
 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا:ةسائرلا

.ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.لاوزلا دعب نيرشعلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا

.ةقاطلا ريزو الثمم ةديسلاو ديسلاو ،ةموكحلا لثمم ،ريزولا ديسلاب بحرأو ،اعيمج مكب بحرأ

ررـقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو .ةقاطلا يف مكحتلا نوناق صن ىلع ةقداصملا ،مويلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي
.اروكشم لضفتيلف ،نوناقلا اذه صن لوحيليمكتلا ريرقتلا ميدقتل ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤـشلاةـنجل

،روضحلا ةداسلاو تاديسلا ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ديسلا ،سيئرلا يديس .سيئرلا يديس اركش :ررقملا
.ةقاطلا يف مكحتلا نوناق صن نع يليمكتلا ريرقتلا مكل مدقأ نأ ينفرشي

ةمدقم

دـيسلا ةساـئرب اعامتجا ةنجللا تدقع ،ةيلاملا و ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل ىلع ،ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا نوناقلا صن ةلاحإ دعب
06 موي رخآ اعامتجا تدقع امك .هب ةقلعتملا قئاـثولاو صنلا ىلع هيف تعـلطا ،1998 ربوتكأ 04 موي ،ةنجللا سيئر ،روتيب نـب دمحأ
تاظحالمو تالاغشناو تالؤاست ىلع مجانملاو ةقاطلا ريزو ةموكحلا لثمم ،يفسوي فسوي ديسلا در ىلإ هيف تعمتسا ،1998 ربوتكأ
.ةنجللا ءاضعأ

ةعومجملا سيئر ،بـلاط هللا دبع ديسلا ةسائرب تاعامتجا ةدع لمعلا ةعومجم تدقع ،يديهمتلا ريرقتلا دادعإ دصقو
موي دقع يذلا عامتجالا يف هيلع تقداصو ةنجللا هـتشقان يذلا اهريرقت تـمدقو ،1998 ربوتكأ 10 ىلإ 04 موي نم

.ةنجللا سيئر ،روتيب نب دمحأ ديسلا ةسائرب ،1998 ربوتكأ 18

سيئر ةزعموب ريشب ديسلا ةسائرب سلجملا اهدقع يتلا ةيئاسملا ةينلعلا ةسلجلا يف يديهمتلا ريرقتلا ضرع امك
ءاضعأ اهيف عمتساو صنلا نع اضرع ةموكحلا لثمم ديسلا اهيف مدقو ،1998 ربمفون 14 تبسلا موي ،ةمألا سلجم



.ةنجللا ررقم ،بلاط هللا دبع ديسلا همدق يذلا يديهمتلا ريرقتلا ىلإ سلجملا

تالؤاستلاو تالاغشنالا نم ةلمج تنمضت اًوضع )16( رشع ةـتس اهلالخ لـخدت ةماع ةشقانم ترج دقو
.اهيلع درلل ةموكحلا لثمم ديسلا ىلع تحرط ،تاظحالملاو

،1998 ربمفون 22 دحألا موي اهل ٍعامتجا يف هيلع تقداصو يليمكتلا ريرقتلا ةنجللا تدعأ ،مدقت ام ءوض يف
.ةنجللا سيئر ،روتيب نب دمحأ ديسلا ةسائرب

صنلا ةشقانم ـ 1

سلجملا ءاضعأ تالخدت اذكو ،هيلإ ةجاحلاو هنم فدهلاو هتيمهأ رابتعالا نيعب تذخأو ،صنلا ةشقانمو ةساردب ةنجللا تينع دقل
ةيحانلا نم ،ةقاطلا يف مكحتلل ءاضعألا اهالوأ يتلا ةيمهألاو ،ةهج نم نطولا قطانم نم ريثكلةيوقاّطلا تاجايتحالا تسكع يتلا
.ىرخأ ةهج نم ةيئيبلاو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

سلجملا ءاضعأ تاظحالمو تالؤاستو تالاغشنإ

لاجملا اذه يف ايناديم ةدوجوملا صئاقنلاو ،اهيف مكحتلاو ةقاطلاب ةقلعتملا طاقنلا نم ريثك ىلإ ءاضعألا ضرعت دقل
:يتآلاك يهو

. زاغلاو ءابرهكلا تاروتاف عفد مدع ببسب نينطاوملل تادادعلا عزنـ

. يوقاطلا كالهتسالا ريياعم ديدحتـ

. نطاوملا ةحصو ةئيبلا ىلع هريثأت ىدمب هطبرو ةقاطلا يف مكحتلا عوضومب مامتهالاـ

.ةمظتنملا ةيرودلا ةينقتلا ةبقارملا بايغو تارايسلا ةريظحل ةيرزملا ةلاحلاـ

. يئيبلا ثولتلا ىوتسم سايقل ةصاخ ةكبش دوجو مادعنا ـ

. ةيسمشلا ايالخلا داريتسا تاءارجإ يف ليهستلاو صيخرتلاـ

.نيرخآ نيرمثتسمل لاجملا حتفو ،ءابرهكلا عيزوتو جاتنإل " زاغلانوس " ةكرش راكتحا نم دحلاـ

. عيمملا لورتبلا زاغ عيزوت ناديم يف صاخلا عاطقلل رامثتسالا ليهستـ

.صاصر نودب نيزنبلا لامعتسا ىلع لمعلاـ

ماربإب نوكي كلذو ،نوبز ىلإ لمعتسم هرابتعا نم ،ءابرهكلا لمعتسم عم " زاغلانوس " ةكرش لماعت رييغتـ
. نيفرطلا نيب اهيلع قفتم ةيراجت دوقع

ةحلاصلا هايملا خض تاطحمب قلعتي اميف اميس الو نطاوملا تايجاح ةيبلت ىلع ريتاوفلا ةفلكل يبلسلا ساكعنإلاـ
. برشلل

قطانملا يف اميسالو نطولا قطانم لك يف ةعساولا اهتالامعتسال ارظن ،زاغلا تاروراق ةريعست يف رظنلا ةداعإـ
. ةيفيرلا

معط دعب قذت مل يتلا رشادملاو ىرقلا نم ديدعـلا كانه لازام ،لالقتسالا نم ةنس )36 ( نيثالثو تس رورم دعبـ
.برشلل ةحلاصلا هايملاو زاغلاو ءابرهكلا لاجم يف ةصاخو لالقتسالا

؟ ةيهافر رصنع مأ بونجلا قطانم يف ةايحلل ايرورض ارصنع تافيكملا تحبصأ لهـ

؟ ةيرئازجلا ةلئاعلل يوقاطلا كالهتسالا لدعم طبض مت لهـ

. قلطم لكشب قوسلا داصتقا قطنمل عضخي نأ بجي ةيوقاطلا دراوملا ىلع ظافحلا نإـ

. نطاوملل ةيئارشلا ةردقلا ضافخنا مغر راعسألا عفر قيرط نع ةقاطلا نيمثتـ

. بونجلا قطانم يف ةـصاخ ةـئبوأو ضارمأ ةدع دوجو ىلإ ىدأ ،ديربتلا لئاسو لامعتسا مدع ببس نإـ

. عيزوتلا تاكبش يفو لقنلا تايوتسم يف نوكي دق ةقاطلل طرفملا برستلاـ



. 47و 42نيتداملا فذح حارتقاـ

. ةئيبلا ىلع يوقاطلا ماظنلا تاريثأت نم دحلا ىلع لمعلاـ

. ةرادإلاو ةيمومعلا تاسسؤملا نع ردصي نكلو ،نطاوملا نع ردصي ال ءابرهكلا لامعتسا يف ريذبتلاـ

. زاغلاو ءابرهكلا تادادع عضو دنع ةقباطملا تاداهش " زاغلانوس " ةكرش ميدقت مدعـ

. 42و 12 ،07داوملا يف يرهوج ضقانت دوجوـ

. ةقاطلا يف مكحتلا ةيلمع يف ةربتعم دج ةيمهأ هل يذلا ،يحالفلا عاطقلا 20 ةداملا تلفغأـ

.ينطولا بارتلا ربع ةقاطلا عيزوت نزاوت مدعـ

مجانملاو ةقاطلا رزو ةموحلا لثمم ديسلا در

:يلي امب ءاضعألا تالخدت يف تدرو يتلا طاقنلا ىلع ةموكحلا لثمم ديسلا در دقل

: ةئيبلا ةيامح - 1

: يلي ام بناجلا اذه يف ةذختملا تاءارجإلا ةلمج نمو ،ةئيبلا ةيامح لاجم يف العف دوجوم رخأتلا نإ

. م1999 ةنس ةيادبيف قاوسألا يف صاصرلا نـم يلاـخلا نيزنبلا عيزوتو ضرـع -

زاغلا لامعتسا يف عورشلاب قلعتت اهميمعت متيس ىلوأ ةبرجتب ءدبلل " زاغلانوس " ةكرش اهب تفلك ةردابم كانه -
. ةنسلا سفن ةيادب عم ةمصاعلا يف تالفاحلل ادوقو يعيبطلا

ةرازولا تحرتقا ذإ ،ةيلورتبلا داوملا لقنل صاخلا عاطقلا عيجشتل جمانرب كانه ،ةيلورتبلا داوملا لقن لاجم يفو
يتلا لقنلا ةفلكت نم فيفختلل اذهو ناديملا اذه يف رامثتسالل صاخلا عاـطقلا ىلع بيبانأ )06( ةتس وأ )05( ةسمخ
.تانحاشلا اهب موقت

: ءابرهكلا راعسأ ضيفخت - 2

هذه عيزوـتو لقنل ةرـيـبكلا ةفلـكتلل ارـظـنو ،نـطولا قطانم لك ىوتسم ىلع ةدحوم زاغلاو ءابرهكلا ةريعست
. اهراعسأ ضيفخت نكـمي ال هنإف ،داوملا

ةيقيفوت ةغيص داجيإل عوضوملا اذه سردت ةرازولا نإف ،فيصلا لصف يف ةصاخو بونجلا يف ءابرهكلا لكشم امأ
.ءاتشلا لصف يف هعفدي امو فيصلا لصف يف نطاوملا هعفدي ام نيب نزاوتلا ققحت

: ةيسمشلا ةقاطلا - 3

،دالبلا يف ةيسمشلا ةقاطلل ةيرق لوأ تزجنأ ثيح ،تسارنمت ةيالوب "نسحل يالوم ةقطنم" يف ةبرجت لوأ تأدب
1999 ةيليوج رهش نم ءادتبا هيف لمعلا عرشيس .ضرغلا اذهل ةصصخم ةيرق )20( نيرشع زاجنإل عورشم كانهو
.

. ايرئازج ارانيد )40( نيعبرأ فلكي ةقاطلا هذـه نـم ةعاسلا يف طاوليكلا ةفلك نأ جئاتنلا ترهظأ امك



: ةيفيرلا ءابرهكلا عيراشم زاجنإ يف "زاغلانوس" ةكرش رخأت - 4

نوـموـقي نيذلل بـسني لـب ،بسحف اهدحو " زاغلانوس " ةكرشل ةيفيرلا ءابرهكلا عيراشم زاجنإ يف رخأتلا بسني ال
. اهتنياعمو زاجنإلا لحارم ةعباتم ىلع صرحلا " زاغلانوس" ةكرش ىلعو ،ايناديم زاـجنإلا ةيلمعب

: زاغلا لامعتسا ميمعت –5

عورشم دجوي نكلو ،الـعف اذـه يف نورّخأتم نحنو ،لزانملا ىلع يعيبطلا زاغلا لامعتسا ميمعت يف ريخأت دجوي
" ةكرش دعاست يتلا " كارطانوس " ةكرش لبق نم لومم ،يرئازج رانيد رايلم )60( نوتس هتفلكت ةساردلا ديق
.لزانملا ىلإ زاغـلا لاخدإ ليهستل ينطولا بارتلا لخاد لقنلا بيبانأ زاجنإ يف " زاغلانوس

: لورتبلا جارختسا ءانثأ قرحي يذلا زاغلا - 6

كانه سيلو ،هقارحإ بلطتي امم ،جاتنإلا ةيلمع ءانثأ لورتبلاب اجوزمم نايحألا نم ريثك يف يعيبطلا زاغلا يتأي
.ةقيرطلا هذه ريغ ايلاح رخآ رايتخا

. تانينامثلا ةيادب يف زاغلا نم بعكم رتم رايلم )20( نيرشع ىلإ )16( رشع ةتس نيب ام قرحي ناك دقو

تارايلم )6( ةتس ىلإ )5( ةسمخ ىوتسم ىلإ صلقت دق قرـحي يذلا زاـغلا مجح نإف ،لورتبلا جاتنإ ةدايز مغرو
. ايلاح ايونس بعكم رتم

: تاءانبلل يرارحلا لزعلا - 7

يف كلذ نوكيسو ،ايناديم نكسلا ةرازو عم نواعتلا بلطتي تاءانبلل يرارحلا لزعلاب ةقلعتملا صوصنلا قيبطت نإ
. ةيمومعلا تاطلسلا اهزاجنإب موقت يتلا تاءانبلا ىلع ةيادبلا

نوكت ىرخأ تالاكو عم ،ةقاطلا لامعتساو ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا يهف نوناقلا اذه قيبطت نع ةلوؤسملا ةهجلا امأ
. ةقاطلا ةرازو ةياصو تحت اهعيمج

: يوقاطلا قيقدتلا - 8

ةقاطلا لامعتساو ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا بقارتسو ،يوقاطلا لقنلا لئاسو ىوتسم ىلع ثدحت ةريبك رئاسخ كانه
.ةيلمعلا هذه ايناديم

: ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا - 9

سيلو ،ربكأ تايمكب ةقاطلا كلهتست يتلا تاسسؤملا هليومت يف مهاستو قودنصلا اذـه لـيومت ةيلاملا نوناق ددحي
. نطاوملا

ةقاطلا كلهتست ال يتلا ةيئابرهكلا حيباصملاو ةزهجألل ةجتنملا تاسسؤملل ةدعاسملا ميدقت يف لثمتتف ،هتفيظو امأ
.ةريبك تايمكب

تايصوت ـ 2

ةريظح نأ ملعلا عم ،ةيرود ةباقرلا هذه نوكت ثيحب تارايسلل ةباقرلا تاـطحم مـيمعتو ءاشنإ يف عارسإلا ـ 1
.ةميدق ايلاح ةدوجوملا تارايسلا



لورتبلا زاغ لامعتسا ىلع ،ةرادإلاو ةيمومعلا تاسسؤملا لك مغرت تارارق ذاختاو لئاسولا ريفوت يغبنيـ 2
.اهل ةعباتلا تارايسلا لكل ادوقو عيمملا

. ةقاطلا يف مكحتلا لجأ نم ةعانصلا عيجشت ـ 3

.بونجلا يف يحالفلا عاطقلا يف ةصاخ ةيئاوهلا ةقاطلا لامعتساو زاجنإ عيجشت ـ 4

عاطقو ةئفدتلا يف لمعتسملاو ،ةهج نم تارايسلل لمعتسملا توزاملا نيب رعسلا يف زييمتلا ىلع لمعلاـ 5
. ىرخأ ةهج نم ةحالفلا

ىلإ ريدصتللو ،ةيحان نم ةيلحملا تاجايتحالا دس ضرغل بونجلاب زاغلا تاروراق ةئبعتل تاطحم ءاشنإـ 6
. ىرخأ ةيحان نم ةرواجملا نادلبلا

. ةيفيرلا ءابرهكلل عساو جمانرب زاجنإ ميعدتل ةيلاملاو ةيداملا لئاسولا ريفوت ىلع لمعلاـ 7

توزاملا ريغ ادوقو لمعتسي يذلا يحالفلا داتعلاو ةصاخلا تالفاحلاو تارايسلا داريتسال ةلودلا عيجشتـ 8
. موسرلا ضيفخت قيرط نع كلذو نيزنبلاو

. ىربكلا ندملا يف ةصاخو ينطولا بارتلا ربع يئاوهلا ثولتلا ةبقارمل ةمزاللا ةزهجألا عضو يف عارسإلاـ 9

اهلعجو لمعلا نكامأ ىلإ ةسردملا نم ءادتبا ،نينطاوملا عيمج دنع ةقاطلا يف مكحتلا ةفاقث ءاسرإ ىلع لمعلاـ 10
. يرئازجلا عمتجملا تاينهذ يف ةخسار ديلاقت

اذهل ،نطولا يف تاقورحملا جاتنإعابرأ ةثالث زاغلا لثمي ذإ ،زاغلل ةجتنملا نادلبلا ربكأ نم رئازجلا ربتعت –11
.ربكأ ةفاضم ةميق قيقحتل زاغلا تاقتشم جاتنإ ريوطت يغبني

ضفخ ىلإ لوصولل ةمدقتملا ةيجولونكتلا ليوحت وأ ةكارشلا قيرط نع ةيرورضلا تاينقتلا لك لامعتسا –12
.لورتبلا نم ليمربلا جاتنإ ةفلكت رعس

ةـصالـخ

. عمتجملا دارفأ عيمج قتاع ىلـع عقت لب ،بسحف ينعملا عاطقلا قتاع ىلع عقت ال ةقاطلا يف مكحتلا ةمهم نإ

ارود بعلت نأ ةيوبرتلاو ةيمالعإلاو ةيداصتقالا تاعاطقلا ىلع ضرفت ةغلاب ةيمهأ يستكي ،اهلامعتسا نسح نأ امك
لايجألا لبقتسم يف ريكفتلاو ،ةبعصلا ةلمعلا نم تاطايتحا رـيفوت دـصق نينطاوملا ةيعوتل ،هصاصتخا لاجم يف لك
.ةمداقلا

ىلع ايباجيإ سكعني امب زاغلاو ءابرهكلا ريتاوف ةميق نم ضيفختلا يف ةلاحم ال دعاسي ةقاطلا لامعتسا نسحف
. نطاوملا ةيهافر

. نطاوملا ةحصو ةئيبلا ىلع ظافحلا يف يباجيإلا هرود هل ةقاطلا يف مكحتلا نأ امك

ثولتلا نع ةمجانلا ضارمألاب لفكتلا يف ةلودلا ءابعأ نم صيلقتلاك ،ةريثك عفانم ةقاطلا يف مكحتلا نع جتنيو
. يئيبلا

،تاعماجلا عم قيسنتلاب ،ةددجتملا تاقاطلا لاـجم يـف ثحـبلل نييداصتقالا نيلماعتملاو ةلودلا عيجشت نأ كش الو
. يوقاطلا كالهتسالا ةبسن نم صيلقتلا يف مهاسي

.اركشو ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا ،يئالمز يتاليمز ،سيئرلا يديس ،اذه ناك

باصنلا يلاتلابو ،130 غلبي تاليكوتلا ىلإةفاضالاب نيرضاحلا ددع نأ مكملعأو ،ررقملا ديسلا ركشأ :سيئرلا
.ىلوألا ةداملا ةءارق ررقملا ديسلا نم بلطأو ،ةقداصملا ةيلمع يف عرشن اذل ،رفوتم

اهريطأت لئاسوو ةقاطلا يف مكحتلل ةينطولا ةسايسلا طورش ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي :ىلوألا ةداملا:ررقملا



.ذيفنتلا زيح اهعضوو

:سيئرلا

اركش ……… :مهيديأ اوـعفري نأ مـعنب نيتوصملا نـم ءاـجرلا

اركش …………… :مهيديأ اوعفري نأ الـب نيتوـصملا نـم ءاجرلا

اركش .........…… :مـهيديأ اوـعـفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

:تاليكوتلا

اركش ...........:مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوصملا نم ءاجرلا

اركش.......... :مهيديأ اوـعفري نأ الب نيتوـصملا نـم ءاـجرلا

اركش.......... :مـهيديأ اوـعفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

:ةجيتنلا

اتوص 119 : معن

ناتوص:ال

.تاوصأ 04: نوعنتمملا

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

ةقاطلا مادختسا ديشرت ةيغب ةيقيبـطتلا تاطاشنلاو تاءارجإلا لمجم ةقاطلا يف مكحتلا لمشي:2 ةداملا:ررقملا
.ةئيبلا ىلع يوقاطلا ماظنلا تاريثأت نم دحلاو ةددجتملا تاقاطلا ريوطتو

:سيئرلا

اركش.............:معنب نوتوصملا

اركش.............: الب نوتوصملا

اركش.............:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش.............:معنب نوتوصملا

اركش.............: الب نوتوصملا

.ارش  .............     : نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 121 : معن

دحاو توص :ال

.تاوصأ 04 : نوعنتمملا



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

جاتنإلا تايوتسم فلتخم يف ةقاطلا كالهتسال نسحألا لامعتسالا وه ةقاطلل ديشرلا لامعتسالا :3 ةداملا :ررقملا
.يلئاعلا كالهتسالا اذكو تامدخلاو لـقنلاو ةـعانصلا تاعاطق يف اهل يئاهنلا كالهتسالاو ةقاطلا ليوحتو

:سيئرلا

اركش...........:معنب نوتوصملا

اركش ............: الب نوتوصملا

ارش …………… :  نوعنتمملا
:تاليكوتلا

اركش............:معنب نوتوصملا

اركش............: الب نوتوصملا

.اركش............:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114: معن

ءيش ال:ال

.اتوص 11 : نوعنتمملا

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

،لالغتسالل ةلباقلا ةددجتملا تاقاطلا ليوحت بعش ةيقرتو لاخدإ وه ةددجتملا تاقاطلا ريوطت نإ :4 ةداملا :ررقملا
.حايرلا ةقاطو ةيئاملا ءابرهكلا اذكو )سامويبلا( ةيويحلاو ةيفوجلاو ةيسمشلا تاقاطلا اميسال

:سيئرلا

اركش............:معنب نوتوصملا

اركش............: الب نوتوصملا

اركش............:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش .............:معنب نوتوصملا

اركش .............: الب نوتوصملا



اركش .............:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 113: معن

ناتوص:ال

.تاوصأ 07 : نوعنتمملا

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

ةئفدملا تازاغلا تاثاعبنا نم صيلقتلا وه ةئيبلا ىلع يوقاطلا ماظنلا تاريثأت فـيفخت نإ:5 ةداملا:ررقملا
.ندملا يف تارايسلا تازاغو

:سيئرلا

اركش............. :معنب نوتوصملا

اركش............. : الب نوتوصملا

اركش.............:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش..............:معنب نوتوصملا

اركش..............: الب نوتوصملا

.اركش..............:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114 : معن

دحاو توص :ال

.تاوصأ 8 : نوعنتمملا

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

نع يكالهتسالا ماظنلل ةيلاعف ربـكأ وحن ةقاطلا ىلع بلطلا هيجوت ىلإ ةقاطلا يف مكحتلا فدهي : 6 ةداملا :ررقملا
.ةينطولا ةيوقاطلا ةسايسلا راطإ يف ينطولا يوقاطلا كالهتسالا طمن قيرط

تارايخلا ىلع ،ةقاطلا ىلع بلطلا رييستو هيجوتل ايعجرم اراطإ هرابتعاب ،ينطولا يوقاطلا كالهتسالا طمن دنتسي
:ةيلاتلا ةيوقاطلا



،ةيئاهنلا ةيرارحلا تامادختسالا يف اميسال يعيبطلا زاغلل ىصقألاو يولوألا لامعتسالا ـ

،يعيبطلا زاغلا عم لماكتلاب )GPL( عيمملا لورتبلا زاغ لامعتسا ريوطت ـ

،ةصاخلا اهتامادختسا وحن ءابرهكلا هيجوت ـ

،ةددجتملا تاقاطلا ةيقرت ـ

،ةقاطلل ينطولا كالهتسالا ةينازيم يف ةيلورتبلا تاجوتنملا ةبسنل يجيردتلا ضيفختلا ـ

اهليوحتو ةقاطلا جاتنإ ىوتسم ىلع ةقاطلا تايداصتقاو تاقاطلا نيب ام تالادبتسالاو ةقاطلا ىلع ظافحلا ـ
.اهلامعتساو

:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش..................:معنب نوتوصملا

اركش..................: الب نوتوصملا

.اركش..................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 113 : معن

.ءيش ال:ال

.اتوص 11 : نوعنتمملا

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

يجولونكتلا روطتلا عيجشتو ةيقرت نمضي ،ةماع ةعفنم اذ اطاشن ةقاطلا يف مكحتلا ربتعي :7 ةداملا :ررقملا
:ربع اميسال ةميدتسملا ةيمنتلا قيقحت يف مهاسي امك ةيداصتقالا ةيلاعفلا نيسحتو

،اهئامنإو ةددجتملا ريغ ةينطولا ةيوقاطلا دراوملا ىلع ظافحلا ـ

،ةلاعفلا ايجولونكتلا رشنو ينقتلا عادبإلاو يومنتلا ثحبلا دوهج ةيقرت ـ

،ةينارمعلا ةئيهتلا لاجم يف تانزاوتلا نسحأ نع ثحبلا يف ةمهاسملاو ةئيبلا ةيامحو ةايحلا راـطإ نـيسحت ـ

،ةقاطلا عاطق يف رامثتسالا تاجايتحا صيلقت ـ

،ةينطولا ةيوقاطلا تاجايتحالا ةيبلت ـ

.يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع تاسسؤملا ةيسفانتو ةينطولا ةيجاتنإلا نيسحت ـ



:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

.اركش....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 116 : معن

دحاو توص: ال

.تاوصأ 08 : نوعنتمملا

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

تاءارجإلاو طورشلاو تامازتلالا ىلع ةقاطلا يف مكحتلل ةينطولا ةسايسلا قيبطت دنتسي :8 ةداملا :ررقملا
:ةيلاتلا ةيرورضلا

،ةيوقاطلا ةيلاعفلاب ةصاخ تايضتقمو سيياقم لاخدإ ـ

،ةيوقاطلا ةيلاعفلا ةبقارم ـ

،يرودلاو يمازلإلا يوقاطلا قيقدتلا ـ

،ةقاطلا يف مكحتلل ينطو جمانرب ـ

،يومنتلا ثحبلا ـ

،ةقاطلا يف مكحتلا ليومت ـ

،ةيعيجشتو ةيزيفحت تاءارجإ ـ

،ةقاطلا يف مكحتلا تايلمع قيسنت ـ

،يوقاطلا ماظنلا ةفرعم نيسحت ـ

.نيلمعتسملا سيسحت ـ

:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا



اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

.اركش....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114 : معن

ءيش ال:ال

.تاوصأ 09 : نوعنتمملا

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

ةيلورتبلا داوملاو تازاغلاو ءابرهكلل ةلمعتسملا ةزهجألا اذكو ةديدجلا ينابملاو تايانبلا عضخت : 9 ةداملا :ررقملا
.ةصاخ تاميظنت راطإ يف ةعوضوملا ةقاطلا داصتقاو ةيوقاطلا ةيلاعفلا تايضتقمو سيياقمل

:سيئرلا

اركش ..................:معنب نوتوصملا

اركش ..................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش................:معنب نوتوصملا

اركش................: الب نوتوصملا

.اركش..............: نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 115 : معن

ناتوص:ال

.اتوص 12: نوعنتمملا



.10ةداملا ىلإ لقتننو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.ميظنتلا قيرط نع ةديدجلا تايانبلل يرارحلا لزعلا ريياعم ددحت:10 ةداملا :ررقملا

.ةقاطلا تايداصتقا عجشت يتلا ةيوقاطلا ةيدودرملاو ءانبلل ريياعم يرارحلا لزعلا ريياعم ربتعت

:سيئرلا

اركش...............:معنب نوتوصملا

اركش...............: الب نوتوصملا

اركش...............:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...............:معنب نوتوصملا

اركش...............: الب نوتوصملا

ارش  ...............:      نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114 : معن

دحاو توص:ال

.اتوص 11 : نوعنتمملا

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

:يلي ام ددحي ،اهزاجنإو اهروصت دنع ،ةديدجلا تايانبلاب صاخلا يرارحلا ميظنتلا نإ:11 ةداملا :ررقملا

يتلا ةنكمألل ةيخانملا تايطعملا بسح ،ينابملا نم فنص لكل ةيوقاطلا ةيدودرملا ريياعمو تايانبلا فانصأ ـ
،تايانبلا هذه اهب دجوت

ةيعونبو ىنبملل يجراخلا فالغلا تاحتفو ذفانم ةيكاسمإبو ةيرارحلا ةمواقملاب صاخلا ءانبلاب ةقلعتم ةينقت ريياعم ـ
،ءاوهلا فييكت وأ ةئفدتلا مظن ةزهجأبو تاحتفلاو ذفانملابو اهبيصنت طمنو ةلزاعلا داوملا

.ةقاطلا تايداصتقاو ةيوقاطلا ةيلاعفلا ريياعم عم قباطتلا ةبقارمو تابثالاو ةقداصملاب ةقلعتم بيلاسأ ـ

:سيئرلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش.................. : الب نوتوصملا

اركش.................. :نوعنتمملا

:تاليكوتلا



اركش ....................:معنب نوتوصملا

اركش ....................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114: معن

ءيش ال:ال

.اتوص 12: نوعنتمملا

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

.يرارحلا لزعلا قيبطتل ةيمازلإلا ةفصلا نـم ةـيدرفلا تايانبلا ةيلاقتنا ةلحرمل ىنثتست :12 ةداملا:ررقملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

:سيئرلا

اركش..................:معنب نوتوصملا

اركش.................: الب نوتوصملا

اركش.................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش................ :معنب نوتوصملا

اركش.................: الب نوتوصملا

.اركش.................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 115 : معن

دحاو توص:ال

.اتوص 11 : نوعنتمملا

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

ءابرهكلل ةلمعتسملا ةزهجألا ىلع قبطنت يتلا ةقاطلا تايداصتقاو ةيوقاطلا ةيلاـعفلا ريياـعم نإ :13ةداملا :ررقملا
.ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع لمعتسم وأ عابم ديدج زاهج لك صخت ةيلورتبلا داوملاو زاغلاو



:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

.اركش....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114 : معن

ءيش ال:ال

.اتوص 11 : نوعنتمملا

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

.اهتئبعت فالغ ىلع اذكو ةزهجألل ةيوقاطلا ةيدودرملا تاقاطب ىلع تافصاوملا رهشت :14 ةداملا :ررقملا

:سيئرلا

اركش......................:معنب نوتوصملا

اركش ..................... : الب نوتوصملا

اركش.....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

.اركش.....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 115 : معن

ءيش ال :ال

.تاوصأ 09 : نوعنتمملا



.15ةداملا ىلإ لقتننو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

:يلي ام اميسال ةيوقاطلا ةيلاعفلاب صاخلا ميظنتلا ددحي :15 ةداملا :ررقملا

،مهنم فنص لكل ةيوقاطلا ةيلاعفلاب ةصاخلا ريياعملاو ةزهجألا فانصأ ـ

،اهيلع قيدصتلا وأ ةزهجألل ةقباطملا تابثإ ءارجإ ـ

تامالعلا اذكو تاقاطبلا عضو ناكمو ةقيرطو نوللاو داعبألاو ةداملاو لكشلا اهنم اميسال ةزهجألا فيصوت ماظن ـ
.اهيوتحت يتلا ةزيمملا

:سيئرلا

اركش .................:معنب نوتوصملا

اركش .................: الب نوتوصملا

اركش .................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ..................:معنب نوتوصملا

اركش ..................: الب نوتوصملا

.اركش .......................: نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 113 : معن

ءيش ال :ال

.تاوصأ 10 : نوعنتمملا

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

ةصاخلاريياعملا عم ةقباطملا تابثإو ةظحالمب حمسي ،ةيوقاطلا ةيلاعفلا ةبقارم ماظن عضوي :16ةداملا :ررقملا
.ةزهجألاو تادعملاو تازيهجتلل ةيوقاطلا ةيدودرملاب

:سيئرلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا



اركش ...................:معنب نوتوصملا

اركش ...................: الب نوتوصملا

.ارش ...................:      نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 110 : معن

ءيش ال :ال

.تاوصأ 10 : نوعنتمملا

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

ةقباطملا تابثإب ةفلكم ةصتخم رباخم وأ/و تائيه ةيوقاطلا ةيلاعفلا ةبقارم نامضب موقت :17 ةداملا :ررقملا
.ةينعملا تارازولا لبق نم ةدمتعمو

:سيئرلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

.اركش...................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 113 : معن

ءيش ال :ال

.تاوصأ 09 : نوعنتمملا

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

:ىلع اميسال ةيوقاطلا ةيلاعفلا ةبقارم قبطنت :18 ةداملا :ررقملا

،تايانبلل ةيوقاطلا ةيدودرملا ريياعم عم اهتقباطم تابثإ دصق ،ةديدجلا تايانبلا ـ



ريياعم عم ةيوقاطلا اهتقباطم تابثإ دصق ،ةرركملا ةيلورتبلا داوملاو زاغلاو ءابرهكلل ةلمعتسملا ةزهجألا ـ
،ةزهجألا فيصوت ةقاطب ىوتحم ةحص ةبقارم اذكو ةزهجألل ةيوقاطلا ةيدودرملا

نم دكأتلا دصق اينطو ةدمتعم ريياعم ساسأ ىلع ايرود اهتبقارمب كلذو ،تاكرحملا تاذ تايلآلاو تارايسلا ـ
.ةيئيب ريياعمو ةيوقاطلا ةيدودرملا ريياعم عم ةمئالتم طورش يف اهريس

:سيئرلا

اركش........................:معنب نوتوصملا

اركش........................: الب نوتوصملا

اركش.......................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

.اركش..................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 115: معن

تاوصأ 3:ال

.اتوص 11 : نوعنتمملا

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

.ميظنتلا قيرط نع اهتسراممو ةيوقاطلا ةيلاعفلا ةبقارم ميظنت بيلاسأو قرط ديدحت متي :19 ةداملا :ررقملا

:سيئرلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ....................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

.ارش   ..................:      نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 113 : معن



دحاو توص :ال

.اتوص 14 : نوعنتمملا

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

تآشنملل ةقاطلا كالهتسا ةبقارمو ةعباتمب حمسي يرودو يرابجإ يوقاط قيقدت ماظن ءاشنإ متي :20 ةداملا :ررقملا
.لثمألا يوقاطلا اهريس نامض دصق ،تامدخلاو لقنلاو ةعانصلا تاعاطق نم لك يف اكالهتسا رثكألا

:سيئرلا

اركش................... :معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش......................... :نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش .....................: الب نوتوصملا

.اركش .....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 112 : معن

ءيش ال :ال

.تاوصأ09 : نوعنتمملا

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

ءادألا ىوـتسم ةبقارمو ةيداصتقالاو ةينقتلا تاصوحفلا نم ةعومجم يوقاطلا قيقدتلا لمشي :21 ةداملا :ررقملا
.حيحصتلا تاءارجإ جمانرب حارتقاو ةقاطلل طرفملا كالهتسالا بابسأ ديدحتو ةينقتلا ةمظنألاو تآشنملل يوـقاطلا

:سيئرلا

اركش .....................:معنب نوتوصملا

اركش .....................: الب نوتوصملا

اركش ........................:نوعنتمملا



:تاليكوتلا

اركش .....................:معنب نوتوصملا

اركش .....................: الب نوتوصملا

.اركش.......................: نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 108 : معن

ءيش ال : ال

تاوصأ 10: نوعنتمملا

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

ةفلكملا ةرازولا لبق نم نيدمتعم ءاربخو تاسارد بتاكم فرط نم ةيوقاطلا تاقيقدتلا ىرجت :22 ةداملا :ررقملا
.اهتبقارم تحتو ةقاطلاب

:سيئرلا

اركش......................:معنب نوتوصملا

اركش......................: الب نوتوصملا

اركش.........................: نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش......................:معنب نوتوصملا

اركش......................: الب نوتوصملا

.اركش...................... :نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114 : معن

دحاو توص : ال

.تاوصأ 10: نوعنتمملا



.23ةداملا ىلإ لقتننو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

ةيرودو قيقدتلل تآشنملا عاضخإ سيياقم ددحت يتلا ةقاطلا كالهتسا تايوتسم عضو متي:23 ةداملا :ررقملا
.ميظنتلا قيرط نع قيقدتلاب نيفلكملا دامتعاو يوقاطلا قيقدتلا ةسرامم بيلاسأو قيقدتلا

:سيئرلا

اركش......................:معنب نوتوصملا

اركش......................: الب نوتوصملا

اركش......................... :نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش......................:معنب نوتوصملا

اركش......................: الب نوتوصملا

.اركش.........................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 112 : معن

ءيش ال :ال

.اتوص 11: نوعنتمملا

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

تاعامجلاو تارادإلا حلاصل ينقتلا ليهأتلا ةداعإو نيوكتلاب ةصاخ تاءارجإ ذاختا متي :24 ةداملا :ررقملا
.ةقاطلا تايداصتقاو ةيوقاطلا ةيلاعفلا ةيقرت دصق ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤِملاو ةيميلقإلا

.نوناقلا اذه نمض هيـلع صوصنملا ةيوقاطلا ةيلاـعفلا جماـنرب راطإ يف تايلمعلاو تاءارجإلا هذه ددحت

:سيئرلا

اركش ......................:معنب نوتوصملا

اركش ......................: الب نوتوصملا

اركش ......................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ......................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

.ارش ................... :  نوعنتمملا

:ةجيتنلا



اتوص116 : معن

ءيش ال :ال

.تاوصأ 8 : نوعنتمملا

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

،يسردملا طسولاو روهمجلل ةهجوم ةيمالعإو ةيوبرتو ةيسيسحت تايلمع ذـيفنتلا زـيح عضوت : 25 ةداملا :ررقملا
لاصتالاو ةينطولا ةيبرتلا جمارب راطإ يف تاءارجإلا هذه جردنت .ةقاطلا تايداصتقا ةفاقث ةيقرتو ميمعت ةيغب كلذو
.ةلودلا لبق نم ةرطسملا يوبرتلا راهشإلاو

:سيئرلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش.................. :نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

.اركش  : نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 115 : معن

ءيش ال :ال

.تاوصأ 08 : نوعنتمملا

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

تالاجملا يف ريبادتلاو تاءارجالاو عيراـشملا لمجم ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا جمانربلا لمشي:26 ةداملا :ررقملا
:ةيلاتلا

،ةقاطلا داصتقإ ـ

،تاقاطلا نيب ام لادبتسالا ـ

،ةددجتملا تاقاطلا ةيقرت ـ

،ةيوقاطلا ةيلاعفلا ريياعم دادعإ ـ

،ةئيبلا ىلع ةقاطلا راثآ نم صيلقتلا ـ



،ةيوقاطلا ةيلاعفلا لاجم يف نيوكتلاو مالعإلاو ةيبرتلاو سيسحتلا ـ

.ةيوقاطلا ةيلاعفلا لاجم يف ثحبلا ـ

.تاونسلا ددعتم اعباط ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا جمانربلا يستكي

:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش................... :معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

.اركش نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 115 : معن

ءيش ال:ال

.تاوصأ 09: نوعنتمملا

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

تاءارجإ ليجستب كلذو ايونس ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا جمانربلا ميعدتو ةعجارم نكمي:27 ةداملا :ررقملا
.يولوألا عباطلا تاذ ةيوقاطلا ةيلاعفلا عيراشم وأ تايلمعو

:سيئرلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ...................:معنب نوتوصملا

اركش ...................: الب نوتوصملا

اركش ...................:نوعنتمملا



:ةجيتنلا

اتوص 113 : معن

ءيش ال:ال

.تاوصأ 10: نوعنتمملا

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

.ميظنتلا قيرط نع ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا جمانربلا دادعإ تايفيك ددحت :28 ةداملا :ررقملا

:سيئرلا

اركش .....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش.................... :نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114 : معن

تاوصأ 3 :ال

اتوص 12 : نوعنتمملا

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

.ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا جمانربلا ليومتل ةقاطلا يف مكحتلل ينطو قودنص سيسأت متي :29 ةداملا:ررقملا

:سيئرلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا



.اركش................... : نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114 : معن

ناتوص:ال

.تاوصأ 10 : نوعنتمملا

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

:قيرط نع ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا لومي :30 ةداملا:ررقملا

،ينطولا يوقاطلا كالهتسالا تايوتسم ىلع ةتوافتم موسر ـ

ىلعو ةيلاملا نوناق قيرط نع قودنصلا اذه ديوزتب ةصاخلاو يوقاطلا كالهتسالا ىلع موسرلا تايوتسم ددحتو
،ةقاطلا يف مكحتلل يونسلا جمانربلل ليومتلا تاجايتحا ساسأ

،ةلودلا تاناعإ ـ

،نوناقلا اذه راطإ يف ةررقملا تامارغلا جتان ـ

.ةقاطلا كالهتسا يف ةطرفملا ةزهجألا ىلع موسر ـ

:سيئرلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

اركش.....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش .....................:معنب نوتوصملا

اركش .....................: الب نوتوصملا

.اركش ..................... : نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 108 : معن

اتوص 18 :ال

.تاوصأ 4 : نوعنتمملا

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

داوملاو زاغلاو ءابرهكلل لمعتسم زاهج لك ةقاطلا كالهتسا يف ةطرفملا ةزهجألاب دصقي :31 ةداملا:ررقملا
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا ةقاطلا كالهتسال ةيعونلا سيياقملا هكالهتسا قوفي يذلاو ،ةيلورتبلا

:سيئرلا



اركش .....................:معنب نوتوصملا

اركش .....................: الب نوتوصملا

اركش .....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

.اركش................... :نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 109 : معن

تاوصأ 8 : ال

.تاوصأ 8 : نوعنتمملا

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

.ميظنتلا قيرط نع ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا لاومأ لامعتسا تايفيك ددحت :32 ةداملا:ررقملا

:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش………………:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

.اركش...................: نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 110 : معن

تاوصأ 10 :ال

.تاوصأ 10 : نوعنتمملا

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

نيسحت يف مهاست يتلا عيراشملاو ةطشنألل ةيكرمجو ةيئابجو ةيلام تازايتما حنم نكمي :33 ةداملا :ررقملا
.ةددجتملا تاقاطلا ةيقرتو ةيوقاطلا ةيلاعفلا

ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف اهيلع صوصنملا تازايتمإلا نم عيراشملاو ةطشنألا هذه ديفتست ،كلذ ىلع ةدايز



.ةيولوألا تاذ لامعألا حلاصل اذكو رامثتسالا ةيقرتب نيقلعتملا

:سيئرلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

.اركش ................... :نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 113: معن

ءيش ال:ال

.تاوصأ 6 : نوعنتمملا

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

.ميظنتلا قيرط نع تازايتمالا هذه ىلع لوصحلا تايفيكو طورش ددحت :34 ةداملا :ررقملا

:سيئرلا

اركش.......................:معنب نوتوصملا

اركش.......................: الب نوتوصملا

اركش.......................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش.......................:معنب نوتوصملا

اركش......................: الب نوتوصملا

اركش...................... :نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 112 : معن

تاوصأ 05 :ال

.تاوصأ 09 : نوعنتمملا

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



اهيلع ةظفاحملاو اهرييستو اهريوطتو ةقاطلاب ةصاخلا ةيئاصحإلا تايطعملا ميظنت نامض متي:35ةداملا :ررقملا
.ةصتخم ةينطو ةئيه فرط نم

نيسحت لجأ نم اهرشنو ةيئاصحإلا تامولعملا ةجلاعم فدهب ةئيهلا هذه ىوتسم ىلع ةيئاصحإلا تايطعملا عمجت
:ـب حامسلاو ينطولا يوقاطلا عاطقلا ةفرعم

،ةقاطلا كالهتسا لوح تاقيقحت ربع اميسال ،ينطولا يوقاطلا كالهتسالا يف مكحتلا ـ

،ةينطولا ةيوقاطلا ةليصحلا دادعإ ـ

،ةيوقاطلا ةيلاعفلا تاردق مييقتو ةقاطلا ىلع بلطلا لوح ةيريدقت تاسارد زاجنإ ـ

ينطولا جمانربلا راطإ يف ةددحملا ةيوقاطلا ةيلاعفلاب ةصاخلا تاءارجإلا ،فورظلا نسحأ يف ،ذيفنتلا زيح عضو ـ
،ةقاطلا يف مكحتلل

،ةيوقاطلا ةيلاعفلا روطتل يرودلا مييقتلا ـ

.يوقاطلا ماظنلل ةيداصتقالا ةيلاعفلا ةعاجن ىدمل يرودلا مييقتلا ـ

:سيئرلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

.اركش.....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

.اركش.....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 115 : معن

ءيش ال :ال

.تاوصأ 10: نوعنتمملا

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

نع اهيلع ةظفاحملاو اهرشنو اهتجلاعمو اهعمجو ةيوقاطلا تايطعملا ميظنت تايفيك ددحت :36 ةداملا :ررقملا
.ميظنتلا قيرط

:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا



:تاليكوتلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 116 : معن

تاوصأ 03:ال

.تاوصأ 08 : نوعنتمملا

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

ةئيه ىلإ ةقاطلا يف مكحتلاب ةقلعتملا ةطشنألاو تاءارجإلا قيبطت طيشنتو قيسنت ةيلمع دنست :37 ةداملا :ررقملا
.يزكرملا ىوتسملا ىلع ةصتخم ةينطو

:سيئرلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

اركش.....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

.اركش.....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114 : معن

ءيش ال :ال

.اتوص 11: نوعنتمملا

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

.ىرخأ تائيه وأ ةئيه ىلإ ينفلا قيسنتلا ةيلمع دانسإ نكمي :38 ةداملا :ررقملا



:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص114: معن

تاوصأ 6:ال

.اتوص 11 : نوعنتمملا

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

تائيهلا وأ ةئيهلا ديفتست ،ةقاطلا يف مكحتلا اهب ىلحتي يتلا ةماعلا ةعفنملا ةيصاخ ىلإ ارظن :39 ةداملا :ررقملا
:نم ةقاطلا يف مكحتلاب ةفلكملا

.طورشلا رتفد راطإ يف ةددحملا ةماعلا ةعفنملا عم بسانتت ةيونس تاناعإ ـ

ةمدخلا ماهمب لفكتلل ةيرورضلا ىرخألا لمعلا لئاسوو تاودألاو ةزهجألا ءارش دنع ةيكرمجو ةيئابج تازايتمإ ـ
.ةيمومعلا

:سيئرلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.................... : الب نوتوصملا

اركش.....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش .....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

.اركش.....................:نوعنتمملا



:ةجيتنلا

اتوص 113: معن

تاوصأ 3:ال

.تاوصأ 10 : نوعنتمملا

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

تايانبلاب صاخلا يرارحلا لزعلاب قلعتملا ميظنتلا يف ةددحملا ريياعملا عم ةقباطملا مدع نإ :40 ةداملا :ررقملا
لمعلا امهب يراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحملا تابوقعلاو تاءارجإلا ىلإ لاغشألا نم نيديفتسملا ضرعي ةديدجلا
.ريمعتلاو ءانبلاب نيقلعتملاو

:سيئرلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

اركش.....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

اركش.....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 111 : معن

دحاو توص :ال

اتوص 11: نوعنتمملا

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

ةلمعتسملاو ،ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع ةلمعتسملا وأ ةعابملا ةديدجلا ةزهجألا عضخت :41 ةداملا :ررقملا
.صاخ مسر ىلإ ،ةيوقاطلا ةيلاعفلا ريياعم قفو ةقاطلا كالهتسا يف ةطرفملاو ةيلورتبلا داوملاو زاغلاو ءابرهكلل

:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا



.اركش....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 107: معن

تاوصأ 04 :ال

.تاوصأ 10: نوعنتمملا

ةداملا ىلإ لقتننو .تاوصأ 108 وهو بولطملا باصنلا ققحت مل اهنأل 41 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
42.

.ةيوقاطلا ةيلاعفلا ريياعمل ةقباطملا ريغ ةميدقلا تايلآلاو تارايسلاو ةزهجألا داريتسا عنمي :42ةداملا :ررقملا

.اهب لومعملا نيناوقلا قفو يصخشلا لامعتسالل دارفألا فرط نم ةدروتسملا تارايسلاو ةزهجألا ىنثتست

:سيئرلا

اركش..................:معنب نوتوصملا

اركش..................: الب نوتوصملا

اركش..................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش..................:معنب نوتوصملا

اركش..................: الب نوتوصملا

.اركش..................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 112: معن

ءيش ال:ال

.اتوص 11: نوعنتمملا

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

تابوقعلل اهيبكترم ضرعت ةيوقاطلا ةيدودرملا فيصوتب ةقلعتملا ماكحألل ةفلاخم لك :43 ةداملا :ررقملا
.فيصوتلا تاقاطب ةنونعب نيقلعتملا نييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

:سيئرلا

اركش..................:معنب نوتوصملا

اركش..................: الب نوتوصملا

اركش.................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش..................:معنب نوتوصملا



اركش..................: الب نوتوصملا

.اركش.................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 113: معن

ءيش ال:ال

.تاوصأ 10 : نوعنتمملا

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

ةيعيرشتلا ماكحألا ىلإ تاكرحملا تاذ تايلآلاو تارايسلل ةيوقاطلا ةيلاعفلا ةبقارم عضخت :44 ةداملا:ررقملا
.ةيزاغلا تارادصإلاو تاكرحملا تاذ تايلآلاو تارايسلل ةيرودلاو ةينقتلا ةبقارملا لاجم يف ةيراسلا ةيميظنتلاو

:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش .....................: الب نوتوصملا

.اركش .....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114 : معن

دحاو توص :ال

.تاوصأ 9 : نوعنتمملا

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

،رهشأ )06( ةتس ةدم يف لثتمت مل يتلاو يوقاطلا قيقدتلا ةيمازلإل ةعضاخلا تاسسؤملا نإ : 45 ةداملا :ررقملا
.قيقدتلا ةفلكت نمث فعض يواست ةمارغ اهيلع ضرفت ،قيقدتلل هنع نلعملا خيراتلا نم ءادتبا

.ةينعملا ةسسؤملا ىدل قيقدتلاب مايقلل قيقدتلل بتكم ابوجو اهل نيعيو قيقدتلا ةيمازلإل ةعضاخ تاسسؤملا هذه ىقبت

:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا



:تاليكوتلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

.اركش....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 113 : معن

تاوصأ 04:ال

.اتوص 12 : نوعنتمملا

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

نيلكوملا ناوعألل اولهسي نأ ةبقارملل ةعضاخلا ةزهجألاو تآشنملاو تاسسؤملا يلغتسم ىلع : 46 ةداملا :ررقملا
.ةينعملا ةزهجألاو تالحملا ىلإ لوصولا

ىلع ةددحملا ةيونسلا ةيوقاطلا ةروتافلا غلبم يواست ةمارغ عفدل نولغتسملا ضرعتي ،راذعإ دعبو ،ضفرلا ةلاح يف
.ةريخألا ةيلاملا ةنسلا ساسأ

:سيئرلا

اركش.................. :معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

.ارش  ...................:      نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 113: معن

تاوصأ 10:ال

.تاوصأ 7: نوعنتمملا

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

ةيعيجشتلاو ةيزيفحتلا تاءارجإلاب ةقلعتملا نوناقلا اذه نم 33 ةداملا ماكحأ مارتحا مدع يدؤي : 47 ةداملا :ررقملا
.ايئزج وأ ايلك ةحونمملا تازايتمالا طوقس ىلإ

:سيئرلا



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 10 : نوعنتمملا

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

اقبط انوناق نيلكوم ناوعأ فرـط نم تبثت رضاحم يف نوناقلا اذه ماكحأ تافلاخم نياعت :48 ةداملا :ررقملا
.ميظنتلا قيرط نع اهديدحت متي ةصاخ تاءارجإل

:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش .....................:معنب نوتوصملا

اركش .....................: الب نوتوصملا

.اركش .....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 108 : معن

تاوصأ 06:ال

.اتوص 16: نوعنتمملا

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

ةفلكملا ةرازولا ىلإ اهنم ةخسن اذكو ةيروهمجلا ليكو ىلإ تافلاخملا ةنياعم رضاحم لسرت :49 ةداملا:ررقملا
.ةقاطلاب



:سيئرلا

اركش....................:معنب نوتوصملا

اركش....................: الب نوتوصملا

اركش....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش.................. : الب نوتوصملا

.اركش....................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 112: معن

تاوصأ 03:ال

.تاوصأ 09: نوعنتمملا

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

نوناق ماكحأل اقبط هقيبطتل ةذختملا صوصنلاو نوناقلا اذه ماكحأل ةفلاخم لك بقاعت :50 ةداملا :ررقملا
.تابوقعلا

:سيئرلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

اركش...................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش...................:معنب نوتوصملا

اركش...................: الب نوتوصملا

.اركش...................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 110 : معن



تاوصأ 10:ال

.تاوصأ 08 : نوعنتمملا

.ةريخألا يهو 51 ةداملا ىلإ لقتننو ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :51 ةداملا :ررقملا

:سيئرلا

اركش.................….:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

اركش.....................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش.....................:معنب نوتوصملا

اركش.....................: الب نوتوصملا

.اركش..................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 114 : معن

ءيش ال :ال

.تاوصأ 04 : نوعنتمملا

.ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

..لضفت ؟ماظن ةطقن كانه

ةقداصملا ىلإ لاقتنالا لبق ماظن ةطقنب لخدتأ نأ تدرأ .سيئرلا يديس اركش : )ماظن ةطقن( ريهاط دمحم ديسلا
143 وه ايلاح ةمألا سلجم ءاضعأ ددع نأ مكحب تاوصأ 107 وه باصنلا نإ لوقأ .هلماكب نوناقلا اذه صن ىلع
،اديج ركذتأ امك .يروتسدلا سلجملا يف سلجملل الثمم بختنا يذلاو انسلجم ةشماكم يتوغ ديسلا رداغ نأ دعب اوضع
فيضأو .تاوصأ 107 يأ باصنلا اذهب اقباس اهانسرد يتلا نيناوقلا داوم نم ريثكلا ىلع انقداص اننأ ،سيئرلا يديس
نأ ،سيئرلا يديس ،مكنم وجرأ هيلعو .أطخ توص هنأ ينغلبأ ـ يطارقميدلا ينطولا عمجتلا ـ يتلتك نم اوضع نأ
.رابتعالا نيعب كلذ اوذخأت

ذخآس نكلو ،تاوصأ 107 سيلو تاوصأ 108 كانه نوكي نأ بجي هيلعو107,25 وه باصنلا :سيئرلا
41 ةداملا ادع ام هلماكب نوناقلا صن مكيلع ضرعأ نآلاو .هيف اقحال بتكملا رظنيسو رابتعالا نيعب اذه مكلخدت
.اركشو هيلع ةقداصملل ةضوفرملا

اركش..................:معنب نوتوصملا

اركش..................: الب نوتوصملا



اركش..................:نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش..................:معنب نوتوصملا

اركش..................: الب نوتوصملا

.اركش ..................:نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 113: معن

تاوصأ 03:ال

.اتوص 12: نوعنتمملا

باصنلا ىلع لصحت مل يتلا 41 ةداملا ادع ام ةقاطلا يف مكحتلا نوناق صن ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
...لخدتلا ديري ناك نإ ةموكحلا لثمم ديسلا نم بلطأ نآلاو .ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا اهيف رظنتس يلاتلابو ينوناقلا
.لضفت

فسوي ديسلا ،يليمز ينلمح دقل ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،سيئرلا يديس اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا
ديسلا ةماخفل صاخ ثوعبمك ،طسوألا قرشلا نادلب يف ةلوجب مايألا هذه موقي يذلاو مجانملاو ةقاطلا ريزو ،يفسوي
داقعنا ةيشع ،بيبوألا ةمظنم يف ءاضعألاو لورتبلل ةجتنملا ةيبرعلا لودلا ضعب ءاسؤر ىدل ةيروهمجلا سيئر
هتايحت مكغيلبت ينلمح دقل لوقأ ،لورتبلا قوس رارقتسا صخي اميف تارارقلا ديحوت دصق ةئاملا دعب ةسداسلا اهترود
يتلا تادوهجملا ىلع ءاضعأو اسيئر ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ تاديسلاو ةداسلا ىلإ ةليزجلا هتاركشت ميدقتو ،ةصاخلا
فرط نم ةمدقملا تاحيضوتلل مهمهفتو هنومضمل قيمعلا مهكاردإ ىلعو ،نوناقلا اذه عورشم ةسارد يف اهولذب
يف ةصاخ ةيمهأ يستكي يذلا عورشملا اذه ءارثإ يف مهاس نم لك ىلإ ركشلاب مدقتي امك .عاطقلا تاراطإو ةرازولا
اذه ىلع ةقداصملا متت نأ دوي ناك امك .ةديدجلا ةيجولونكتلا تاروطتلا عم ىشامتيو ةبعصلا ةيداصتقالا فورظلا هذه
نأ يف كشأ ال هنع ةباينو ىرخأ ةرم همساب انأو ـ كلذ يف ةلاحم ال ـ ّديس سلجملا نكلو هدونب عيمجب عورشملا
ماـيألا يـف ىنمتن يذلاو صنلا اذه ميدقت ىلإ تدأ يتلا بابسألاو يعادلا نومهفتيس ،سلجملا ءاضعأ ،ةداسلاو تاديسلا
ىنعمف "كشأ ال" ةملكلا هذه لوقأ امدنع كشأ الو .ةمألا ةحلصمل كلذو رابتعالا نيعب ذخؤي نأ ،هللا ءاش نإ ،ةمداقلا
.كلذ يف ةحلصملا نوكردي مهنأل يرئازجلا بعشلاو ةمألا نولثمي مهنأ ساسأ ىلع مهريغ نم ىردأ ةوخالا نأ اذه
.مكيلع مالسلاو اركشو ريخلا عيمجلل ىنمتأو

) قيفصت (

يتلا تاسلجلا لك روضحو نوناقلا اذه ةسارد يف ةمهاسملا ىلعو ةبيطلا هتملك ىلع ريزولا ديسلا ركشأ :سيئرلا
يعامتجاو رصاعم نوناق وهو ادج ةمهم ءايشأ ىلع يوتحي هنأل هلماكب نوناقلا اذه ىلع ةقداصملا انينمت .هتلوانت
.نوناقلاو روتسدلل امارتحاو ةيطارقميدلل اقيبطت تارارقلا هذه لثم ذختت نأ بجيو سلجملل ةدايسلا نكلو

.ةقداصملا ةيلمع ةياهن يف ةملك اهيدل ناك نإ ةصتخملا ةنجللا نم بلطأ نآلا

.سيئرلا يديس ال :ررقملا

موي نوكيس ةماعلا انتاسلج لامعأ فانئتسا نأب مكربخأو ،مكتمهاسمو مكروضح ىلع اعيمج مكركشأ :سيئرلا
هللا ءاش نإ ادغ امأ .ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن ىلع ةقداصملل احابص ةرشاعلا ةعاسلا ىلع مداقلا سيمخلا
مكعلطأ نكل يعيرشتلا انجمانرب جراخ اذهو ،ةمألا سلجمل يفاقثلا طاشنلا راطإ يف ةرضاحم تجمرب هنأب مكربخأف
ناملربلا وـضعل يساسألا نوناقلا صن لوح يليمكتلا ريرقتلا ىلع عالطالل يفاكلا تقولامكل نوكيسو .هيلع
.احابص ةرشاعلا ةعاسلا ىلع سيمخلا مويهيلع ةقداصملا ةسلجل ادادـعتسا



…لضفت ؟ماظن ةطقن

ةجمرب لوح،سيئرلا يديس ،ةظحالم يدل .سيئرلا يديس اركش:)ماظن ةطقن( ةميلحنبةقيوطوب ديسلا
ال بايإلاو باهذلل موي فصن ةرتف نأ ريغ نكسلا وأ ءاويالاب صاخ لكشم انيدل سيل هنأ ولو نحنف ،ةماعلا تاسلجلا
.اركشو .ةديعب قطانم نونطقي نيذلل ةبسنلاب ةصاخ رابتعالا نيعب هذه يتظحالم ذخؤت نأ ىنمتأ .انبسانت

.ةعوفرم ةسلجلاو ىرخأ ةرم مكركشأ .ةلبقملا ةسلجلا يف كبيجأس ،اركش :سيئرلا

.ءاسم نيعبرألا ةقيقدلاو ةسماخلا ةعاسلايف ةسلجلا تعفر


