
 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،يواوز رامع ديسلا :ةسائرلا

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

.ءاسم ةرشع ةسداسلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

ةموكحلا لثمم ،ريزولا ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ .ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا
.سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاب بحرأ امك ،هل قفارملا دفولاو

خرؤملا 12-94 مقر يعيرشتلا موسرملل لدعملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملا مويلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي
يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي يذلا م1994 ويام 26 ـل قفاوملا ـه 1414 ماع ةجحلا وذ 15 يف
02 ـل قفاوملا ـه 1403 ماع ناضمر 21 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن كلذكو
لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو .دعاقتلاب قلعتملاو م1983 ةنس ويلوي
نامضلا يف كارتشالا ةبسنل ددحملا نوناقلا صن لوح ةنجللا هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا ميدقتل ينطولا نماضتلاو
.اروكشم لضفتيلف ،يعامتجالا

ةداسلاو تاديسلا ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ

12-94 مقر يعيرشتلا موسرملل لدعملا نوناقلا عورشم نع يليمكتلا ريرقتلا يتأي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي يذلا 1994 ةنس ويام 26 ـل قفاوملا ـه 1414 ماع ةجحلا وذ 15 يف خرؤملا
.يعامتجالا

اهتلت يتلا ةماعلا ةشقانملاو ،دعاقتلا نوناقل ممتملاو لدعملا نوناقلا لوح ةنجللا اهب تماق يتلا ةينأتملا ةساردلا نإ
ماظنلل ةمزأتملا ةيلاملا ةيعضولا ىلع عالطالاب ةمألا سلجم ءاضعأل تحمس دق صنلا سفنل ةينلعلا ةسلجلا يف
.دعاقتلل ينطولا قودنصلل يلاتلابو دعاقتلل ينطولا

اهليصحت دعب اهعيزوت متي ةيلامجإو ةدحاو تاكارتشا يه ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن يف تاكارتشالا نأ امبو



%1,5ةبسنب دعاقتلا تاكارتشاب صاخلا ءزجلا لدعم يف ةدايزلا ىعدتسا يذلا رمألا ،هعورف فلتخم ىلع طاسقأب
خرؤملا 12-94 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا يف لثمتملاو مكيلع ضورعملا نوناقلا صن عوضوم يه يتلاو
.يعامتجالا نامضلا يف تاكارتشالا ةبسنل ددحملا م1994 ةنس ويام 26 ـل قفاوملا ـه 1414 ماع ةجحلا وذ 15 يف

قودنصلا زجع دس يف مهاستس اهنأ الإ تاكارتشالا عفدب نيمزلملا ىلع ائـبع لكشت تناك نإو ىتح ةدايزلا هذه نإ
.ةيبسن ةفصب دعاقتلل ينطولا

عمتسا يتلا و 06/03/1999 مويل ةينلعلا ةسلجلا يف شاقن لحم ناك يذلاو ةقداصملل مكيلع ضورعملا صنلا نإ
ريرقتلا ىلإ مث ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ديسلا همدق يذلا ضرعلا ىلإ سلجملا ءاضعأ اهيف
:ةيلاتلا تايصوتلا ىنبتت ةنجللا نإف ،هلك اذه نم اقالطناو ،ةماع ةشقانم هتلت يذلاو ةنجللا ررقم همدق يذلا يديهمتلا

.قودنصلا فيراصمو دراوم نيب نزاوتلا ىلع رهسلا-1

عم ىرخألا يه ىشامتت يتلاو تاكارتشالا ةبسن عافترا عم تاشاعملا ةميق عافترا يشامت ىلع رهسلا ةرورض-2
.قودنصلا نزاوت ىلع ظافحلل روجألا يف عافترالا

.قودنصلا هاجت ةنيزخلا نويد ديدستو ةرخأتملا تاكارتشالا اهيف امب تاكارتشالا ليصحت يف ةمارصلا-3

.اهب هل ةقالع ال يتلا فيراصملاو تاطوغضلا لك نع قودنصلا داعبإ-4

عضو دصق ةقمعم ليلاحتو ةداج تاساردب مايقلا ةرورضب ةنوهرم ىقبت تايصوتلا لك نأب ةنجللا دكؤتو ،اذه
.ةينطو ةينماضت ةيعامتجا تانيمأتل لماش نوناق راطإ يف دعاقتلا ماظنل ةميلس ةسايس

وذ15 يف خرؤملا 12-94 مقر يعيرشتلا موسرملل لدعملا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا زاجيإب وه مكلذ
ضورعملا ،يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي يذلا م1994 ةنس ويام 26 ـل قفاوملا ـه 1414ماـع ةجحلا

مويل اهعامتجا يف ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل هيلع تقداص يذلاو ةقداصملل مكيلع
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،عامتسالا نسح ىلع اركش .عامجإلاب 10/03/1999

ددع نأ ىلإ ريشأو ةقداصملا ةيلمع يف نآلا عرشنو ،ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
ينوناقلا باصنلا نأ ملعلا عم ،اوضع 120 عومجمب يأ 34 وه تاليكوتلا ددعو اوضع 86 ـب ردقي نيرضاحلا
.ىلوألا ةداملا ةوالتل ررقملا ديسلل نآلا ةملكلاو ،تاوصأ 107 وه بولطملا

15 يف خرؤملا 12-94 مقر يعيرشتلا موسرملا ماكحأ ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي :ىلوألا ةداملا :ررقملا ديسلا
.يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي يذلا م1994 ويام 26 قفاوملا ـه1414 ةجحلا وذ

:ةسلجلا سيئر ديسلا

.اركش ……… مهيديأ اوعفري نأ معنب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش ……… مهيديأ اوعفري نأ الـب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش ……… مهيديأ اوـعـفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

: تاليكوتلا

.اركش ……… مهيديأ اوعفري نأ مـعنب نيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش ……… مهيديأ اوعفرـي نأ الـب نيتوـصملا نـم ءاـجرلا



.اركش ………مهيديأ اوـعـفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

: ةـجيتنلا

اتوص 114: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

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

ماع ةجحلا وذ 15 يف خرؤملا 12-94 مقر يعيرشتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا لدعت :2 ةداملا :ررقملا ديسلا
:يلي امك ررحتو م1994 ةنس ويام 26 قفاوملا ـه1414

تانيمأتلا( :يعامتجالا نامضلا تاءادأ ليومتل ةصصخملا تاكارتشالل ةيلامجإلا ةبسنلا ددحت :ىلوألا ةداملا"
نم ءادتبا %34,5 ـب )ةلاطبلا نع نيمأتلاو قبسملا دعاقتلاو دعاقتلا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوح ،ةيعامتجالا
."1999 يفناج لوأ

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الـب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الـب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 114: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

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

.يذيفنت موسرم بجومب نوناقلا اذه نم 2 ةداملا قيبطت تايفيك ددحت :3 ةداملا :ررقملا ديسلا

:ةسلجلا سيئر ديسلا



اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الـب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الـب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 114: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

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

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :4 ةداملا :ررقملا ديسلا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الـب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الـب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 115: مـعن

ءيش ال: ال

.ءيش ال: نوعنتمملا

.ةقداصملل هلماكب نوناقلا صن نآلا مكيلع ضرعأو ،ةريخألا ةداملا هذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ



اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الـب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الـب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 115: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

.يعامتجالا نامضلاب قلعتملا نوناقلا صن ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

نم ةملكلا ليحأو ،دعاقتلاب قلعتملا نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملا ةيلمع ىلإ نآلا لقتننو
لضفتيلف ،نوناقلا اذه صن لوح ةنجللا هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا ميدقتل ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا ىلإ ديدج
.اروكشم

ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس :ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا
.نومرتحملا

خرؤملا 12-83 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
.دعاقتلاب قلعتملا م1983 ةنس ويلوي 02 قفاوملا ـه1403 ماع ناضمر 21 يف

نماضتلا و لمعلا و ةيعامتجالا نوؤشلا و ةحصلا ةنجل اهب تماق يتلا ةضيفتسملا ةشقانملا و ةينأتملا ةساردلا دعب
خرؤـملا 12-83 مـقر نوـناـقلل مـمتملاو لدـعملا نوناقلا صنل ةنجللا ةسيئر ،رماع نب ةسينأ ةديسلا ةسائرب ينطولا
.دعاقتلاب قلعتملا م1983 ةنس ويلوي 02 قفاوملا ـه1403 ماـع ناـضمر 21 يف

و ،ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلا و لمعلا ريزو ،ةموكحلا لثمم همدق يذلا ضرعلا ىلإ عامتسالا دعبو
ةيعامتجالا تانيمأتلل ماعلا ريدملا(صنلاب ةقالع مهل نيذلا فارطألا ةيقب اهمدق يتلاةيفاضإلا ةينقتلا تاحورشلا
لثمم ،دعاقتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا بئان ،ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ،ةرازولاب
).نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالل نيدعاقتملا لامعلل ةينطولا ةيلارديفلا

1999 سرام 06 تبسلا موي ةينلع ةسلج ةمألا سلجم دقع ،هالعأ روكذملا ينوناقلا صنلا ةشقانم ضرغبو



ريزو ةموكحلا لثمم ديسلا ةلخادم ىلإ سلجملا ءاضعأ اهيف عمتسا ،سلجملا سيئر بئان ،يواوز رامع ديسلا ةسائرب
ريرقتلا ضرع ىلإ اذكو ،نوناقلا ليدعتل بابسألا ضرع اهيف مدق ينهملا نيوكتلا و ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا
ةماع ةشقانم هتلت مث ،ينطولا نماضتلا و لمعلا و ةيعامتجالا نوؤشلا و ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا همدق يذلا يديهمتلا

ةيعامتجالا نوؤشلا عاطقب قلعتت ةماع عيضاوم لوحمهت الاغشنا تبصنا ءاضعأ ةعبس لخدت اهيف لجس ،صنلا لوح
:ةيلاتلا تاظحالملا لوح تزكرت تالخدتلا ضعب نأ ريغ

:يلي ام ىلع لمعلا وه ردجألا ناك ةيفرظلاو ةيعيقرتلا ةيميمرتلا لولحلا ىلإ ءوجللا نم الدب -1

.تاكارتشالا ليصحت يف مكحتلا -

.ةيمومعلا تاسسؤملا ىلعو ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا ليصحت -

داصتقالا راشتناب لحفتسا يذلا هب حرصملا ريغ لمعلا ةبراحمل اذهو ليغشتلا ةبقارمل ةمراص تامزيناكيم عضو -
.ةيعامتجالا تانيمأتلا يف تاكارتشالا مجح نم للقي يذلا يليفطلا

عفر اذكو ضورعملا صنلا نم 03 ةداملا ،لوفكملا جوزلا ىلع شاعملا يف ةداـيزلا ديدحت ةيفيك صوصخب -2
فلكملا ريزولا نم رارق ىلإ كلذ ليحي ثيح ،ضورعملا صنلا نم 09 ةداملا ،ةحنملاو دعاقتلا تاشاعم ةميق
ةدايزلا طبر ءاقبإ ةرورض ىلع نولخدتملا عمجأ دقف ،دعاقتلا ةئيه ةرادإ سلجم حارتقا ىلع ءانب يعامتجالا نامضلاب
ةرادإ سلجمو عاطقلاب ينعملا ريزولا رارقب اهطبر نم الدب نومضملا ىندألا ينطولا رجألا ةميق روطتب تاشاعملا يف
.دعاقتلا ةئيه

ةنجللا تايصوت
 

ناك ةريخألا تاونسلا يف هيلإ لصو يذلا يلاملا زجعلاو ،دعاقتلا قودنص اهب رم يتلا ةمزأتملا ةيعضولا نإ
،هيلع تسروم يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاطوغضلاو ةيعيقرتلا تاءارجإلا ربع اندالبب دعاقتلا ماظن رييستل ةجيتن
تقولا ناح دقف انه نمو ،ةيلك ماظنلا اذه رايهنا ىلإ ،اهلاح ىلع رومألا ترمتسا نإ ،ةلاحم ال يدؤي يذلا ءيشلا
هيف امب ينطولا نماضتلل لماش راطإ يف ةيعامتجالا تانيمأتلاو دعاقتلا ماظنل لماشو يقيقح حالصإ يف ريكفتلل
دوهج ليجأتو )endettement ةنادتسالا ربع مـتي نأ نكميال ماظنلل يلاملا نزاوتلا قيقحت نإ .يتاسسؤملا نماضتلا
فيراصملا نيب نزاوتلا ضرفت يتلا ةيلاملادعاوقلا مارتحا ىلع لمعلا نيعتي لب ةمداقلا لايجألا ىلإ ليومتلا
ىلع حيحصتلا روطتل يزاوتملا ثحبلاب مجرتت نأو دبال قودنصلا فيراصم يف عافترا لك نإف اذهلو ،ليخادملاو
.ديعبلا ىدملا ىلع نمضي نأ بجي نزاوتلا نإف دعاقتلا ماظنب قلعتي اميفو .تاكارتشالا ىوتسم

،ليوطلا وأ طسوتملا وأ ريصقلا ىدملا ىلع ءاوس ،هماودل يساسألا طرشلا وه دعاقتلا ماظنل يلاملا نزاوتلا نإ
ديدحتل ةيلامو (examens actuariels et financiers) ةيتقو ةجلاعمل ةمظتنم ةروصبو عضخي نأ بجي ماظنلا نإف هيلعو
ايدافت ىرخأ ةهج نمو ةهج نم ةلمتحم تاعاطقنا ةيأل ايدافت ،ةليوط تارتفل ةرقتسمو ةمظتنم دج تاعاطتقا بسن
ةيعامتجاو ةيداصتقا ةمزأب رمن اننأو اميسال ةيرابجإلا تاعاطتقالل اهيف غلابملا تادايزلا ربع ليغشتلاب ررضلل
.ةبعشتم

يف يليمكتلا دعاقتلا يف ةلثمتملاودعاقتلا ماظنل ةيميعدت طامنأ ءاشنإ يف ريكفتلا يف قمعتلا نيعتي ،اذه ىلإ ةفاضإ
.تانيمأتلل ماع ماظن راطإ

دعي يذلاو هب لومعملا ةيعامتجالا تانيمأتلاو دعاقتلا ماظن ىلع ظافحلا لوح عامجإ دوجو ىلإ ةنجللا تصلخ دقلو
.ةيعامتجالا تانيمأتلا لوح لماش ينطو شاقنب مايقلا -ةرورضلابو يعدتسي يذلا رمألا ،ابسكم



ةنجللا ررـكتو اذـه .هيلع ةقداصملا ىلع ابلس رثؤتالو صنلا ةيمهأ نم للقتال ريرقتلا اهب ءاج يتلا تاظحالملا نإ
.ناديملا يف دسجت نأ لمأنو ،تايصوتلا ىلع اهديكأت

ةنجل هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا نومضم ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس ،وه مكلذ
ةحصلا ةنجل نع ةقثبنملاو ،نامرز ميلس ،دمحم ةيلاع نب ،رماع نب ةسينأ :نيديسلاو ةديسلا نم ةنوكتملا ةغايصلا
يف خرؤـملا 12-83 مـقر نوناقلل مـمتملاو لدـعملا نوناقلا صن نع ،ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو

ةنجللا هـيلع تـقداص يذلاو دعاـقتلاب قـلعتملا م 1983 ةـنس وـيلوـي 02 ـل قفاوملا ـه1403 ماـع ناـضمر 21
.1999 سرام 10 خيراتب عامجإلاب

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ،ةعباتملاو ءاغصإلا نسح ىلع مكركشأ

،نوناقلا صن نم ىلوألا ةداملا ةءارق هنم بلطأو ةصتخملا ةنجللا ررقم ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف

ةنس ويلوي 02 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي :ىلوألا ةداملا :ررقملا ديسلا
.دعاقتلاب قلعتملا م 1983

:ةسلجلا سيئر ديسلا

.اركش ………مهيديأ اوعفري نأ معنب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش ………مهيديأ اوعفري نأ الب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش ………مهيديأ اوعفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

:تاليكوتلا

.اركش ………مهيديأ اوعفري نأ معنب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش ………مهيديأ اوعفري نأ الب نـيتوـصملا نـم ءاـجرلا

.اركش ………مهيديأ اوعفري نأ نـيعنتمملا نـم ءاـجرلا

: ةـجيتنلا

اتوص 115: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

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

م 1983 ةنس ويلوي 02 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا نم 13 ةداملا ممتتو لدـعت :2 ةداـملا :ررقملا ديسلا
:يتأي امك ررحتو دعاقتلاب قلعتملا

:شاعملا باسحل اساسأ دمتعملا رجألا يواسي :13 ةداملا"



.دعاقتلا ىلع ةلاحإلل ةقباسلا ةريخألا )05( سمخلا تاونسلا يف ىضاقتملاو طسوتملا يرهشلا رجألا امإ-

رجألا رمألاب ينعملا اهيف ىضاقتيتلا )05( سمخلا تاونسلا ساسأ ىلع ردقملا طسوتملا يرهشلا رجألا امإو-
.هل اعفن رثكأ كلذ ناك اذإ ةينهملا هتايح لالخ ىصقألا

.م2000 ةنس يفناج لوأ نم ءادتبا هالعأ ةروكذملا ماكحألا قبطت

ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن نم ءادتبا ةيلاقتنا ةرتف لالخ تاونس عبرأ ساسأ ىلع طسوتملا يرهشلا رجألا بسحي
.هالعأ ةروكذملا طورشلا سفنل اقفو ةيمسرلا

."هاندأ ةروكذملا 43 ةداملا ماكحأل اقبط ايونس روجألا هذه نييحت متي

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 113: مـعن

دحاو توص: ال

.تاوصأ 04: نوعنتمملا

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

م 1983 ةنس ويلوي 02 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا نم 15 ةداملا ممتتو لدـعت :3 ةداـملا :ررقملا ديسلا
:يلي امك ررحتو دعاقتلاب قلعتملا

ددحي ،لوفكملا جوزلا ىلع هشاعم يف ةدايز نم ةدافتسالا يف قحلا دـعاقتملل ،شاعملا غلبم ىلإ ةفاضإ :15 ةداملا"
."دعاقتلا ةئيه ةرادإ سلجم نم حارتقا ىلع ءانب يعامتجالا نامضلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهغلبم

."لوفكملا جوزلا ىلع ةدحاو ةدايز نم رثكأ دحاولا شاعملا بحاص حنم زوجي ال



:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 112: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

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

قلعتملا م 1983 ةنس ويلوي 02 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا نم 16 ةداملا ممتت :4 ةداملا :ررقملا ديسلا
:يتأي امك ررحتو دعاقتلاب

ىندألا ينطولا رجألل يونسلا غلبملا نم %75 نع دعاقتلا شاعمل يونسلا غلبملا لقي نأ نكمي ال :16 ةداملا"
.نومضملا

."ةلودلا قتاع ىلع نوكي ىندألا غلبملاو دعاقتلا ناونعب ةدمتعملا تاونسلا نع ةجتانلا تازايتمالا نيب قرفلا نإ

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 115: مـعن

ءيش ال: ال



.دحاو توص: نوعنتمملا

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

م 1983 ةنس ويلوي 02 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا نم 17 ةداملا ممتتو لدـعت :5 ةداـملا :ررقملا ديسلا
:يتأي امك ررحتو دعاقتلاب قلعتملا

نم %80 دعاقتلا شاعمل ماخلا ىصقألا غلبملا يواسي ،نوناقلا اذـه نـم 24 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :17 ةداملا"
."يعامتجالا نامضلا كارتشال عضاخلا رجألا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 113: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

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

ررحتو ،رركم 17 ةداملاب م 1983 ةنس ويلوي 02 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا مـمتي :6 ةداـملا :ررقملا ديسلا
:يلي امك

ماخلا ىصقألا غلبملا ىدعتي نأ زوجي ال ،لاجملا اذه يف ىرخألا ماكحألا لك نع رظنلا ضغب :رركم 17 ةداملا"
."نومضملا ىندألا ينطولا رجألا ةميق ةرم )15( ةرشع سمخ هالعأ 17 ةداملا يف هيلع صوصنملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا



اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 114: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

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

ررحتو ،رركم 25 ةداملاب م 1983 ةنس ويلوي 02 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا مـمتي :7 ةداـملا :ررقملا ديسلا
:يتأي امك

:ينطولا نماضتلل تاقفنك ربتعت :رركم 25 ةداملا"

25 ةداملا يف ددحملا غلبملاو دعاقتلا ناونعب ةدمتعملا تاونسلا نع جتانلا غـلبملا نـيب عوـفدملا يليمكتلا قرفلا-
،هالعأ ةروكذملا

24 ةداملا يف ةددحملا ةبسنلاو ،هالعأ ةروكذملا 17 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ىوصقلا ةبسنلا نيب قرفلا-
."ةلودلا قتاع ىلع تاقفنلا هذه نوكتو ،هالعأ ةروكذملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 116: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا



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

ةنس ويلوي 02 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا نم 29 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا لدعت :8 ةداملا :ررقملا ديسلا
:يتأي امك ررحتو م 1983

نع تاضيفختلا باب نم ءارجألاو لمعلا باحصأ ىلع ةقحتسملا دعاقتلا تاكارتشا ،ةلودلا قتاع ىلع نوكت"
."صاخلا عاطقلا يف مهطاشن نوسرامي نيذلا لامعلل ينطولا ريرحتلا برح يف ةكراشملا ةرتفو زجعلا ةلاح

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 113: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

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

م 1983 ةنس ويلوي 02 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا نم 43 ةداملا مـمتتو لدعت :9 ةداـملا :ررقملا ديسلا
:يتأي امك ررحتو دعاقتلاب قلعتملا

فـلكملا ريزولا نم رارقب ةـنس لـك نم يام لوأ نم ءادتبا هحنمو دعاقتلا تاشاعم ةـميق عـفرت :43 ةداملا"
.دعاقتلا ةئيه ةرادإ سلجم حارتقا ىلع ءانب يعامتجالا ناـمضلاب

:رارقلا اذه ددحي

.ةديدجلا تاشاعملا باسحل ساسأك ةدمتعملا روجألا ىلع قبطملا نييحتلا لماع-

."ةافصملا حنملاو تاشاعملا ىلع قبطملا ةميقلا عفر لماع-



:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 115: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

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

ةنس ويلوي 02 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا نم 47 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا لدعت :10 ةداملا :ررقملا ديسلا
:يتأي امك ررحتو م1983

طرش نسلا اذه يف نوفوتسي ال نيذلاو لقألا ىلع )60( نيتسلا نس نيغلابلا لامعلا حلاصل دعاقتلا ةحنم سسؤت"
ماكحأ راطإ يف ةدمتعملا تاونسلا اهيف امب ايثالث )20( نيرشع وأ تاونس )05( سمخ تابثإ مهناكمإبو لمعلا ةدم
."هالعأ ةروكذملا 10 ةداملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا



اتوص 115: مـعن

ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

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

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :11 ةداملا :ررقملا ديسلا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

اركش………نوعنتمملا

: تاليكوتلا

اركش………معنب نوتوصملا

اركش………الب نوتوصملا

.اركش………نوعنتمملا

: ةـجيتنلا

اتوص 115: مـعن

ءيش ال: ال

.ءيش ال: نوعنتمملا

.ةقداصملل هلماكب نوناقلا صن نآلا مكيلع ضرعأو ،ةريخألا 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

: ةـجيتنلا

اتوص 115: مـعن



ءيش ال: ال

.دحاو توص: نوعنتمملا

وعدأ ،نيصنلا ىلع ةقداصملا ةيلمع نم ءاهتنالا دعبو هلماكب صنلا اذه ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
.اروكشم لضفتيلف ،كلذ دارأ نإ ،ةملكلا لوانتل ةموكحلا لثمم ديسلا

ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ةسيئر ةديسلا ،ةمألا سلجم سيئر بئان يديس .اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا
ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا اهيأ ،تاديسلا اهتيأ ،ةنجللا ررقم ديسلا ،ينطولا نماضتلاو لمعلاو

.هتاكربو ىلاعت هللا

.دعاقتلاب نيقلعتملا نينوناقلا ليدعت عورشم نع هب متربع يذلا مكتيوصت ىلع مكركشأ نأ ءيش لك لبق دوأ

ماظن ىلع عافدلا دصق ةنزاوتمو ةرذح ىلوأ ةوطخ اعيمج انوطخ دق نوكن ،تاليدعتلا هذه ىلع مكتقداصمبو
.عاطقنا نودب نيدعاقتملل تاشاعملا عفد نامض ىلع رهسي يذلا دعاقتلا

.دعاقتلا قودنصل يلكلا يلاملا نزاوتلا نامضل فاك ريغ هنأ نم نوقثاو اننأ ريغ ،ايرورض رييغتلا اذه ناك دقل

ماظن حالصإ لوح ريكفتلا ةلصاوم لجأ نم نييعامتجالا ءاكرشلا عم رواشتلا ةرشابم ةموكحلا يونت ،اذهلو
.اندنع دعاقتلا

اهلامعأ لودج يف اهتامامتها نمض اهلجستسو ةنجللا ريرقت نمض تءاج يتلا تايصوتلا ةموكحلا تلجس امك
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو اركش ىرخأ ةرم ،هللا ءاش نإ اهب لفكتلل

لوانت -تدارأ نإ- ةصتخملا ةنجللا نم نآلا بـلطأو ةموـكحلا لثمم ريزولا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
؟ةملكلا

.اركش :ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا

ةداسلاو تاديسلا ةفاكو ةصتخملا ةنجللا ركشأ امك ةموكحلا لثمم ديسلا ريخألا يفركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
نوناقلا صن ىلع ةقداصملل لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلع دحألا ادغ ةماعلا هتاسلج سلجملا فنأتسيسو ،ءاضعألا
.ةعوفرم ةسلجلاو عيمجلل اركش .يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملا

.ءاسم ةعباسلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


