
 

  
 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،يواوز رامع ديسلا :ةسائرلا

.ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ،يركسعلا ناسح ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.احابص نيرشعلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:ةسلجلا سيئر ديسلا

.هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ديسلاب -اعيمج مكمساب- ةيادبلا يف بحرأ

خرؤملا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملا مويلا انلامعأ لودج يضتقي
نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتللثدحملا 1994 يام 26 قفاوملا ـه 1414 ةجحلا وذ 15 يف
.ةيداصتقا بابسأل ةيدارإ ال ةفصب مهلمع

ةملكلا ليحأ ،هنم 68و 67 ،66 داوملا اميس الو ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلل اقفوو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبط
هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا ميدقتل ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ
.اروكشم لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح ةنجللا

،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش:ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ريزولا ديسلا
.هتاكربو

مقر يعيرشتلا موسرملل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا يتأي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلل ثدحملا ،1994 يام 26 قفاوملا ـه 1414 ماع ةجحلا وذ 15 يف خرؤملا 94-11

.ةيداصتقا بابسأل ةيدارإ ال ةفصب مهلمع نودقفي دق نيذلا ءارجألا

نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل اهب تماق يتلا ةضيفتسملا ةشقانملاو ةينأتملا ةساردلا دعب
ـه 1414 ماع ةجحلا وذ 15 يف خرؤملا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملل ممتملاو لدعملا نوناقلا صنل ينطولا
بابسأل ةيدارإ ال ةفصب مهلمع نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلل ثدحملا م 1994 يام 26 قفاوملا



.ةيداصتقا

،ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا همدق يذلا ضرعلا ىلإ عامتسالا دعبو
نع نيمأتلل ينطولا قودنصلا( :صنلاب ةقالع مهل نيذلا فارطألا ةيقب اهمدق يتلا ةيفاضإلا ةينقتلا تاحورشلا ىلإو
.)نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم ،يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا ،ةلاطبلا

1998 ةيليوج 21 ءاثالثلا موي ةينلع ةسلج ةمألا سلجم دقع ،هالعأ روكذملا ينوناقلا صنلا ةشقانم ضرغلو
ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ةلخادم ىلإ سلجملا ءاضعأ اهيف عمتسا ،سلجملا سيئر بئان يواوز رامع ديسلا ةسائرب
يديهمتلا ريرقتلا ضرع ىلإو نوناقلا ليدعتل بابسألا ضرع اهيف مدق ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا
لوح ةماع ةشقانم هتلت مث ،ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا همدق يذلا
اميف اهرصحن تالؤاست ءادبإو تاظحالم ميدقت لوح اساسأ مهتالاغشنا تبصنا ءاضعأ ةتس لخدت اهيف لجس ،صنلا
:يلي

تاظحالملا

حيرست ىلإ ءوجلل تاسسؤملا هذه عجشت نأ اهنأش نم ةمدختسملا تاسسؤملا ىلإ تحنم يتلا تاليهستلا نإ-الوأ
.ىرخألا لولحلا لك دافنتسا دعب هيلإ أجلي ناك يذلاو لهس لحك لامعلا

.قودنصلا ىلإ قوقحلا ليوخت ةمهاسم عفدب عارسإلل ةمدختسملا تاسسؤملا انوناق مزلي صنلا يف ءيش ال -ايناث

ببسب ةصيوع ةيدام لكاشم يناعت يتلا- ماعلا عاطقلا تاسسؤم تعضو ةحونمملا تاليهستلا هذه نإ -اثلاث
ةريخألا هذه كلذك عجشيس يذلا رمألا ،صاخلا عاطقلا تاسسؤم عم زييمت نود ةاواسملا مدق ىلع -ةديدجلا تاهجوتلا
.نمضأو لهسأ لحك لامعلا حيرست ىلإ ءوجللا ىلإ

نيمأتلا يف ةلثمتملا ةيعامتجالا ةيامحلا نم ةدملا ةدودحم دوقعب نيطبترملا ءارجألا ةدافتسا صنلا لفغأ دقل -اعبار
.ةلاطبلا نع

تالؤاستلاو تاراسفتسالا

ىوصق ةدمل ةلاطبلا نع تاضيوعتلا نم ةدافتسالا يف طورشلا هيف رفوتت يذلا لماعلا قح صنلا نمض دقل -الوأ
لاؤسلاو ،ةدملا هذه ءاهتنا لبق لغشلا ملاع يف هجامدإ ةداعإ ىلإ كلذل ةازاوملاب يعسلا عم ارهش 36 ـب ددحت
،جمدي ملو ةلاطبلا نع نيمأتلا نم ةدافتسالل ةددحملا ةينوناقلا ةدملا دفنتسا يذلا لماعلا اذه ريصم ام وه حورطملا
؟قبسملا دعاقتلا الو دعاقتلا ىلع ةلاحإلا طورش هيف رفوتت ال تقولا سفن يفو

Les) ىمسي ام وأ ةيدلبلا تالاكولا ماظن قفو لمعت تناك ءارجألا نم اهب ناهتسي ال ةئف كانه -ايناث  régies

communales) هذه هنم يناعت يذلا يلاملا زجعلا ببسب ،تاضيوعت نودبو راذنإ قباس نود اوحرس مهعيمجو
.تايدلبلا

ثالثلا ريثكب قوفت ةلصاوتم لمع تارتف اوضق نمم مهنم اريثك نأو ةصاخ ءارجألا نم ةئفلا هذه ريصم ام
؟ةلاطبلا نع نيمأتلا نم ةدافتسالا يف قحلا مهل نكي ملو تاونس

نأو قودنصلا ىلإ تاونس ثالث تاكارتشا عفد طرش مهيف رفوتي نيذلا لامعلا الإ نوناقلا اذه نم ديفتسي ال -اثلاث
ريصم ام وه لؤاستلاو عاطقنا نودبو ةلصاوتم ةروصب حيرستلا لبق ةريخألا رهشأ ةتسلا تاكارتشا عفد اوتبثي
؟ناطرشلا ناذه مهيف رفوتي ال نيذلا لامعلا

ةنجللا تايصوت

:ةيلاتلا تايصوتلا يف ةنجللا اهصخلت ،اهنم دبال تاعانق تزرفأ ةينلعلا ةسلجلا يف هتشقانمو صنلا ةسارد نإ
ةيعضو جلاعي ايفرظ اصن هنم لعجت ال يتلا ةيفيكلاب هتعجارمو ةيلك صنلا يف رظنلا ةداعإب نآلا نم ريكفتلا -الوأ

نم نيجرختملا نم اذكو لامعلا نم ىرخألا حئارشلا يقابل عسوأ الفكت نمضيل لب ،طقف ةيفرظ ةيعامتجاو ةيداصتقا
.المع نودجي الو لغشلا ملاع ىلع نيلبقملا ،دهاعملاو تاعماجلا

ةسايس ريطستب ةيرذج لولح ربع امنإ ةيفرظ ةيعيقرت ةيئزج لولح ربع يتأي ال ةلاطبلا لكشم لح نإ -ايناث
مظنلاو نيناوقلا يف رظنلا ةداعإو ةريغصلا تاسسؤملا عيجشت قيرط نع ةلماش ةيجيتارتسا راطإ يف ليغشتلل ةمكحم
.ىرغصلا عيراشملا اميسال ةيرامثتسالا عيراشملا ءاشنإ مامأ اقئاع حبصت ال ىتح ،كونبلا ريست يتلا



مهقوقح نم ةمات ةنيب ىلع مهلعجي ىتح لامعلا فرصت تحت عضوي تاداشرإ رتفد ءاشنإ ةرورض -اثلاث
.حيرستلا دعبو لبق ،مهتابجاوو

:روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس
نأ يهو ةدحاو ةدارإ نع ربعتو ،ءارآلا يف اقباطت اهتيبلاغ يف دسجت ةلجسملا تالؤاستلاو ةمدقملا تاظحالملا نإ

فورظلا يعارتو تافسعتلا نم مهيمحتو لامعلا قوقح ىلع ظافحلا يف مهاست ةيفاضإ ةادأ ينوناقلا صنلا اذه لكشي
هذه نإف يلاتلابو ،يداصتقالا شاعنإلا يف ديدج نم قالطنالل ةيفاضإ ةصرف اهيطعتو ةيداصتقالا تاسسؤملل ةيلاملا
.هيلع ةقداصملا ىلع ابلس رثؤت الو هتميقو صنلا ةيمهأ نم للقت ال تاظحالملا

نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا نومضم -ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس- وه مكلذ
م 1994 يام 26 قفاوملا ـه 1414 ماع ةجحلا وذ 15 يف خرؤملا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملل ممتملاو لدعملا
مكيلع ضورعملا ،ةيداصتقا بابسأل ةيدارإ ال ةفصب مهلمع نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلل ثدحملا
.ةقداصملل

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاغصإلا نسح ىلع اركش

ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا ملعأ ،ةقداصملا ةيلمع يف عورشلا لبقو ،ةنجللا ررقم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
:يتآلاك لصفم وهو 117 غلبي تاليكوتلا عم نيرضاحلا ددع نأ

اوضع 101:نيرضاحلا ددع
16 :تاليكوتلا ددع
.107 وه ينوناقلا باصنلا نأ ملعلا عم

.ىلوألا ةداملا ةوالتل ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةقداصملا ةيلمع يف نآلا عرشن

هيلإ راشملا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملا ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي" :ىلوألا ةداملا:ررقملا ديسلا
."هالعأ

:ةسلجلا سيئر ديسلا
اركش …… مهيديأ اوعفري نأ مـعنب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا
اركش …… مهيديأ اوعفري نأ الب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا
اركش ……  مهيديأ اوـعـفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

:تاليكوتلا
اركش …… مهيديأ اوعفري نأ مـعنب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا
اركش …… مهيديأ اوعفري نأ الب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا
.اركش ……  مهيديأ اوـعـفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

:ةجيتنلا
اتوص 114:معن

دحاو توص :ال
.ءيش ال :نوعنتمملا
.2 ةداملا ىلإ لقتننو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

هالعأ هيلإ راشملا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملا نم ةعباسلا ةداملل ةسماخلا ةرقفلا لدعت :2 ةداملا:ررقملا ديسلا
:يلي امك ررحتو

نيرهش ذنم ليغشتلاب ةفلكملا ةيمومعلا ةرادإلل ةصتخملا حلاصملا ىدل لمعلل بلاطك الجسم نوكي نأ" :7 ةداملا
."لقألا ىلع

:ةسلجلا سيئر ديسلا
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا
اركش……نوعنتمملا



:تاليكوتلا
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا
.اركش……نوعنتمملا
:ةجيتنلا
اتوص 112:معن

ناتوص:ال
.دحاو توص :نوعنتمملا
.3 ةداملا ىلإ لقتننو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

هيلإ راشملا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملا نم 10 ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا ممتتو لدعت :3 ةداملا:ررقملا ديسلا
:يلي امك ررحتو هالعأ

لوعفم يرسيو تاقاقحتسالا لاجآ اهلالخ دتمت يتلا رهشألل ىصقألا ددعلا ةيقافتالا ددحت نأ بجي" :10 ةداملا
.اهيلع عيقوتلا خيرات نم ةيادب ةيقافتالا

ىلع بجوت رشع سماخلا رهشلا عبتت يتلا تاقاقحتسالا نإف ،ارهش رشع ةسمخ ةدملا هذه تقاف اذإ هنأ ريغ
لاجم يف ةيمومعلا ةنيزخلا فرط نم ةقبطملا ةبسنلا نم )%50( ةئملاب نيسمخ اـهتبسن لداـعت ةدئاف عفد مدختسملا
."فيظوتلا ةأفاكم

:ةسلجلا سيئر ديسلا
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا
اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا
.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا
اتوص 113:معن

دحاو توص:ال
.دحاو توص :نوعنتمملا

.4 ةداملا ىلإ لقتننو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
ررحتو رركم 10 ةداملاب هالعأ هيلإ راشملا 11-94 مقر يعيرشتلا موسرملا ماكحأ ممتت :4 ةداملا :ررقملا ديسلا

:يلي امك
اهيلع لصحت ةبوقع هنع بترتت ةيقافتالا نمض ةددحملا تاقاقحتسالا لاجآ مارتحا مدع نإ :رركم 10 ةداملا"

ةفاضإ ،ريخأت رهش لك نع قاقحتسالا غلبم نم%3 ةبوقعلا هذه يواستو ةلاطبلا نع نيمأتلا ةرادإب ةفلكملا ةئيهلا
نيمأتلا ةرادإب ةفلكملا ةئيهلا ىلع نيعتي امك ،ركذلا ةفلاسلا ةثلاثلا ةداملا يف ةددحملا ةدئافلا ةبسن ىلإ -رمألا ىضتقا نإ-
."نيديفتسملل اهتعفد يتلا تاضيوعتلا غلابم دادرتساب ةلادعلا قيرط نع نيمدختسملا ةبلاطم ةلاطبلا نع

:ةسلجلا سيئر ديسلا
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا
اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا



.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا
اتوص 112:معن

دحاو توص:ال
.دحاو توص :نوعنتمملا

.5 ةداملا ىلإ لقتننو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

:يلي امك ررحتو هالعأ هيلإ راشملا 11-94 يعيرشتلا موسرملا نم 39 ةداملا لدعت :5 ةداملا:ررقملا ديسلا

نم حوارتت ةمارغب 10 ةداملا نم 2و 1 نيترقفلاو 9و 8 نيتداملا ماكحأل تافلاخملا ىلع بقاعي:39 ةداملا"
."نيينعملا لامعلا ددع ردقب بسحت ةتبثم ةفلاخم لك نع ج.د 10.000 ىلإ ج.د 5000

:ةسلجلا سيئر ديسلا
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا
اركش……نوعنتمملا
:تاليكوتلا
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا
.اركش……نوعنتمملا
:ةجيتنلا
اتوص 112:معن

ءيش ال:ال
.تاوصأ 03:نوعنتمملا
.ةريخألا 6 ةداملا ىلإ لقتننو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

."ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني" :6 ةداملا :ررقملا ديسلا

:ةسلجلا سيئر ديسلا
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا
اركش……نوعنتمملا
:تاليكوتلا
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا
.اركش……نوعنتمملا
:ةجيتنلا

اتوص 113:معن

دحاو توص:ال

.ءيش ال :نوعنتمملا

.ةقداصملل هلماكب نوناقلا صن نآلا مكيلع ضرعنو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
اركش……معنب نوتوصملا
اركش……الب نوتوصملا
اركش……نوعنتمملا
:تاليكوتلا
اركش……معنب نوتوصملا



اركش……الب نوتوصملا
.اركش……نوعنتمملا
:ةجيتنلا
اتوص 113:معن

دحاو توص:ال
.ءيش ال :نوعنتمملا
نإ ةملكلا لوانت ىلإ ةموكحلا لثمم ديسلا وعدأ ةبسانملا هذهبو هلماكب صنلا ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.لضفتيلف كلذ ديري ناك

ةسلجلا سيئر يديس ،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا
لدعملا نوناقلا عورشم ىلع رقوملا مكسلجم ةقداصم نإ ،لضافألا سلجملا اذه ءاضعأ يتداس ،يتاديس ،مرتحملا
ام -مهافتلا قيرط نع- ةيوستب ةلاطبلا نع نيمأتلا قودنصلو ةيداصتقالا ةسسؤملل حمسيس ةلاطبلا نع نيمأتلا ماظنل
نيتئيهلا نيب اهلوح ماق يذلا ضوافتلا دعب يأ ،قوقحلا ليوحت ةمهاسم ديدست لاجآ يأ قباسلا يف الكشم لثمي ناك
.ةيرح لكبو

.لامعلا ىلع ةريبك ةدئافب دوعي يذلا ،ثيدحلا يعامتجالا زاهجلا اذه نيمثت يف مهاس دق مكسلجم نوكي اذهبو
يف لثمتت انتمهمو ،مكتالاغشنال انليجستب سلجملا ءاضعأ يتداسو يتاديس ،ةسلجلا سيئر يديس مكركذأ نأ دوأ امك

.تالاحلا عيمج يف لامعلا قوقح ةياعر ىلع رهسلا لجأ نم ةباقرلا ميعدت ةطساوب كلذو انتاطاشن نمض اهجاردإ
نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ءاضعألو ةنجللا ةسيئر ةديسلا ىلإ يريدقت لكو يتاركشت هجوأ اذه يثيدح متخأ نأ لبقو

ىلإ اضيأ يتاركشت هجوأ امك ،نوناقلا اذه عورشمل هولوأ يذلا مامتهالا نع ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعاـمتجالا
ةيلمعب مهمايقو مهتالخدت قيرط نع صنلا اذهل ةريبك ةيمهأ اوطعأ نيذلا سلجملا اذه ءاضعأ لضافألا ةداسلا
.مكيلع مالسلاو مكل اركش ،تيوصتلا

؟ةملكلا لوانت ديرت تناك اذإ اّمع ةصتخملا ةنجللا نآلا لأسأو ةموكحلا لثمم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

.ةسلجلا سيئر يديس اركش:ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا

ةلوذبملا تادوهجملا ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ امك ،ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ ماتخلا يف:ةسلجلا سيئر ديسلا
فنأتسيسو ،هيلع ةقداـصملاو صنلا اذه ءارثإ يف مهتمهاسم ىلع ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا اذكو نوناقلا اذه ةساردل
،يملعلا ثحبلا نوناق صن ىلع ةقداصملل ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع -نينثالا- دغ موي ةماـعلا هتاسلج لاـغشأ انسلجم
.ةعوفرم ةسلجلاو عيمجلل اركش

.احابص نيسمخلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


