265 – 20,190  طوشكاون ءانيم

 - 33,071 – 25,421 27,446 – 21,097 27,446 – 21,097 وبيذاون ءانيم

 ةفلõتلا تاضاûxفا *

 طي#"ا ç¡ ةراتÇ"ا ن#©لا ةقoرط

 )رعسلل ى8دألا رعسلا( تار√وe"ا- )رعسلل ى8دألا د#[ا( ةعارزلا :لاe"ا

 .ةيملاعلا ن#©لا راعسأ åç ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاõتلا ريدقت مت 

 .يoõرمأ رالود 100,000 تنا» اò∆اسح مت ≈Üلا تاجتنملا عيمج ةميق

 .ةoريدقت لقنلا ةفلõت .)نãمأتلا وأ رطاÇ"ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي ملو مدق 40 عافتراب تاoواح رايتخاو ةلما» ةoواح ةلومح رايتخا مت
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 34 33ايناتoروم نم ا2فيلاõتو ةيس(ئرلا يوe[ا لقنلا طوطخ راظتنا ةدم 5.4.3

 يV ةيسيئرلا نحشلا تاراطم يiي اميف .وبيذاونو طوشكاون ىOإ ضايرلاو مامدلاو ةدج تاراطم نم وجلا d°ع عئاضبلا ريدصت نكمي 

 تاراطملا ىOإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يV ةيسيئرلا تاراطملا نم اًوج عئاضبلا لقنل راظتنالا تقو هاندأ نHبملا لودجلا حضوي .ايناتيروم

 .رشابملا نحشلا تالحرل هريدقت مت دق راظتنالا تقو نأ ةظحالم ىºرُي .ايناتيروم يV ةيسيئرلا

 :ةقد îdكأو ةثدحُم تامولعم ىiع لوصحلل مدقملا طبارلا ةرايز نHيدوعسلا نيردصملا نم ىºرُي 

https://www.searates.com/ 

 ايناتoروم _Åإ ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا نم راظتنالا تقو :9 لودج

 ةيaرعلا ةكلمملا åç ةيس(ئرلا تاراطملا 

 ةيدوعسلا
 ةدج ضاoرلا مامدلا

 )تاعاسلاب( ةدملا  ايناتoروم åç ةيس(ئرلا تاراطملا

 12 – 8 12 – 10 12 – 10 طوشكاون

 12 – 8 11 – 9 11 – 9 وبيذاون

 

 تاريدقتلا نأ ةظحالم ىºري .هاندأ حضوملا لودجلا يV ايناتيروم تاراطم ىOإ ةيدوعسلا تاراطم نم يوجلا نحشلا فيلاكت ريدقت اضيأ مت

ق .هاندأ حضوملا لودجلا يV اضيأ ةروكذم ةنيعم تاضاd¶فا ىiع دمتعت تناك
ُ

د
ّ

 :ينوd¶كلإلا عقوملا مادختساب نحشلا فيلاكت تر

 http://worldfreightrates.com/en/freight 

  ايناتoروم _Åإ ةيدوعسلا ةيaرعلا ةكلمملا نم فيلاõتلا :10 لودج

 وبيذاون ،طوشكاون )يدوعس لاoر( لقنلا فيلاõت 

 ةدمجم مو#[ دمجم ماعط ردصملا جتنملا عون

 12,750 – 11,535 12,697 – 11,490 مامدلا /ضاoرلا /ةدج

 ةفلõتلا تاضاûxفا *

 يوe[ا ن#©لا ç¡ ةراتÇ"ا ن#©لا ةقoرط

 .ةيملاعلا ن#©لا راعسأ åç ةحاتملا تاعانصلل اقفو فيلاõتلا ريدقت مت

 .يoõرمأ رالود 100,000 تنا» اò∆اسح مت ≈Üلا تاجتنملا عيمج ةميق

 90×100×140 ساقمب داعÃألاو مس/مجك 210 نزوب لم#[ا رايتخا مت

 )نãمأتلا وأ رطاÇ"ا( ةيفاضإلا موسرلا نم يأ رايتخا متي مل

 .≈oœرقت ريدقت و√ لقنلا ةفلõت ريدقت
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 ةيسيئرلا ةيتسجوللا قفارملا 6

 35 ايناتoروم åç ةر#[ا قطانملا 6.1

 بجومب )لخادلا يV ةيمنتلا ةعومجم وأ ةرحلا ريدصتلا ةقطنم( ةصاخ ةيداصتقا قطانم 2012 ماعل ديدجلا رامثتسالا نوناق سسؤي

 تقولا يV ةيسيئرلا ةصاخلا ةيداصتقالا ةقطنملا عقت .كرامجلا ةحلصم نم ةرمتسملا ةباقرلل ةرحلا قطانملا عضخت .ايناتيروم يV موسرم

 .ايناتيرومل ةيراجتلا ةمصاعلا ي®و ،وبيذاون يV يOاحلا

 36 ةر#[ا ةيداصتقالا وبيذاون ةقطنم 

أو ايناتيروم يV اًيسيئر اًيراجت اًزكرم وبيذاون يV ةرحلا ةقطنملا d°تعت
ُ

 رداصلا 001- 2013 ماعل ةرحلا وبيذاون ةقطنم نوناق بجومب تئشن

 )تاراطمو ئناومو ةيمدخو ةيراجتو ةيعانص( ةيومنتلا اهقطانمب كلذو ميلقإلا يV ةيولوأب ةيداصتقالا ةقطنملا هذه عتمتت .2013 رياني 2 خيراتب

ت .بتاكملاو ھيفd¶لاو رجاتملاو ةحايسلاو ناكسإلا لثم تاعاطق تاجايتحا ةيبلتل
ُ

 عفرتو ةقطنملا ىiع ةرحلا وبيذاون ةقطنم ةطلس فرش

 :ةقطنملا اهمدقت çéلا زفاوحلا ضعب يiي اميف .يناتيروملا سيئرلا بتكم ىOإ ةرشابم اهريراقت

 .ةيرصحو ةتباث ةيبيرض تالدعم .1

 .é¥طولا يكرمجلا ميلقإلا نع ةلصفنم ةصاخ ةيكرمج تاءارجإ .2

 .ةفاضملا ةميقلا ةبيرض كلذ يV امب ،موسرلاو بئارضلاو داHdتسالا موسر عيمج نم عئاضبلا ىفعت .3

 

  ةيناتoروملا ئ8اوملا åç ةمدقملا تامدÇ[ا /نoزختلا تائشCم 6.2

  37ةيكرمe[ا تاعدوتسملا 6.2.1

 ةd¶فل عئاضبلا نيزختب حمسي اذهو .ا•fiاءارجإو ةيكرمجلا تاعدوتسملا عون لوح ةحضاو ةيؤر ايناتيروم يV ديدجلا كرامجلا نوناق مدقي 

 يأ قيبطت عدوتسملا يV ةدروتسملا عئاضبلا نيزخت فقوي ،ةيداعلا فورظلا يV  .ا•’قفاومو كرامجلا ةحلصم ةبقارمل عضخت ٍنابم يV ةددحم

 اقبسم لاصتالا نHيدوعسلا نيردصملل نسحتسملا نم .ايناتيروم ىOإ اهلوخد رارقإ وأ اهريدصت ةداعإ متي çµح داHdتسا موسرو بئارض

 نم ةفلتخم عاونأ ةعبرأ ديدجلا يناتيروملا كرامجلا نوناق ددحي ،ماع ھجوبو .اهمادختسا لبق تاعدوتسملا عم قئاقحلا هذه نم ققحتلاو

 :ةيكرمجلا تاعدوتسملا

 ةماعلا تاعدوتسملا .1

 ةصاخلا تاعدوتسملا .2

 صاخلا عاطقلا تاعدوتسم .3

 ةيعانصلا تاعدوتسملا  .4

 ةدم ىOإ لصتل تارم ثالث اهديدجت نكمي نكلو نيرهشب ةدروتسملا علسلل ءاقبلل ìµ∫قألا دحلا ددحُي ،ةماعلا تاعدوتسملاب قلعتي اميف

 .بئارضلاو داHdتسالا موسرل عضخت وأ ةنزخ'ا عئاضبلا ريدصت ةداعإ بجي ،ةd¶فلا هذه ءا•’نا دعب .رهشأ ةتس اهاصقأ

 نoزختلا فيلاõت  6.2.2

 .نيزختلا ناكمو ،عئاضبلا نيزخت مايأ ددعو ،ةيواحلا عون ىiع ايناتيروم يV نيزختلا فيلاكت دمتعت •

 .ةلصلا تاذ تالاكولاب لاصتالا نHيدوعسلا نيردصملا نم بلطُي ،نيزختلا فيلاكت لوح تامولعملا نم ديزمل  •

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 35
 وبيذاونب ةرحلا ةقطنملا 36
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 37
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 ايناتoروم :ةلماشلا داãxتسالا ةيلمع  7

 40 39 38ةلماشلا داãxتسالا ةيلمع  7.1

 صيلختلا ةددحُم تاءارجإ يVوتــــــست نأ بجوتي ،نيزختلل وأ ،يO©…ملا كال•’ــــــسالل ءاوــــــس ،اهــــــصيلخت متيــــــس çéلا ةدروتــــــسملا تاجتنملا عيمج 

ــــصــــصخم جتنملا ناك اذإ ام ،لثم بابــــسأل داHdتــــسالا تايلمع فلتخت ،كلذ عمو .يكرمجلا  ةلود ىOإ روبعلا وأ نيزختلا وأ يO©…ملا كال•’ــــسالل اً

 :هاندأ 3 لكش يV ةنيبم ايناتيروم ىOإ ةلماشلا داHdتسالا ةيلمع .ىرخأ ةيكرمج ةطحم ىOإ ھلقن وأ ىرخأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةلماشلا داãxتسالا ةيلمع :3 لõشلا

 داãxتسالا لبق ام تاءارجإ :_Åوألا ةلحرملا

 .عئاضبلا لوصو لبق اهذيفنت مزلي داHdتسالا ةيلمعل ةقبسم تاءارجإ كانه

 .ايناتيروم ىOإ علسلا داHdتسال اهميظنتو ةمزاللا قئاثولا ةفاك عمج يدوعسلا ردصملا ىiع نHعتي  •

ايونس )يكيرمأ رالود 86,000( يدوعس لایر 322,500 نم îdكأ داHdتسال نوططخي نيذلا نيدروتسملا ىiع بجي •
ً

 Vتانحش ي 

 .كرامجلا ةحلصم نم é·يرضلا ليجستلا مقر ىiع لوصحلا ةددعتم وأ ةيدرف

 .داHdتسالا تابلطتم ءافيتسال كرامجلا ةحلصم نم دمتعم صيلخت ليكو نHيعت بجي  •

 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  38
 لاHdنيج ھيتيسوس  39

 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 40 

 يرحب ءانیم ربع داریتسالا ةیلمعل يحیضوت لكش

 لبق ام تاءارجإ 
 داãxتسالا

 تامدÇ[ا 

 لقنلاو ةيmسجوللا

cdeا رارقإلا لي]eع ي»رمwx 

 ةينوûxكلالا تانايبلا ة2جاو

 لوصو

 ةن#©لا
 ي»رمe[ا صيلختلا

åç ءانيملا 

  ةيكرمe[ا موسرلا عفد

   تاءارجإلا ةلحرم =

 /ليمعلا ملتس— 

 ةن#©لا دروتسملا

1 
2 3 4 

5 6 

$

 Zollلوز
Douan

e 

7 
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 ةينوûxكلإلا تانايبلا ة2جاو wxع ي»رمe[ا رارقإلا ليcde :ةيناثلا ةلحرملا

 .ليكولا d°ع اًينوd¶كلإ داHdتسالا نايب مدقُيس •

 .نايبلا ميدقت متي ،لباقملا يV .راتخ'ا دمتعملا صيلختلا ليكو ىOإ ةمزاللا تادنتسملا لقن قيرط نع ءارجإلا اذه أدبي •

 .نايب لكل )رالود 8.6( يدوعس لایر 31,82 غلبت تانايبلا ةجلاعمل موسر كانه •

 ةن#©لا لوصو :ةثلاثلا ةلحرملا

 .ايناتيروم ىOإ ةنحشلا لوصو  •

 ءانيملا åç ي»رمe[ا صيلختلا :ةعÃارلا ةلحرملا

  ةلومح مئاوق نم ققحتلاو ،)كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ يداملا( شيتفتلاو ،نايبلا صحف صيلختلا ءارجإ لمشي  •

 .نحشلا مئاوف / ةنحشلا

ت ،أدبملا ثيح نم •
ُ

 متيس( رطاخملل مييقت ىOإ اًدانتسا تاونق عبرأ ىOإ كرامجلا لالخ نم اهصيلخت متي عئاضب يأ فنص

 )يOاتلا دنبلا يV ليصافتلا نم ديزملا حيضوت

 ةيكرمe[ا موسرلا عفد :ةسماÇ[ا ةلحرملا

 ةحلصم ىOإ ةرشابم موسرلا هذه عفدت .بئارضلاو ةيكرمجلا موسرلا عفد مزلي ،يكرمجلا صيلختلا ةوطخ دعب ةرشابم •

 .كلذ فالخ ددحُي مل ام كرامجلا

 لقنلاو ةيmسجوللا تامدÇ[ا  .ةسداسلا ةلحرملا

 .ةمزاللا قئاثولا عيمج نم ءا•’نالا متي çµح عدوتسملا ىOإ عئاضبلا لقن متي •

 .بئارضلاو موسرلا نم رخآ ىOإ يكرمج بتكم نم ةرباعلا عئاضبلا ىفعت  •

 ةن#©لا دروتسملا/ليمعلا ملتس— .ةعÃاسلا ةلحرملا

 .داHdتسالا طورش عيمج ءافيتسا درجمب ايناتيروم لخاد ةيرحب اهلقنو عئاضبلا لوادت نكمُي •

 
 42 41ي»رمe[ا صيلختلا ةيلمع  7.2

ت 
ُ

  ديدجلا كرامجلا نوناق يV ةنيبُم ماكحألا هذهو ةيناتيروملا كرامجلا ةحلصم d°ع ايناتيروم ىOإ ةدروتسملا علسلا عيمج صلخ

 صيلختلل تارايخ ديدجلا كرامجلا نوناق رفوي ،كرامجلا ةحلصم اهمدقت çéلا ماكحألا بجومبو .d 2017°مسيد يV رداصلا 2017/035 مقر

 .دمتعملا يداصتقالا لغشملا جمانرب يV نHلجسملا نيدروتسملا تاجتنملل عيرسلا يكرمجلا

 دمتعملا يداصتقالا لغشملا جمانرب 

 نمض كرامجلاب ةقلعتملا تايلمعلا قيسنت ىOإ ةفاضإلاب ملاعلا يV نمألا ةدايز ىOإ فد•› اًصيخرت دمتعملا يداصتقالا لغشملا d°تعي 

 .ايناتيروم يV ةعجارملا ديق هذيفنتو جمانd°لا دامتعا ةلاح تناك ،2018 سرام نم ارابتعا .ايناتيروم يV كرامجلاب ةقلعتملا تايلمعلا

 :ايناتيروم ىOإ ةدروتسملا عئاضبلل يكرمجلا صيلختلا ةيلمع هاندأ 5 لكشلا حضوي

 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 41
 لاHdنيج ھيتيسوس 42
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  ةلماشلا ي»رمe[ا صيلختلا ةيلمع :4 لõشلا

 دمتعملا ليكولا رايتخا :_Åوألا ةلحرملا

 صوصنم طورش بجومب عئاضبلا صيلختب ھل حرصم صخش وأ دمتعم يكرمج صيلخت ليكو نHيعتب داHdتسالا ةيلمع أدبت •

 .ايناتيروم يV موسرمب ا•§لع

دصملا قتاع ىiع عقتو ،درفلا نم نذإ ىiع لوصحلا ليكولا ىiع بجي  •
ّ

  ةدراولا تامولعملا ةحص نع ةلماكلا ةيلوؤسملا ر

Vىرخألا تادنتسملا وأ/و نايبلا ي. 

 عئاضبلا كلت داHdتسال ةصاخ ةصخر ىiع لوصحلا م•Œالكو وأ/و دروتسملا ىiع بجي ،اهداHdتسا ديقملا علسلا ضعبل ةبسنلاب  •

 .ايناتيروم ىOإ

 ةينوûxكلإلا تانايبلا ة2جاو wxع ي»رمe[ا رارقإلا ليcde :ةيناثلا ةلحرملا 

 .ةيناتيروملا كرامجلا ةحلصم ىOإ اينوd¶كلإ داHdتسالا نايب ليكولا مدقُي •

 ةن#©لا لوصو :ةثلاثلا ةلحرملا 

 .عئاضبلا غيرفت متيو لوخدلا ءانيم ىOإ ةنحشلا لصت •

 
 
 
 
 

 ةیكرمجلا تاءارجإلل يحیضوت لكش

 ليكولا رايتخا
cdeا رارقإلا لي]eع ي»رمwx 

 ةن#©لا لوصو ةينوûxكلإلا تانايبلا ة2جاو

 عßاضبلا نع جارفإلا
 ةدروتسملا علسلا _^ع موسرلا عفد

 ةينوûxكلإلا تانايبلا ة2جاو wxع

 عßاضبلا صحف

 ةدروتسملا

 تاءارجإلا ةلحرم = 

1 2 3 

4 5 6 

$
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 ةدروتسملا عßاضبلا صحف :ةعÃارلا ةلحرملا

 يذلاو ،شيتفتب اًعوبتم كلذ نوكيسو .ليكولا نم مدقملا نايبلا صحفب موقي يذلا كرامجلا ليكو d°ع صيلختلا ءارجإ أدبي •

 دروتسملا ھجوت مث نحشلا مئاوق / ةنحشلا ةلومح نايب نم كرامجلا صحفت .عئاضبلل اًيدام اًصحف حجرألا ىiع لمشيس

 .عئاضبلا نع جارفإلا لبق ةيكرمجلا موسرلا عفدل

ت ،ماع ھجوبو  •
ُ

 :ھب ةقلعتملا رطاخ'ا ىiع اًدانتسا ةفلتخم تاونق عبرأ d°ع كرامجلا d°ع عئاضبلا صلخ

o اهصيلخت لبق عئاضبلاو تادنتسملل يداملا صحفلا ءارجإ كلذ مزلتسيو .عفترم رطخ :ءارم#[ا ةانقلا. 

o  ع صيلختلا حنم كلذ مزلتسيو .طسوتم رطخ :ءارفصلا ةانقلاiتادنتسملا صحف ساسأ ى. 

o ا ةانقلا]Çإ ةجاحلا نود صيلختلا حنمب كلذ حمسيو .ضفخنم رطخ :ءارضOصحفلا ى.  

o ةلجؤم ةباقر :ءاقرزلا ةانقلا. 

 ةدروتسملا عßاضبلل موسرلا عفد :ةسماÇ[ا ةلحرملا 

 .عئاضبلا ىiع جارفإلا لبق ةيكرمجلا موسرلا عفد بجي •

 عßاضبلا نع جارفإلا :ةسداسلا ةلحرملا

 .دروتسملا ىOإ عئاضبلا نع جرفُي •

 

 43 ةلماشلا داãxتسالا تاءارجإ ةفلõتو راظتنالا ةûxف 7.3

قفو
ً

 :هاندأ 11 لودج يV دراولا وحنلا ىiع ي® ةيسايقلا عئاضبلا تانحشل داHdتسالا ةفلكتو ةقرغتسملا ةدملا نإف ،يOودلا كنبلل ا

 ةلماشلا داãxتسالا ةيلمع ةفلõتو راظتنالا ةûxف :11 لودج

 مقر

 لسلسم
 داãxتسالا ءارجإ

 تقو

 راظتنالا

 )تاعاس(

 ةفلõتلا

 )يدوعس لاoر(

 1,500 64 قئاثولا دادعإ 1

 2,175 69 ةنياعملاو يكرمجلا صيلختلا 2

 3,675 133 :يOامجإلا
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 ةيس(ئرلا داãxتسالا قئاثو  8

 ةيس(ئرلا داãxتسالا قئاثول زجوم لودج  8.1

 44ةيمازلإ قئاثو 8.1.1

 .هاندأ 12 لودج يV ةصخلُم ي®و .ايناتيروم ىOإ عئاضبلا داHdتسال ةبولطم ةيمازلإ قئاثو عبرأ ةمث 

 ايناتoروم – ةيمازلإلا داãxتسالا قئاثو :12 لودج 

 ةقيثولا # 
 لوص#[ا متي

 نم اò’لع

 متي

 _Åإ ا2ميدقت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 / نحشلا ةصيلوب / لقنلا قئاثو

 نحشلا ةقيثو
 P P P P P P P P P كرامجلا نحشلا ةكرش

دصملا  ةيراجت ةروتاف 2
ّ
 P P P P P P P P P كرامجلا رِ

ملا  أشنملا ةداهش 3
ُ

 P P P P P P P P P كرامجلا ردص

ملا يكرمجلا نايبلا 4
ُ

 P P P P P P P P P كرامجلا كرامجلا  لصف

 :ةظحالم

 ةليقثلا تادعملا- 6 ،ةرمعم ةيكال•’سا علس-5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا- 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا- 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا- 2 ،ءانبلا داوم- 1

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا-8  ،تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا- 7 ،تاينوd¶كلإلاو

 

 45 ةيفاضإلا قئاثولا 8.1.2

ةداع
ً

 :هاندأ ةدراو اهليصافتو ،يكرمجلا صيلختلل ةيفاضإلا قئاثولا نم ددع بلط متي ام 

 ايناتoروم- ةيفاضإلا داãxتسالا قئاثو :13 لودج 

 ةقيثولا # 
 لوص#[ا متي

 نم اò’لع

 متي

 _Åإ ا2ميدقت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 P P P P P P P P P كرامجلا كرامجلا صحفلا ةداهش 1

2 
 حيرصت / داHdتسالا صيخرت

 صاخ
 P P P P P P P P P كرامجلا  كرامجلا 

ملا  ةحصلا /ةيتابنلا ةحصلا ةداهش 3
ُ

       P   كرامجلا ردص

 :ةظحالم

 ةليقثلا تادعملا- 6 ،ةرمعم ةيكال•’سا علس-5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا- 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا- 3 ،تارميلوبلاو تايوايميكلا- 2 ،ءانبلا داوم- 1

 تاجوسنملا – 9 ,ةيودألا-8  ،تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا- 7 ،تاينوd¶كلإلاو

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 44
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 45
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 قئاثولا نع ةماع ة#" 8.2

 46 لقنلا قئاثو / ن#©لا ةصيلوب  8.2.1

 ةباثمب يملاعلا ةراجتلا زكرم لبق نم اهفيرعت وحن ىiع نحشلا ةصيلوب نوكت

 .لقنلا دقع ىiع ليلد ةباثمب نوكتو ،ةنحشلا ملتسا دق ھنأب عئاضبلا لقان رقي امثيح ،لاصيإ •

 نم ىiع أرطت çéلا تاليدعتلا ةفاك عبتتو نحشلا ةصيلوب يV ھمسا دراولا "رمأل" عئاضبلا ملست ثيح لقنلل ةلباق ةيكلم ةقيثو •

 .هرمأل عئاضبلا ملست

  

 يرحبلا ن#©لا ةصيلوب جذومن :5 لõشلا 

 47ةoراجت ةروتاف 8.2.2

تو .يd¶شملل عئابلا ا•§طعي çéلاو ،ةاd¶شملا ةعاضبلا ةروتاف ي® ةيراجتلا ةروتافلا •
ُ

 ،ةيجراخلا ةراجتلا يV اًبلاغ Hdتاوفلا هذه مدختس

 .ةيكرمجلا موسرلا ريدقتل اهمييقت يرجي امدنع ةعاضبلل ةيلعفلا ةميقلا ديدحتب تاموكحلل حمست ا•–أل كلذو

• Vشملا مسا ةيراجتلا ةروتافلا نمضتت نأ بجي ،ايناتيروم ي¶dك يذلا ناكملاو خيراتلاو ،ام•–اونعو عئابلاو ي
ُ

 ،لقنلا لئاسوو ،ھيف تبت

 .عفدلاو ميلستلا طورشو عئاضبلا فصوو ،ةيمكلاو

 

 ةoراجت ةروتاف جذومن :6 لõشلا

 48 صحفلا ةدا2ش 8.2.3

 يé. Vمسر كرامج ليكو d°ع نم بسانملا يكرمجلا صحفلاب ترم دق عئاضبلا وأ تاجتنملا نأ ىiع يكرمجلا صحفلا ةداهش دكؤت •

 .نآلا اًبولطم كلذ دعي ملو ماظنلا Hdيغت ددص يV تاطلسلا نكل تاجتنملا نحش لبق هءارجإ بجي ءارجإلا اذه ،ايناتيروم

 
 يOودلا ةراجتلا زكرم 46
 ندنيل 47
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  48
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   49أشCملا ةدا2ش 8.2.4

قفو أشنملا ةداهش 
ً

 اه©Hهجتو ا•’جلاعمو اهعينصتو اهجاتنإو ا•§لع لوصحلا مت ةدروتسملا عئاضبلا نأب دهشت ةقيثو ي® ةيلودلا ةراجتلا ةفرغل ا

 .نHعم دلب يV لماكلاب

 

 جذومن -أشCملا ةدا2ش :7 لõشلا 

 50داãxتسالا ةدا2ش /حoرصت 8.2.5

 .ةينعملا ةيموكحلا تالاكولا نم صيخرت وأ قبسم حيرصت ىOإ نودروتسملا جاتحي ،ةباقرلل ةعضاخلا عئاضبلا داHdتسال 

 

 جذومن -داãxتسالا حoرصت :8 لõشلا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ 49
 .ةدحتملا تايالولاب دودحلا ةيامحو كرامجلا ةئيه 50
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 51 ة#°لا ةدا2ش / ةيتابنلا ة#°لا ةدا2ش 8.2.6

 نع ةيتابنلا ةحصلا ةداهش ردصت .ةرطيسلا تحت ةيلودلا ةراجتلا ءاقبإو م•’مالسو سانلا ةحص ةيامح وه ةحصلا ةداهش نم ضرغلا نإ

 .داHdتسالا دلب يV تاتابنلا ةيامح ةمظنم ىOإ ريدصتلا دلب يV تاتابنلا ةيامح ةمظنم

  

 ةيتابنلا ة#°لا ةدا2ش جذومن :9 لõشلا 

 

 .داãxتسالا åç ةكراشملا ةيس(ئرلا ةيموك#[ا تاe2[ا 9

 تاجتنملا عاونأ ةفا» داãxتسا åç ةكراشملا ةيس(ئرلا ةيموك#[ا تالا»ولا 9.1

 هذهل صخلم ةمثو .جتنملا عون نع رظنلا ضغب ،ايناتيروم يV داHdتسالا ةيلمعب ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا وأ تائيهلا نم ددع كانه 

 .14 لودج يV  ةينوd¶كلإلا اهعقاومو داHdتسالا ةيلمع يV اهراودأ بناج ىOإ تاهجلا وأ تائيهلا

 داãxتسالا åç ةكراشملا ةيس(ئرلا ةيموك#[ا تاe2[ا :14لودج 

 ي8وûxكلإلا عقوملا رودلا ةيموك#[ا تاe2[ا م√أ

 ةيلاملاو داصتقالا ةرازو

 ةيناتيروملا ةيلاملا تاسايسلا عضو نع ةلوؤسم •

 .اهقيسنتو

 دودحلا يV اهذيفنتو كرامجلاو بئارضلا دادعإ •

 .ةيناتيروملا

http://www.economie.gov.mr/i

ndex.php 

 لقنلاو ◊2ãجتلا ةرازو
 ايناتيروم يV لقنلا عاطق طيطخت نع ةلوؤسم •

 ءانيم كلذ يV امب( ھتنايصو ھليغشتو ھليومتو هريوطتو

 )ةقادصلا ءانيم- طوشكاون

http://www.transports.gov.mr/ 

 ءاصحإلل ≈ÿطولا بتكملا
 يV تاءاصحإلا لوح تامولعم ميدقت نع لوؤسم •

  ايناتيروم
http://www.ons.mr/ 

 ةر#[ا وبيذاون ةقطنم ةطلس

 وبيذاون يV ةرحلا ةقطنملا طيطخت نع ةلوؤسم •

 ءانيملا كلذ يV امب ،ا•§لع ةماعلا ةباقرلاو اهريوطتو

 يرحبلا

http://www.ndbfreezone.mr/ 

 

 
 ةيلودلا تاتابنلا ةياقو ةيقافتا 51
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 تاجتنملا نم ةددحم عاونأ داãxتسا åç ةكراشملا ةيس(ئرلا ةيموك#[ا تاe2[ا 9.2

 ةمئاق ةمثو .تاجتنملا وأ ةعانصلا عون ساسأ ىiع ايناتيروم يV داHdتسالا ةيلمعب ةينعملا ىرخألا ةيموكحلا تاهجلا وأ تائيهلا نم ددع كانه

 ةيلمع يV اهرودو ،تالاكولاو تانايكلا كلت اهمدخت çéلا ،تاجتنملا /ةعانصلا عاونأ لثم ،تامولعم بناج ىOإ ةيسيئر تالاكو وأ تانايك لمشت

 .15 لودج ا•´م لكب صاخلا ينوd¶كلإلا عقوملاو داHdتسالا

 ةددحم تاعانص بسح داãxتسا åç ةكراشملا ةيموك#[ا تاe2[ا :15 لودج

 ي8وûxكلإلا عقوملا رودلا /ةفيظولا ةعانصلا /جتنملا ةيموك#[ا ةe2[ا

 اميف اهميظنتو Hdياعملا عضو نع ةلوؤسم • ةيئاودلا تاجتنملا ة#°لا ةرازو

 .ةيئاودلا تاجتنملاو ةيودألاب قلعتي
 http://www.sante.gov.mr/ar/ 

 اميف اهميظنتو Hdياعملا عضو نع ةلوؤسم • ةحالفلاو ةعارزلا ةعارزلا ةرازو

 ةحالفلاو ةعارزلا تالاجمب قلعتي
http://www.agriculture.gov.mr/ 

 ةوx¤لا ةرازو

 ةيناوي#[ا

 يìé V‘اوملا ةيبرت

 عرازملا
 ةيبرتو ìé‘اوملا ىiع فارشإلا نع ةلوؤسم •

 /http://www.agriculture.gov.mr  .اهميظنتو عرازملا يV تاناويحلا

 

 ا2قبطت ≈Üلا دامتعالا تاءارج›و ãxياعملاب ةينعملا تاe2[ا م√أ 10

قفو ãxياعملاب ةينعملا تالا»ولا  10.1
ً

 ةعانصلل ا

قفو ãxياعملاب ةينعملا تاe2[ا :16 لودج
ً

 ةعانصلل ا

 

 

 

 

 مقر

 لسلسم
 ي8وûxكلإلا عقوملا طبار ãx 1 2 3 4 5 6 7 8 9ياعملا ةلا»و مسا

   P        ة#°لا ةرازو 1

        P   ةيناوي#[ا ةوx¤لا ةرازو 2

        P   ةعارزلا ةرازو 3

 :ةظوحلم 

 تادعملا- 6 ،ةرمعملا ةيكال•’سالا علسلا-5 ،فيلغتلاو ةئبعتلا- 4 ،ةيئاذغلا تاجتنملا- 3 ،تارميلوبلاو تايواميكلا- 2 ،ءانبلا داوم- 1

 تاجوسنملا- 9 ،ةيودألا-8 تارهوج'او ةنيمثلا نداعملا- 7 ،تاينوd¶كلإلاو ةليقثلا
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 52 ةدوe[ا ةباقرو ≈fi‹ايقلا ديحوتلا زoزعc ةoريدم 10.2

 .ايناتيروم يíìé Vايقلا ديحوتلاب ةقلعتملا لئاسملا عم لماعتلا نع ةلوؤسملا ةيسيئرلا ةهجلا ي® ةدوجلا ةباقرو íìéايقلا ديحوتلا زيزعت ةيريدم

 تاداهشلا رادصإو íìéايقلا ديحوتلا تايلمعب ةقلعتملا ا•fiاعيرشت قيبطت يV تايدحتلا نم ديدعلا ايناتيروم ھجاوت ،ماعلا ىوتسملا ىiعو

 ذيفنت نإف ،دامتعالاو تاداهشلا رادصإو íìéايقلا ديحوتلل éميظنتلا راطإلا ددحي 2010 ماع يV نوناق دامتعا نم مغرلا ىiعف .دامتعالاو

فيعض ناك ةباقرلاو نHناوقلا هذه
ً

 ةمئالملا ةيتحتلا ةينبلا رفوت مدع مهاس ،كلذ ىOإ ةفاضإلابو .اهل ةيذيفنت ميسارم دوجو مدعل ةجيتن ا

 دامتعالل ماظن عضول ةيناتيروملا تاطلسلا تططخ ،لاثملا ليبس ىiعف .ماع ھجوب مدقتلا ةلقرع يV ةيويحلا تادعملاو تاd°تخ'ا ىOإ ةفاضإ

 Hdياعملا ا•Íلط وأ ةيناتيروملا تاطلسلا لوبق ىOإ لماوعلا كلت تدأ دقو  .ركذُي ال ةوطخلا كلت ذيفنت يV مدقتلا نأ الإ 2013 ماع لولحب

 رداصلا 003-2010 مقر نوناقلا نم 2 ةداملا بجومبف ،كلذ نع رظنلا ضغبو .اًيلود ا•¡ فd¶عملا Hdياعملا نم اهHdغ وأ ةيسنرفلا وأ ةيكيرمألا

 رادصإو íìéايقلا ديحوتلاب ةقلعتملا ةطشنألا بقاريو ا•§ف داHdتسالا ىوتنُي çéلا ةعانصلا نع لوؤسملا ريزولا قسنُي ،2010 رياني 14 خيراتب

 .دامتعالاو تاداهشلا

ن ،يOاتلابو
ُ

 م•fiاجتنمب ةينعملا ةرازولا بناج ىOإ ةدوجلا ةباقرو íìéايقلا ديحوتلا زيزعت ةيريدم عم لصاوتلا ىiع نHيدوعسلا نيردصملا عجش

'ا تامولعملا بلطل ريدصتلا لبق
ُ

 .دامتعالاو تاداهشلا رادصإو íìéايقلا ديحوتلاب قلعتي اميف ةددح

  5354 ةيناوي#[ا ةوx¤لاو ةعارزلا ةرازو 10.3

 عم امهفارشإ تحت نالمعتو   .ةيشاملا ةيبرت نع ةلوؤسملا ي® ةيناويحلا ةوîdلا ةرازوو ةعارزلا ميظنت نع ةلوؤسملا ي® ةعارزلا ةرازو 

 çéلا )2012( يئاذغلا نمألل ةينطولا ةيجيتاd¶سالاو ،2025-2015 ةيعارزلا ةيمنتلل ةينطولا ةطخلا لثم ءاكرشلاو ناجللا نم ةعومجم

 عراستملا ومنلل ةينطولا ةيجيتاd¶سالا ،اHdخأو )2012( يوعرلا يŸارزلا لمعلا راطإ نوناقو ،يئاذغلا نمألا يV رامثتسالا جمانرب ىOإ تلوحت

 عالطالا نكمُيو  .ىOوأ لاصتا ةطقنك ةيناويحلا ةوîdلاو ةعارزلا يترازوب لاصتالاب نويدوعسلا نوردصملا ìµ∏وي .)2016( كd¶شملا ءاخرلاو

 .هاندأ مهطبار ىiع

http://www.agriculture.gov.mr/ 

 56 55ايناتoروم åç ةيئاذغلا تاجتنملل ي»رمe[ا صيلختلاو داãxتسالا ةيلمع 10.3.1

 نويدوعسلا نوردصملا حصني .ايناتيروم ىOإ ةيئاذغلا تاجتنملا داHdتسا ةيلمع ريوطتل ىرخأ تالاكو عم ةيناويحلا ةوîdلاو ةعارزلا ةرازو لمعت 

ت ،ماع ھجوبو .ايناتيروم ىOإ ةيئاذغلا تاجتنملا ريدصت لبق اهHdياعم ةلثتمم ا•fiاوطخ عيمج نأ نم دكأتلل ةرازولاب لاصتالاب ةدشب
ُ

 عبت

   .ايناتيروم ىOإ ةيئاذغلا تاجتنملا داHdتساب قلعتي اميف ةيلاتلا ةيلمعلا

 داãxتسالا لبق ام تاءارجإ :_Åوألا ةلحرملا

 .اهصيلختل ةينعملا ةيناتيروملا تاطلسلا ىOإ ةمزاللا قئاثولا عيمج مدقيو يكرمجلا نايبلا جذومن دروتسملا لمكتسي  •

 قئاثولا ة#‡ نم ققحتلاو ةن#©لا لوصو :ةيناثلا ةلحرملا 

 .ةيناتيروملا تاطلسلا بناج نم قئاثولا ةحص نم ققحتلاو ةنحشلا لوصو  •

 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 52
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 53
 ةيناويحلا ةوîdلاو ةعارزلا ةرازو 54
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  55
 ةيناويحلا ةوîdلاو ةعارزلا ةرازو 56
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 موسرلا عفدو عßاضبلا صحف :ةعÃارلا ةلحرملا 

شيتفتو ةيوهلل اًصحف نولوؤسملا يرجُي  •
ً

 ،كلذ دعبو .Hdياعملل جتنملا لاثتما نامضل ةدروتسملا ةيئاذغلا تاجتنملل اًيدام ا

 .ىرخألا موسرلاو ةيكرمجلا موسرلا عفد نHعتي

 دروتسملا _Åإ عßاضبلا نع جارفإلا :ةسماÇ[ا ةلحرملا

 .ا•´ع جارفإلل ةيئاذغلا تاجتنملا صلخُت  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةدروتسملا ةيئاذغلا داوملا صيلخت حيضوت :10 لõشلا

 58 57ة#°لا ةرازو 10.4

 ةيموكحلا تاطلسلاو ةماعلا ةحصلا ثاحبأل é¥طولا دهعملاو ةحصلا ةرازو نHب رح لاصتا ماظن ىiع ايناتيروم يV ةيودألا ميظنت ماظن موقي 

 ةيلمع لامكتسا لجأ نم ةيموكح ةلاكو وأ ةرازو نم îdكأ عم بثك نع قيسنتلا ىOإ نويدوعسلا نوردصملا رطضي نأ حجرملا نمو .ىرخألا

 لكشب دعاسي دق )ھباش ام وأ يبوروألا داحتالا( يOودلا دامتعالا ىiع لوصحلا نإف ،كلذ ىiع ةوالعو .ايناتيروم يV هدامتعاو ءاودلا ليجست

 تامولعم ىiع لوصحلل ،ىOوأ لاصتا ةطقنك ،ةحصلا ةرازوب لاصتالا نHيدوعسلا نيردصملل نكمي  .ايناتيروم ىOإ جتنملا داHdتسا يHd Vبك

 .هاندأ مهطبار ىiع عالطالا نكمُيو .ايناتيروم يV ةيودألل داHdتسا صيخرت ىiع لوصحلا ةيلمعب قلعتي اميف ةيلوأ

http://www.sante.gov.mr/fr/ 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم  57
 ةحصلا ةرازو 58

 داãxتسالا لبق ام تاءارجإ

  
 ققحتلاو ةن#©لا لوصو

 قئاثولا ة#‡ نم

  

 صحفلاو موسرلا عفد
  

 عßاضبلا صيلخت

 تاءارجإلا ةلحرم = 
  

 ءانيملا åç ةدروتسملا ةيئاذغلا داوملا صيلختل ةيحيضوت ةيلمع 

 

4 

1 3 2 

ü 
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 60 59ةيئاودلا تاجتنملا ليcde ةيلمع 10.4.1

 قئاثولاو بلطلا جذومن ميدقت :_Åوألا ةلحرملا 

 .ةيلاتلا تامولعملا دادعإب موقيو داHdتسا ةصخر ىiع لوصحلل اًبلط دروتسملا مدقُي

 .اهداHdتسا وأ اهعينصت متيس çéلا ةيئاودلاو ةيبطلا تاجتنملا عاونأ •

 .ةلصلا تاذ داHdتسالا وأ عينصتلا تايلمع •

 .عينصتلا تايلمع •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قoوسmلاب حoرصت _^ع لوص#[ا :11 لõشلا

 بلطلا مييقت :ةيناثلا ةلحرملا

 مدقتس ،حجرألا ىiعو .بلطلا مدقم نم ةمدقملا ليصافتلا ةقد نم ققحتلاو بلطلا مييقتب ةيناتيروملا ةحصلا ةرازو موقتس •

ديزم ةرازولا
ً

 ا•´م تادنتسم يأ ىOإ ةجاح كانه تناك اذإو ةيلمعلا يV كراشتس çéلا ةيموكحلا تالاكولا لوح تامولعملا نم ا

 .ةيلاتلا ةوطخلا ىOإ لاقتنالل

 مييقتلاو صحفلا :ةثلاثلا ةلحرملا

ت امبرو جتنملا صحف ىرجُيس •
ُ

 .اًيرورض كلذ ةحصلا ةرازو تأر اذإ ةيريرس ةبرجت ىرج

 جتنملا ليcde مت :ةعÃارلا ةلحرملا 

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم 59
 ةحصلا ةرازو 60

 داãxتسالا صيخرت _^ع لوص#[ا تاءارجإل ç·يضوت لõش

 قئاثولاو بلطلا جذومن ميدقت

4 

 مييقتلاو صحفلا

 جتنملا ليcde مت

   تاءارجإلا ةلحرم =

 بلطلا مييقت

1 2 3 
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 .هداHdتسال زهاج وهو جتنملا ليجست مت •

 61ةفلõتلاو راظتنالا تقوو ،ةaولطملا ةيس(ئرلا قئاثولا 10.4.2

 ةرازو اهقبطت ةيفاضإ تابلطتم كانه نوكت دق نكلو ،هالعأ ةحضوم ايناتيروم يV ةيودألا عيبل قيوست ليجست ىiع لوصحلا ةيلمع نإ 

 ىºري .اهقئاثو ميدقتو ةيبطلا تاجتنملا ةيمست لوح تاداشرإ كانه ،لاثملا ليبس ىiعف .اهعابتا بجيو ىرخألا ةيموكحلا تالاكولا وأ ةحصلا

 .تامولعملا نم ديزم ىiع لوصحلل ةحصلا ةرازوب لاصتالا نHيدوعسلا نيردصملا نم

 

 ايناتيروم  – تاقصلملا عضوو فيلغتلاو ةئبعتلا تابلطتم  11

 ةيئاذغلا ةعانصلا  11.1

  62ةعانصلل ةيميظنتلا ةe2[ا 11.1.1

 ةرازو لمعت ،ةحصلا ةرازو عم لاحلا وه امك .ايناتيروم يV ةيذغألا ةعانص ميظنتب ةنيعملا ةطلسلا ي® ةيناويحلا ةوîdلاو ةعارزلا ةرازو 

 .ةيناتيروملا ةيذغألا ةعانص ىiع فارشإلاو دامتعالا تاءارجإب قلعتي اميف ىرخأ تارازو عم نواعتلاب ةيناويحلا ةوîdلاو ةعارزلا

 ةيفoرعتلا تاقاطبلاو تاقصلملا عضو تابلطتم  11.1.2

اقفوو
ً

  .ةجلاعملا ةيناويحلا فالعألا ةئبعتب قلعتت ةددحُم تابلطتم كانه ،2009 ليربأ 6 خيراتب رداصلا 102-2009 مقر موسرملل 

 بجي .ماع ھجوبو .مادختسالل لثمألا خيراتلاو عنصلا خيرات بناج ىOإ ،لماكلا ھنيوكت ىOإ يفيرعتلا قصلملا نHبُي نأ نHعتي ،لاثملا ليبس ىiع

 .مادختسالل لثمألا خيراتلاو جاتنإلا ناكم بناج ىOإ ھتيمكو ھتانوكمو جتنملا ةعيبط نHبُي يفيرعت قصلم ىiع ةيئاذغلا تاجتنملا يوتحت نأ

  يÏبني çéلا تامولعملل لاثم هاندأ يiي اميفو .ةيبرعلا وأ/و ةيسنرفلا ةغللاب ماودلا ىiع ةيفيرعتلا تاقصلملا ةفاك نوكت نأ نعبتي

  .ايناتيروم يV يفيرعتلا قصلملا ا•´مضتي نأ

 ايناتoروم ةيذغألا تاجتنمل ةيفoرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :17 لودج 

 مقر 

 لسلسم
 ةئفلا

 _^ع تامولعملا ميدقت بولطم

 حيحص لكشب يئاذغلا جتنملا مسا 1 

 ةيبرعلا وأ/و ةيسنرفلا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت

 

 جتنملا نيوكت ةعيبط 2

 تانوكملا 3

  ةديدجلا ةيمكلا 4

 جاتنإلا ناكم 5 

  مادختسالل لضفألا خيراتلا 6 

 

 ةوîdلاو ةعارزلا ةرازوب لاصتالا نHيدوعسلا نيردصملا نم ىºري ،ايناتيروم ىOإ ةيئاذغلا تاجتنملا داHdتسا لوح تامولعم ىiع لوصحلل 

 .ةيناويحلا
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 ةoودألا ةعانص  11.2

 ةعانصلل ةيميظنتلا ةe2[ا 11.2.1

 نيردصملا نم ىºري .ىرخأ ةيموكح تالاكو عم نواعتلاب لمعتو .ايناتيروم يV ا•’بقارمو ةيودألا ةعانص ميظنت نع ةلوؤسملا ي® ةحصلا ةرازو

 .تامولعملا نم ديزم ىiع لوصحلل هاندأ طبارلا ةرايز نHيدوعسلا

 http://www.sante.gov.mr/fr/ 

  63ةيفoرعتلا تاقاطبلاو تاقصلملا عضو تابلطتم 11.2.2

 ةرازول ينوd¶كلإلا عقوملا ىiع ايناتيروم يV ةيئاودلا تاجتنملل ةيفيرعتلا تاقصلملا عضوب ةصاخلا تابلطتملاو نHناوقلا ىiع عالطالا نكمي

 .هاندأ مهطبار ىiع عالطالا نكمُيو .ةحصلا

http://www.sante.gov.mr/medicaments/ 

 ةيئاودلا تاجتنملل ةيفoرعتلا تاقصلملا عضو تابلطتم :18 لودج

 مقر

 لسلسم
 _^ع تامولعملا ميدقت بولطم ةئفلا

 .يئاودلا ھنيوكتو ھتوقب اًعوبتم يئاودلا جتنملا مسا 1

  ةيسنرفلا ةغللاب ةيفيرعتلا تاقصلملا نوكت نأ نHعتي

 ةيبرعلا وأ/و

ايونعم ةلاعفلا داوملا ءامسأ 2
ً

 ةيئاود ةدحو لكل اًيمكو 

 مادختسالا ةقيرط ميدقتو ةعرجلاو يئاودلا نيوكتلا 3

 ةيجالعلا تارشؤملا 4

 ةيبلسلا راثآلا 5 

 تاريذحتلاو تاطايتحالا 6

 مادختسالا ةقيرطو ةعرجلا 7

 ضراعتلا تالاح 8 

 )ةنس/رهش( ءا•’نالا خيرات 9 

 ةصاخلا نيزختلا تاطايتحا 11
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