
 

  
 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،ودادمح راتخم ديسلا :ةسائرلا

.ةيلاملا ريزو ،يواشرح ميركلا دبع ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ةينازيملاب فلكملا بدتنملا ريزولا ،يتيهارب يلع ديسلا

.ءاسم نيعبرألاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

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

ةينازيملاب فلكملا بدتنملا ريزولا يتيهارب يلع ديسلاو ةيلاملا ريزو يواشرح ميركلا دبع ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ
.امهل قفارملا دفولاو

نأ دوأ كلذ يف عورشلا لبقو ،1998 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن ىلع ةقداصملا مويلا انلامعأ لودج يضتقي
ةطبترملا تالاغشنالا ضعب مهيلع اوحرط ثيح ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةوخإلا اولبقتسا نيذلا ءارزولا ةداسلا ركشأ
ةلئسألا صخت يتلا تاحيضوتلا ضعب ةيلاملا ريزو ديسلا مدقي فوسو ةيلحملا تاعومجملا اهفرعت يتلا ةيعضولاب
.ةمألا سلجم ءاضعأ ةوخإلا فرط نم ةحورطملا

ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ هنم 68 ةداملا اميسال ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلل اقفوو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبط
لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح ةنجللا هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا ميدقتل ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل ررقم
.اروكشم

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

يذلاو 1998 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
:يلي ام هيف ءاج



ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملا نوناقلا صن ىلع ةمألا سلجمل ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل عالطا دعب
ديسلا ىلإ عامتسالا دعبو ،ةنجللا ءاضعأ لبق نم هتشقانمو هتساردو هب ةقلعتملا قئاثولا ىلع عالطالا دعبو ،1998

موي دقعنا يذلا ةنجللا عامتجا يف ةينازيملاب فلكملا بدتنملا ريزولا ديسلا روضحب ةيلاملا ريزو ةموكحلا لثمم
دعبو ،ةنجللا سيئر روتيب نب دمحأ ديسلا ةسائرب 1998 ةيليوج 21 قفاوملا ـه 1419 لوألا عيبر 26 ءاثالثلا
ةسائر تحت ةينلع ةسلج ةـمألا سـلجم دـقع ،هتشقانم فدهبو ،يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن نع يديهمتلا ريرقتلا دادعإ
.م 1998 ةيليوج 23 قفاوملا ـه1419 لوألا عيبر 29 سـيمخلا موـي سلجملا سيئر بـئاـن ،ودادمح راـتخم ديسلا

صن دادعإ نع بابسألاب اضرع مدق يذلا ةيلاملا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ ةملكلا تليحأ ةسلجلا ةيادب يفو
فدهك ،ةلودلا ةينازيم طبضو يلاملا نزاوتلا ىلع ةظفاحملا يف هرودو 1998 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
تلازال يتلا تايدحتلا ةهجاومو مخضتلا يف مكحتلاو يداصتقالا عفدلا ةيكرح لامكتسا ىلع ظفاحي يجيتارتسا
.ةلودلا ةينازيم اههجاوت

ةيولوألا عباط يستكت يتلا تايلمعلا نم ددع ليومتل ءاج اذه يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن دادعإ نأ حضوأ امك
فرط نم يقلأ يذلاو هالعأ هيلإ راشملا صنلا نع يديهمتلا ريرقتلا ىلإ سلجملا ءاضعأ عمتسا امك .لاجعتسالاو
ضرع اذكو هاوحفو ةشقانملا لحم صنلا دادعإ يفةدمتعملا ةيلاحلا تايطعملا حضوأ هيفو ةنجللا ررقم ديسلا
ىلإ قرطت مث ،نوناقلا اذه صن ةساردل نيتفرغلا نيب تقولا عيزوت نأشب ةنجللا هتحرط يذلا يئارجالا لؤاستلا
يف ةنيبم يه امك اهيلع هتباجإ اذكو ةموكحلا لثمم ديسلا ىلع ةنجللا ءاضعأ اهحرط يتلا ةلئسألاو صنلا اذه ىوتحم
.يديهمتلا ريرقتلا

تزكرمت ،سلجملا ءاضعأ فرط نم الخدت )11( رشع دحأ ليجست اهيف مت ثيح ةماعلا ةشقانملا تحتتفا اهدعب
دمتعملا تايطعملا ضعب نأشب مهظفحتو مهفوخت مهنم ديدعلا اهيف ىدبأ ،ةينطوو ةيلحم تالؤاستو تالاغشنا لوح
دح يف ءارجإلا نأ ىلع عامجإ هبش كانه ناكو ارالود 15ـب لورتبلا ليمرب ةميق ريدقت اهنم ،صنلا دادعإ يف اهيلع
رعس ثيح نم 1999 ةنس ةينازيم يف ىرخأ ةيئانثتسا ةلاح اهنع مجني دق ةيئانثتسا ةلاحل يدصتلا ىلإ فدهي دق هتاذ
.عورشملا اذه تلوم يتلا ضورقلاو لورتبلا

ةسارد نم نكمتلا مدع يف يساسألا لماعلا ناك تقولا قيض نأ ىلع اوعمجأ دق ءاضعألا لك نأب ركذن ديكأتللو
.نيتفرغلا نيب قيسنتلا ةرورضو سلجملل يلخادلا ماظنلا مارتحا بجي اذل ،ةقمعمو ةينأتم ةسارد نوناقلا صن

،مهتالخدت ىلع ةيلاملا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا در اذكو سلجملا ءاضعأ تالؤاستو تالاغشنا ةسارد ضرغلو
قفاوملا ـه 1419 يناـثلا عـيبر 03 نـينثإلا موي ةنجللا سيئر روتيب نب دمحأ ديسلا ةسائرب اعامتجا ةنجللا تدقع

.م 1998 ةيليوج 27

اميف مكيلع ضورعملا يليمكتلا ريرقتلا ىلع ةقداصملا تمت ةنجللا ءاضعأ نيب ترج يتلا تاشقانملا ءوض ىلعو
:يلي

صنلا ةشقانم

تالاغشناو تالؤاست لكش يف 1998 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملا نوناقلا صن ةشقانمو ةسارد تزكرمت
:يتأي اميف اهضرعن تاحارتقاو تاظحالمو ةينطوو ةيوهجو ةيلحم



.ةيمومعلا ةينويدملا ديدست ليجأت ـ

ةينازيم يف يلام زجع ىلإ يلاتلابو ةفلكتلا عفر ىلإ يدؤي دق اذهو ةددحملا اهلاجآ يف عيراشملا زاجنإ مدع ـ
.ةلودلا

.تاقورحملا جراخ تارداصلا عيجشت مدعو ةيلورتبلا ةيابجلا تاداريإ ىلع دامتعإلا ـ

.ةديدج عيراشم ةجمرب يف عارسإلا متي ،يفاكلا رادقملاب زاجنالا ديق يه يتلا عيراشملا لومت ال امنيب ـ

وه امك 3 ىلإ 1 نم تروهدت يتلا عفدلا تادامتعاو جمانربلا صيخرت نيب ةقالعلا يف غلابملا نيب ةنراقملا دنع ـ
.ةددحملا لاجآلا يف عيراشملا زاجنإ مدع نم مهتافوخت نع ءاضعألا ضعب ربع ،يديهمتلا ريرقتلا يف نيبم

فورظلا نأو ةصاخ ةمخض ةيلام تادامتعا ةلودلا فلكي يضارألا حالصتسال اعورشم 140 ةجمرب نإ ـ
.اهنم ةلمهملا اذكو جاتنالا ديق يه يتلا يضارألل عجنأ الالغتسا متحت دالبلا اهب رمت يتلا ةيداصتقالا

.تاسسؤملل ةيعامتجالا تارقملا يوأت يتلا تايالولا اهنم ديفتستو تايالو يف ققحت ةيئابج دراوم كانه -

عم ،اهيف رجاتملا يضارألا تاقحتسم عفدت نأ نود تايدلبلا يضارأ يف رجاتت اهنإف ةيراقعلا تالاكولل ةبسنلاب -
ةموكحلل ماعلا هاجتالا نأ ةصاخ اهتاينازيم ليومتل ةيساسألا رصانعلا دحأ ةيلمعلا هذه يف ىرت تايدلبلا لج نأ ملعلا
ىتح ةلكشملا هذهل بسانم لح نم دب ال ذإ ،يتاذلا ليومتلا ىلع دامتعالا ةرورض ىلع دكؤي ةيلاملا ةسايسلا نأشب
.ةيلحملا ةيمنتلا يف لاعف رودب مايقلا تايدلبلا هذهل ىنستي

تايدلبلا يقابل طقف ج.د رايلم 2 صصخ امنيب ىربكلا رئازجلا ةظفاحمل ج.د رايلم 4 براقي ام صصخ -
لمعلا ةيمومعلا تاطلسلا ىلعف ةحلملا تاجايتحالل ارظنو ،ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلا راطإ يف ىرخألا

اهتامدخ ىلع ابلس سكعنت يتلاو ةينويدملاب ةلقثملا تايدلبلا هذه معد دصق ةيلاملا تادامتعالل لداعلا عيزوتلا ىلع
.ةيمومعلا

ةيابجلا نم ةنيعم ةبسن عاطتقا ةجمرب تمت ،ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع قداص يذلا ةموكحلا جمانرب يف -
عيراشملاب ظافتحالاو رارقلا اذه ذيفنت يف عارسإلا بولطملاو ،ةيلحملا ةيمنتلا دصق بونجلا قودنص ليومتل ةيلورتبلا
.بونجلا تايالو جماربل ةيلوألا

نأ ةصاخو بناجلا اذهب مامتهالا ةرورض ىلع اوزكر نيلخدتملا ءاضعألا نإف ةقاطلا ريفوتب قلعتي اميف امأ -
عاونأب ءابرهكلل ةبسنلاب رمألا كلذكو هنم دفتست مل اهنكلو زاغلا بيبانأ اهربع رمت تايدلبلا نم ديدعلا كانه
.خلإ …ةيفير ،ةيحالف ،اهتالامعتسا

نكسلا جمانرب ليومتل جد رايلم 22 صصخ هنإف يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن بسحو نكسلل ةبسنلاب امأ -
امم ينكسلا عورشملا اذه ليومت دصق ىرخأ دراوم نع ثحبلاو ةيلخادلا ةينويدملا تاقحتسم ليجأت دعب يعامتجالا
.1999 ةنسل ةيلاملا نوناق دادعإ دنع رثكأ تاطوغض ىلإ يدؤي

ةينكسلا ةلكشملا لح يف مهاسي مل يلئاعلا نكسلا ةيقرت ةسسؤم فرط نم زجنملا نكسلا نإف ىرخأ ةهج نمو
.لكشملا اذه لحل ديدج ليدب حرطي ملو نينطاوملا ةيبلغأ لوانتم يف تسيل يتلا ةظهابلا ةفلكتلل ارظن



لاومألا جامدإل ةيلمع ةيفرصم تاءارجإ دوجو مدع نع نولخدتملا لءاست دقف ،ةيفرصملا ةموظنملا نع امأ -
يفو ،ةيرامثتسالا عيراشملا ليومت يف يفرصملا زاهجلا ةيلاعف مدع كلذكو ،يفرصملا راطإلا جراخ اهب لماعتملا
ةكرش لطامت اذكو يبيرضلا برهتلاو يئابجلا شغلا ةرهاظ لوح تالاغشنالا تروحمت موسرلاو بئارضلا باب

ةاعارم نودب ةيرادإ ةفصب راقعلا ةميق ديدحتو ،زاغلا بيبانأ اهربع رمت يتلا تايدلبلل اهتاقحتسم عفد يف كارطانوس
.راقعلل ةيقيقحلا ةميقلاو ةيفارغجلا قطانملا

دادعإ يف ارالود 15ـب لورتبلا ليمرب رعس ةيعجرم دامتعا نإف يلاملا نزاوتلاو لورتبلا ليمرب رعس نع امأ -
رعس عافترا مدعو -دحاولا ليمربلل ارالود 13 نم لقأ- ةيلاحلا راعسألا عم قباطتم ريغ ،يليمكتلا ةيلاملا نوناق صن
.اذه نوناقلا صنل ةبسنلاب ةيمنتلا عقاو ىلع ةيبلس تاساكعنا ىلإ يدؤيس ليمربلا

دعب ةيلاملا ةسايسلا حوضو مدع كلانه ،يلودلا دقنلا قودنص عم دقعلا ىهتنا نأ دعب ةجهتنملا ةسايسلا نعو -
.دقعلا اذه ءاهتنا

ةيلاملا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ةباجإ

:يتآلا لكشلا ىلع تحرط يتلا تالؤاستلاو تالاغشنالا ىلع ةيلاملا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ةباجإ تناك

هبعلت يذلا رودلا كردت ةلودلا نإف ،ج.د رايلم 2ـب هغلبم ردقي يذلاو ةيلحملا تاعامجلل كرتشملا قودنصلا نأشب
ةيكرحلا هذه نامضل هميعدت ىلع امئاد لمعت اهنإف يلاتلابو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيكرح عفد يف تايدلبلا
.نينطاوملل ةمدقملا تامدخلا نيسحت اذكو ةيومنتلا

نأ امك ،تايولوألا ملس بسح بتري لكاشملا هذه لح نإف هيلعو ،ىرخأ ىلإ ةيدلب نم فلتخت تايدلبلا لكاشم نإ
.ناكمإلا ردقب تايدلبلل يتاذلا ليومتلا ةقيرط ىلع دمتعتس ليومتلل ةيلبقتسملا ةيجيتارتسالا

تايدلبلا بلغأل ةينويدملا ديدست يف زجع ةيطغتل ءاج هالعأ روكذملا قودنصلل صصخملا ج.د رايلم 2 غلبم نإ
.لامعلل اروجأ قفني تايدلبلا ضعب ةينازيم نم %50 نأ لجسيو

ج.د رايلم 1.7 صيصخت مت هنإف ،ىربكلا رئازجلا ةظفاحمل ج.د رايلم 4 براقي ام غلبم صيصختب قلعتي اميف
ةظفاحم ىوتسم ىلع ةينمألا حلاصملل يقابلاو اهريغو لاصتالا لئاسوب نطولا ربع يدلبلا سرحلا زيهجتل هنم
.ىربكلا رئازجلا

قودنصلا اذه ميظنت ةيفيك ددحي ارخؤم هيلع عقو ايميظنت اصن كانه نإف ،بونجلا ةيمنتب صاخلا قودنصلل ةبسنلاب
،ةحايسلا اهيف امب تالاجملا فلتخم يف داصتقالا معدت يتلا ةماعلا ةـعفنملا تاذ عيراشملا لـك ليومتو ةيطغتل
راطإ جراخ ليومتلا اذهو ةديفملا عيراشملا لك ديدحتو ريكفتلل ناجل ءاشنإ ةينعملا تايالولا لك نم بلط كلذ قيقحتلو
ةساردل ةموكحلا سيئر ديسلا ةسائرب ةكرتشم ةيرازو ةنجل ليكشت مت راطإلا اذه يفو ،ةلودلا ةنيزخ نم ليومتلا
تايجاح لك يطغت ال قودنصلا يف ةدوجوملا ج.د رايلم 5.2 غلبم نأ امك ةجمربلل ةحرتقملا عيراشملا تافلم
.)تناج ـ يزيلإ( يوارحصلاقيرطلا زاجنإ لامكتسال عزو دق هالعأ روكذملا غلبملاو ةحرتقملا ةيمنتلا عيراشمو



ةجمرب اذكو ،زاجنالا قيرط يف يه يتلا تانكسلا ليومتل ةيلام تادامتعا حارتقا مت دقف ،نكسلا لاجم يف امأ
.)جد رايلم 22( اهردق ةيفاضإ عفد تادامتعا بلطتي اذهو ،1998 ةنسل نكسم )60.000(ـب ردقت ةديدج تانكس

قوسلا ىوتسم ىلع ددحت اهنكلو ،ايرادإ متي ال هتميق ديدحتو ةرقتسم رانيدلا ةميق نإف ،ةيفرصملا ةموظنملل ةبسنلاب
.بلطلاو ضرعلا اذكو يفرصملا ليوحتلاو تالمعلا قوسو

داجيإ نم دب الف هيلعو داصتقالا ةيمنت ىلع ابلس تسكعنا تاراطإلا ضعبل رييستلا ةقيرط نإف ،كونبلا نأشبو
.ينطولا داصتقالا اهدهشي يتلا ةيداصتقالا تالوحتلا رياستل ةيفرصملا تامدخلاو ءادألا نسحت تايلآ

نع ةمجانلا ةرهاظلا هذه ةجلاعملو ،ةيابجلا نم ابرهت كانه نأ دكؤت ةقيقحلاف ،موسرلاو ةيابجلا صخي اميف امأ
دصق ةينعملا حلاصملل تاميلعت تيطعأ دقف ،يلاملا نزاوتلا قيقحت يف ةيابجلا هبعلت يذلا رودلل مهفو ريدقت ءوس
اهتفرع يتلا لكاشملا مغروةمزألا مغر طاشنلا يف اورمتسا نيذلا ةعانصلا باحصأ ىلع ةباقرلا نم فيفختلا
كانه نإ ذإ ،ةلودلا تاداريإ ىلع يبيرضلا برهتلا ةروطخ نيبت يتلا ماقرألا ضعب ركذ مت لاثملا ليبس ىلعو .دالبلا
يئابجلا ماظنلا سردت ةينطو ةنجل ءاشنإ مت راطإلا اذه يفو ،رييالملا تارشع عفد نم اهباحصأ برهت تافلم
.1999 ةنسل ةيلاملا نوناق صن عورشم دادعإ ءانثأ كلذ نع اريرقت مدقت فوس يتلاو يبيرضلا طغضلا ضيفختو

راعسأ تاريدقت نأشب كارطانوس ةكرش هدمتعت ام نإف ،البقتسمو ايلاح تاقورحملاو لورتبلا رعس صخي اميف
يونسلا طسوتملا رعسلا وه ليمربلل ارالود 15 رعسو هيلع دمتعملا يساسألا عجرملا وه ةماع ةفصب تاقورحملا
عافترا لورتبلل ةردصملا نادلبلا ضعبو ةكرشلا هذه عقوتتو لوألا يسادسلل ةبسنلاب ةكرشلا هذه فرط نم دمتعملا

رارقل ارظن ربمتبس رهش نم ءادتبا كلذو 1998 ةنس نم يناثلا يسادسلا لالخ ارالود 17وأ 16 ىلإ لورتبلا رعس
.ايموي ليمرب )1300000( فلأ ةئامثالثو نويلمب جاتنإلا فقس ضيفختب )كيبوألا( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم

ةيمنتلا يف مهاستو اهعيراشم لك لومت ةربتعم ةدئافبو مخض لامسأرب ةكرش اهنإف ،اهتاذ دح يف ةكرشلل ةبسنلاب امأ
.دالبلل ةيداصتقالا

ةموكحلا تقفتا ،رمألا كرادتلو ،قودنصلا اذهل ةقناخ ةيلام ةمزأ كانه نإف ،تاشاعملل ينطولا قودنصلا نع امأ
.قودنصلا اذهل ةمئالم لولح داجيإل ةساردب مايقلل ةيثالثلا راطإ يف

ةصالخ

يديهمتلا ريرقتلا يف انرشأ دق انكو ةيعوضوم ةيلام تارربم ىلع دمتعي مل اذه ينوناقلا صنلا نأ ىرت ةنجللا نإ
يف عافترا اهنع جتني دقو ةيفرظ الولح دعت يليمكتلا ةيلاملا نوناق يف زجعلا ةيطغتل ةحرتقملا لولحلا هذه نأ ىلإ
:ـب ةنجللا يصوتو .لبقملا ةيلاملا نوناقل ةبسنلاب زجعلا

.تايدلبلا لهاك لقثت يتلا ةيلحملا تاعامجلل ةينويدملا لكشمل يدصتلل صاخ ططخم ةجمرب -الوأ

.ةيحالفلا داوملا ىلع ةفاضملا ةميقلاو ةيكرمجلا ةبيرضلاعضو نيسحت -ايناث

.بونجلا تايالول ءاملاو ءابرهكلا ةريعست يف رظنلا ةداعإ -اثلاث

دوجو مدع اهنم ةصاخو نوناقلا اذه قيبطت نع ةلمتحملا ةيبلسلا راثآلا نم مهتافوخت نع نولخدتملا ربع امك
.ةيمومعلا ةينويدملاو مخضتلاو ةيلاملا تانزاوتلا

،ادج ةلمتحم ةيبلسلا راثآلا هذه نإف مخضتلا ىلإ ةرورضلاب يدؤت نل هذه زجعلا ليومت ةقيرط تناك اذإ ،ديدحتلابو
نم اذهلكو ،لغش بصانم ريفوتو نكسلا ةردن ىلع ءاضقلاو يداصتقالا ومنلا يف ةحومط افادهأ ةموكحلل نإ ثيح
000( فلأ ةئامنامث زاجنإو لغش بصنم )1200.000( فلأ يتئامو نويلم قلخ اهنع رجني ةيومنت عيراشم ءارج

.2000 ةنس ةياهن ىلإ ةلبقملا ثالثلا تاونسلا لالخ نكس )800

نيططخملا لالخ نم تاينيعبسلا يف ةحومطلا فادهألا هذه لثم يف ةبرجت رئازجلل تناك ةنراقملا ليبس ىلعو
نإ ثيح ،ةنيزخلا ىوتسم ىلع ةيلاملا تانزاوتلا يف ةمارص ىلإ عضخي جماربلا ليومت ناك كاذنآ نكلو نييعابرلا
نم ةيلك زيهجتلا عيراشم ليومتل ةرخدم تناكف ةيلورتبلا ةيابجلا امأ ،رييستلا تاقفن ةيطغتل تعضو ةيداعلا تاداريإلا

،ىرخأ ةهج نم ةيمومعلا تاسسؤملا عيراشم تاقفن نم ءزج هب لومي ةنيزخلا ىوتسم ىلع ضئافريفوتلو ،ةهج
ضئاف فرط نم ىطغت ةيمومعلا تاسسؤملا تاقفن تناك امنيب ،اهدراومب ىطغت تناك ةينازيملا تاقفن لك نإف هيلعو
اهتاقفن طغت مل ةينازيملا تاداريإ نإ ثيح ،نآلا امامت رياغم عضولاف ،ىقبت امل ةيجراخلا ةينويدملا نمو ةينازيملا
حمسي نل دالبلل ةيجراخلا ةينويدملا ىوتسم نأ امك ،زجعلا ةيطغتل يفرصملا ماظنلا ىلإ أجلت ةيمومعلا ةنيزخلا دجنو



ىلع ءاليتسالاو ةيمومعلا ةينويدملا عافترا ىلإ يدؤتس هذه ليومتلا ةقيرط نإف يلاتلابو ،عيراشملل يجراخلا ليومتلاب
،يداصتقا دوكر نم هنع رجني امو ،اهنم ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع جاتنإلا عاطقل هجوي ناك ليومت
ىلإ نايدؤت نيتلمتحملا نيتلاحلا اتلكو مخضت نم هنع بترتي امو ةيدقنلا ةلتكلا ديازت ىلإ يدؤي هنإف لصحي مل نإو
.ةيعامتجالا ةلاحلا روهدت

.بقترم وه ام سكع ىلإ داصتقالا ليومت ةقيرط اهرجتو افادهأ رطست اهسفن ةموكحلا دجتس اذكهو

ريضحتل 1999 ةنسل ةيلاملا نوناق ةسارد يف عورشلا لبق ةردابملا ةرورضب ةنجللا يصوت ،اهلك بابسألا هذهلو
ةيلخادلا ةيمومعلا ةينويدملا تامدخ هيف امب ةلودلا ةينازيمو جاتنالا عاطق نينثالا هيرطشب داصتقالا ليومت ططخم
.ةلبقملا تاونس )04( عبرألا وأ )03( ثالثلل اذهو ةيجراخلاو

ةيلاملا نوناق نمضتملا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا ،يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر ديسلا اذه ناك
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو اركش ،ةقداصملل مكيلع هضرعأ يذلاو 1998 ةنسل يليمكتلا

نأ ءاضعألا ةداـسلاو تاديسلا ملعأ ةقداصملا ةيلمع يف عورشلا لبقو ،ررقملا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
انوناق بولطملا باصنلاف ،اوضع 115 وه عومجملا نذإ 17 تاليكوتلا ددعو اوضع 98 وه نيرضاحلا ددع
ىلوألا ةداملا ةوالتل ررقملا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ةقداصملا ةيلمع يف ةرشابم نآلا عرشنو رفوتم ةقداصملا ةيلمعل
.اروكشم لضفتيلف

31 قفاوملا ـه 1418 ناضمر 02 يف خرؤملا 02 ـ 97 مقر نوناقلا لدعي :ىلوألا ةداملا :ررقملا ديسلا
يليمكتلا ةيلاملا نوناق لكشت يتلا هاندأ ماكحألا بجومب ممتيو 1998 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو م1997 ربمسيد
.1998 ةنسل

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش …… مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوصملا نـم ءاـجرلا

اركش …… مهيديأ اوعفري نأ الب نـيتوصملا نـم ءاـجرلا

.اركش …… مهيديأ اوـعـفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

:تاليكوتلا

اركش …… مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوصملا نـم ءاـجرلا

اركش …… مهيديأ اوعفري نأ الب نـيتوصملا نـم ءاـجرلا

.اركش …… مهيديأ اوـعـفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

:ةجيتنلا

اتوص 111:معن

ناتوص:ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

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



قفاوملا ـه1418ناضمر 02يف خرؤملا 02-97مقر نوناقلا نم 80ةداملا لدعت :2 ةداملا :ررقملا ديسلا
:يتأي امك 1998 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو م1997 ةنس ربمسيد 31

تاقفنلا ىلع ةقبطملا ليخادملاو لصاوحلاو تاداريالا ردقت ،نوناقلا اذهب قحلملا )أ( لودجلل اقبط :80 ةداملا
يرئازج رانيد رايلم نينامثو نينثاو ةئامنامث غلبمب 1998 ةنسل ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا
.)ج.د 882.000.000.000(

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

: ةجيتنلا

تاوصأ 110 : معن

ناتوص :ال

.ءيش ال : نوعنتمملا

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

قفاوملا ـه 1418 ناضمر 02 يف خرؤملا 02-97 مقر نوناقلا نم 81 ةداملا لدعت :3 ةداملا : ررقملا ديسلا
:يتأي امك 1998 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو ،م1997 ربمسيد 31

:ةلودلل ةماعلا ةينازيملل ةيئاهنلا ءابعألا ليومتل 1998 ةنسل صصخي:81 ةداملا

يرئازج رانيد فلأ نوسمخو ةئامتسو انويلم نورشعو دحاوو ةئامثالثو ارايلم نوتسو ةئامعبس هردق دامتعإ -1
،نوناقلا اذهب قحلملا )ب( لودجلل اقبط ةيرازو ةرئاد لك بسح عزوي ،رييستلا تاقفنل )جد760.321.650.000(

يرئازج رانيد نويلم نوعبسو ةسمخو ةئامثالثو ارايلم نوتسو نانثاو ناتئم هردق دامتعإ -2
اقبط عاطق لك بسح عزوي ،يئاهنلا عباطلا تاذ ينطولا ططخملا تاقفنل صصخي )جد262.375.000.000(
.نوناقلا اذهب قحلملا )ج(لودجلل

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا



اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 110 : معن

تاوصأ 03 :ال

.ءيش ال : نوعنتمملا

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

قفاوملا ـه 1418 ناضمر 02 يف خرؤملا 02-97 مقر نوناقلا نم 82 ةداملا لدعت :4 ةداملا : ررقملا ديسلا
:يلي امك ممتتو 1998 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو م1997 ربمسيد 31

ةينامثو ةئامو ارايلم نيسمخو نينثاو ةئامثالث غلبمب جمانربل صيخرت فقس 1998 ةنسل جمربي:82 ةداملا
اذهب قحلملا )ج( لودجلل اقبط تاعاطقلا ىلع ةعزوم )جد 352.148.000.000( يرئازج رانيد نويلم نيعبرأو
.نوناقلا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 110 : معن

ناتوص :ال

.ءيش ال : نوعنتمملا

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



قفاوملا ـه 1418 ناضمر 02 يف خرؤملا 02-97 مقر نوناقلا نم 86 ةداملا لدعت :5 ةداملا : ررقملا ديسلا
:يلي امك 1998 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو م1997 ربمسيد 31

نيوكتلا ةيقرت قودنص" ناونعب 090ـ302 مقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباسح نمض حتفي :86 ةداملا
."لصاوتملا ينهملا

:باسحلا اذه يف ديقي

:تاداريإلا يف

…………… )رييغت نودب( ……………

:تاقفنلا يف

…………… )رييغت نودب( ……………

.لصاوتملا ينهملا نيوكتلا جمارب قيبطتب ةقلعتملا رييستلا تاقفن

اهماهمو يساسألا اهنوناقو اهتياصو ددحت صاخ عباط تاذ ةينطو ةئيه صاخلا صيصختلا باسح رييستب فلكت
.ميظنتلا قيرط نع اهريسو اهليومتو اهميظنت تايفيك اذكو

.)رييغت نودب يقابلا( …………… فرصب يسيئرلا رمآلا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 111 : معن

ناتوص :ال

.ءيش ال : نوعنتمملا

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

قفاوملا ـه 1418 ناضمر 02 يف خرؤملا 02ـ97 مقر نوناقلا نم 87 ةداملا لدعت :6 ةداملا : ررقملا ديسلا



:يلي امك ،1998ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو م1997ربمسيد 31

ةيقرت قودنص" ناونعب 091 ـ 302 مقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباسح نمض حتفي :87 ةداملا
."نيهمتلا

:باسحلا اذه يف ديقي

:تاداريإلا يف

……… )رييغت نودب( ……………

:تاقفنلا يف

……… )رييغت نودب( …………………

.نيهمتلا جمارب قيبطتب ةقلعتملا رييستلا تاقفن ـ

باسحرييستب نوناقلا اذه نم 86 ةداملا يف اهيلع صوصنملا صاخلا عباطلا تاذ ةينطولا ةئيهلا فلكت
.هالعأ روكذملا صاخلا صيصختلا

.)رييغت نودب يقابلا( ………… فرصب يسيئرلا رمآلا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 110 : معن

ناتوص :ال

.ءيش ال : نوعنتمملا

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

قودنصلا" ناونعب …… مقر صاخ صيصخت باسح ةنيزخلا تاباسح نمض حتفي :7 ةداملا : ررقملا ديسلا
."زايتمالا قيرط نع يضارألا حالصتسال صاخلا

:باسحلا اذه يف ديقي



:تاداريإلا يف

،ةيميلقإلا تاعامجلاو ةلودلا تاناعإ ـ

،تازايتمالا ةليصح ـ

،ىرخألا قيدانصلل ةلمتحم ةمهاسم ـ

،اياصوو تابه ـ

،ةلمتحملا ىرخألا دراوملا عيمج ـ

:تاقفنلا يف

،حالصتسالا تايلمع يف ةلودلا ةمهاسم ـ

،نيوكتلاو برقتلاو تاساردلا فيراصم ـ

.عيراشملا زاجنإل ةمزاللا ىرخألا تاقفنلا عيمج ـ

.زايتمالا قيرط نع يضارألا حالصتسا جمانرب رييستب ةصاخ ةيداصتقا ةيمومع ةسسؤم فلكت

.باسحلا فرصب يسيئرلا رمآلا وه ةحالفلاب فلكملا ريزولا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

: ةجيتنلا

تاوصأ 110 : معن

ناتوص :ال

.ءيش ال : نوعنتمملا

.ةريخألا 8 ةداملا ىلإ لقتننو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :8 ةداملا : ررقملاديسلا



:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

: ةجيتنلا

اتوص 111 : معن

ناتوص :ال

.ءيش ال : نوعنتمملا

هيف امب ةقداصملل هلماكب نوناقلا صن نآلا مكيلع ضرعنو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
.ـج ،ب ،أ لوادجلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

: ةجيتنلا

اتوص 112 : معن

ناتوص :ال

.ءيش ال : نوعنتمملا

ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ةبسانملا هذهبو هلماكب نوناقلا صن ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
.اروكشم لضفتيلف

ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا



لذب يذلا دوهجملا ىلع نافرعلا تارابعب يلدأل رقوملا مكسلجم ىلإ اددجم هجوتأ نأ ينفرشي ،ةمألا سلجم ءاضعأ
.هيلع مكتقداصم دعب ليزجلا يركش نع مكل ربعأو عورشملا اذه ةسارد ءانثأ

ىلع تاساكعنا نم هنع بترت امو ةيطفنلا راعسألا يف روهدتلاب زيمتي فرظ يف نوملعت امك يتأي نوناقلا اذه نإ
تادامتعا صيصخت لالخ نم ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا معدل ةادأ زيهجتلا ةينازيم دعت امك ،ىربكلا تانزاوتلا
لالخ نمو يلاجعتسالاو يولوألا اهعباط ىلع عيمجلا قفتي يتلاو ةماه ةيعامتجاو ةيداصتقا تايجاح ةيبلتل ةيفاضإ
لجأ نم ةلودلا ةينازيم رييست يف فشقتلاو ةمارصلا ءىدابم مارتحا ىلع انيقبأ دقف ةيساسألا تايجاحلا هذهل ةباجتسالا
لاومألا رييست يف ةموكحلا ىعسم نأ دكؤأ نأ دوأ ةبسانملاهذهبو .يلاملا رارقتسالاو ىربكلا تانزاوتلا ىلع ظافحلا
وحن اهجوم نوكي ومن ،يداصتقالا ومنلا معد دصق دراوملل لثمأ صيصخت إدبم ىلع امود زكتري فوس ةيمومعلا
زكر دق هيلع متقداص يذلا نوناقلا عورشم نإف بابسألا هذهلو ،نطاومللو ينطولا داصتقالل ةحلملا تايجاحلا ةيبلت

اذه اهب ىتأ يتلا زيهجتلا ةينازيم نيسحت لضفبو ،ةماهلا ةيعامتجالا تاطاشنلا ضعبو هايملاو لغشلاو نكسلا ىلع
ءاش نإايباجيإ اروطت يناثلا يسادسلا لالخ فرعت فوس ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاطاشنلا نإف يليمكتلا نوناقلا

.هللا

تاعامجلاو تايدلبلا ةينازيمب صاخلا عوضوملا ىلإ ةرصتخم ةفصب قرطتأ نأ ديرأ ةملكلا هذه ماتتخا لبقو
ةينازيملا ريزو ديسلا يقيدصو انأ انتلصو ةسلجلا هذه لاغشأ قالطنا لبق هنأل ،اهنم يناعت يتلا ةينويدملاو ةيلحملا
عطقو تاطاشنلا ديمجت دعب مهتباصأ يتلا ةريحلا اذكو لاغشنالا اذه حرطل ةيناملربلا لتكلا يلثمم فرط نم تالاصتا
امك ،تقو برقأ يفو لكاشملا هذه لحل اهذختن فوس يتلا ريبادتلا ىلع دكؤأ اذهل ،تايدلبلا ضعب نع ءابرهكلا

هذـهل الح -هللا ءاش نإ– دـجنسو تاـيدلبلا هذه لك عاضوأ ةساردل ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوب لصتنس
تاعامجلاب صاخلا كرتشملا قودنصلا ةدئافل رانيد رايلم )2( ـب ردقي يذلا يفاضإلا صيصختلا لضفب ةينويدملا
ةيئاهن ةعجان لولح تقو برقأ يف حرتقتس ةيلحملا ةيلاملا عوضوم سردت يتلا ةينطولا ةنجللا نأ دقتعأو ،ةيلحملا
ىلع نيبختنملا لكل مئادلا مامتهالا ةرورض ىلع حلأ نأ كلذك ديرأ نكل ،تايدلبلا ةينازيمب صاخلا لكشملا اذهل ةمئادو
ةيأب مايقلا نكمي ال ليومت نودب هنإف تايجاحلا تناك امهمو طاشنلا ناك امهمف ةيابجلا تاداريإ عمجب يلحملا ىوتسملا
ضرفت لكاشملا هذه لك لولح نأ ةفرعمب انل حمستس ةصرف اهنأ دقتعأو ،نينطاوملا تايجاح ىبلت نل يلاتلابو ةيمنت

.يلحملا ىوتسملا ىلع ةدوجوملا صوصخلابو تاقاطلا لك دينجت انيلع

ال امك هيلع ةقداصملاب معدلاو عورشملا اذه ةسارد ءانثأ ةلاعفلا ةكراشملا ىلع اعيمج مكركشأ نأ ديرأ ماتخلا يفو
اذه ةساردل هولذب يذلا دوهجملا ىلع ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل ءاضعأ ىلإ ركشلا ليزجب هجوتأ نأ ينتوفي
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو اركش ،هيونتلا قحتست ةيسايق لاجآ يف ماهلا عورشملا

.)قيفصت(

نأ ةملكلا لوانت ديرت تناك نإ ةصتخملا ةنجللا نآلا وعدأ .ةموكحلا لثمم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتت

.اركش :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا

تالاغشنال هذخأ ىلعو اهمدق يتلا تاحيضوتلا ىلع ةصاخ ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
لكو ةصتخملا ةنجللا ركشأ امك ،ةيلحملا تاعامجلا ةيعضوب ةقالع اهيدل يتلا ةصاخ رابتعالا نيعب ةمألا سلجم
.ةمألا سلجم ءاضعأ

ةعاسلا ىلع تبسلا موي -هللا ءاش نإ- ةماعلا هتاسلج فنأتسيس انسلجم نأ ةداسلاو تاديسلا ملعأ ماتخلا يفو
هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملل احابص )اس 10( ةرشاعلا
.ةعوفرم ةسلجلا ،عيمجلل اركشو هتاكربو

.ءاسم نيثالثلاو ةسداسلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر



 


