
 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،يواوز رامع ديسلا :ةسائرلا

،ةئيبلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ديسلا :ةموكحلا ليثمت

،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا

.ةموكحلل ماعلا نيمألا ديسلا

.احابص نيثالثلاو ةسداسلا ةقيقدلاو ةرشاعلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر

.ةسلجلا ءانثأ انب قحتليسو ،ةئراط ةمهم يف هنأل هنع بونأ نأ ةمألا سلجم سيئر ديسلا ينم بلط

.ةمألا سلجم ءاضعأ ةفاكو ةموكحلا ءاضعأب بحرأ ةيادبلا يف

مث ةئيبلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ديسلا ىلإ اهجوم ايوفش الاؤس ةيادبلا يف مويلا انلامعأ لودج يضتقي
.ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن ىلع ةقداصملا ىلإ لقتنن

تيآ نارقم ديسلا ،يوفشلا لاؤسلا بحاص ىلإ ةملكلا ليحأ ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلاو روتسدلا ماكحأل اقبط
.اروكشم لضفتيلف ،هلاؤـس حرـطيل ،يبرعلا

.ريخلا حابص ،ءالمزلا اهيأ ،تاليمزلا اهتيأ ،ةموكحلا ءاضعأ ةداسلا ،سيئرلا ديسلا :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

ءادأ يف ةيلحملا تاعامجلا ةدعاسم يف عضاوت لكب ،ةمهاسملا دصقو ،انسلجمل يلخادلا ماظنلا هب حمسي ام راطإ يف
يف نييلحم نيبختنم فرط نم تالسارم ةدع تيقلت امدعب اذهو .ةيلخادلا ريزو ديسلا ىلإ ايوفش الاؤس هجوأ ،اهماهم
ىلع يوتحي اجذومن تذـخأ اـمنإو تايالوو تايدلب ةدع نع الاؤس حرطن نأ نكمي الو .نطولا نم تايالوو تايدلب
.ةيلحملا تاعامجلا يف حئاوللاو نيناوقلا قيبطت ىدمب قلعتيلماك فلم

نأو ،حئاوللاو نيناوقلا قيبطت ىلع رهسلا ،ةموكحلا ماهم نم نأ ىلع صنت روتسدلا نم –85 ةداملا – نأ ركذأ
.ةيلحملا تاعامجلا ىوتسم ىلع كلذب فلكملا وه ةيلخادلا ريزو ديسلا

ةبسنلابو ،اهنم خسن ذخأو تالوادملا رضاحم ىلع عالطالاب نيبختنملا ةصاخو نينطاوملل حمسي ةيدلبلا نوناق نإ
.مهتقفن ىلعو مهباسح ىلع كلذ نوكي نينطاوملل



رضاحم ىلع عالطالا ءاضعأ لواح ثيح ،ىربكلا رئازجلا ةظفاحم نم ،نافيكلا جرب ةيدلب جذومن تذخأ
فرصت تحت تالوادملا رضحم عضو ضفر ةيدلبلا سيئر ديسلا نوكل كلذ نم اونكمتي مل مهنأ الإ تاعامتجالا

ةمكحم سيئر ديسلا نم رمأ ىلع اولصحتو ءاضقلا ىلإ نوؤجلي ءاضعألا ءالؤه ضعبلعج يذلا رـمألا .هـئالمز
.تاعامتجالا رضاحم ىلع عالطالاب ءاضعألا ءالؤهل حامسلاب هيف رمأي 05/08/1998 خيراتب شارحلا

قئاثولا ىلع لوصحلا نم نكمتو ةيدلبلا ىلإ لاقتنالاب يئاضق رضحم ماق ،يئاضقلا رمألا اذه ىلع ءانبو
14/12/1997 يف ةخرؤملا 77/97 مقر ةلوادملا يه تاذلاب ةيدلبلا ءاضعأ ينعيو مهي ناك امو ،ةبولطملا
ملو،)ج.د1.800.000( رانيد فلأ ةئامنامثو نويلم غلبمب يرادإلا باسحلاب هتيوستو يلام داـمتعا حتفب ةصاخلاو
.ةيلمعلا امنإو غلبملا وه دوصقملا نكي

:يلي ام ةلوادملا هذه لالخ نم حضتا يئاضقلا رضحملا اهيلع لصحت يتلا قئاثولا ةسارد دعب

.رخآ عامتجا يأ يف الو 14/12/1997 عامتجا لامعأ لودج يف دامتعالا عوضوم جردي مل.1

.عامتجالا رضحم يف دامتعالا اذه نودي مل.2

،ةلوادملا هذه ىلع اوقداص دق اوضع رشع ةسمخ نم ءاضعأ ةعبس نأ )6 ةحفص( تالوادملا لجس يف درو.3
.ةيبلغألا ىلع لصحتت مل نذإ يهف

.ةيبلغألاب اهيلع ةقداصملا تمت ةلوادملا هذه نأب بدتنملا يلاولا ديسلا ىلإ لسرملا صخلملا يف ءاج.4

رئازجلا ةظفاحم تقفاو ،ىربكلا رئازجلا ظفاحم ىلإو بدتنملا يلاولا ىلإ ةيدلبلا سيئر تالسارم ىلع ءانب.5
ءاضعأ اثلث ماق كلذل ارظن .هيلع قداصت مل ةيدلبلا نأل ينوناق ساسأ يأ نودب غلبملا اذه دامتعا ىلع ىربكلا
وأ ببسلو ،)2/3( 3 ىلع 2 وه بوـلـطـملا ددعلاو ةيدلبلا سيئر نم ةقثلا بحسو رضحملا ىلع عيقوتلاب ةيدلبلا

.ةيدلبلا سيئر فالختسا متي ملو ةحئاللا ىلع اوعقو نيذلا ةرشعلا ءاضعألا نم نيوضع فالختسا مت رخآل

:لاؤسلا

I-ةرازو حلاصم راطخإ مغرو ،اهتروطخ مغر عئاقولا هذه لوح يرادإ قيقحت حتفب ةيلخادلا ةرازو مقت مل اذامل
؟كلذب ةيلخادلا

II-ساسأ يأ نودب يلام دامتعا ىلإ تدأ ةيرادإ قئاثو ريوزت نع ءاضقلا ىلإ ىوكش ةيلخادلا ةرازو عفرت مل اذامل
؟ينوناق

اهمالتسا دعب نافيكلا جرب ةيدلب سيئر ةيحنتب ةقلعتملا ةيدلبلا نوناق ماـكحأ ةـيلخادلا ةرازو مرتحت مل اذامل -ج
؟ءاضعألا يثلث فرط نم عقوملا ةقثلا عزن رضحم

يف نافيكلا جرب ةيدلب سيئر لازي ال ،ةريطخلا عئاقولا هذهب ةيلخادلا ةرازوب نيلوؤسملا عيمج راطخإ دعب -د
؟كلذ نع لوؤسملا نم ،هبصنم

:يلي اميف ةصاخ ةفصب لثمتت لاؤسلا اذه حرط يف ةدمتعملا قئاثولا

.يئاضق رمأ ىلع ءانب يئاضق رضحمل ةنياعم رضحم-

.يئاضقلا رضحملا اهيلع لصحت يتلا تالوادملا لجس نم ةخسن-

.بدتنملا يلاولا ديسلا ىلإ ةهجوملا لئاسرلا-



.نيوضعلا فالختسا تارارق-

.ةيدلبلا سيئر نم ةقثلا عزن ىلع يطارقميدلا ينطولا عمجتلل ىربكلا رئازجلا ةظفاحم بتكم ةقفاوم-

.ةمألا سلجم بتكم فرصت تحت فلملا عضأسو ،اركش

.لضفتيلف ،ةئيبلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ديسلل نآلا ةملكلاو ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلل اركش :سيئرلا

،سيئرلا يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :ةئيبلاو ةيلحمـلا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ديسلا
.نيرقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا

.ربنملا اذه ىلع نم ةرم لوأل مكيلإ هجوتلاو مكنيب يدوجول يتداعس نع مكل برعأ نأ ءدب يذ ءىداب دوأ

نم ةيدلب ريسب قلعتملا ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلا لاؤسل ةينأتم ةءارق نإ .لضافألا ةداسلاو تاديسلا ،سيئرلا يديس
:ةيلاتلا تاظحالملاب ءالدإلا امتح انم يعدتست ،ينطولا بارتلا ربع ةدجاوتم ةيدلب 1541 نيب

1990 ليرفأ 7 يف خرؤملا 08-90 نوناقلا ماكحأ نأ ةمألا سلجم وضع ديسلا ريكذت لكشلا ثيح نم دوأ - الوأ
يغبني ال ذإ ةلماكتمو ةمجسنم ةفصب اهتءارقو اهلوانت بجي ثيحب حوضولا مامت ةحضاو ةيدلبلا نوناق نمضتملاو
ةيرادإ ةباقرل عضخت تايدلبلا نأب ايهيدب رمألا ناك نإو ىتح ريكذتلا اضيأ دوأو .اهاوس نود اهادحإ ىلع دامتعالا
ةيرادإلا ةعطاقملاب رمألاب قلعتي تاذلاب ةلاحلا هذه يفو ،ةيّملسلا ةيصولا تاسسؤملا اهسرامت ةينوناق تايحالص تاذ
.ةيلخادلا ةرازوو ىربكلا رئازجلا ةظفاحمو ءاضيبلا رادلل

سلجم وضع ديسلا اهحرط يتلا ةلأسملا ءازإ الماك اهرودب تماق تاسسؤملا هذه نأ ىلإ ريشأ ددصلا اذه يفو
.اذه يلخدت نم يناثلا ءزجلا يف هنيبأس ام اذهو ،يوفشلا هلاؤس يف ةمألا

اذه حرطي نأ ردجألا نم ناك ثيحب لاؤسلا بحاص اهلمعتسا يتلا ةغيصلا نع لءاستأ امئاد لكشلا ثيح نمو
:يلاتلا وحنلا ىلع لاؤسلا نوكي نأ الدبف ،يباتع لكشب حرطي نأ اضوع يراسفتسا لكشب لاؤسلا

لهو ؟اذكب ةيلخادلا ةرازو تماق له :يتآلاك نوكي نأ طسبألاو ردجألا نم ناك ؟اذكب ةيلخادلا ةرازو مقت مل اذامل
ةفورعم ،ةمرتحم ،ةزراب تايصخش نضتحت ةعاقلا هذه نأ ،سيئرلا يديس ،يلع ىفخي الو …؟اذكو اذك تلعف
مكحمستسأ هيلعو ،ةغالبلاو ةغللا لاجم يف مأ نوناقلاو قوقحلا لاجم يف كلذ ناك ءاوس ةيملعلا اهتالهؤمو ،اهترادجب
ىتح ةيوغللا بيلاسألاب قلعتت لئاسم يف ّتبلا وأ يوغل لادج نع ثـحبأ ال يننأ مـكل دكؤأو ،ةيلاكشإلا هذه ترثأ نإ
:رعاشلا لوقي امكو ،ءيش لك يف ريغلا نم رثكأ صصختلاب تاءاعدا ىلع اذه اندهع يف اندوعت نإو

ةفسلف ملعلا يف يعدي يذلل لق

ءايشأ كنع تباغو ائيش تملع

 

.لكشلا ثيح نم ةظحالمك هب ءالدإلا ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس تددو ام لك اذه

ةلوادملا رضحم نأ ىلإ ريشأ ،لاؤسلا بحاص هركذ يذلا تالوادملا ماظن صوصخبو نومضملا ثيح نم امأ
نأ يونعم وأ يعيبط صخش يأل قحيو ،نينطاوملا مالعإل يدلبلا يبعشلا سلجملا رقمب صصخملا ناكملا يف قلعي
نوناقلا نم –22و 21 نيتداملل – اقبط كلذو ،اهنم ةخسن ذخأي نأو ،سلجملا اذه رضاحم ىلـع ناكملا نيع يف علطي
تـيآ نارـقم ديسلا هيلإ راشأ يذلا مهافتلا ءوس ثودح دنع ىتح نافيكلا جرب ةيدلبب العف مت ام اذه .ةيدلبلاب قلعتملا
اعد دق ءاضيبلا رادلل ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا نأب ديكأت عم نيبختنملا نيب فالتخا نع مجن يذلاو يبرعلا



.اهنم ةخسن ملستو تالوادملا ىلع عالطالا ىلإ نيينعملا نيبختنملا

هنأ يل ودبي ،ينوناق ساسأ نود لاملا دامـتعا ىلإ تدأ ةيرادإ قئاثول ريوزتب لاؤسلا بحاص هفصو امل ةبسنلابو
ةبسنلابف .ةريطخ ةظحالمل ةضرع مويلا نأشلا وه املثم نوكت ال ىتح ،ةيقيقحلا عئاقولا زاربإ فصنملاو ديفملا نم
ردجت لاؤسلا يف روكذملا يلاملا دامتعالا حتف ةنمضتملا 1997 ربمسيد 14 يف ةخرؤملا 97-77 مقر ةلوادملل
ةيرارمتسالاو لضفأ رييست لجأ نم كلذو تايدلبلل يلاملا رييستلا يف ةدوهعملا ديلاقتلل اقفو اهذاختا مت هنأ ىلإ ةراشإلا
ةئيهلا تذختا هلك اذهلو زيهجتلاو رييستلا ناديم يف لاجعتسالا يعدتست يتلا ةيلاملا تايلمعلاب مايقلاو لمعلا يف
يبعشلا سلجملا راطخإ متي نأ ىلع ، (Une ouverture de crédit par anticipation) تادامتعا حتفل ةلوادم ةيذيفنتلا
لوح امأ .سلجملل يلاوملا عامتجالا لالخ ةيوستلا دصق كلذو ،ةلوادملا هذه ىوتحمب ةيذيفنتلا ةئيهلا فرط نم يدلبلا
يفضيو ،رفوتم ينوناقلا باصنلا نإف يلاتلابو ةعبس سيلو تاعيقوت ةينامث نمضتي تالوادملا لجسف ،ينوناقلا باصنلا
ىربكلا رئازجلا ةظفاحم حلاصم لبق نم ةلوادملا هذه ىلع ةقداصملا رربي ام اذه .ةروكذملا ةلوادملا ىلع ةيعرشلا
عفدل تادامتعالا هذه صيصخت مت دقلو .يدلبلا ضباقلا ةريشأتو عامتجالا رضحم ىلع كلذ يف تدمتعا يتلاو
حلاصملا اهيلع تقداص نأ دعب اهزاجنإ مت يتلا لاغشألا يهو "ةمامعوب يح" ميمرت ةداعإ لاغشأب ةصاخلا تاقحتسملا
ىدم لوح نيجتحملا نيبختنملا فرط نم ةيئاضق ىوعد عفر مت دقلف رمأ نم نكي امهـمو ةيرادإلا ةعطاقملل ةينقتلا
.ةلادعلل اهيف لصفلا كرتنلو ةيلمعلا هذهل ةينوناقلا ةيعرشلا

لءاستأل ةظحل فقوتلا دوأ ،ةيدلبلا هذه سيئر ةيحنتب ةقلعتملاو لاؤسلا يف ةدراولا ،ةريخألا ةطقنلا صوصخب امأ
ىلع صن دق نوناقلا نأب املع ،تاعازنلا هذه لثم يف لصفلل مئالملا ناكملا وه مرتحملا ماقملا اذه ناك نإ مكعم
اذإ اهيف لصفلل ةلماكلا ةيحالصلا ةلادعلل ىقبت تلق امكو ،تالاحلا هذه لثم ثودح دنع اهعابتا بجي يتلا تاءارجإلا
يبعشلا سلجملا سيئر نم ةقثلا عزن ةيلمع اهب تمت يتلا ةيفيكلا نأ ىلإ ةراشإلاب انه يفتكأو .كلذ رمألا ىعدتسا
يف رمألا اذه ثدحي نأ لقعيأ لءاستأ انهو هنم 16و 15 نيتداملا اميسال ةيدلبلا نوناق ماكحأل ةقباطم تسيل يدلبلا

عمتجي نأ نكمي هنأ ىلع ةحارص صنت يتلا ةيدلبلا نوناق نم –15 ةداملا – ىوتحم سادي نأو ؟سلجملا سيئر بايغ
مل هنأب ملعلا عم اذه ؟يلاولا نم وأ هئاضعأ ثلث نم وأ هسيئر نم بلطب ةيداع رـيغ ةرود يف يدلبلا يبعشلا سـلجملا
سيئر نم ةقثلا عزن يف نيبغارلا نيبختنملا ناكمإب ناك كلذ نم رثكأو ،ةينوناقلا طورشلا هذه نم طرش يأ رفوتي
،هالعأ اهيلإ راشملا ىلوألا مهتلواحم دعب مايأ ةينامـث تدقعنا يتلا ،ةيداـعلا ةرودلا يف نيبئاـغلاو روكذملا سلجملا
.ةينوناق ةقيرطب اهيف تبلاو لامعألا لودج يف ةطقنلا هذه ليجستل ةرودلا هذه داقعنا ةصرف لالغتسا

ةيدلبب قلعتت ليصافت درسب مكتقهرأ نإ ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس مكحمستسأو
ديسلا عانقإ ىلإ ينم ايعسو ينع امغر كلذ ناكو ةيروهمجلا بارت ربع ةدجاوتملا ةيدلب 1541 نمض نم ةدحاو
ايرادإ اقيقحت تحتف نأو اهل قبس ثيح ،لفكت نسحأ عوضوملاب تلفكت دق ةيلخادلا ةرازو نأب ةمألا سلجم وضع
نيبختنمب قلعتي رمألا نأو اصوصخ ،هـب لومعملا عيرشتلا ةاـعارم عم هتاروطت بثك نع عباتت اهحلاصم نأو ،هلوح
قئاقحب يتأت امم رثكأ اماكحأ اهتايط يف لمحت ةعفارم هبش اهنع بجحت نأ نكمي ال يتلا ةقثلا هذه ،مهيبخان ةقث اولان
.ةعقاو

مويلا يلع حرط يذلا يوفشلا لاؤسلا ىلع يدر وه ،ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس مكلذ
ردـصم لكشي يذلا ءيشلا وهو ،ةيددعت ةبختنم ةيبعش سلاجم لبق نم ّريست يتلا ،انتايدلب نم ةيدلبب قلعتي يذلاو
يذلا رمألا وهو ،ريغ ال ماعلا حلاصلا ةمدخ اهفده نوكي ،ةيلاثم ةيطارقميد ديسجت يف انلمأ اذكو انزازتعاو انحاـيترا
،ةنيهر هسفن نطاوملا اهيف دجي يتلا تاعارصلا يدافتب كلذو ةليبنلا اهميق ةيلحملا انتاسسؤم تعجرتسا اذإ الإ ىتأتي نل
.ةيحض نطاوملا اذه نم لعجت يتلا تايبلسلا نم دحلابو

هئارثإ دعب حمسي فوس ةيلخادلا ةرازو لبق نم هدادعإ مت يذلا ةيدلبلا نوناق ليدعت عورشم نأب نيقي ىلع انأو
ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا قئاقحلا عم ةيلحملا انتاعامج ريس فييكتب ،ناملربلا فرط نم هيلع ةقداصملاو
.اهززعيو ءشنلا ةثيدحلا ،ةيطارقميدلا انتبرجت حاجن نمضي امم اندالبل

،مكئاغصإ ىلع مكركشأو ،اليلق تلطأ نإ رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ يتداس يتاديس ،سيئرلا يديس مكحمستسأ
.مكيلع مالسلاو



؟رثكألا ىلع قئاقد سمخ دودح يف كلذو ةملكلا لوانت لاؤسلا بحاص ديري له ،ريزولا ديسلل اركش :سيئرلا

.اركش ،يلخادلا ماظنلا هب حمسي ام دودح يف ،سيئرلا يديس ،معن :يبرعلا تيآ نارقم ديسلا

؟ةجردلا هذه ىلإ ةيلخادلا ريزو ديسلا لاؤسلا اذه جرحأ اذامل لءاستأ - الوأ

ىدل لاؤسلا عاديإ خيرات ىلإ هنأل ،تارارقو تاءارجإ تذختا ةيلخادلا ةرازو نأب عمسأ نأ ىنمتأ تنك – ايناث
ديسلا عم لادج يف لخدأ ال .ةمألا سلجم بتكم ىلإ ملسيس تلق امك فلملاو ،ءارجإ يأ ذختي مل ةمألا سلجم بتكم
امنإو كلذل الحم سيل ةمألا سلجم نأل ةفيفخلاو ةليقثلا ديكوتلا نون يف ثحبلاو ةيغالبلا لئاسملا نع ةيلخادلا ريزو
.طقف ةموكحلا لامعأل ناملربلا ةباقرب قلعتت ةينوناق لئاسم راطإ يف اذه يلاؤس لخدي

ةيفيك يف رارحأ ناملربلا ءاضعأو ،هتبوجأ يف رح هنإ ةيلخادلا ريزو ديسلل لوقأل مكحمستسأ لاؤسلا ةغيص نعو
لعفت مل اذامل وه حورطملا لاؤسلاو ؟ةرازولا تلعف اذام ةغيصب لاؤسلا حرطي نأ ضورفملا نم هلوقف ،ةلئسألا حرط
.لاؤسلا عاديإ خيرات ذنم ءيش يأ لعفت مل ةرازولا نأل اذه ؟ةرازولا

قئاثولا لكو نيعم عوضومب امنإو ةيدلب 1500 نـم ةدـحاو ةيدلبب قلعتت ال ةيضقلا نوك يه ةعبارلا ةظحالملا
صتخم يئاضق رضحم ماق دقو ةيدلبلا نم اهلك قئاثو رشع دجوت ثيح ،ةيلخادلا ريزو ديسلا هب ءاج ام سكع تبثت
.اهصيحمتب ايميلقإ

اننأ ةيادبلا يف ترشأ يننإ ،ةموكحلا لثمم ةيلخادلا ريزو ديسلل طقف لوقأ ،ليصافتلا يف لخدأ الو ليطأ ال ىتح
تاعامجلا ىلإ برقأ ةمألا سلجم نأ راـبتعاب ةـيلحملا تاعامجلا ةدعاسم وه هنم ضرغلاو ءىداه لاؤسب انأدب
نيبختنملا ءالؤه فرط نم نوبختنم ناثلثلا نحنو ،ةرشابم بعشلا لثمي يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا نم ةيلحملا
.نييلحملا

نسحأ ىلع ريست رومألا لك نإ" وهو،ىهتنا دق هنأ انينمت دهع يف عمسي ناك امالك عمسأ يننأل فسأتأ ريخألا يف
ةالولا عم سيلو نينطاوملا عم ثدحتيو تايالولاو ىرقلاو تايدلبلا ىلإ لقتني نأ ةيلخادلا ريزو ديسلل يفكيو "ماري ام
.اركشو ىرخأ ةبسانم انل نوكتس ،تايدلبلا يف يرجي ام ىريل

.رثكألا ىلع قئاقد رشع دودح يف كلذو بيقعتلا ريزولا ديسلا ديري له ،يبرعلا تيآ نارقم ديسلل اركش :سيئرلا

عم راوح يف لوخدلا لبقأ الو الماشو الماك انل ةبسنلاب باوجلا ناك عقاولا يف .سيئرلا يديس اركش :ريزولا ديسلا
نيرشعو ثالث ذنم يننأل ،يسفن نع ثدحتأ ال .تايالولا ةرايزل ةوعد يل مدقي يذلا ،مرتحملا ةمألا سلجم وضع
ةيدلب يف ةحورطملا لكاشملا نأ نيح يف رخآ لاؤسل ةمألا سلجم ىلإ رضحأ نأ ىنمتأ تنك .تايالولا نيب لقنتأ ،ةنس
،ائيش لعفت مل ةيلخادلا ةرازو نأب مكحلا امأ .ةيلحملا تاعامجلاو ةيدلب 1541 ـل يداعلا رييستلا يف لخدت نافيكلا جرب
اوضع كانه نإ ثيحب ةيضقلا هذه تاـيفلخ نع ثدحتلا ىلع – فسأ لكبو – ةمألا سلجم وضع ديسلا ينربجأ دقف
نذإ .ةيدلبلا سيئر همدهف ةيوضوفو ةيعرش ريغ ةفصب )kiosque( اكشك اهوخأ ىنب،نافيكلا جربل يدلبلا سلجملا يف
اياضق يف ربنملا اذه نم تثدحت يننأل ،تاوخألاو ناوخإلا حمستسأو فسأتأ .ةيضقلا هذهل ةيقيقحلا بابسألا يه هذه
.سيئرلا يديس اركش ،ةطيسبو ةيداع رييست

.ةئيبلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو دـيسلل ارـكش :سيئرلا

.ةعوفرم ةسلجلا .عيمجلل اركش ،انلاغشأ اهدعب فنأتسن مث قئاقدلا ضعبل ةعوفرم ةسلجلا ،يتداس يتاديس



اهفانئتساو ةسلجلا فاقيإ

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا:ةسائرب ةسلجلا تفنؤتسا

ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا ديسلا :ةموكحلا ليثمت

ةموكحلل ماعلا نيمألا ديسلا

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:سيئرلا

.كلذ نع ةلجعتسم رومأ ينتعنم ثيح ،ةسلجلا هذه لاغشأ ةيادب يف يروضح مدع نع رذتعأ

ةيادبلا يف مكريشتسأ نأ يدوب نكلو ،ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن ىلع ةقداصملل انلامعأ لصاون نآلاو
وأ ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع انلامعأ فنأتسنل نآلا فقوتن نأ امإو ،انلامعأ نم يهتنن نأ ىلإ انتسلج ةلصاوم صوصخب
.مداقلا تبسلا موي انلاغشأ لصاون نأ

.نآلا انلاغشأ لصاون نأ وه عامجإلا براقي يذلا ماعلا باوجلا سيئرلا يديس :ينادرز بوهيملب ميرم ةديسلا

ليحأ ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلاو روتسدلا ماكحأل اقبطو ،انلامعأ لصاون نذإ ،كلذ نم اعنام ىرأ ال انأ :سيئرلا
ةنجللا هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا ميدقتل ،ناسنإلا قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا

.اروكشم لضفتيلف ،نوناقلا اذه لوح

ريزولا ديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .سيئرلا يديس اركش :ررقملا ديسلا
ةمألا سلجم ءاضعأ ،يئالمز يتاليمز ،مرتحملا ةموكحلل ماعلا نيمألا ديسلا ،مرتحملا ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روـضحلا ةداـسلا ،نيمرتحملا

.ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي

ةمألا سلجم دقع ،م1998 ربمـفوـن رهش نم )15( رشع سماخلل قفاوملا ـه1419 بجر 26 دحألا موي يف
نيديسلا روضـحبو ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ةزعموب ريشب مرتحملا ديسلا ةسائرب ،سلجملا رقمب ةينلع ةسلج
ةشقانمل كلذو ،ةموكحلل ماعلا نيمألا بشعل ظوفحمو ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا دوشك دمحم نيمرتحملا
.ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن

نمضت يذلا ،ةنجللا ررقم فرط نم ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا ةوالت دعبو
شقون يتلا لحارملا ليصفت دعبو ،صنلا اذه اهيف ننق يتلا ةثالثلا عورفلا ىلإ ةفاضإلاب نيمسقلاو ةعبرألا لوصفلا
.صنلا اذه ةسارد لالخ نم ةصلختسملا تاظحالملا دعبو اريخأو ةموكحلا يلثممو ةنجللا ءاضعأ عم اهيف

نيلقتسملاو يطارقميدلا ينطولا عمجتلا بزح يتعومجم الثمم لخدت صنلا اذه ءارثإو ةشقانم يف عورشلا لبقو
ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا رودص ةيمتحو ةرورض ىلع نيدكؤم
وهو هيلإ ناريشت )7و 4( ةعباسلاو ةعبارلا نيتداملا نأ ةصاخ ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو
.دعب ردصي مل

تروـحمتو ،ةينامث يف نيلخدتملا ددع رصحنا ،ةشقانملا حتف ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا نلعأ نأ دعبو اذه
اذه نم 43 ،38 ،34 ،33 ،31 ،30 ،25 ،22 ،17 ،16 ،13 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 داوملا لوح تالـخدتلا
.صنلا

اميف اهرصح نكميو لخدتم نم رثكأ فرط نم اهيلع زيكرتلا مت داوم كانه ،ركذلا ةقباسلا داوملا ةشقانم لالخ نم
:يلي



ميظنت ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ىلإ ناريشت نيتداملا نيتاه نإ ثيح )4،7( ةعباسلاو ةعبارلا ناتداملا ـ الوأ
مل ريخألا اذه نأب املع ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالـعلا اذـكو امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا
ام اذهو ،هل دوجو ال نوناق ىلع بصنت اهنأل ةنكمم ريغ ةراشإلا هذه نإف ةملكلا اولوانت نيذلا بسحو ،دعب ردصي

.نيتروكذملا نيتداملا ىلع نوظفحتي ءاضعألا ءالؤه لعج

نم ةيناثلا ةطقنلا نمض يدـيهمتلا اهريرقت يف نيتداـملا نيتاهل تضرعت دق ةنجللا تاظحالم نأب ريكذتلا عم
.صنلل اهتسارد لالخ نم ةصلختسملا اهجئاتن

ناملربلا وضع بايغ ركذ لافغإ اهنم ،ةددعتم اياوز نم نيلخدتم ةثالث اهلوانت )16( ةرـشع ةسداـسلا ةداملا - ايناث
.صنلا اذه نم امامت اهفذح رخآ ىري امنيب ،ةغايصلا ةداعإو ،تاسلجلا يف

ةيامحلا نأ رخآلا ىري امنيب امامت اهفذح لوألا ىري ثيح نالخدتم اهلوانت )22( نورشعلاو ةيناثلا ةداملا - اثلاث
.ةلودلا سيلو ةموكحلا اهنمضت نأ بجي

ريشب ،مرتحملا ديسلا هراثأ نم لوأ ناك لوألا ظفحتلا ،نيظفحت تراثأ )31( نوثالثلاو ةدحاولا ةداملا - اعبار
يسيئرل ةصصخملا %80 ةبسنل ةددحملا ةثلاثلا ةرقفلا ةغايصب قلعتملاو ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ةزعموب
نأ هتدايس ىري ثيح ،هتصالخ نم ةعبارلا ةطقنلا يف يديهمتلا ريرقتلا يف هيلإ ةراشإلا تمت ام اذهو ،نيسلجملا
ةيلوؤسملا تاضيوعت لكو ةضيوعتلا هذه فذح ىريف يناثلا ظفحتلا امأ .تارابتعا ةدعل ةلوبقم ريغ ةيلاحلا ةغايصلا
.ناملربلا يف

خرؤملا 14-89 نوناق ىلإ هيف ةلاحإلاو ناملربلا وضع دعاقتب ةصاخلاو )38( نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا - اسماخ
ماع ىلوألا ىدامج 27 يف خرؤملا 22-91 مقر نوناقلاب لدعملا م1989 توأ 8 قفاوملا ـه1410 ماع مرحم 6 يف

ىلإ نيلخدتملا دحأ راشأ ثيح ،بئانلل يساسألا نوناقلا نمضتملا ،م1991 ربمسيد 14 ـل قفاوملا ـه1412
قوقحب سمت ءاطخأ ىلع يوتحت ةداملا هذه نأ رخآ ىري امنيب صنلا اذه قيبطت ضرتعت نأ نكمي يتلا تابوعصلا
.مهيوذو ةمألا سلجم ءاضعأ

نم عرشملا دصق نع رخآ لءاست امنيب اهفذحب نيلخدتملا ضعب بلاط ،)43( نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا - اسداس
.22-91 نوناقلاب لدعملا 14-89 نوناق نم 15 ىلإ 06 نم داوملا يغلت لهو ةداملا هذه ءارو

ةقدلاو صنلل ةينوناقلا ةغايصلا ىلع ظفحتلا لوح نيلخدتملا ضعب فرط نم ةمدقملا تاظحالملا ىلإ ةفاضإلاب اذه
.هيف ةدوقفملا ةمارصلاو

تاظفحتلا مظعم نأبو ناملربلا وضع تامامتهال بيجتسي نوناقلا اذه صن نأ سلجملا ءاضعأ ضعب ىريو
ميظنت ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ةيقبسأ ىلع نيلخدتملا بلغأ ديكأت عم ،اهزواجت نكمي يديهمتلا ريرقتلا يف ةدراولا
.ىرخألا نيناوقلا ىلع ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا

هنإ ،نيمرتحملا سلجملا ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةموكحلا الثمم ناديسلا ،رقوملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا
قوقحو ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةنجل تعمتجا ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صنل يليمكتلا ريرقتلا دادعإ دصقو
ءاضعأ نيمرتحملا ةداسلاو تاديسلا تالخدت لك تلوانتو ،1998 ربمفون 23 نينثالا موي ةمألا سلجمل ناسنإلا
ةضيفتسملاو ةعساولا ةشقانملا دعبو هيلإ راشملا نوناقلا صن لوح مهتالخدت نومضمل صحفلاو ليلحتلاب ةمألا سلجم
:يلي ام تصلـختسا نيمرتحـملا ةنجللا ءاضـعأل

ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ىلإ ةراشإلا امهيف تمت يتلا )7 ،4( ةعباسلاو ةعبارلا نيتداملا صـخي اـميف – الوأ
ربتعا يتلاو ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذـكو امهلمعو ةـمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت
يرثو عساو شاقن لحم تناك ةطقنلا هذه نأ انه ركذلا ردجي هنإف ةلوبقم ريغو ةينوناق ريغ ةراشإلا هذه نأ ضعبلا
اذه يف ديكأتلا عم ،ةمجسنم ريغو ةبسانم ريغ ةراشإلا هذه نأ ةنجللا ربتعت ددصلا اذه يفو ،ةنجللا ءاضعأ فرط نم
يوضعلا نوناقلا رادصإ ةيمتحو ةرورض ىلع تابسانملاو تارملا نم ديدعلا يف تزكرو تحلأ ةنجللا نأ ىلإ لاجملا
نيكمتل ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا
.الماك هرودب مايقلا نم ةمألا سلجم

ىلع صنت اهنأل ةداملا هذه ىلع ءاقبإلا ةرورض ةنجللا ىرت ،)16( ةرشع ةسداسلا ةداـملا صـخي اميف - ايناث



يلخادلا ماظنلل ةعضاخ يهف تابايغلا ةلأسم امأ ،انوناق رربم ريغ اهفذحو ،ناملربلا وضعل ةيساسألا تابجاولا ىدحإ
.ةفرغ لكل

،ةيامحلاو ةـناصحلا كانهف ،ةيرورض ةداملا هذه نأ ةنجللا ىرت ،)22( نيرشعلاو ةيناثلا ةداملا صخي اميف - اثلاث
هنيكمتل ناملربلا وضعل نمآلا وجلا ريفوتب قلعتت ةيناثلاو ،هسفن ناملربلا وضع نع ةرداصلا لاعفألاب قـلعتت ىلوألا
حارتقا يلاتلابو ،اهتزهجأ فلتخمب ةلودلا قتاع ىلع عقي ةيامحلا ريفوت بجاوو ،نانئمطاب ةيناملربلا هتمهم ءادأ نم
.دراو ريغ اهفذح

نع ىرخألا تاضيوعتلاو ناملربلا وضع ةضيوعتب ةقلعتملاو )31( نيثالثلاو ةدحاولا ةداملا صخي اميف - اعبار
ماظن ةيلوؤسملا تاضيوعت نأ ةنجللا ىرت ،)%80 ةبسن( نيسلجملا يسيئرل ةصصخملا ةضيوعتلا اميس الو ةيلوؤسملا
يسيئر ةضيوعت صوصخب امأو .اقباس رئازجلا يف هب الومعم ناكو ةيملاعلا تاناملربلا فلتخم يف هب لومعم
مظعم نأ ملعلا عم ،ةلودلا مره يف نيسلجملا يسيئرل ةبسانملا ةبترملا ءاطعإل تعضو دقف )%80( ةبسنب نيسلجملا
.لودلا ضعب يف %100 ىلإ لصت ثيح %80 نم ىلعأ ةبسن نيتفرغلا ءاـسؤرل حـنمت ةنراـقملا ةيناملربلا ةمظنألا

باحصأ صخي اميف قيبطتلا ثيح نم اهنع ربعملا ةظحالملاو )38( نيثالثلاو ةنماثلا ةداملا صخي اميف - اسماخ
ريثت ال اهنأ نوري ذإ ،ةطقنلا هذه صوصخب ةموكحلا يلثمم تاديكأت ةنجللا لجست ،صاخلا عاطقلاو ةرحلا نهملا

.ةئفلا هذه ةيعضو رابتعالا نيعب ذخألا ةرورضب ةنجللا يصوت كلذ عمو ،قيبطتلا يف تابوعص

اهاوتحم نأ الإ ةقيقد ريغ اهتغايص تناك نإو ىتح ةنجللا ىرت ،نيعبرألاو ةثلاثلا ةداملا صخي اميف - اسداس
6 نم داوملا نإف يلاتلابو ،اهادع ام يغلتو يعامتجالا نامضلاو دعاقتلاب ةقلعتملا داوملا لماكب ظفتحت يهف ،حضاو
يف امظنم رمألا ىقبيو ،ةاغلم ربتعت يفانتلاب ةقلعتملاو 22-91 مقر نوناقلاب لدعملا 14-89 مقر نوناقلا نم 15 ىلإ

.روتسدلا نم 105 ةداملاب يفانتلا تالاح

ةنجللا نإف صنلا يف بوـلطملا يعيرشتلا قـيقدتلاو طبضلاو ةغايصلا لوح ةمدقملا تاظحالملا صخي اميف - اعباس
.لضفأ نوكت نأ ناكمإلاب ناك هنأ لجست

ىوتحم وه ،روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ،يئالمز ،يتاليمز ،مرتحملا سيئرلا يديس اذه ناك
.ةقداصملل مكيلع ضورعملا ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا

.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ءاغصإلا نسحل اركش

.نوناقلا اذه صن ىلع ةقداصملا ةيلمع يف نآلا عرشنو ،ررقملا ديسلل اركش :سيئرلا

وـه يلامجإلا ددعلا يلاتلابو 27 تالـيكوتـلاو 94 نيرضاحلا ددـع نأل ،هانغلب دق اوضع 108 باصن نأ مكملعأو
.اركش .ىلوألا ةداملا ةءارق ررقملا ديسلا نم بلطأو .121

.هقوقحو هتابجاوو هماهم ددحيو ،ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا نوناقلا اذه نمضتي :ىلوألا ةداملا :ررقملا

:سيئرلا

اركش ……مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوـصملا نـم ءاجرلا



اركش …… مهيديأ اوعفري نأ الـب نيتوـصملا نـم ءاجرلا

.اركش...…مهيديأ اوـعـفرـي نأ نيـعنتـمملا نم ءاـجرلا

:تاليكوتلا

اركش ……مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوـصملا نـم ءاـجرلا

اركش ……مهيديأ اوـعفري نأ الـب نيتوصملا نم ءاجرلا

اركش ...…مهيديأ اوـعـفرـي نأ نـيعنتـمملانم ءاجرلا

:ةجيتنلا

اتوص 119 : معن

ءيش ال : ال

ناتوص : نوعنتمملا

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

اقبط هنييعت وأ هباختنا مت نم لك وه ناملربـلا وضع ،روتسدلا نم 104و 101 نـيتداملل اـقبط :2 ةداملا :ررقملا
.ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا نم لكل يلخادلا ماظنلا ماكحأ قفو ناملربلا يف هتيوضع تتبثأو ،نوناقلل

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش …… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 118 :معن

ءيش ال : ال

.ناتوص : نوعنتمملا

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

.ديدجتلل ةلباق ينطو عباط تاذ ناملربلا وضع ةمهم :3 ةداملا :ررقملا



.ةيباقرلاو ةيعيرشتلا ماهملل ايلك غرفتيو ،ينوناق بادتنا ةلاح يف ناـملربلا وـضع عـضوي

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 117 :معن

ءيش ال :ال

.ناتوص :نوعنتمملا

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

يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا يوضعلا نوناقلاو روتسدلل اقبط هماهم ناملربلا وضع سرامي :4 ةداملا :ررقملا
لكل يلخادلا ماظنلاو نوناقلا اذه ماكحأو ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا
.نيتفرغلا نم

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 5 : معن



تاوصأ 109 : ال

.تاوصأ 5 : نوعنتمملا

.5 ةداملا ىلإ لقتننو بولطملا باصنلا غلبت مل اهنأل 4 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

:يف صوصخلا ىلع ناملربلا وضع ماهم لثمتت :5 ةداملا :ررقملا

،عيرشتلا يف ةمهاسملا-

،ةباقرلا ةسرامم-

.هتالاغشنا نع ريبعتلاو بعشلا ليثمت-

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 116 : معن

ءيش ال : ال

تاوصأ 3 : نوعنتمملا

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

ةيعامتجالا تالاجملا يف عمتجملا ريوطت يف ،ةيعيرشتلا هتمهم لالخ نم ،ناملربلا وضع مهاسي :6 ةداملا :ررقملا
.ةيطارقميدلا دعاوق ءاسرإ يفو ،ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا



:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 118 : معن

ءيش ال : ال

.ناتوص : نوعنتمملا

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

فلتخم ىلعو اهجمانرب ذيفنت ىدمو ةموكحلا لمع ىلع ةيبعشلا ةباقرلا ناملربلا وضع سرامي :7 ةداملا :ررقملا
يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا يوضعلا نوناقلاو روتسدلا يف ةددحملا تاءارجإلا لالخ نم ،ةيمومعلا تائيهلا
.ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذـكو امهلمعو ةـمألا سلجمو ينطولا

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش …… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 8 : معن

توص 102 : ال

اتوص 11 : نوعنتمملا

.8 ةداملا ىلإ لقتننو بولطملا باصنلا غلبت مل اهنأل 7 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

تاهجلا ىلإ نينطاوملا تالاغشنا عفر ىلع رهسي امك ،بعشلا ليثمتب ناملربلا وضع علطضي :8 ةداملا :ررقملا
.اهنع عافدلاو اهب سيسحتلاو ةينعملا



:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 118 : معن

ءيش ال : ال

ناتوص : نوعنتمملا

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

كلذ يف هلو ،روتسدلا نم 100 ةداملل اـقبـط نينطاوملا تاعلطت سسحتي ناملربلا وضع لظي :9 ةداملا :ررقملا
.نطاوملا نيبو هنيب ةلصلا طبر نمضتو ،هماهم ءادأ نم هنكمت ةنامأ حتف

.ةنامألا فيلاكتب اهتينازيم نمض ناملربلا يف ةفرغ لك لفكتت

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 117 : معن

ءيش ال : ال

.ناتوص : نوعنتمملا



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

ةيسايسلا ةايحلا روطت ةعباتمب ،يلحملاو ينطولا نييوتسملا ىلع ،ناملربلا وضع موقي :10 ةداملا :ررقملا
.يندملا عمتجملاو نينطاوملاب هتاءاقل لالخ نم ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 116 : معن

ءيش ال : ال

ناتوص : نوعنتمملا

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

لئاسملا يف تاحارتقا ميدقت ،نينطاوملا تالاغشناو ءارآ ىلع ءانب ،ناملربلا وضع نكمي :11 ةداملا :ررقملا
.ةينعملا تاطلسلا ىلإ هالعأ 10 ةداملا يف اهيلإ راشملا

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 117 : معن

ءيش ال : ال



ناتوص : نوعنتمملا

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

ةيلمعلا تارايزلاو ةيمسرلا تارهاظتلاو تاطاشنلا يف روضحلا نم ناملربلا وضع نكمي :12 ةداملا :ررقملا
ةيفيرشتلا ةبترملاب ىظحيو ،راطإلا اذه يف دقعت يتلا لمعلا تاسلجو ،يلحملا ىوتسملا ىلع ماقت يتلا ةيعالطتسالاو
.ةينطولا هتمهمب ةطبترملاو ةقئاللا

: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

.تاوصأ 3 : نوعنتمملا

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

عضوب ةيناملربلا هتمهم ءادأ نم ناملربلا وضع نيكمت ةيدلبلاو ةيئالولا تاطلسلا ىلع بجي :13 ةداملا :ررقملا
.اهجاتحي يتلا ةيرورضلا قئاثولاو تامولعملا هفرصت تحت

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا



اتوص 111 : معن

ءيش ال : ال

تاوصأ 3 : نوعنتمملا

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

لك قوف اهعضوو ةينطولا ةحلصملا ةاعارم ،هماهم ةيدأت ءانثأ ،ناملربلا وضع ىلع بجي :14 ةداملا :ررقملا
.رابتعا

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 117 : معن

ءيش ال : ال

ناتوص ……:نوعنتمملا

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

ةـيناـملربلا هتدهع ةيادب دـنع مدـقي نأ ،هتيوضع تتبثأ ناملربلا يف وضع لك ىلع بجي :15 ةداملا :ررقملا
1997 رياني 11 قفاوملا 1417 ناضمر 02 يف خرؤـملا 97/04 مـقر رـمألل اقفو هتاـكلتممب احيرـصت اهتياهنو
.تاكلتمملاب حيرصتلاب قلعتملا

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا



:ةجيتنلا

اتوص 116 : معن

ءيش ال : ال

تاوصأ 3 : نوعنتمملا

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

ةكراشملاو ،اهيف وضع وه يتلا ناجللا لاغشأو ةماعلا تاسلجلا روضح ناملربلا وضع ىلع :16 ةداملا :ررقملا
.هيلإ ةدنسملا ماهملا ءادأ عم ةقداصملا وأ تيوصتلا يف

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش …… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش ……الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 94 :معن

اتوص 11 :ال

اتوص 18 :نوعنتمملا

.17 ةداملا ىلإ لقتننو بولطملا باصنلا غلبت مل اهنأل 16 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.اهيف وضع وه يتلا ةنجللا تالوادم رسب ناملربلا وضع ظفتحي :17 ةداملا :ررقملا

: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

تاوصأ 7 : نوعنتمملا

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

الف ،روتسدلا نم 111و 110و 109 داوملل اقبط ةيناملربلا ةناصحلاب ناملربلا وضع عتمتي :18 ةداملا :ررقملا
طغض يأ هيلع طلسي وأ ،ةيئازج وأ ةيندم ىوـعد ةـيأ هيلع عفرت نأ نكمي ال ،مومعلا ىلعو ،فقوي وأ عباتي نأ نكمي
اهئاهتنا دعب وأ ،ةيناملربلا هماهم هتسرامم لالخ ،هتيوصت ببسب وأ مالك نم هب ظفلت ام وأ ءارآ نم هنع ربع ام ببسب
.ةيناملربلا هماهمب ةلص هيلإ ةبوسنملا عئاقولل تناك اذإ

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 117 : معن

ءيش ال : ال

.ناتوص : نوعنتمملا

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

ةينعملا ةهجلا ىلع بجي ،اهب اسبلتم ةحنج وأ ةيانج هباكترال ناملربلا وضع فيقوت ةلاح يف :19 ةداملا :ررقملا
.روتسدلا نم 111 ةداملل اـقيبطت ،اروــف فوقوملا وـضعلا اهيلإ يمتني يتلا ةفرغلا بتكم راطخإ

.ةيناملربلا ةناصحلا عفر تاءارجإ يف عورشلا متي امثير فاقيإلا يف اروف رطخملا بتكملا تبي

: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 3 : نوعنتمملا

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

يلخادلا ماظنلاو نوناقلا اذه ماكحألو روتسدلا ماكحأل ةيناملربلا ةناصحلا عفر تاءارجإ عضخت :20 ةداملا :ررقملا
.ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا نم لكل

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 116 : معن

ءيش ال : ال

ناتوص : نوعنتمملا



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

كسمتلا يف هقح نع ةحارص لزانتلا ناملربلا وضع نكمي ،روتسدلا نم 110 ةداملل اقبط :21 ةداملا :ررقملا
.ةيناملربلا ةناصحلاب

: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 3 : نوعنتمملا

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

ىلع بجي ،ةصاخلا نيناوقلاو تابوقعلا نوناق ماكحأ اهنمضتت يتلا ةيامحلا نع رظنلا ضغب :22 ةداملا :ررقملا
ناك امهم ءادتعالا وأ فذقلا وأ بسلا وأ ةناهإلا وأ ديدهتلا عاونأو طوغضلا لك نم ناملربلا ءاضعأ ةيامح ةلودلا
.اهببسب وأ ةيناملربلا هماهم ةيدأت ءانثأ اهل ضرعتي نأ نكمي يتلاو ،اهعون

: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

ناتوص : نوعنتمملا

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

ةيرورضلا طورشلا ريفوت ،ناملربلا يتفرغ يبتكم عم قيسنتلاب ةينعملا تاطلسلا ىلع بجي :23 ةداملا :ررقملا
دي ميدقت ةيركسعلاو ةيندملا تاطلسلا ىلع بجي لاوحألا لك يفو ،ةينمألا ةيامحلا كلذ يف امب ناملربلا وضع ةيامحل
.ةيرح لكب لقنتلاب هل حامسلاو ،ناملربلا وضع ىلإ ةدعاسملا

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 117 : معن

ءيش ال : ال

.ناتوص : نوعنتمملا

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

كلذ رذعت ةلاح يفو ،ةيناملربلا هتدهع ءاهتنا دعب ،يلصألا هبصنمب ناملربلا وضع ظفتحي :24 ةداملا :ررقملا
.هنم ىلعأ بصنم وأ يلصألا هبصنمل واسم بصنم نم ديفتسي

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا



:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 55 : معن

اتوص 50 :ال

اتوص 13 : نوعنتمملا

.25 ةداملا ىلإ لقتننو ينوناقلا باصنلا غلبت مل اهنأل 24 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

ةصاخ ةلطع يف ،اهتدم تناك امهم ،ةيناملربلا هتدهع ءاهتنا دعب ،ايئاقلت ناملربلا وضع عضوي :25 ةداملا :ررقملا
.ناتنس اهتدم

.سرامملا وضعلل ةصصخملا تاضيوعتلا نم اهلالخ ديفتسيو

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 17 :معن

اتوص 79 : ال

.اتوص 11 : نوعنتمملا

.26 ةداملا ىلإ لقتننو ينوناقلا باصنلا غلبت مل اهنأل 25 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

هجامدإ ةداعإ ةبسانمب هل ضرعتي دق لاكشإ يأ ةيوست يف هنم وضع لك نع ناملربلا بوني :26 ةداملا :ررقملا



ةيماسلا تاراطإلا دعاقتب صاخلا قودنصلا ىدل هنع بوني امك ،ةيناملربلا هتدهع ءاهتنا روف ةيلصألا هترادإ ىدل
.رخآ قودنص يأ وأ ،ةلودلل

: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 3 :نوعنتمملا

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

ةطبترملا تازايتمالا نم ىفوتملا وضعلا قوقح ووذ ديفتسي ،ةافولا ببسب ةدهعلا يهتنت امدنع :27 ةداملا :ررقملا
.دعاقتلا ةحنمو ةصاخلا ةلطعلاب

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 116 : معن

ءيش ال : ال



.تاوصأ 3 : نوعنتمملا

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

.هتمهم ءادأل ةيرورضلا لئاسولا عيمج نم ناملربلا وضع نكمي :28 ةداملا :ررقملا

.لئاسولا هذه نيتفرغلا نم لكل يلخادلا ماظنلا ددحي

: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 4 : نوعنتمملا

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

ةطبترملا تافيرشتلاو تادعاسملا نم جراخلاو لخادلا يف هرفس يف ناملربلا وضع ديفتسي :29 ةداملا :ررقملا
.ةيناملربلا هتفصب

.روتسدلا هل اهرقي يتلا ةقئاللا ةناكملاب هتالقنت لك يف ناملربلا وضع رفاسي

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا



.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 116 : معن

ءيش ال: ال

.تاوصأ 3 : نوعنتمملا

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

اصوصنم ىرخأ تاضيوعتو ةيساسأ ةضيوعت ،ةيناملربلا هتدهع ءانثأ ناملربلا وضع ىضاقتي :30 ةداملا :ررقملا
.نوناقلا اذه يف اهيلع

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 116 : معن

ءيش ال :ال

.تاوصأ 3 : نوعنتمملا

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

ةعضاخ 5438 ةيلالدتسالا ةطقنلا ساسأ ىلع ةيرهشلا ةيساسألا ةضيوعتلا غلبم ددحي :31 ةداملا :ررقملا
.ةينوناقلا تاعاطتقالل

كلسب ةصاخلاو يمومعلا فيظولا يف اهب لومعملا ةيلالدتسالا ةطقنلل ةميق ىلعأ ساسأ ىلع ةضيوعتلا هذه بسحت
.ةلودلل ةيماسلا تاراطإلا

ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا نم لك لكايه يف ةيلوؤسملا نع ةضيوعت نم ناملربلا وضع ديفتسي امك
:يتأي امك ددحت



.ةمألا سلجم سيئرو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرل ةيساسألا ةضيوعتلا نم 80%*

سيئرو ،ةيناملربلا ةعومجملا سيئرو ،ةنجللا سيئرو ،سلجملا سيئر بئانل ،ةيساسألا ةضيوعتلا نم 20%*
.يبراغملا ىروشلا سلجم يف ةيرئازجلا ةبعشلا

.اهررقمو ةنجللا سيئر بئانل ،ةيساسألا ةضيوعتلا نم 15%*

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 13: معن

اتوص 95 :ال

.اتوص 12 : نوعنتمملا

.32 ةداملا ىلإ لقتننو بولطملا باصنلا غلبت مل اهنأل 31 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

سلجملا اهردقي ةصاخ ةيرهش ةضيوعت جراخلا يف ةميقملا ةينطولا ةيلاجلل لثمملا بئانلل حنمت :32 ةداملا :ررقملا
.ينطولا يبعشلا

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا



:ةجيتنلا

توص 100 : معن

اتوص 11: ال

اتوص 11: نوعنتمملا

.33 ةداملا ىلإ لقتننو بولطملا باصنلا غلبت مل اهنأل 32 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

نم %30 ةبسنب ردقت ةدهعلاو ليثمتلا نع ةيرهش ةيليمكت ةضيوعت ناملربلا وضع ىضاقتي :33 ةداملا :ررقملا
.ةينوناقلا تاعاطتقالل ةعضاخ ،ةيساسألا ةضيوعتلا

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 9 : معن

اتوص 98 : ال

.اتوص 20: نوعنتمملا

.34 ةداملا ىلإ لقتننو بولطملا باصنلا غلبت مل اهنأل 33 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.ناسلجملا اهتبسن ردقي قيثوتلاو ثحبلا نع ةضيوعت ناملربلا وضع ىضاقتي :34 ةداملا :ررقملا

: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

.تاوصأ 8 : نوعنتمملا

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

سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا رقمو ناملربلا وضع طاشن ةرئاد نيب رفسلا فيلاكت بسحت :35 ةداملا :ررقملا
.ةمءالم رثكألا لئاسولاب ،رهش لك )2( نيتنثا نيتيرفس ساسأ ىلع ةمألا

لقنلل )02( نيتنثا نيتركذت ساسأ ىلع جراخلا يف ةميقملا ةينطولا ةيلاجلل نيلثمملا باونلل فيلاكتلا هذه بسحتو
.ةرود لك يوجلا

.ناسلجملا اهردقي يفازج ساسأ ىلع ةيصخشلا ةرايسلا لامعتسا فيلاكت بسحتو

.ءاضتقالا دنع ةيفاضإلا تايرفسلا فيلاكت ديدستب اضيأ ناسلجملا لفكتي

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش ……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 113 : معن

دحاو توص :ال

.تاوصأ 4: نوعنتمملا

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



.مهنمأو مهتماركو مهتماقإ ناكم رايتخا يف مهتيرح لفكي امب هئاضعأل ءاويإلا ناملربلا نمضي :36 ةداملا:ررقملا

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش …… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش ……الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

اتوص 117 :معن

ءيش ال :ال

ناتوص :نوعنتمملا

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

.قباس ناملرب وضع ةقاطب هنييعت وأ هباختنا دعي مل يذلا ناملربلا وضع زوحي :37 ةداملا :ررقملا

: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



ناتوص: نوعنتمملا

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

يف امهيلع صوصنملا دعاقتلاو ةيعامتجالا تانيمأتلا يماظن ماكحأ ناملربلا وضع ىلع قبطت :38 ةداملا :ررقملا
خرؤملا 22-91 مقر نوناقلاب لدعملا 1989 توأ 8 قفاوملا 1410 ماع مرحم 6 يف خرؤملا 14-89 مقر نوناقلا
.بئانلل يساسألا نوناقلا نمضتملا 1991 ربمسيد 14 قفاوملا 1412 ماع ىلوألا ىدامج 27 يف

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 5 : معن

اتوص 91: ال

تاوصأ 10:نوعنتمملا

.39 ةداملا ىلإ لقتننو بولطملا باصنلا غلبت مل اهنأل 38ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

رايتخا يف قحلا ،ناملربلا يف هتيوضع رارمتسا عم ىفانتت ماهمب فلك يذلا ،ناملربلا وضعل :39 ةداملا :ررقملا
.ناملربلا وضعب صاخلا دعاقتلا ماظن

: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 4: نوعنتمملا

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

:ةيتآلا تالاحلا ىدحإ يف ناملربلا يف ةيوضعلا يهتنت :40 ةداملا :ررقملا

.ةلاقتسالا-

ناملربلا يف ةيوضعلا عم ىفانتت ةفيظو ةسرامم-

.ةيناملربلا ةفصلا طاقسإ-

ةافولا-

ةيناملربلا ةدهعلا ءاهتنا-

: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 3 : نوعنتمملا

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

فيلاكتب ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا لفكتي ،نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت راظتنا يف :41 ةداملا :ررقملا
.ناملربلا ءاضعأ ماعطإو لقنو ءاويإ

: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 3 : نوعنتمملا

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

.ةيناملربلا ةدهعلا ةيادب خيرات نم نوناقلا اذه ماكحأ يرست :42 ةداملا :ررقملا

:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

توص 100 :معن

تاوصأ 5 : ال

.تاوصأ 6 : نوعنتمملا

.43 ةداملا ىلإ لقتننو بولطملا باصنلا غلبت مل اهنأل 42 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

ماكحألا عيمج ىغلت ،دعاقتلاب ةقلعتملا دعاوقلا ءانثتسابو ،هالعأ 38 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :43 ةداملا :ررقملا
.نوناقلا اذهل ةفلاخملا

:سيئرلا



اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةجيتنلا

تاوصأ 6: معن

توص 100 : ال

.تاوصأ 10 : نوعنتمملا

.44 ةداملا ىلإ لقتننو بولطملا باصنلا غلبت مل اهنأل 43 ةداملا ضفر دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

:ررقملا

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :44 ةداملا

: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

دحاو توص: نوعنتمملا

ادع ام هلماكب نوناقلا صن ىلع ةقداصملا ىلإ لقتنن نآلاو ،44 ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
.43 ،42 ،38 ،33 ،32 ،31 ،25 ،24 ،16 ،7 ،4 :يهو ةضوفرم ةدام 11



:سيئرلا

اركش …… معنب نوتوصملا

اركش…… الب نوتوصملا

اركش …………نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ……معنب نوتوصملا

اركش……الب نوتوصملا

.اركش …………نوعنتمملا

:ةضوفرملا داوملا ادع ام نوناقلا اذه ىلع ةقداصملا ةجيتن

اتوص 115 : معن

.ءيش ال: ال

.ناتوص: نوعنتمملا

غلبت مل ،ةضوفرم ةدام 11 ادع ام ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا صن ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
لثمم ديسلا نم بلطأ ةداعلا ترج امكو .ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا ىلع لاحتس يلاتلابو ،بولطملا ينوناقلا باصنلا
.لضفتي نأ ةملك هيدل تناك اذإ ةموكحلا

.اركش،ال :ريزولا ديسلا

.لضفتت نأ ةملك اهيدل تناك اذإ ةصتخملا ةنجللا نم اضيأ بلطأ .اركش :سيئرلا

.اركش ،ال :ةصتخملا ةنجللا سيئر

يف هنأب لوقأو ،ةيضاملا ةسلجلا يف انيلع تحرط يتلا ةلئسألا ضعب ىلع بيجأ ةسلـجلا عفرـن نأ لبق :سيئرلا
عوبسألا ةيادب يف انيلع لاحيس يملع بسحو اهتساردل نيناوقلا صوصن ةمألا سلجم ىدل دجوي ال يلاحلا تقولا
.ةقدنفلاب ةقلعتملا دعاوقلل ددحملا نوناقلاو م1999 ةنسل ةيلاملا نوناق امه نانثا نانوناق لبقملا

صوصن ةساردل ةيداع فورظ يف اهماهم ءادأ نم نكمتتل ةصتخملا ناجلل يفاكلا تقولا كرتن نأ بجي هيلعو
.اهنأشب ريراقتلا دادعإو اهيلع ةلاحملا نيناوقلا

.ةديدج نيناوق صوصن ىلع ةمألا سلجم لصحتي امدنع اقحال مكؤاعدتسا متيسو

نحن كلذلو نيناوقلا صوصن رفوت مدع ىلإ اـساـسأ دوـعي ةماعلا تاسلجلا ةجمرب مدعو لمعلا نع فقوتلا اذه نإ
.)Nous sommes en chômage technique( ةينقت ةلاطب يف لاقي امك

)قيفصت(

مهباهذ نع مجني امو ةديعب قطانمب نونطقي نيذلا كئلوأ ةصاخ ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا عاضوأ اديج مهفتأ يننإ
.انسلجم لاغشأل "ىلوألا ةبرجتلا" راطإ يف لخدي اذه نإ لوقأ يننكل ةقشمو بعت نم مهبايإو

.ةيطارقميدو ةيرح لكب ةيعيرشتلا تاسسؤملل نسحلا ريسلل يحايترا قيمع نع ربعأل ةبسانملا هذه منتغأو



ءارو اورجني الأو مهقيلاعت يف ةيعوضوملاب مازتلالا ،مويلا انتسلج لاغشأ ةيطغتب نيفلكملا نييفحصلا نم بلطأ امك
.ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا نيب عارص دوجو يعدت يتلا ةئطاخلا ماكحألاو راكفألا

دعاوق امهطبضت امهنيب لماكتو قيسنت كانه لب نيتفرغلا نيب عارص يأ دجوي ال هنأ ،ىرـخأ ةرم ،دـكؤأ يننإ
.يناملربلا لمعلاو ةيطارقميدلا

ةفرغ تسيل تقولا سفن يفو ،نيضرغملا ضعب اهفصو امك ادس تسيل ةفرغلا هذه نأب انلق نأ انل قبس دقو
.ةافصم اهنإ انلقو ،ليجست

ةيلمع ءانثأ سيئرلا باون كلذكو ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا لبق نم ةفلتخم فقاوم ايصخش مويلا تظحال دقو
ناك اذإ ربخملا نأ مولعمو .ةيطارقميدلل اربخم سلجملا اذه نوكي نأ اندرأ اننإ تلق اذإ غلابأ ال يننإف هيلعو .ةقداصملا
.ىرخألا حاجنإل اسورد لكشت اهنكل لشفت اهنم 90 ،الثم ةبرجت 100 ىلع يوتحي

بح وه ،يرظن يف ،ةفرغلا هذهل زيمملا ءيشلاو ةيرح لكب انرود انيدأ ،سلجملا اذه لالخ نـمو ،اـنه نحنف
.ةرواشملا ساسأ ىلعو ةيطارقميدلاب اننيب لماعتلا

داوملا ضعب انضفر نحنف ،ةيصخشلا انحلاصم لوانتي هنأل انمهت نوناقلا اذه صن ىلع ةقداصملا ةجيتن نأ كش ال
ريغ ،ناملرب ءاضعأك ةيصخشلا انحلاصم نع عفادن نأ بجي يذلا تقولا يف اذه ،ةيصخشلا انحلاصمب اهطابترا مغر
.اهانضفر يلاتلابو روتسدلل ةقباطم ريغ اداوم كانه نأ انل ادب هنأ

اذه دوعي ىتح انعسو يف ام لك لمعنو ىرخألا ةفرغلا عم لاصتالاب انبجاو يدؤن نأ وه انيلع بجاولا ءيشلا
امهتفيظوو نيتفرغلا نيب تاقالعلل ددحملا يوضعلا نوناـقلا اذـكو ،نكمم تقو برقأ يف ديدج نم انسلجم ىلإ نوناقلا
نإ ةمداـقـلا عيباسألا يف 1999 ةنسل ةيلاملا نوناق دعب هيلع ةقداصملل ىعسن يذلا ،ةموكحلا نيبو امهنيب ةقالعلا اذكو
انوناق ناملربلا وضعل يساسألا نوناقلا لعجل سلجملا بتكم لمعيو انبجاو انيلع هيلمي ام لكب لمعنس امك .هللا ءاش
.نييناملربلا لك فرشيو ارصاعم

بكترن امبر ،ةبرجتلا ةيادب يف نحنو .ةماع ةفصب ناملربلا نع عفادن لب ةيصخشلا انقوقح نع عفادن ال ،انه نحنف
.ةين نسح نع نكل ءاطخأ

انرود انيدأ اننأ ايصخش تظحال دقو اسرد صلختسن ةصنملا هتاه ىلع نم ةقداـصملا ةـيلمعل يعبتت لالخ نم
.ةهازنو ةعاجش لكب انرود يدؤن نأ انيلع نكلو ،قيرطلا ةيادب يف اننأ مغر ةيطارقميد ةفصب

عم قيسنتلاو لاصتالل دوهجلا لك لذبنسو ادبأ نوكي نلو نيتفرغلا نيب عارص يأ دوجو مدع ىرخأ ةرم دكؤأو حلأ
امنإو ىلوألا ةفرغلا ةبقارمل سيلو ةيناثلا ةءارقلل ةئيهلا هذه تدجو دقلو ،تايصوصخلا مارتحاب نكلو ىرخألا ةفرغلا
لكشم يأ كانه سيل نذإ ،ةيطارقميدلل اريبك انامض لكشي اذهو ىلوألا ةفرغلا عم فلتخت دق يهو نيناوقلل ةيناث ةءارقل
لماكت راطإ يفو ةيرح لكب اضيأ البقتسم هيدؤن نأ اندوبو ةيرح لكب انرود انيدأ اننأ ريغ ىرخألا ةفرغلا عم
كلذو اهب سأب الو ةلوبقم يهف ،مويلا ةمئاقلا تاسسؤملا يف فرصتلا نسح انمض اذإ اننإ اضيأ لوقأو .تاسسؤملا
12 وأ 10 دودح يف ،هللا ءاش نإ ،يقتلنسو ىرخأ ةرم مكركشأ .ةقالطنالا يف انلثامت يتلا ىرخألا لودلا عم ةنراقم
ددحملا نوناقلاو 1999 ةنسل ةيلاملا نوناق صن لوح اهريراقت دادعإو لمعلا نم ةصتخملا ناجللا نكمن نأ دعب اموي
هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ةعوفرم ةسلجلاو ةقفوم ةدوع مكل ىنمتأ تقولا مكلذ ىلإو .ةقدنفلاب ةقلعتملا دعاوقلل
.هتاكربو

.)قيفصت(



.نيرشعلاو ةنماثلا ةقيقدلاو الاوز ةدحاولا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


