
ميحرلا ميحرلا نمحرلا   نمحرلا مسب  هللاهللا   مسب
مكاح  دد مكاح موتكم   موتكم لآلآ   دشار   دشار نبنب   دمحم   دمحم خيشلا   خيشلا ومسلا   ومسلا بحاص   بحاص مساب   مساب

فانئتسالا فانئتسالا ةمكحم   ةمكحم
دبدب   فانئتسالا   فانئتسالا ةمكحم   ةمكحم رقمب   رقمب وينوي  ٢٠٢٢٢٠٢٢   وينوي قفاوملا  ٠١٠١   قفاوملا ءاعبالا   ءاعبالا موي   موي ةدقعنملا   ةدقعنملا ةينلعلا   ةينلعلا ةسلجلاب   ةسلجلاب

ةرئادلا ةرئادلا سيئر   سيئر يضاقلا يضاقلا ةة   ـــ ـــ سائرب سائرب

ةرئادلا ةرئادلا وضع   وضع يضاقلا يضاقلا ةيوضعو   ةيوضعو

ةرئادلا ةرئادلا وضع   وضع يضاقلا يضاقلا وو                   
ءادأ ءادأ رمأ   رمأ فانئتسا   فانئتسا ةنسل  ٢٠٢١٢٠٢١   ةنسل مقر  ١٢٢١١٢٢١   مقر فانئتسالا   فانئتسالا   

:: فنأتسم فنأتسم

:: هدض هدض فنأتسم   فنأتسم

اتلا اتلا مكحلا   مكحلا تردصا   تردصا

ةلوادملا دعبو  ةعفارملا  عامسو  قاروألا  عالطالا ع  دعب   
ةــــضيعلاب ةــــيئادتبالا  ةــــمكحمب د  صتخملا  يــــضاقلا  تمدــــقت إ  دــــق  س.م.د.م  عئاــــقولا  صلخت   

هردـقو ٦٨٢,٠٠٠ لبم  اهيلإ  دؤت  نأب  اهدـض ضورعملا  مازلإـب  رملا  رادـصإ  بلطب  ءاد 
ةدـئافلا عم  كـنبلا  بوحـسملا ع   ٠٠ كيـشلا اـمجا  ةـميق  ريغـال ) طـقف  مهرد  فـلا  نوناـمثو  ناـنثاو  ةئامتـس   ) مـهرد

باعتأ لباقمو  فياصملاو  موسرلاب  رمألا  اهدض  بولم  مز ، دادسلا مامت  ىتحو  ةينوناقلا  ةبلاطملا  خيات  نم  ًايونس  عقاوب ١٢ % ةينوناقلا 
عقوــملاو ررحملا  كيــشلا  بجوــمب  مــهرد  غـلبم ٦٨٢,٠٠٠  اــمجإب  رمــألا  اهدــض  بوــلطملا  نيادــت  رمــألا  ةــبلاط  هـنأ  نـم  دنــس  كــلذو ع  ةاــماحملا ،

قلغ ببـــسب  فرـــص  نود  عـــجترا  فرـــصلل  كيـــشلا  هـــيلع  بوحـــسملا  كـــنبلل  هـــالعأ  روكذـــملا  كيــــشلا  رمـــألا  ةـــبلاط  ميدـــقت  روـــف  ةـــبلاط ، حـــلاصل  اـــهنم 
ًاراركتو ًارارم  اهدـض  بوـلطملا  عـم  لـصاوتلا  رمـألا  ةـبلاط  تلواـح  كيــشلا ، كـلذ  ةـميق  فرــص  نـع  هـيلع  بوحــسملا  كـنبلا  عـنتما  كلذــل  باـسحلا ، 

اهدـض بولطملا  راذـنإب  تماق  رمألا  ةـبلاط  نأ  ثيحو  ًانكاس ، كرحت  مل  اهنأ  الإ  كيـشلا  ةـميق  دادـس  ةرورـضب  ةريخألا  ةـبلاطمل  ةـيدولا  قرطلا  ةـفاكبو 
نم اهدـض  بوـلطملا  ةكرــشلا  نـع  ىرحتلا  مـت  اـمك  نـالعإلا ، رذـعت  هنأـب  نـلعملا  ةداـفا  تءاـج  ثـيحو  خـياتب ٢٣/١٢/٢٠٢٠  لدـعلا  بتاـكلا  لـالخ  نـم 

رــــشنلاب اهدـــض  بوـــلطملا  نـــالعإلا  مـــت  ءاـــفولاب ،  فـــيلكتلا  راذـــنإ  ةـــجيتن  ءوـــض  عو  رقملا ، ناوـــنع  اـــهب  حـــضومو  ةـــياس  ىه  ةـــصتخملا و  تاـــهجلا 
.ةيمسرلا ةديجلاب 

ةئامتــس غـلبم  ةــيعدملل  ىدؤـت  ناـب  اـهيلع  ىعدــملا  مازلاـب  ةــياجت :  ةداـم  رمأــن   اــم ي    :  هرمأ  صتخملا  يــضاقلا  ردــصأ  خـياتبو ٣٠/٣/٢٠٢١   
اهمازلابو دادـسلا  مامت  ىتحو  لصاحلا  ٢٠/١٠/٢٠٢٠  ةـيئاضقل  ةـبلاطملا  خـيات  نم  عقاوب ٥ % ةـينوناقلا  ةدـئافلاو  مهرد  فـلا  نيناـمثو  نينثاو 

.ةاماحملا باعتا  لباقم  مهرد  فلا  غلبمبو  تافورصملاب 
ًانوناـق تـنلعأو  ىووعدــلا  ١٩/٨/٢٠٢١  ةرادإ  بـتكم  تـعدوأ  ةفيحــص  بجوـمب  لـثاملا  فاـنئتسالاب  رمـألا  اذــه  رمـألا ع  اهدــض  رداــصلا  تـنعط   

يه ع يتلاو  يقيقحلاو  تباثلا  اهناونع  ريغ  ع  ةفنأتـسملا   نالعإ  اهدـض  فنأتـسملا  دـمعتو  رداصلا  فنأتـسملا  رمـألاب  نـالعإلا  نـالطب  تعفد 
ءافولاب فيلكتلاب  نالعإلا  نالطبل  فنأتسملا  رداصلا  رمألا  نالطب  تعفدو  هب ، ملع 

فنأتـسملا نأ  يه  اهدـض  فنأتـسملاو  ةفنأتـسملا  نـيب  اـميف  ساـسألا  ةـقالعلا   نأ  ثـيح  هريـسفتو  هقيبـطتو  نوناـقلا  لـيوأت  أـطخلاب   تـعنو   
ملــسم كيــشلاو  ةـبولطملا ،  ةـينوناقلا  تامدـخلا  ميدـقتو  ةفنأتــسملا  لـيثمتب  اهدـض  فنأتــسملا  موـقت  اـمهنيب  تاـيقافتالا  نـم  ددـع  بجوـمب  اهدـض 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا
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( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



كلذ ريظن  اهل 
هذــه لـحم  كيــشلا  ةــميق  تلمتــسا  دــق  اهدــض  ةفنأتــسملا  نا  نـع  الــضف  يــشلا ، ةداــعأل  اهراذــنإ  مـتو  كلذــل ،  ةيحالــصلا  اهيدــل  سيل  هـنأ  نيبـت  دــقو   
يه اهدــض  فنأتــسملا  ةــمذ  نأ  وــه   رمــألا  ةــقيقح  نأو  هــتميق  نــع  دــيت  غلاــبمبو  كيــشلا  ةــميق  دادــسب  ةفنأتـــسملا  تماــق  ثــيح  ةــلثاملا  ىوعدــلا 

ةماـــقملا ءازج  فاـــنئتسا  ( مــقر ةـــيئازجلا  ةيـــضقلا  لــصفلا   نــيحل  اــيقيلعت  ىوعدـــلا  فــقو  تــبلطو  ةفنأتـــسملا ، حـــلاصل  ةلوغـــشملا 
علا كـــنب  رخــألا ع  كيــشلاو  ىوعدــلا  هذــه  لــحم  كيــشلا  صوـصخب  ةــيئازجلا  فاــنئتسا د  ةــمكحم  ماــمأ  ةروــظنملاو 

كيــشلاو  ىوعدـلا  هذـه  دنــس  كيــشلا  نيكيــشلا  وـضوم  ثـحبل  ةـيبساحم  ةربـخ  بادــتناب  ايدــيهمت  اـمكح  اـهيف  رداـصلاو 
ةيحان نم  نيفانئتسالا  نيب  اـميف  طاـبترالل  كـلذو  ءادأ  رما  فاـنئتسا  فاـنئتسالا فـلم  مـض  ءادأ ، فاـنئتسالا 

مازلإ اهمــــض ، بوــــلطملا  ىرخــــألا  ىوعدــــلا  لــــحم  مـــقر ٦٧٥  كيــــشلاو  ىوعدــــلا  هذــــه  لـــحم  كيــــشلا  نـــيب  طاـــبتراللو  ببــــسلاو  عوـــضوملاو  فارطــــألا 
ةلــسرملا ريتاوـفلا  ةروـص  تيوـط ع  ةــظفاح  تـقفرأو  يــضاقتلا ، يتـجرد  نـع  ةاـماحملا  باـعتأ  لــباقمو  فياــصملاو  موسرلاــب  اهدــض  فنأتــسملا 

اهنالعإ ع اهدمعتو  ةفنأتسملل  عفلاو  يقيقحلا  ناونعلاب  اهملع  اهب  تباثلا  اهمتاخب  ةروهممو  اهدض  فنأتسملا  تاعوبطم  ةفنأتـسملل ع 
اهدــض ، فنأتــسملاو  ةفنأتـــسملا  نــيب  ةــمربملا  تاــيقافتالا  ةروــص  اهدــض ، فنأتـــسملل  ةدــئاعلا  ةــياجتلا  ةــصخرلا  نــم  ةروــص  اــهل  ، دــئاع  ريغ  ناوــنع 

يمقر كيـش  ( ٢  ) اـه ددـعو  نيكيـشلا  عاـجرتسا  نأـشب  اهدـض  فنأتــسملل  لـسرملا  راذـنإلا  نـم  ةروـص  ةـموكحل د  ، ةـينوناقلا  ةرئادـلا  در  نـم  ةروـص 
ةكرــــــشلا دادـــــس  ةــــــلادلا ع  تـــــالاصيإلا  نـــــم  ةروـــــص  نيخرؤــــــــملا ٢٠/١٠/٢٠٢٠ ، كــــــــنبلا  نيبوحــــــــسملا ع 

ناررحملا ع نيخرؤـملا ٢٠/١٠/٢٠٢٠  كـنبلا نيبوحــسملا ع  مقر كيـشلاو  ماـهتالا  دنـس  كيـشلا  ةـميق ةفنتـسملا
مقر ةــيئازجلا  ىوعدــلاب  صاــخلا  ةــلاحإلا  رمأ  نـم  ةروـص  مـقر   كيــشلاو  ىوعدـلا  دنــس   ) نيكيــشلا خـيات  قحـال ع  خـياتبو  نامــضلا  لـيبس 

ىوعدلا رداصلا   يديهمتلا  مكحلا  ةروص  ةلثاملا  ، ىوعدلا  دنس  كيـشلا  وه  ةيئازجلا  ىوكـشلا  عوضوم  نأ  هب  تباثلاو  ءازج د   
مكحلا ةروص  رخأ  ، كيشو  ةلثاملا  ىوعدلا  هذه  دنس  كيشلا  ءازج د  فانئتسا  ةمكحم  ثحب  ديفي  امب  ءازج  فانئتسا  مقر ٨٤٨/٢٠٢١  ةـيئازجلا 

" بدتنملا ريبخلا  تاذل  ةيومأملا  ةداعإب  ءازج  فانئتسا  مقر ٨٤٨/٢٠٢١  ةيئازجلا  ىوعدلا  رداصلا   يديهمتلا 
دعب هعفرل  فانئتسالا  لوبق  مدع  ًايلـصا : اهب  بلط  ةركذم  ريخألا  مدقو  اهنع ، ليكوب  لك  اهدـض  فنأتـسملاو  ةفنأتـسملا  تلثم  فانئتسالا  لوادـتبو   

، ةاــماحملا باــعتأو  تافورــصملاو  موسرلاــب  فنأتــسملا  مازلإ  لاوحــألا : عـيمج  و  فنأتــسملا ، مـكحلا  دــييأتو  فاــنئتسالا  ضفر  ًاــيطايتحا : داــعيملا ،
ةياــــجتلا ةـــــصخرلا  نــــم  ةروــــص  هخياــــت  ١٠/٢/٢٠٢١  ، اــــهب  نيبــــم  رـــــشنلاب  رارقلا  نـــــالعإ  نــــم  ةروــــص  تيوــــط ع  تادنتـــــسم  ةـــــظفاح  تــــقفرأو 

ةدافإ نم  ةروص  فنأتـسملا ، نم  روكذـملا  ناونعلا  اهب  ةـياجتلا ةـصخرلا  نم  ةروص  هناونع  ، اـهب  نيبم  فنأتـسملل 
رــضحم نـم  ةروــص  ةــماقإلاو ، ةيــسنجلا  ةرئاد  نـم  ةدراوــلا  فنأتــسملا  نـع  يرحتلا  ةداــفا  نــم  ةروــص  مــقر ٢٥١٦/٢٠٢١ ، ءادــألا  رمأ  ذـــيفنت  نــالعإلا  

ةـياجتلا ةـصخرلاو  اهدـض  فنأتـسملل  ةـياجتلا  ةـصخرلا  نـم  ةروـص  فنأتــسملا ، لـثمم  عـم  ةـماعلا  ةـباينلا  قـيقحت 
٦٤ ٢٠٢٠ مـقر ذــيفنتلا ةداــم رامثتــسالل  تاراــمإلا  كــنب  نـم  ةــمدقملا  ةــحئاللا  د ، مـقر ٦٤/٢٠٢٠   ذــيفنتلا  ةداــم  ةــمكحملا   رارق  نـم  ةروــص 

فإ  ةكرــش  اهرــشابت  يتـلا  تاـعوضوملا  نـم  ددــع  صوـصخب  فنأتــسملا  ـم ةــلدابتملا تالــسارملا  فنأتــسملل  ، باـسح  فـشك  اــهب  قـفرم  د 
مــقر  ىوعدـــلا  رداــصلا   ةربــخلا  ريقت  ىوعدـــلا ، رداــصلا   ةربــخلا  ريقت  هحلاــصل ، .م.م.ذ.ش  زرنتاــب  يد 

ةدــترملا تاكيــشلا  ىرخأ ، ةكرــش  دــض  فنأتـــسملا  حــلاصل  ةــعوفرملا  ةدــترملا  تاكيـــشلا  تاــغالب  صوــصخب  فنأتـــسملا  عــم  ةــلدابتملا  تالـــسارملا   
، لاــــمع ج مــقر ١٠٨٥٢/٢٠٢٠  ةــيلامعلا  ىوعدــلا  صوــصخب  فنأتـــسملا  عــم  ةــلدابتملا  تالـــسارملا  ةفنأتـــسملا  ، حــلاصل  تاــغالبلا  اــهنع  دــيقملا 

.ودلا ميكحتلل  زكرم د  نم  ةيميكحتلا ىوعدلا  رداصلا   ميكحتلا  مكح 
دادــسلل ىوعدـــلا  لــحم  ةـــبلاطملا  نــم  ةفنأتـــسملا  ةـــمذ  ةءاربــب  ًاددـــجم  ءاــضقلاو  فنأتـــسملا مــكحلا  ءاــغلإ  تــبلطو  ةركذـــم  ةفنأتـــسملا  تمدـــق  مــث   
باعتأو فياصملاو  موسرلا  اهدض  فنأتسملا  مازلإ  عم  ءازج  فانئتسا  ىوعدلا رداصلا   اهنلا  ازجلا  مكحلا  اسيـسأت ع 
ةماــعلا ةــباينلا  نـع  ةرداــص  ةداهــش  نـم  هروـص  ءازج ، فاــنئتسا  ةــيفانئتسالا ةــيئازجلا  ىوعدــلا  مـكح  نـم  هروــص  تـقفرأو  ةاــماحملا ،

.زييمتلاب هيلع  نعطلا  مدعل  ايئاهن  حبصأ  رداصلا  مكحلا  نأ  ديفت 
.اقباس درو  ام  اهب ع  تممص  ةركذم  ةفنأتسملا  تمدق  ةريخألا  ةعفارملا  ةسلجبو   

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

نم 4 ةحفص 2 

( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



.مويلا ةسلجب  مكحلل  فانئتسالا  زجح  تررق  ةمكحملا  نإ  ثيحو   
ةيميظنتلا ةحئاللا  نم    ٢ ةداملا ٦٦ /  صنل  ًاقبط  ررقملا  ناك  امل  داـعيملا ، دـعب  هب  ريقتلل  فاـنئتسالا  قحلا   طوقـسب  عفدـلا  نع  هنإو  ثيحو   

ًاقبط ررقملا  ناـكو  ماـكحألا ،  فاـنئتسال  ةررقملا  تاءارجـإلل  ًاـقفو  ًاـموي  نوثـالث  ءادـألا  رمأ  فاـنئتسا  داـعيم  نأ  اهتاليدـعتو  ةـيندملا  تاءارجـإلا  نوناـقل 
 ، هـيلع موـكحملا  مـكحلا إ  نـالعإ  خـيات  نـم  أدـبي  اـيغلا  مـكحلا  نـعطلا   داـعيم  نأ  ةــيندملا  تاءارجـإلا  نوناـق  نـم   ٤  ، ١ ةداــملا ١٥٢ /  صنل 

ررقملا ناـكو  اهـسفن ، ءاـقلت  نـم  طوقـسلاب  ةـمكحملا  ىـضقتو  نـعطلا  قـحلا   طوقـس  ماـكحألا  نـعطلا   دـيعاوم  ةاـعارم  مدـع  بترتـي ع  هـنأو 
لحم وأ   هنطوــم  وأ   دـــجو  اــمنيأ  هــيلإ  نــلعملا  صخـــش  ملـــست إ  ةـــيئاضقلا  تاــنالعإلا  ةروــص  نأ  ةرقوــملا  زييمت د  ةـــمكحم  ماـــكحأل  ًاـــقفو 
ملعب لجـسملا  دـيبلاب  هنالعإ  ىوعدـلا  ةرادإ  بتكمل  زاج  نـالعإلا  مالتـسا  نع  عنتما  وأ  هنـالعإ  رذـعت  اذإـف  راـتخملا  نطوملا  وأ  هلمع  لـحم  وأ  هتماـقإ 

وأ لوـــصولا  مـــلعب  لجـــسملا  دـــيبلا  لوـــصوب  مـــلعلا  خـــيات  نـــم  هراـــثآل  ًاـــجتنم  نـــالعإلا  ربـــتعي  نأ  ورتكلـــإلا ع  دـــيبلاب  وأ  سكاـــفلاب  وأ  لوـــصولا 
ًاقيقحت ىوعدلا  ةموصخلا   داقعنال  مزال  ءارجإك  اهتادنتسمو  ىوعدلا  ةفيحـص  نع  هروص  نالعإلا  نمـضتي  نأ  ورتكلإلا ع  ديبلا  وأ  سكافلا 
ىوعدـلا ةفيحـصب  هيلع  ىعدـملا  نالعإ  إ  لاوحـألا -  بسحب  ةـمكحملا -  وأ  ىوعدـلا  ةرادإ  بتكم  أـجلي  ـالأ  بجيو  موصخلا ،  نيب  ةـهجاوملا  أدـبمل 
يداـعلا قيطلاـب  اـهب  هنـالعإل  هـلمع  لـحمو  هتماـقإ  لـحمو  هنطوـم  نـع  يرحتلل  لـئاسولا  ةــفاك  ىعدــملا  دفنتــسا  اذإ  ـالإ  فحــصلا  رــشنلا   قـيطب 

نطوـم وأ  ةـماقإ  لـحم  وأ  نطوـم  هـيلع  ىعدــملل  سيل  نأ  لاوحـألا -  بـسحب  ةــمكحملا -  وأ  ىوعدــلا  ةرادإ  بـتكم  قـقحتو  كـلذ  حــلفي   نأ  نود 
ام لــك  ناــك  اــمل  يفكي ، ةدــحاو  ةــهج  نـم  يرحتلا  ناو  اــهب  هــيلع  هنــالعإ  نــكمي  ورتــكلا  دــيب  وأ  سكاــف  وأ  يدــيب  ناوــنع  وأ  لــمع  لــحم  وأ  راــتخم 
( نالطبلاب همـصوي  ام   ) ةرـشابم رـشنلاب  نالعإلا  ىوس  نالعا  نم  هولخ  فنأتـسملا  رمألا  فلم  اهعالطا ع  نم  ةـمكحملا  هذـهل  تباـثلا  ناـكو  فلس 

دقو آ فنأتـسملا  ءادألا  رمأ  ةحئال  ةقفر  اهدـض  فنأتـسملا  نم  نودـملا  رقملا  تاذ  هب ع  نالعإلا  مت  دـق  هب  صاخلا  ذـيفنتلا  فلم  نإ  نيح   
.الكش الوبقم  نوكي  فانئتسالا  نإف  مث  نمو  نيعوبسأب ،  ذيفنتلاب  نالعإلا  دعب  فانئتسالا  تماقأ  ةفنأتسملا  نأ  ليلدب  هرامث  نالعإلا 

ًاددـجم ءاضقلاو  فنأتـسملا  مكحلا  ءاغلإ  وهو  ةفنأتـسملا  نم  ةادـبملا  ةـيماتخلا  تابلطلاب  ةربعلا  تناك  املو  فاـنئتسالا  عوضوم  نع  هنإو  ثيحو   
فاـنئتس مـقر  ىوعدـلا  رداـصلا   اـهنلا  ازجلا  مـكحلا  اسيــسأت ع  دادـسلل  ىوعدـلا  لـحم  ةــبلاطملا  نـم  ةفنأتــسملا  ةــمذ  ةءاربـب 

نم ( ٢٦٩  ) ةداملاو ةـياجتلاو  ةـيندملا  تالماعملا  تابثإلا   نوناـق  نم  ( ٥٠  ) ةداملا هب  يـضقت  اـم  قفو  هنأ  اـنوناقو  ءاـضق  ررقملا  ناـك  اـملف  ءازج ؛
ةيئازجلا ةـمكحملا  نـم  ةــنادإلاب  وأ  ةءاربلاـب  رداـصلا  ازجلا  مـكحلل  نأ  ةنـسل ١٩٩٢ - ( ٣٥) مقر يداـحتالا  نوناـقلاب  رداـصلا  ةـيئازجلا  تاءارجـإلا  نوناـق 

كرتشملا ساـسألل  نوكملا  لـعفلا  عوقو  ًايورـضو   ًاـمزال  الـصف  هيف  لـصف  اـميف  ةـيندملا  مكاـحملا  ماـمأ  ةـيجحلا  هل  نوكت  ةـيئازجلا  ىوعدـلا   
ةءاربلاــب  رداــصلا  مــكحلل  اــضيأ  هــيجحلا  هذــه  تــبثتو  هلعاــف  هتبــسنو إ  لــعفلا  اذــهل  وناــقلا  فــصولا  ةــيئازجلاو و  ةــيندملا  نييوعدــلا  نــيب 
اتاـب الــصف  لـئاسملا  هذــه  ةــيئازجلا   ةــمكحملا  تلــصف  اذإ  ثـيحبو  ةــلدألا  ةــيافك  مدــع  وأ ع  هـمهتلا  ءاــفتنا  تـينب ع  ءاوـس  ةــيئازجلا  ىوعدــلا 

بترتـي دـق  اـمل  اـهيف  ثـحبلا  دـيعت  نأ  اـهيلع  عـنتمي  اـمك  اـهب  ةلـصتملا  قوـقحلا  ىواـعد  اـهب   مزتـلتو  دـيقتت  نأ  ةـيندملا  ةـمكحملا  نـيعتي ع  هنإـف 
اعنم اهــسفن  ءاـقلت  نـم  اـهمازتلا  ةــيندملا  ةــمكحملا  نـيعتي ع  يتـلاو  قباـسلا  ازجلا  مـكحلا  اـهزاح  يتـلا  ةــيجحلا  فلاـخي  ءاــضق  نـم  كــلذ  ع 
ءازج د فاــنئتسا  مقر اـهنلا  ازجلا  مـكحلا  نـم  تباـثلا  ناـكو  فلـس  اـم  لـك  ناـك  اـمل  ةدـحاولا ، ةـلأسملا  ماـكحألا   براـضت  نـم 

ءادالا رما  هب   بلاطملا  وه  امهدحا  نيكيشب  قلعتت  تناكو  دادسلاب  ىوعدلا  ءاضقناب  تضق  دق  ةيئازجلا  ةمكحملا  نا  ةفنأتسملا  نم  مدقملاو 
يـضفملا رمـألا  ةوـقل  ازئاـح  اـتاب  اـيئاهن  مـكحلا  حبـصا  دـقو  فنأتـسملا  رمـالا  لـحم  كيــشلا  ةـميق  دادـس  تـتبثا  ةـمكحملا  كـلت  نا  ثـيحو  نأتــسملا ، 

رمـألا ءاـغلإب  ءاـضقلا  ىوـس  ةـمكحملا  هذـه  عـسي  ـالف  مـث  نـمو  اـهل  ةـمكحملا  هذـه  لاـهمإ  مـغر  بـقعت  مـلو  كـلذ  اهدـض ع  فنأتـسملا  نـعطت  مـلو 
.هضفرب اددجم  ءاضقلاو  فنأتسملا 

درو هل ،  ةـيميظنتلا  ةـحئاللا  نم  ةداملاو ٥٥  ةـيندملا  تاءارجـإلا  نوناـق  نم  ةداملاب ١٦٨  ًـالمع  فاـنئتسالا  تافورـصمب  اهدـض  فنأتـسملا  مازلإ  عم    
ةنسل ٢٠١٥ مقر ٢١  ةيئاضقلا  موسرلا  نوناق  نم  ةداملا ٣٧  صن  نم  ةرقفلاب د  ًالمع  نيمأتلا  غلبم 

بابسألا   بابسألا ةذهلف   ةذهلف
اهدـــــض فنأتــــــسملا  تـــــمزلأو  هـــــضفرب  اددــــــجم  ءاـــــضقلاو  فنأتــــــسملا  رمـــــألا  ءاـــــغلإب  عوـــــضوملا  ًالكــــــش و  فاـــــنئتسالا  لوـــــبقب  ةــــــمكحملا  تـــــمكح 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

نم 4 ةحفص 3 

( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 



نيمأتلا غلبم  درو  ةاماحملا ،  باعتأ  لباقم  مهرد  فلأ  غلبمو  تافورصملاب 

عيقوتلا عيقوتلا

عيقوتلا عيقوتلا عيقوتلا عيقوتلا

هب تقطن  يتلا  ةئيهلا  امأ  هيلع ، تعقوو  مكحلا  تردصأو  مكحلل  ىوعدلا  تزجحو  ةـعفارملا  تعمـس  يتلا  يه  مكحلا  اذـه  ردـصب  ةـنيبملا  ةـئيهلا 
.هب قطنلا  ةسلج  رضحم  قفو  ةلكشملا  يهف 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

نم 4 ةحفص 4 

( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 


