
 

  
 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،يواوز رامع ديسلا :ةسائرلا

.ناكسلاو ةحصلا ريزو ،موديق يحي ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.احابص نيعبرألا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

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

.هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ناكسلاو ةحصلا ريزو ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ

26 يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملا مويلا انلامعأ لودج يضتقي
.اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا م 1985 ةنس يرفيف 16 قفاوملا ـه 1405 ماـع ىلوألا ىداـمج

نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلل اقفوو روتسدلا ماكحأل اقبط
لضفتيلف نوناقلا اذه صن لوح ةنجللا هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا ميدقتل ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا
.اروكشم

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

لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا يتأي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن نع ةقحاسلا ةيبلغألاب اهؤاضعأ هيلع قداص يذلاو ينطولا نماضتلاو

ةحصلا ةيامحب قلعتملا م1985 ةنس يرفيف 16 قفاوملا ـه 1405 ماـع ىلوألا ىداـمج 26 يف خرؤملا 85-05
:ريرقتلا صن يلي اميفو ،اهتيقرتو



نم ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل اهب تماق يتلا ةضيفتسملاو ةقمعملا ةساردلا دعب
ىلع عالطالا نم اهئاضعأ ةفاك تنكم يتلاو ةنجللا ةسيئر ،رماع نب ةسينأ ةديسلا ةسائرب ةددعتملا اهتاسلج لالخ
1405 ماع ىلوألا ىدامج 26 يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صنب ةقلعتملا قئاثولا لمجم
ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ عامتسالا دعبو ،اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا م1985 ةنس يرفيف 16 قفاوملا ـه
مهل نيذلا فارطألا ةيقب ىلإ عامتسالا اذكو 1998 ةيليوج 20 نينثإلا موي دقعنملا ةنجللا عامتجا يف ناكسلاو ةحصلا

ةذتاسألل ةينطولا ةباقنلا ،ةيمومعلا ةحصلا ءابطأل ةينطولا ةباقنلا ،ةيبطلا تايقالخألل ينطولا سلجملا( صنلاب ةقالع
يديهمتلا ريرقتلا ةشقانم ضرغبو )نييرئازجلا ءابطألا داحتإ ،نيدعاسملا ةذتاسألاو نييمومعلا نييعماجلا نييئافشتسالا
ةـسلج ةمألا سلجم دقع ،هالعأ روكذملا 05-85 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن اذكو ةنجللا هتدعأ يذلا

ءاضعأ اهيف عمتسا ،ةمألا سلجم سيئر بئان ،يواوز راـمع دـيسلا ةسائرب 1998 ةيليوج 28 ءاثالثلا موـي ةينلع
هيف لوانت ،بابسألل اضرع مدق يذلا ناكسلاو ةحصلا ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ةلخادم ىلإ ةيادبلا يف سلجملا

يتلا بناوجلاب لفكتلا يعاودو هالعأ روكذملا 05-85 نوناقلل ممتملاو لدعملا ينوناقلا صنلا دادعإ تايثيحو فورظ
ةموظنملا ىلع ابلس ترثأ يتلاو دالبلا اهفرعت يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالوحتلا اهتلمأ يتلاو ليدعتلا اهب ءاج
نع يديهمتلا ريرقتلا ىلإ سلجملا ءاضعأ عمتسا مث ةصاخ ةروصب يمومعلا عاطقلاو ةماع ةروصب ةينطولا ةيحصلا
يعاود ثيح نم صنلل الصفم احرش هيف لوانت يذلاو ،ةنجللا ررقم ديسلا همدق يذلا هالعأ روكذملا نوناقلا صن
ركذ امك صنلا نم بناوج ةدع لوح تالؤاستو تاظحالم مدق ذإ ،نومضملاو لكشلا ثيح نم اذكو ليدعتلا بابسأو
مظعم تبصنا ،اوضع رشع ةثالث لخدت اهيف لجُس صنلا لوح ةماع ةشقانم هتلت مث ،لاجملا اذه يف ةنجللا تايصوتب
:يتأي اميف اهركذن يتلاو صنلا اهب ءاج يتلا ةيساسألا رواحملا لوح ،مهتالؤاستو مهتالاغشنا

05-85 مقر نوناقلا نم –20 ةداملا - ليدعت لفغأ دق ليدعتلا صن نأ ىلإ ةراشإلا ردجت :ةماع ةظحالم ،الوأ
يلاحلا روتسدلا نم 54 ةداملا ىلإ ريشت نأ بجي امنيب 1976 روتسد نم 67 ةداملا ىلإ ريشت يتلاو هالعأ روكذملا
."نينطاومللقح ةيحصلا ةياعرلا" ةركف ىلإ "يناجملا بطلا"ةركف نم لاقتنالا ىلإ ةراشإلل 1996 روتسد يأ

ةديدجلا تاطاشنلا مظني اينوناق اغارف جلاعتل تءاج ،ةلديصلا ةيشتفم ثادحتسا ةردابم نإ :ةلديصلا ةيشتفم ،ايناث
:ةيلاتلا تاظحالملا لجسن ةماعلا ةشقانملا ءوض ىلعو ،ةلحرملا تالوحت اهتلمأ يتلا

.نيشتفملا لخدتب حمست يتلا تاودألاو تايفيكلاو بابسألا طبض مدع -2-1

ةعباتم ىلإ يدؤي نأ هنأش نم ثداح ليجست ةلاح يف ةعبتملا تاءارجإلا تددح 12–194 ةداملا -2-2
.ىرخألا تافلاخملاب رمألا قلعتي امدنع اهعابتا نكمي يتلا تاءارجإلا صنلا لفغأ امنيب ،ةيئازج

.ةلديصلا يشتفمل ةمهملا هذه دنسي مل امك شيتفتلل يهيجوتلا يقئاثولا بناجلاب صنلا متهي مل -2-3

تاظحالملا اودبأ مهنأ الإ ءارجإلا اذهب مهبيحرت نع اوربع نيلخدتملا مظعم نأ مغر:يليمكتلا طاشنلا ،اثلاث
:ةيلاتلا تالؤاستلاو

حلاصملل نسحلا ريسلا ةلقرع ىلإ يليمكتلا طاشنلل عوبسألا يف لصاوتم موي صيصخت يدؤي نأ نكمي الأ –1–3
؟ةيمومعلا ةيحصلا ةسسؤملا لخاد ةيبطلا

دوعي نأ هنأش نم يذلاو ؟ةيمومعلا ةيئافشتسالا تاسسؤملا لخاد يليمكتلا طاشنلا ةسراممب حمسي ال اذامل -2–3
تاءافك نم ةدافتسالاب ةيناثلاو ،يليمكتلا طاشنلا ليخادم نع بترتت غلابم ليصحتب ىلوألا ،تاسسؤملا هذهل نيتدئافب

.تاصاصتخالا ضعب يف اميسال صاخلا عاطقلاب ةلماع ةيبط

ىضرملا نيب زييمتلاك ،تازواجتلا ضعب ىلإ – يليمكتلا طاشنلا يأ – ءارجإلا اذه يدؤي نأ نكمي الأ –3-3
؟ةصاخ وأ ةيصخش ضارغأل ،ةيمومعلا ةيئافشتسإلا تاسسؤملا لئاسول ينوناقلا ريغ لالغتسالاو

ماع لوألا ىدامج 9 يف خرؤملا 10–84 نوناقلا هب ءاج دـق ةـيندملا ةمدخلاب لمعلا نإ :ةيندملا ةمدخلا :اعبار
ءارجإلا اذه دعيو لوعفملا يراس لازي ال يذلاو ةيندملا ةمدخلاب قلعتملا م 1984 ةنس يرفيف 11 قفاوملا ـه 1404

هنأ ريغ ةجاحلا هيضتقت الوبقم ارمأ ربتعي امك ،ينطولا نماضتلا أدبم دسجي اليبن ارمأ فادهألاو أدبملا ثيح نم
ةيداملا لئاسولا ريفوت ةيناكمإ مدعك ،تارابتعا ةدعل كلذو عقاو رمأك هب لمعلا مدع حبصأ دق -كلذ تبثت ةبرجتلاو–
ةفاكب لفكتلا ةيناكمإ مدع يلاتلابو ،ةيحصلا ةيطغتلل ةمزاللا ةيلاملا بصانملا ريفوت مدعو ةيعامتجالا ةايحلل
:يلي ام لوح تبصنا بابلا اذه يف تالاغشنالاو تالؤاستلا نإف هيلعو ،اهريغو ددجلا نيجرختملا

ةرقفلا 18 ةداملا نأ اميس ال ميظنتلل هتجلاعم رمأ كرتي ملو نوناقلا اذه عورشم يف ءارجإلا اذه جرُدأ اذامل 1–4
؟كلذ ىلإ ريشت هالعأ روكذملا ةيندملا ةمدخلاب قلعتملا 10–84 نوناقلا نم 2



يليمكتلا ةيلاملا نوناق نأ ةصاخ بناجلا اذهب لفكتلل ةيلاملا تايناكمإلا ينعملا يرازولا عاطقلا صصُخ له 2–4
؟هتيطغتل ةيلام تادامتعا صصخي مل 1998 ةنسل

ةيلحملا تاعامجلا ،ةحصلا ةرازوك ،ءارجإلا اذهب ةينعملا فارطألا عيمج نيب ةقالعلا تطبض له 3–4
؟هسيركتو هديسجت يف ةمهاسملا يلاتلابو ،ىرخألا تاعاطقلاو

ةاواسملا إدبم عم يبطلا كلسلا يهو عمتجملا نم ةددحم ةئف صخي يذلاو ءارجإلا اذه ضراعتي نأ نكمي الأ 4-4
؟نوناقلا مامأ

ربع ةمزاللا ةنزاوتملا ةيحصلا ةيطغتلا العف ققحي نأ هنأش نم ةيندملا ةمدخلاب لمعلا له ،ريخألا يفو 4-5
؟ينطولا بارتلا

ةنجللا تايصوت

:ةيلاتلا تايصوتلا يف ةنجللا اهرصحت يتلاو تاعانق ةدع تزرفأ ةمألا سلجمل ةينلعلا ةسلجلا يف صنلا ةشقانم نإ

:ةلديصلا ةيشتفمب قلعتي اميف ـ

بناوج ةدع بلطتت يتلا ةينالديصلا تاصصختلا بسح نيشتفملا نيوكتب ءانتعالا ةرورض ىلع ةنجللا دكؤت ـ 1
.ةيصصخت ةينقت ةيفرعم

.شيتفتلل ةقيقد طباوض عضوب ةنجللا يصوت ،تافسعتلاو تازواجتلا يف عوقولل ايدافت ـ 2

.اهريغو ةفاظنلاو ةحصلاو ةياقولاب ةفلكملا ةيلحملا تائيهلاو ةلديصلا يشتفم نيب قيسنتلا ةرورض ـ 3

:يلي امب ةنجللا يصوت ،يليمكتلا طاشنلاب قلعتي اميف ـ

.عوبسألا يف نيتيئاسم نيترتف ىلإ يليمكتلا طاشنلل صصخملا مويلا ميسقت ـ 1

يف نييعتلا لوبق طرشب ةيمومعلا ةحصلا يف نيصتخملا ءابطألل يليمكتلا طاشنلا ةسراممب صيخرتلا طبر ـ 2
.اهيلإ نوهجوي يتلا قطانملا

صاخلا عاطقلاب ةلماعلا ةيبطلا تاءافكلل حامسلل نيهاجتالا يف صاخلا عاطقلاو يمومعلا عاطقلا نيب روسج دم ـ 3
ضيرملاو نيوكتلا ىلع ةدئافلاب دوعت يتلاو ةطوبضم تادقاعت راطإ يف ةيمومعلا ةيحصلا تاسسؤملا يف ةسرامملاب
.صاخلا بيبطلاو ةسسؤملاو

اذه ،اهذيفنت ىلع مراصلا فوقولاو ةيقيبطتلا ةيميظنتلا صوصنلا رادصإ ىلع صرحلاب ةنجللا يصوت ماتخلا يفو
لكاشم ةجلاعمل ةيلاقتنا ةيلاجعتسا تاءارجإ الإ يه ام صنلا اذه اهب ءاج يتلا تاءارجإلا نأ ىلع ءارآلا عيمج قفتتو
مقر نوناقلا ةعجارمب نآلا نم ريكفتلا نيعتي هيلعو ،ةينطولا ةيحصلا ةموظنملاب لفكتلل ةيفاك ريغ ىقبت ةيفرظ

.ةيرذج ةفصب هالعأ روكذملا 85-05

صن نع يليمكتلا ريرقتلا ةمألا سلجم ءاضعأ ،يئالمز ،يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس وه مكلذ



ةنس يرفيف 16قفاوملا ـه1405ماع ىلوألا ىدامج 26يف خرؤملا 05-85مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا
،ءاغصإلاو ةعباتملا نسح ىلع مكركشأ .ةقداصملل مكيلع هضرعن يذلاو اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا 1985

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ملعأ ،ةقداصملا ةيلمع يف عورشلا لبقو ،ررقملا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
باصنلاف هيلعو اوضع 123 وه عومجملاو 19 وه تاليكوتلا ددعو ءاضعأ 104 وه نيرضاحلا ددع نأ سلجملا
.اركش ،ىلوألا ةداملا ةوالتل ررقملا ديسلا ىلإ ةرشابم ةملكلا ليحأف رفوتم بولطملا ينوناقلا

26 يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلا ماـكحأ مـيمتتو لـيدعت ىلإ نوناقلا اذـه فدـهي :ىلوألا ةداملا :ررقملا ديسلا
.اهتيقرتو ةحصلا ةيامحب قلعتملا 1985 ةنس يرفيف 16 قفاوملا ـه1405 ماع ىلوألا ىدامج

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش…… مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوـصملا نـم ءاـجرلا

اركش…… مهيديأ اوعفري نأ الب نيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش…… مهيديأ اوـعـفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

:تاليكوتلا

اركش…… مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوـصملا نـم ءاـجرلا

اركش…… مهيديأ اوعفري نأ الب نيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش…… مهيديأ اوـعـفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

:ةجيتنلا

اتوص 120: معن

ءيش ال: ال

.دحاو توص:نوعنتمملا

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

ماع ىلوألا ىدامج 26 يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلا نم سماخلا بابلا ماكحأ ممتت :2 ةداملا :ررقملا ديسلا
داوملا نمضتملاو ،"ةلديصلا ةيشتفم" ناونع لمحي ديدج نماث لصفب 1985 ةنس يرفيف 16 قفاوملا ـه1405

…… :ةيلاتلا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا



:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 118: معن

ءيش ال: ال

.دحاو توص:نوعنتمملا

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

ةلديصلا ةيشتفم :نماثلا لصفلا :ررقملا ديسلا

… ةيلديصلا شيتفتب موقي :1-194 ةداملا

.6 ةحفصلا يف 3 ةداملا صن أرقإ :ةسلجلا سيئر ديسلا

مقر نوناقلا صن نمض لخدي الو ،ةدام ةرشع ثالث هيف ديدج لصف كانه ،ةسلجلا سيئر يديس :ررقملا ديسلا
.ةديدجلا داوملا هذه ةءارق نم نذإ دبالف 85-05

ةحفصلا يف ةثلاثلا ةداملا صن انيلع أرقإ هيلعو طقف ةلدعملا داوملا ةءارق ىلع انقفتا نحن :ةسلجلا سيئر ديسلا
.يلضفت ؟ماظن ةطقن كانه ..اركشو ةسداسلا

.ةسلجلا سيئر يديس اركش :)ماظن ةطقن( ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا

نم دبالف ،05-85 مقر ينوناقلا صنلا يف دوجوم ريغو ديدج لصف هنأل نماثلا لصفلا ةءارق مهملا نم هنأ نظأ
…مكيلإ دوعي يأرلاو داوملا ضعبل تاليدعتلا ضعب هيف يذلا لدعملا صنلا نم ةثلاثلا ةداملا ىلإ لقتنن مث هتءارق

ةنجللا ةسيئر ةديسلا يلضفت ،انضعبل عامتسإلا نم نكمتنل ءودهلا اومزتلإ مكلضف نم :ةسلجلا سيئر ديسلا
.كثيدح يلصاو ةصتخملا



لصف اذهو ،تلدع يتلا داوملا ضعب هيف ،ديدج لصف هنأل ،مكيلإ دوعي يأرلا تلق:ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا
يأرلاف متضفر اذإو كلذ نكيلف هتءارق يف متبغر اذإ ،ديدج لصفب ممتم وهف ةلدعم ةدام ةيأ هب دجوت ال امامت ديدج
.مكيأر

3 ةداملا ىلإ لقتنن يلاتلابو اهيلع ةقداصملا تمت يتلا ةيناثلا ةداملا نمض لخدي لصفلا اذه :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اركشو 6 ةحفصلا يف

ماع ىلوألا ىدامج 26 يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلا نم 201 ةداملا ممتتو لدعت :3 ةداملا :ررقملا ديسلا
:يتأي امك ررحتو ،1985 ةنس يرفيف 16 قفاوملا ـه1405

نويئافشتسالانويئاصخألاو نويئاصخألاو مهنم نولماعلا نويلديصلاو نانسألا وحارجو ءابطألا سرامي
.صاوخ ةفصبو نيمئاد نيفظوم ةفصب نييلاتلا نيماظنلا دحأل اقفو مهتفيظو نويعماجلا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114: معن

ءيش ال: ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

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

قفاوملا ـه1405 ماع ىلوألا ىدامج 26 يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلا ماكحأ ممتت :4 ةداملا :ررقملا ديسلا
:يلي امك ررحتو 4-201و ،3-201 ،2-201 ، 1-201 داوملاب 1985 ةنس يرفيف 16

ذاتسأ ةجردب ماعلا عاطقلا يف نيسرامملا نييعماجلا نييئافشتسالا نيصصختملا كالسأل حمسي :1-201 ةداملا
ةداهش ىلع لصحتم وأ تاونس سمخب اهتدم ردقت ةفصلا هذهب ةسرامملا يف ةيلعف ةيمدقأ تبثي ،دعاسم ذاتسأ ،رضاحم
يف ةيلعف ةيمدقأ نوسرامي نيذلا ةيمومعلا ةحصلا يف نيصصختملا اذكو (D.E.S.M) ةيبطلا مولعلا يف ةلود هاروتكد
.هاندأ ةددحملا طورشلل اقفو ايليمكت اطاشن اوسرامي نأ ،تاونس سمخب اهتدم ردقت ،ةفصلا هذهب ةسرامملا

ةيحصلا تاسسؤملا يف هب صخريو ةيمومعلا ةيحصلا تاسسؤملا جراخ يليمكتلا طاشنلا سرامي :2-201 ةداملا



.يمومعلا هبش عاطقلا ،ةصاخلا رباخملا ،ةصاخلا

ةسراممب صخري ةيمومعلا ةيحصلا تاسسؤملا يف ةيبطلا حلاصملل يداعلا ريسلاب لالخإلا نود:3-201 ةداملا
.ةينوناقلا لطعلا مايأ ىلإ ةفاضإلاب ديفتسم لكل عوبسألا يف دحاو موي دودح يف يليمكتلا طاشنلا

اهبحسو يليمكتلا طاشنلا ةسرامم صخر حنم تايفيك اميس الو ةداملا هذه ماكحأ قيبطت ددحي:4-201 ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع طاشنلا اذه ةبقارمو

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 119: معن

ءيش ال: ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

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

قفاوملا ـه1405 ماع ىلوألا ىدامج 26 يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلا ماكحأ ممتت:5 ةداملا :ررقملا ديسلا
:يلي امك ررحتو 6-201 و 5-201 داوملاب ،1985 ةنس يرفيف 16

،نييئاصخألاو مهنم نيلماعلا نييلديصلاو نانسألا يحارجو ءابطألا فانصأ ةمئاق ايونس ددحت:5-201 ةداملا
قيرط نع ةيندملا ةمدخلا ءادأ ةيفيك اذكو ةيندملا ةمدخلل نوعضخي نيذلا نييعماجلا نييئافشتسالا نييئاصخألاو
.ميظنتلا

.قطانملا بسح تاونس عبرأو نيماع نيب ةحصلا عاطق يف ةيندملا ةمدخلا ةدم ددحت:6-201 ةداملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا



:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 118: معن

ناتوص: ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

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

قفاوملا ـه1405 ماع ىلوألا ىدامج 26 يف خرؤملا 05-85 مقر نوناقلا ماكحأ ممتت:6 ةداملا :ررقملا ديسلا
:يلاتلاك ةررحملاو رركم 265 ةداملاب ،1985 ةنس يرفيف 16

ىلإ نيرهش نم سبحلاب ،شتفملا يلديصلا ماهم ةسرامم لقرعي وأ عنمي صخش لك بقاعي:رركم 265 ةداملا
.نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،رانيد فلأ ةئام ىلإ افلأ نيسمخ نم ةيلام ةمارغبو نيتنس

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش……نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش……نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 118: معن

ءيش ال: ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

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



.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :7 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 118: معن

ءيش ال: ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

.هلمكأب نوناقلا صن ىلع ةقداصملا ةيلمع ىلإ لقتننو 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 118: معن

ءيش ال: ال

.ءيش ال:نوعنتمملا

ةموكحلا لـثمم رـيزولا ديسلا وعدأ ةـبساـنملا هذـهبو هلمكأب نوناقلا اذه صن ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
.لضفتي نأ ةملكلا ذخأ ديري ناك نإ



:ءيش لوق ىلإ ينعفديو رثكأ ةقثلا يف عضو هنأل ينفيخي تيوصتلا اذه ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:ريزولا ديسلا
،برقع ةغدل درجمل لفط تومي الأ ادهع مكيطعأو ،عاطقلا يف ةعوضوملا ةقثلا ىوتسم يف نوكأل ادهع مكيطعأ
،ةناهإلاو ةلزعلا نم هنع رجني امو نامرحلا حفاكن نأ ادهع مكيطعأ ،لماح اهنأ ببسل ةأرما تومت الأ ادهع مكيطعأ
رئازجلا ةمارك صخشي يكل عاطقلا اذه صخي ءيش لكب ادهع يطعأ كلذ ىلإ ةفاضإ ،دهعلا اذهب -هللا ءاش نإ- يفنو
راظتنا يف امئاد ناديملا اذه يف ىقبن ال يكلو تناك ةهج ةيأل ةيعبتلا ةحفاكمب لالقتسالا سيركت ىلع مكدهاعأ امك
وه اذهو ةلادع لكب نكل ،صئاقنلا اهلالخ نم مستقنو ،ةقاشو ةبعص ةمهملا نوكتس ،انتاجايتحا ةيطغتل نيرخآلا جاتنإ
.ديفملا

دهعلا وه اذه ،جراخلا نم الإ تاجايتحالا ىبلت الو بلجت ال ثيح ةلشافلا ةيوسايسلا ةقيرطلاب نيكسمتم ىقبن ال
ثحب كانه نوكيو ،يبطلا وأ يبطلا هبش نيوكتلل ةبسنلاب ءاوس لصاوتملا نيوكتلا نوكي نأ بجي امك .هب مزتلأ يذلا

وأ هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا انبعرت وأ انددهت ال يكل ،دغلا يدحتل تاعاطقلا لك نيب قيسنتو ،يقيقح
.الهس اهيف مكحتلا حبصيو ةيعيبط حبصتف ،مويلا رئازج يف )اريلوكلا(

،ةيعامتجالا ةلادعلا سركي ،ساسحو يويح عاطق هنأل ،هب اناميإو ،عاطقلا اذهل اعيجشت مويلا مكتيوصت ربتعأ يننإ
تومي نأ لبقي ال هنكلو ،لغشلا ةيضق يف ىقشي وأ ،عفترم رعسب بيلح رتل ءارش لبقي يرئازجلا نإ ،ائيش مكل لوقأو
يف طبختي عاطقلا اذه ىقبي نأ نكمي الف كلذ ىلإ ةفاضإ ،مهألا وه اذهو ،ىفشتسملا يف ةيبط ةدعاسم دجي نأ نود هنبا
ةياهن لبق ىقبي الأ ادهع مكيطعأ ،ةلاطبلا دض برحلا محتقي نأ -ةلوهس لكبو- هتعاطتسابو لاعف عاطق هنأل ،لكاشملا
يف اضيأ نوكي ىفشتسملا يف نوكي امو ،نييمألا سانلا لفغتستو ،ةيعرش ريغ ةقيرطب لمعت ةدايع وأ بيبط ماعلا اذه
ىرخأ ةيحان نمو ،ةيحان نم ةلاطبلا ةحفاكمل صاخلا عاطقلا يف يرئازج بابش نيوكت عيطتسن نحنف صاخلا عاطقلا
ىلع لمحأ يسفن دجأ ؟لوقأ يناسع امو ،هللا ءاش نإ ،هقيبطتب موقنس ام لك اذه ،يناوخإ .ةيعامتجالا ةلادعلا قيبطتل

؟لوقأ اذام ،مهنم ضعبلا حرج دق يلخدت نوكل رذعلا ةوخإلا نم سمتلأ ،نيهلا رمألاب سيل اذهو ،ةليقث ةيلوؤسم يقتاع
.)قـيفصت(.لكاشملا هذه نم جرخن نأ بجي

هذه كرحم وه هنأل ،ايوق ةحصلا عاطق نكي مل اذإ ،ةريخألا هذه نوكت الو ،ةيعامتجالا ةلادعلا رئازج ءانب نم دبال
،ةعماجلا يف نيوكتلا كرحم وه ،سفنلا ىلع دامتعالا كرحم وه ،ةيقيقحلا ةيطارقميدلا كرحم وه ،ةيعامتجالا ةلادعلا
انيف عرزيس كلذ نإ .انسح اريس ناريسي اهعاطقو ةحصلا نوكت امدنع عاطقلا وه اذكه ،لصاوتملا نيوكتلا كرحم وه
.لغش بصانم حتف ىلإ ةفاضإ ،للش وأ تاقاعإ نودب ،ةديج ةحص يف ادغ انئانبأ شيعب المأ

يف اهعضوب ينومتعجش يتلا ةقثلا ىوتسم يف -هللا ءاش نإ–نوكأسمكلضفو مكليمج ركشأ ،هب تئج ام لك اذه
.مكيلع مالسلاو

.)قيفصت(

.هفيضت ام اهيدل ناك نإ ةصتخملا ةنجلل نآلا هجوتأو ،ريزولا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

.ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا

ءاضعأ ةفاك ىلإو ةصتخملا ةنجللا ىلإو ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ ركشلاب هجوتأ ،ماتخلا يف :ةسلجلا سيئر ديسلا
.هيلع ةقداصملاو ماهلا ينوناقلا صنلا اذه ةسارد لالخ عيمجلا اهلذب يتلا دوهجلا ىلع ةمألا سلجم

ىلع دحألا دغلا موي ةماعلا هتاسلج لاغشأ فنأتسيس ريخألا اذه نأ ةمألا سلجم ءاضعأ ،ةداسلاو تاديسلا ملعأ
.ةعوفرم ةسلجلاو ،عيمجلل اركش ،احابص ةرشاعلا ةعاسلا

.احابص نيرشعلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


