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ًةًوًتؼققمحوصؾًرابعا:ًً

ًعروساؾزبريً

ماجلؿعقاتًاؾعاؿؾةًيفًؿقادقنًحؼوقًاإلـيان:

اظـؿقفيماألوظبماظيتمتقصؾًمإظقفوماظدراديمحقلمػذاماظصـػمتؼقلمأغفمإذام
ماظعوعؾيمؼبمعقدانم البدمعـممحؼوقًاإلـيانأرؼدمأنمتضطؾعمايرطيماىؿعقؼي

ومإظبماًورجماًروجمعـمإدذلاتقفقيمماظعؿؾماظيتمتؼقممسؾكمتقجقفمغؿوئٍمسؿؾف
مؼبم معفوعفو ماظعقائؼماظداخؾقيماٌعرضؾيمألداء معـماظضغقطمو مهرؼرػو مضرورة ،
ذبوالتماظدصوعمغبوؼي،موترضقيمحؼققماإلغلونم،مومػذامالمميؽـمأنمؼؿلتكمإالم

مإذاممت:

 اظؿقررمعـماظضغقطماظؾرلوضرارقيماظيتمتعقؼمعـمتطقرػومومتػعقؾمأدائـفوم
ماظؼو مايوظي متغقرل مؼؿطؾىم غقغقيماٌـظؿيمظػعؾماىؿعقوتماظيتمضبؽؿفوموػذا

م.1990ضوغقنمدؼلؿدلم

 مضقاغنيم مذؽؾؿفو ماظيت ماإلداري ماظؿـظقؿ مذػـقي موووز مسؾك اظعؿؾ
ميرؼيم ماٌوغعي ماالحؿقورقي ماإلجراءات معـ مبوظؿكػقض موذظؽ اظلؾعقـوت،
اظؿلدقسمومهفقؿمدعيمإرادةماظؿدخؾمظإلدارةمؼبمدرلورةماألسؿولمومرؾقعؿفومم

داةماظؿدخؾمصقؿومؼـصمسؾقفماظؼوغقنمحصرا،مطذظؽماًروجمعـمحوظيمومحصرمأ
ماٌػوضؾيمبنيمايرطيماىؿعقؼيموضطوسوتفوماٌكؿؾػي

 متعلػماإلدارةم ماىؿعقوتمعـ مهؿل ماظيت ماظؼوغقغقي مايصوغي تطؾقؼ
مؼـصم ماظصودرمإلجراءاتماظؿعؾقؼمومايؾمطؿو ماٌمػؾمو موحده ماظؼوضل وجعؾ

مسؾقفماظؼوغقن

 مإعؽوغق ماذذلاطوتمهرؼر مشرل معصودر معـ ماٌداخقؾ مسؾك مايصقل ي
ماظعوعيم ماظروح مو متؿؿوذك مال ماظيت ماإلجراءات معـ مبوظؿكػقػ موذظؽ األسضوء
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اشلودصيمإظبمتطقؼرمخدعوتماىؿعقوتماظعوعؾيمؼبمعقدانمحؼققماإلغلونمخوصيم
 تؾؽماظعوعؾيمؼبمعقدانمايؼققماالضؿصودؼيموماالجؿؿوسقيموحرؼيماظرأي.

 محوظي معـ ماظغرلمواضقيمسؾكمعلؿقىمماًروج اٌعوعؾيمشرلماٌؿلووؼيمو
 ايؼمؼب:

ـمتقصرلماٌؼراتمومعلوحوتماظـشوطمومخوصيمبوظـلؾيمظؾفؿعقوتماظيتمتعؿؾم
 ؼبمعقدانمحؼققماإلغلون.

ماىؿع مظؾعض ماظؿػضقؾل ماظؿؿقؼؾ موصؼمقـ مذظؽ مو محلوبمأخرى وتمسؾك
مععودظيماالضذلابموماالبؿعودمعـمدؾطيماظؼرار.

 ماظـعقتماٌؾفؿيمظؾفؿعقوتموماظيتمشوظؾوماًروجمعـم ماظؿلؿقوتمو حوظي
متؽقنمربؾمجدلمععرضؾمبنيماظلؾطيموماظػوسؾنيمؼبمػذهماىؿعقيمأومتؾؽ،م عو
مإخضوسفومالسؿؾوراتم مؼعقؼمؼبماظؽـرلمعـمايوالتماظعؿؾماظطؾقعلمو مأعر وػق
مؼبمعقدانمحؼققماٌرأةم ماظعوعؾي ماىؿعقوت مسؾك مؼـطؾؼ ماألعر مػذا مو دقودقي،

مخوصي.

 اظعؿؾمسؾكمصؽماالرتؾوطمبنيماىؿعقوتماظعوعؾيمؼبمعقدانمحؼققماإلغلون 

 واظؿـظقؿوتمايزبقيم. 

 اظعؿؾمسؾكمعطوبؼيمغشوطماىؿعقي،ماظػعؾموماألػدافماظقاردةمؼبماظؼقاغنيم
األدودقيمظؾفؿعقوت،مإذماظؽـرلمعـماظـشوروتمدبرجمسـماظؿقدؼدماٌلؾؼمومػقم

 ي.عومؼعطلمظؾفؿعقيمسدمماظػعوظق

 مضؿـم ماإلغلون محؼقق معقدان مؼب ماظعوعؾي ماىؿعقوت ممتقؼؾ إدراج
معـؾم م... ماإلجراءاتماظؾرلوضرارقي مإرور معـ مإخراجف مو ماظؿؿقؼؾ ادذلاتقفقي

 اظؿعوضدمعـماإلداراتم"االهود"موماظقصوؼي.

 ماًورجلم ماظؿؿقؼؾ معـ متؼلقؿوتفو ممبكؿؾػ ماىؿعقوت معبقع متؽني
 قطيمؼبمػذاماظشلن.بوظؿلوويمووووزمحوظيماىؿعقوتماظقد

 ماىؿعقوتم مؼب ماٌؿطقع ماظعـصر مسؾك متعؿؿد مجدؼدة مادذلاتقفقي اسؿؿود
 اظعوعؾيمؼبمعقدانمحؼققماإلغلونمومتـؿقيمضدراتفمبػذلاتمتدرؼؾقيمعؽـػي.
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 مسؾكم متقزؼعفو مو موـقدػو مظؾفؿعقوتمو ماظؿلدقلقي ماظـكؾي مأداء تػعقؾ
 معقدانمحؼققماإلغلون.اٌلؿقىماظقرينمبػؿحمصروعمجدؼدةمظؾفؿعقوتماظعوعؾيمؼب

 موم ماإلغلون محؼقق معقدان مؼب ماظعوعؾي ماىؿعقوت مظقضع ماظذاتقي اظؿـؼقي
ماٌودؼيم ماإلعؽوغقوت متلؿـزف ماظيت ماظؿصرؼح معبعقوت معـ مضطوسفو تصػقي

 اٌكصصيمشلذاماظؼطوع.

 اًروجمعـمدائرةماظؿلقرلماظداخؾلماظؼوئؿيمسؾكمصؽرةم"اظرئقس"مومتـقؼعم
م ماٌعوىي مو ماظؿلقرل ماٌشورؼع،مررق مإدارة ماظؿكطقط، معلؿقى مسؾك مطون إن

 إنوزػو،ماٌراضؾيموماظػعؾماظؿفـقدي.

 ماظؿـلقؼمبنيماىؿعقوتماظعوعؾيمؼبمعقدانمحؼققم اًروجمعـمحوظيمسدم
ماظلقودقيم ماًالصوت مإظب ماألحقون معـ ماظؽـرل مؼب مُؼرد ماظذي اإلغلون،

معصود مسؾك ماظؿـوصس مطذظؽ مو ماظؼطوع مغشطوء مبني ماظؿؿقؼؾمواإلؼدؼقظقجقي ر
 اًورجل.

 مإسدادم مؼب مبػعوظقي ماإلغلون محؼقق معقدان مؼب ماظعوعؾي ماىؿعقوت إذراك
 وعـوضشيمضوغقنماىؿعقوتماٌؼذلحمسؾكماظدلٌونمحوظقو.

 مظؿؿؽنيمم مذظؽ مو ماإلغلون محؼقق مضضوؼو محقل ماٌعؾقعوت مزبزون ترضقي
مردؿم معـ مظػظفو مسؿقم مؼب ماإلغلون محؼقق ماٌقدان مؼب ماظعوعؾي اىؿعقوت

 اتقفقيممسؿؾفوموصؼمواضعمػذهماظؼضوؼو.ادذل

 ترضقيماإلسالممحقلماظـشوروتماظيتمتؼقممبفوماىؿعقوتموطذظؽمأػداصفوم
 وعفوعفو.

 معقدانم مؼب ماظعوعؾ ماىؿعقي ماظؿـظقؿ متلدقسمأذؽول مإسودة مسؾك اظعؿؾ
ماظغرلمعؾقنمبؿؾعوتماألزعيمومجعؾفم معومطبدممرجؾماٌفـي ماإلسالعلمو اظػضوء

مومالمؼب مصقفو اظصراسوتماظـوويمبؾموماظعؿؾمسؾكمترضقيمعفـؿفمظؽلمالممررصو
ماظعوعؾنيمسؾكمإضصوءم مأحد مو معؿـوضضي مًطوبوتمدقودقي محوعؾ مذبرد ؼؽقن

مأومإدوءةمتلوؼؾفو.  ػذهماًطوبوتمأومربووظيمتدجقـفومأومتفؿقشفو
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جعؾماظؿـظقؿوتماظصقػقيمتعؿؾموصؼمتصقرمزبططمؼعؿؾمسؾكمإسودةمػقؽؾيم
م ممبو ماإلسالعل ماظعؿؾماظعؼؾ مظـؿؿوردي ماضذلابو مأطـر ماظصقوصيماىزائرؼي صبعؾ

اظصقوؼبمبرؤؼيماحذلاصقيمخوظقيمعـماٌـطؼماظـضوظلماظذيمضبدمعـمعصداضقؿفوم
ومؼؽرسمتؾعقؿفوماالؼدؼقظقجقي،مطؾمذظؽمعـمأجؾمجعؾماظصقػمضودرةمسؾكم

ماظػصؾمبنيماظؼـوسوتماظلقودقيموماًدلماإلسالعلماظؼوئؿمسؾكماالحذلاصقي.

قصؾًماظدراديماظلمحوظيمتؼققؿمسوعيمأدلفو،مانماظؾققغيماظيتمعقزتمطذامت
،مأغؿفًمحوظيمعـماإلػؿولمومسدممعؿوبعيماظؼطوعم1990ضوغقنماىؿعقوتمظلـيم

ماظؿفووزاتماظيتمبررتماإلجراءاتمشرلم اىؿعقيموررقمأدائفمإظبمحدمتراطؿ
مشلو م ماٌكوظػي ماىؿعقوت مبعض ماووه ماظلؾطي مادبذتفو ماظؿك ماٌدرودي

،مممومسؿؼمروبعماظعالضيماظؿـوصرؼيماظيتمتربطماظلؾطوتم1993اؼدؼقظقجقومدـيم
اظعؿقعقيمععماىؿعقوتمومخوصيمتؾؽماظػوسؾيمسؾكماظلوحيماالجؿؿوسقيمومسطؾم

مروبعماظعؿؾماظطقسلماظـوصعماجؿؿوسقو.

مصكماٌعوعؾيمشرلماٌؿلووؼيموشرلم ماظعالضيماحملرجيمؼؿؿـؾمادودو روبعمػذه
مؿقىم:اظقاضقيمسؾكمعل

مـمتقصرلماٌؼراتموماألعوطـماظضرورؼيمظؾـشوطماىؿعقي.

معوم مػق مو محلوبماألخرى، مسؾك ماىؿعقوت مظؾعض ماظؿػضقؾل ماظؿؿقؼؾ ـ
م مدـي ماإلعبوظب مسدػو موصؾ ماظيت ماىؿعقوت مجؾ دؾعيمم2003تشؽق

معوئي%57%وػبلقن موأظػموػبلي مربؾقي معبعقي مأظػ مأظػمعبعقيم$1500 $
مومؼصؾمإظبم أظػمعبعقي،مومػقمعومميـؾمزؼودةمععؿدلةمم64ورـقيمظقعدلمحوظقو

مض معو $ماظػمعبعقيم35حقٌمبؾغمسددهمػبليمومثالثقن%م1994رغوهمبلـيموإذا
مؼقضقفم مشرلمعؿقازيمبنيماظقالؼوتمطؿو ماٌلؿقىمايؾل،معقزسيمتقزؼعو سؾل

ماىدولماٌقاظل:
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م$1994سددماىؿعقوتماحملؾقيماٌعؿؿدةم%ضوئؿيمدـيم

سددماىؿعقوتم
 احملؾقي

اظر اظقالؼي
 ضؿ
سددماىؿعقوتم

 احملؾقي
 اظرضؿ اظقالؼي

 01 ادرار / 25 ضلـطقـي 998
 02 اظشؾػ 923 26 اٌدؼي 2269
 03 االشقاط 422 27 علؿغوٍ 853
 04 امماظؾقاضل 705 28 علقؾي 1129
 05 بوتـي 1275 29 ععلؽر 739
 06 جبوؼي 1403 30 ورضؾي 987

 07 بلؽرة 1020 31 وػران /
 08 بشور 452 32 اظؾقض 277
 09 اظؾؾقدة 1098 33 إظقزي 103
 10 بقؼرة 869 34 برجمبقسرؼرؼٍ 586
 11 متـرادً 336 35 بقعرداس 1150
 12 تؾلي 392 36 اظطورف 345
 13 تؾؿلون 1264 37 تـدوف 74
 14 تقورت 467 38 تقلؿلقؾً 323
 15 تقزيموزو 1555 39 اظقادي 857
 16 وصؿياظع 2186 40 خـشؾي 422
 17 اىؾػي 683 41 دققمأػراس 254
 18 جقفؾ 847 42 تقؾوزة 855
 19 دطقػ 1800 43 عقؾي 702
 20 دعقدة 285 44 سنيماظدصؾك 709
 21 دؽقؽدة 750 45 اظـعوعي 233
 22 دقديمبؾعؾوس 728 46 سنيمتقؿقذـً 356
 23 سـوبي 549 47 شرداؼي 580
 24 ضوٌي 551 48 شقؾقزان 513

     اجملؿقع 35.800

عبعقيمورـقيمعقزسيمحلىماظصـػمطؿومم$619ومدؿيمعوئيمومتلعيمسشر%
مؼقضقفماىدولماٌقاظل:
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م$1994إحصوئقوتماىؿعقوتماظقرـقيمععمغشورفوم%ضوئؿيمدـيم

ضؾؾمدـيم 89 90 91 92 93 ذبؿقع %

1989 

 

اىؿعقوتم 34 02 07 13 06 01 63 10.1
 اظرؼوضقي

 اىؿعقوتماظدؼـقي 00 03 04 06 01 / 14 2.20

 اىؿعقوتماظـؼوصقي 05 14 16 23 13 03 74 11.9

اىؿعقوتم 08 09 10 13 16 04 60 9.6
 اإلغلوغقي

 اىؿعقوتماٌفـقي 06 31 73 40 20 23 193 31.1

اىؿعقوتم 03 01 13 13 06 11 47 07.5
 اظصققي

 اىؿعقوتماظعؾؿقي 03 10 20 11 11 04 29 09.5

 ايؿعقوتماظؾقؽقي 00 05 01 00 03 00 09 01.4

اىؿعقوتم 03 00 04 11 09 02 29 04.6
 اظشؾوغقي

 عبعقوتماٌعقضني 04 01 02 03 02 02 14 02.2

 عبعقوتماظطػقظي 01 04 01 02 01 01 10 01.6

 اىؿعقوتماظـلقؼي  01 01 02 04 01 09 0.14

 اجملؿقع 67 80 52 35 92 52 579 /

 اظؿعوضدؼي 22 / / / 04 03 29 04.6

 يقاألجـؾ 10  / / / 02 12 01.9

 اجملؿقع 99 80 152 135 96 57 619 100

ظؽـمعفؿومطوغًمغقسقيمومعؼوؼقسمايؽؿمسؾكمػذاماظعددماظضكؿ،مالمبدمعـم
اظؼقلمأغفمؼعؿدلمعمذرامإصبوبقومومؼعدلمسؾكمحوظيمعؿؼدعيمعـمربووالتمتـظقؿم

متـظقؿق مأذؽول مإظب متطؾعفؿ مو ماجملؿؿع مظؿؾؽماظيتمطوغًمضوئؿيمأصراد مبدؼؾي ي
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مإجؿؿوسلم مبػعؾ مظؾؼقوم مذظؽ مو ماظلؾطي معرطزؼي مو ماظؿـظقؿقي ماالحودؼي سؾك
علؿؼؾمؼلوسدماجملؿؿعمسؾكماًروجمعـمربـؿف،مخوصيمربـيماظػؼرماٌؿزاؼد،م
ماظشؽؾمعـماظؿـظقؿموماظػعؾماإلجؿؿوسلماٌلؿؼؾمؼقاجفمتطقؼرمضدراتفم ظؽـمػذا

معومؼعدلمسـماظـؿوئٍماظػؽقؼيمومعـفو:اظؽـرلمعـماظعراضقؾ،مومػقم

ماظؿصـقػم1 مؼؽقن معو مشوظؾو مإذ مظؾفؿعقوت، ماٌـودى ماظغرل اظؿصـقػ
مخوغيم مؼب متؾؽ مأو ماىؿعقي مػذه متصـقػ مإظب مؼمدي مألغف مجدال، ربؾ
معقضقعم مألن ماظلؾطوتماظعؿقعقي، معع ماظطؾقعل متعوعؾفو متعقؼ مضد إؼدؼقظقجقي

مطونمغشورفومطبضعمدو مالسؿؾوراتمدقودقيمومػذامتلدقسماىؿعقوتمعفؿو عو
مخوصيمم معـفو ماإلدالعقي مو ماإلجؿؿوسل ماظـقع معبعقوت مسؾك مخوصي ؼـطؾؼ

ماظعوعؾيمؼبمايؼؾماإلجؿؿوسل.
ماالدؿغاللمايزبلمم-2 ماظلؾطيمو مربووالتمػقؿـي ماىؿعقوتمعـ تعوغل

بؽؾمتـوضضوتفمسؾكمعلؿقىماًرؼطيمايزبقيمؼبماىزائر،مممومأدىنظبمسرضؾيم
مبماووهماظػؽوتمماألطـرمحوجيمظػعؾفو.غشورفوماٌصق

مػذهمم-3 مظؼدرات مصعؾل متؼدؼر مسؾك متلوسد مال ماظيت ماٌقاضػ ادؿػقول
مررفم معـ مخوصي مو ماالجؿؿوسل ماظػعؾ معلؿقى مسؾك مواعؽوغقوتفو اىؿعقوت

ماظلؾطوتماظعؿقعقي.
ماظؿـوضضمبنيمعومم-4 متداخؾمومسدمموضقحمغشوطماىؿعقوتمإظبمدرجي ـ

مـشوطماظػعؾلمظؾفؿعقوت.وردمؼبمغقيماظؿلدقسمواظ
مععمم-5 ماظعؿقعقي ماظلؾطوت مسالضي مميقز ماظذي ماظقصوؼي مروبع دقودة

اىؿعقوتموخوصيمؼبمعقدانماالسذلافمبويؼققمومصػيماٌصؾقيماظعوعيمشلذهم
ماىؿعقيمأومتؾؽ.م

مبوظؿوظلمسدمموضقحمعؽقغوتمم-6 ماظػؽوت،مو معؼوؼقسمهدؼد موضقح سدم
ما ماظدوائر معلؿقى مسؾك ماىؿعقي مبنيمعصؾقيموغشوط متـوضضفو مو مبؾ ظرزلقي،

موأخرى.
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 إظبمجوغى:
مررفم-7 معـ ماألوظقؼي مإسطوء مو ماىؿعقوت معع ماظؿعوعؾ مؼب ماظؿقازن سدم

مايؽقعيمظؼطوعمومغشوطمعبعقيمسؾكمحلوبمأخر.
محقٌمم-8 معـ ممتـؾ مال مإذ مأغقاسفو مبؽؾ ماالجؿؿوسقي ماىؿعقوت ضعػ

مميـؾمثؼؾمعـماجملؿقعماظؽؾلمألصـوفماىؿعقوم%5.46اظـلؾيمإالم تمومػذا
سؾكمعبعقوتماظـقعماإلجؿؿوسلماظعوعؾيمؼبمعقودؼـمربوربيماظػؼرمبؽؾمأغقاسف،م

مومؼبمعومطبصمجعقوتماظـقعماإلجؿؿوسلمغالحظ:م
*شؾؾيماىؿعقوتماظـلقؼيماظيتمترطزمؼبمغشورفومسؾكمترضقيمحؼققماٌقارـيم

هلنيممبوظـلؾقيمظؾؿرأةمسؾكمعبعقوتماظـقعماإلجؿؿوسلماظيتمتـوضؾمعـماجؾ
 حوشلوماالجؿؿوسل.

مايؼؾماالجؿؿوسلمومخوصيم مؼب ماظعوعؾي مظؾفؿعقوت ماٌؼدم ماظؿؿقؼؾ *ضكظي
ماظذيم محدتفمغؼصماظؿؿقؼؾماظؼرار معـ مزاد معـفو، ماالجؿؿوسل ماظـقع عبعقوت

وماظؼوضلمبؿفؿقدمأذؽولماظدسؿماٌؼدممم2000ادبذتفماظلؾطيممععمبداؼيمدـيم
مح مؼب مربط مو معـفمبشروطمعـفو:مظؾفؿعقوتمالسؿؾوراتمسّدة، والتماالدؿػودة

وجقدمعشروعموماًدلةموماالسؿؿودماٌوظل.مظؽـمتطؾقؼمػذهماظشروطمؼؾؼكمعرػقغوم
ماظلؾقؾماألوحدماظذيمبؼكم مو موأحؽوعفو، مايوالتمبؿؼدؼراتماإلدارة مطؾ ؼب
ماظؿدلسوت،م معـؾ ماظؿؼؾقدؼي ماظؿؿقؼؾ معصودر معـ ماالدؿػودة مػق ظؾفؿعقوت

م األعقالماحملصؾيمعـماظقاجؾوتماظدؼـقيمومػذامعلوػؿوتماظؼطوعماًوص،مو
 ميـؾمأطدلمسوئؼمؼقاجفمعبعقوتماظـقعماالجؿؿوسلمألدؾوبمثؼوصقيمخوظصي.

محلوبمم* مسؾك مايؽقعل ماظؿؿقؼؾ مسؾك ماظقرـقي ماىؿعقوت ادؿققاذ
 اىؿعقوتماحملؾقيمذاتماظعالضيماٌؾوذرةممبعوغوةماٌقارـموماٌرأةمخوصي.م

م مطوغًماظلؾطي مإذا مظؾؿؿقؼؾمبوظـلؾيموسؾقف، ماألول ماٌصدر ممتـؾ اظعؿقعقي
مؼبم مايدود مأبعد مإظب مؼؿقؽؿ ماظعوعؾ مػذا مصنن مواحملؾقي، ماظقرـقي ظؾفؿعقوت

مضدراتفوماظؿفـقدؼيموػذامألدؾوبمسدةمعـفو:

ماظؿؿقؼؾمػذامطبضعمظؿؼدؼراتماٌصوحلماظعؿقعقيمومؼرتؾطمخبوصقيم ـمحفؿ
ماظعوعيماظذيمتؿؿؿعمب ماٌـػعي مو ماظعوم فمبعضماىؿعقوتماٌؿؿقزة،ممموماظصوحل

أدىمإظبمحرعونماىؿعقوتماحملؾقيمسوعيمومعبعقوتماظـقعماإلجؿؿوسلمعـفوم
مخوصيمعـماإلدؿػدةمعـمػذاماٌصدرمعـماظؿؿقؼؾ.
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ـمخضقعمػذاماظؿؿقؼؾمإلجراءاتمبرلوضرارقيمععؼدةمعـؾماظؿعوضدماٌلؾؼمععم
ماحملؾق معبعقوتم معـ ماظؽـرل مؼــك مػذا مو ماظقصقي، يمعـماٌطوظؾيمبفماظقزارة

مظغقوبماظؼدرةمسؾكمذظؽ.

مخوصيم ماإلجؿؿوسل ماظـقع مىؿعقوت ماىغراؼب ماالغؿشور مؼعقؼ ماظعوعؾ ػذا
مإظبمحدمطؾرلممترطزػومؼبماٌـورؼمايضرؼيمسؾكمحلوبماٌـورؼماظرؼػقيم وؼػلر

ماظيتمتشؽؾماٌراطزماألػؿمظؾػؼر.م

طقسقيماظعقـقيمـمضعػماظؿؿقؼؾماظذاتل،ماحملصؾمعـماظؿدلسوتماظػردؼيماظؿ
ماذذلاطوتم معـ مؼلتل ماظؿؿقؼؾ مػذا معـ ماألدودل ماىزء مألن مواظـؼدؼي، عـفو

م مبـ مسؿقعو ماحملدد مضعقػمبضعػماٌؾؾغ مػق مو دؼـورمم200إظبمم100األسضوء
جزائريمسـمطؾمسضقمدـقؼو،ماظشلءماظذيمؼعرضؾمأيمذبفقدمظؾـوءماٌؼدراتمم

ماالهودماألور ماظدراديماظيتمأجراػو متلطده معو مػق وبلمسؾكمسشرؼـمعبعقيمو
،مإذمأبرزتماظدراديمأنمإدفوعوتماألسضوءمتشؽؾم1998ظؾـقعماالجؿؿوسلمدـيم

ماًوصم،54% ماألجوغى%23اظؼطوع ماٌؿقظقن متدلسوتم16% ، األصرادم،
 .%3آخرونممم،13%

معبوسيم مػقؿـي مو مبوظـكؾقؼي ماالجؿؿوسل ماظـقع معبعقوت مجؾ متؿؿقز ـ
مدؾيب ماغعؽوس مظف مطون مممو مخوصي، ماظلوحيمماظؿلدقس مسؾك متقاجدػو سؾك

االجؿؿوسقي،مبؾمػذهماظـكؾقؼيمعـؾًمضدرةمخوصيمعؽـًمبعضماىؿعقوتمعـم
محلوبماىؿعقوتماألخرىمم مسؾك ماًورجل ماظؿؿقؼؾ معصودر مسؾك االدؿققاذ
ممومجعؾمػذهماألخرلةمتوبعيمٌصودرماظؿؿقؼؾ،مومػقمعومؼػلرمإظبمحدمعومتقضػم

متؾ موخوصي ماظػعؾل ماظـشوط مسـ ماىؿعقوتماظيتمؼـصىمصعؾفوماظؾعضمعـفو ؽ
ماظقرينم ماٌلؿقى مسؾك موضعػو محلودقي ماألطـر ماظػؽوت مسؾك االجؿؿوسل

مواحملؾل.

مؼعوغلمسؾكماظعؿقممعـمضعػماظؼدرات، مبوىزائر ماىؿعقي ماظؼطوع وممأن
ماٌلرلم مظؾعـصر مجوغىمإصؿؼوره ماظل ماٌؿطقع، ماظعـصر موـقد م معـ ماظؿؿؽـ سدم

اًدلةمؼبمذبولماظـشوطماًوصمبؽؾمصـػمعـماظدائؿمممومأدىمإظبممسدممتراطؿم
مأصـوفماىؿعقوت.م
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مؼعوغلمعـمتعطؾمضدراتماظؿلقرلماظداخؾلماىؿوسل،مبلؾىمدقودةممتطم ـ
م"اظرئقس"مومذظؽمسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼوت،ماظؿقضع،م اظؿلقرلماظؼوئؿمسؾكمصؽرة
متقزقػم مومإنوزػو،ماظؿـظقؿ،ماٌراضؾي،ماظؿفـقدمو ماٌشورؼع مإدارة اظؿكطقط،

ماٌصودر.

مأذؽولم معـ ماظشؽؾ مشلذا مغؿقفي مو ماألحقون، معـ ماظؽـرل مؼب مصنغف مسؾقف و
اظؿلقرل،مؼؼعماًؾطمبنيمتلقرلماىؿعقيمومتلقرلماٌشورؼع،مػذهماًوصقيمضدم
المتـطؾؼمسؾكمبعضماىؿعقوتمذاتماظـؿطماإلدالعلمدقاءمعـمصـػمعبعقوتم

ماظـقعماالجؿؿوسلمأومأخرى.

مسؾكمتلقرلماٌ شورؼعمغؿقفيماالتؽوظقيمسؾكمعصدرماظؿؿقؼؾممـمضعػماظؼدرة
معلؿقىم مسؾك ماظػوسؾي ماىؿعقوت مبعض مصبعؾ ماظذي ماظشلء اظعؿقعل،

ماظؿكطقط،مربدودةمعـمغوحقيماظػعؾماٌؾوذر.

ماظعوعؾيمؼبمغػسماظؼطوعموػذام مبنيماىؿعقوتماظقرـقيمو مضعػماظؿـلقؼ ـ
مؼرجعمإظب:

ماظ مسؾك مظؾلقطرة ماألؼدؼقظقجل مو ماظلقودل ماظؿـوصس ماالجؿؿوسقيمـ لوحي
مخدعيمألشراضمحزبقيمضطوسقيمأومإؼدؼقظقجقيمذاتماظطوبعماٌشروسوتل.

مغؿقفيم ماىؿعقي، ماظعؿؾ معػفقم مو مايزبل ماظعؿؾ مبنيمعػفقم ماًؾط م ـ
ماظؿورطبقيم مخؾػقوتف معـ مبوظرشؿ ماىؿعقي مظؾؼطوع ماٌلؿؼؾي ماظؿفربي يداثي

ماظؿلدقلقيماظؼدمييمغلؾقو.
ماظع مإدذلاتقفقي مبـوء مؼؿؿ مأدوسماٌـوصليمـ مسؾك مترضقؿف مو ماىؿعقي ؿؾ

ومممظؾقصقلماظبماٌصودرماٌوظقيممسؾكمضؾؿفو،مممومأدىمإظبماظؿـوحرمبدلماظؿـلقؼ
ماظؿعوون.

مبوظـلؾيم ماٌصداضقي ماغعدام مإظب مبدورػو مأدت ماظـالثي ماظػرسقي ماظعقاعؾ ـ
مظؾفؿعقوتماظقرـقيمذاتماظؿفربيماظرائدة،مممومجعؾفومسوجزةمسـماظؼقومممبفؿي
اظؿـلقؼمبنيماىؿعقوتماحملؾقيماظعوعؾيمؼبمغػسمعقدانمغشورفومبؾموماظؿـوصسم
ماظعوعؾيمؼبمغػسماظؼطوعموممنقذجفوم اٌضعػمظؾطوضوتمبنيماىؿعقوتماظقرـقي
ماظيتمرغًمسؾكمعبعقوتماظـقعم ماظقرينمو مذاتماظطوبع اىؿعقوتماظـلقؼي

ماالجؿؿوسلماحملؾل.
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ؿفووزماظعددماٌطؾقبمضوغقغو،معومـممتعؿؾمجؾماىؿعقوتمبطوضيمبشرؼيمالمت
مسدىماإلدالعقيمعـفومبؽؾمأصـوصفو،مإظبمجوغىمػذامتعوغلمجؾماىؿعقوتمعـ

مـمضعػمذروطماظعؿؾماألدودقيممعـؾ:
ممـماغعدامماٌؼر.

 ـماالصؿؼورمظؾقدوئؾماظؾقجلؿقؽقيمايدؼـي.
مسؾقفمغلؿكؾصمأنماظؼطوعماىؿعقيمبوىزائرمميـؾمروضيمتـظقؿقيمعـمم و

ماظع مؼبمحقٌ مظؾؿلوػؿي ماظذلذقد مو مظؾؿطقؼر مضوبؾي ماظؾشرؼي ماإلعؽوغوت مو دد
ادذلاتقفقوتماظؿـؿقيماإلغلوغقيمورصعمحوظيماظيسلماظعوممؼبماجملؿؿع،مخوصيموم

مسؾكماألضؾمإذامتقصرتمعبؾيمعـماظشروطمومعـفوم
مبعقدام ماظؼطوعماٌؿعددة مظرصدمضدراتمػذا مايؼقؼقي ماظؿؼققؿ تقزقػمودوئؾ

م مربووالت مسؼؾقي ماظؼطوعمسـ مػذا متدجني مإظب ماشلودصي ماظقصوؼي مو اشلقؿـي
مطونمذظؽمعـمررفمعراطزماظلؾطيمومدوائرمايؽؿمأوم ألشراضمدقودقي،مدقاء

اٌوسبيمدوظقو،مإضؾقؿقو،مػذامالمؼؿلتلمسؾكماٌلؿقىماظقرينمعـمررفماىفوتم
مسؾكماألضؾماالمإذاممتمتداركموماخذمبعنيماالسؿؾورماظؼضوؼوماالرتؽوزؼيماظؿوظقي:

ـممععوىيمسدمماظرضومبنيمعؽقغوتماظؼطوعماىؿعقيماالودعموماظـوويمسـم
اظعزلموماالضصوءماٌؼصقدمعـماٌشورطيمصكمعـوضشيماظؼوغقنماىدؼدماظذيمدقـظؿم
مػذام محقل ماالغؿؼوئقي مبوالدؿشورة ماالطؿػوء مسدم موبوظؿوظل ماىؿعقي، اظؼطوع

معقادمضوغقغقيماٌشروعماظذيمدبشكمبعضماىؿعقوتمأنمؼؽقنمحوعالمظؾـق دمو
مظػعؾ مععطؾي مميؽـممتؽقن مايوظي مػذه مأصـوصفو، مبؽؾ ماىؿعقوت مضدرات و

ماٌلؿقىم مسؾك ماىؿقع، مسؾك معػؿقحي مو معقدعي مادؿشورة مبؿـظقؿ وووزػو
معبعقوتم معشورطي مضرورة مبعنيماالسؿؾور ماألخذ معع مععو، ماظقرـك مو احملؾك

ؼرمبنيماظـلوءمومربوتماظـقعماالجؿؿوسلماظعوعؾيمؼبمحؼؾماظؿـؿقيمومربوربيماظػ
ماظؾققتماٌعقالت.

مذاتم ماظدضقؼي، ماظصويي ماٌعطقوت مو ماٌعؾقعوت مزبزون مضعػ متدارك ـ
اٌصداضقيمواآلغقيمحقلماظؼطوعماىؿعقىموسدممإخضوسفومظالسؿؾوراتماظلقودقيم
ماىؿعقىم ماظػعؾ مؼب ماٌقدان مأصقوب معـ ماالػؿؿوم، مذوي مظؿؿؽني مذظؽ و

مضدراتم ماالخؿصوصمظرصد مؼعرضؾموأصقوب مأن مميؽـ معو مإبراز اىؿعقوتمو
معلؿقىم مسؾك ماٌلؿؼؾؾقي مضدراتفو متطقؼر مو ماىؿعقي مصعؾفو ادذلاتقفقي



 اؾزبريًعروس

 146 

معـم متؿؿؽـ محؿك ماٌؿوبعي ماٌراضؾي، ماٌشورؼع، مردؿ ماظؿؿقؼؾ، عؽوغقزعوت
ماٌلوػؿيمؼبمتـػقذماٌشورؼع.

مسؾكم مذظؽ مو ماىؿعقوت، ماووه ماظلؾطي مدقودي مؼب ماإلصبوبل ماظؿطقؼر ـ
ماًدلةمومودوئؾماظؿقجقفماظذيمالمؼمدىمإظبماظقصوؼي.علؿقىم

ماظعؿقعقيمومهدؼٌمخدلةماٌشرصنيم ماظـظرمؼبمأمنوطمتعوعؾماظلؾطي مإسودة ـ
مسؾكماظؼطوعماىؿعقيمؼبماظدوائرماظقصقيمومذظؽمبوظذلطقزمسؾك:

مـمتطقؼرمأدوظقىماظؿقاصؾمومتقزؼعماٌعؾقعوت.
ممبقؽوغ ماظعورصي ماًدلة معـ ماىؿعقوت ممتؽني مومـ ماىؿعقي قزعوتماألداء

مخوصيمؼبماٌـورؼماظرؼػقيماألطـرمصؼرا.
مإدخولمعقؽوغزعوتمجدؼدةمؼبمررقماظؿعوعؾمععماىؿعقوت،ممموم مو متطقؼر ـ
ماالػؿؿومم مذات ماظعؿقعقي ماظلؾطي معراطز مبني معؾوذرة مسالضي مإضوعي معـ ميؽـ

مواىؿعقوت.
ماظدوائرمايؽقعقيمومبو مدورماىؿعقوتمؼبمأجـدة مردؿ مإسودة ظؿوظلمتغقرلمـ

ماٌقاضػماظلؾؾـقيماٌذلاطؿيمتورطبقومحقلمدورماىؿعقوت.
مربووظيم مظؾفؿعقوتمو ماىغراؼب ماظؿؿرطز مو ماظؿقازن مهؼقؼ مسؾك ماظعؿؾ ـ
مىؿعقوتم ماألصضؾقي مإسطوء مو ماظرؼػقي ماٌـورؼ معلؿقى مسؾك متلدقلف تشفقع

ماالجؿؿوسل ماظماظـقع ماٌـورؼ مػذه مصقفو؛ مضعػو ماظػؽوتماألطـر معبعقوت يتمو
ماىؿعقيماٌصقبمومخوصيماووهم ماظػعؾ مإظب مايوجي معظوػر ماذد معـ تعوغل

ماٌرأةماظرؼػقي.
ومممػذاماظؿقازنمميؽـماظشروعمصقفمبنسودةمإحقوءماألذؽولماظؿـظقؿقيماظؿؼؾقدؼي

معـماظقصقلماظبماظؿؿقؼؾمومدوائرمردؿماظلقودوتماظؿـؿقؼيمععم مضوغقغقو متؽقـفو
مؼوؼبماٌعرضؾ.األخذمبعنيماالسؿؾورماظؽوعـماظـ

مـمتطقؼرماظؼدراتماظذاتقيمظؾفؿعقوتمومتطقؼرػو.
مؼؽـ،مومؼبمإرورماًالصيماظعوعي،ماظؼطوعماىؿعقيمبوىزائرمبوظرشؿم عفؿو
عـماظعقائؼماٌقصقصيمدؾػومادؿطوعمأنمؼـؿلمعبؾيمعـماظؼدراتمومادذلاوقوتم
معلؿقى مسؾك ماٌلؿؼؾؾ مظرػوغوت ماالدؿفوبي مسؾك مجزئقو مضودر موػق ماظعؿؾ،
مضدراتفموصؼمبعضم مذرؼطيمأنمتطقر ماظطقؼؾف، مو ماٌؿقدطي ماظؼصرلة، اآلجول،

ماٌعطقوتماظؿكمغراػومممؽـيممومػل:
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ـمؼبمحوظيماظدسقةمظؾؿلوػؿيمؼبماظدلاعٍماظؿـؿقؼيماٌصقبيمعـؾمبراعٍمربوربيم
ماظؿكؾلمسـماظػرداغقيم مظؼدراتفمو ماىؿعقي ماظؼطوع مترذقد مسؾك ماظعؿؾ اظػؼر،

اظـقعماالجؿؿوسلماظيتمتؿققلمؼبمطـرلمعـمايوالتمإظبموخوصيمبنيمعبعقوتم
متطقؼرم مسؾك ماظعؿؾ مو ماظقاحد مايؼ محقل مدقودقو معؿصورسي عبعقوتمغلقؼي

معقؽوغقزعوتماظؿعوونمبنيماىؿعقوتمسؾكماٌلؿقىماحملؾكموماظقرين.
مميؽـماظقصقلمإظقفمبؿلدقسماظعؿؾموصؼمعقؽوغقزعوتماظؿالضلمؼبمذؾؽيم ػذا

 ؿعقوتماظعوعؾيمؼبمحؼؾمعـمحؼقلماظؿـؿقيماإلغلوغقي.ععقـيمتؿؽقنمعـماى

مظؾفؿعقوتم مخصقصو معقجف ماظؿـؿقي مضضوؼو محقل مظؾؿعؾقعوت مبـؽ مخؾؼ ـ
ماظعوعؾيمؼبمعقودؼـفو.

مإلجراءاتمصورعيم مإخضوسفو مو ماظؿؿقؼؾ معصودر متقزؼع مؼب ماظـظر مإسودة ـ
مذو مسـماالغؿؼوء مبعقدا مو مذػوصو مو مدضقؼو مهدؼدا معؼوؼقسماالدؿقؼوق موهدؼد

ماظطؾقعيماظلقودقيمموماألؼدؼقظقجقي.
مظؾؼطوعماىؿعقيم ماألوظقؼي مإسطوء مردؿمدقوديمأدؾؼقوتماظؿؿقؼؾمو مإسودة ـ

ماظعوعؾمؼبمحؼقلماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيمخوصي.
ماحملددةم ماظـؼوصقي ماظؼضوؼو مععوىي مو ماحملؾك ماظؿؿقؼؾ معصودر متطقؼر ـ

 قف.ٌصودرهمظقصؾحمىؿعقوتماظـقعماالجؿؿوسلمحؼفوماٌشروعمص

مجعؾماظؼوغقنماٌؼؾؾمأطـرمواضعقيمومظققغيمؼبمعللظيمايصقلمسؾكمعصودرم ـ
اظدسؿماظقرينموماألجـيبمومبوظؿوظلمإسطوءماظػرصيمظؾؼطوعماىؿعقيمظؽكمؼؽقنم
اطـرمتػؿقومسؾكمعصودرماظؿؿقؼؾماًورجل،مبؿطقؼرمودوئؾماالتصولمواًدلاتم

ػذاماٌوغحماطـرماتصوالمععمتلفقؾمضـقاتماالتصولمععماٌوغحماًورجلمومجعؾم
وماغغؿودومؼبمسؿؾقيمتؼققؿمايوجوتمومردؿماٌشورؼعماٌؿقظيمومبوظؿوظلماًروجم

معـمدائرةماىؿعقوتماظقادطيماظيتمػلمزليمػذاماظصـػمحوظقو.
ـمولقدمعطؾىمايوجيمإظبمتلدقسمذبؾسمورينمظؾفؿعقوت،مومخؾؼمدارم

اٌـظؿوتماظدوظقيماظعوعؾيممظؾفؿعقوتمظؿلفقؾماظؿقاصؾمبنيماىؿعقوتمععمدوائر
مؼبمحؼقلماظؿـؿقي.
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معطؾؾوم ماصؾح ماظذي ماىؿعقي، ماظؼطوع مؼقاجف ماظذي ماظؿقدي مصنن أخرلا
ماظذيمأصؾقًم ماالضؿصوديمو ماالجؿؿوسلمو ماظقضع مخطقرة مٌعوىي اجؿؿوسقو
مإسودةم مؼػرضمسؾقف مبوىزائر، ماالجؿؿوسقي ماظشرائح مجؾ متداسقوتف معـ تعوغل

مادذلاتقفقيمبـوءمضدر اتفمظؾؿلوػؿيمؼبماظدلاعٍماظدوظقيموماظقرـقي.مشرلمأنمردؿ
ذظؽمؼؾؼكمشرلمممؽـمعومملمتلخذماٌـظؿوتماظدوظقيموماٌصوحلماظقصقيماظقرـقيم
بويلؾونمضرورةمإسودةمصقوشيمسالضؿفومععماىؿعقوتماظقادطيماٌؾذرةمٌصودرم

زبزونماظؿؿقؼؾ،ماظشقهماظذيمؼؼقدغوماظبماظذلطقزمؼبماألخرلمسؾكمضرورةمتطقؼرم
ماظؿـؿقيم مظدىماشلقؽوتماظدوظقيمواظقرـقيمحقلمأعقر م ماٌعؾقعوتماٌؿقصرة بـقك
وجعؾفومدفؾيمايصقلمبوظـلؾيمظؾفؿعقوتماظعوعؾيمسؾكماٌلؿقىمايؾلموإسودةم
اظـوضرمؼبمدقوديماىؿعقوتماظقدطيماظعوعؾيموصؼمسؼؾقيماالدؿققاذموماالغؼطوعم

مسـماظقاضعماٌلؿفدفمومػذامؼؿطؾىمبدوره:
ماإلغلوغقيممـ ماظؿـؿقي مهؼقؼ مؼب مدوره مو ماالجؿؿوسل ماظـقع معػفقم هدؼد

اٌلؿدمييمواظدائؿيموصؼمعؾدأماإلغصوف،ماٌلوواةممؼبمععوعؾيماٌرأةمأدقةمبوظرجؾم
ماظؿقاصؼمسـدم معـمحقٌماظقضعمظؾكروجمعـمحوظيمسدم معلوواة مإظقفؿو ماظـظر و

مبودبو مذظؽ مو مخوصي ماٌرأة معلً ماظيت ماظػؼر مزوػرة ماإلجراءاتمععوىي ذ
ماظرجؾمسـدمععوىيمػذهم مو ماظيتمتػصؾمبنيماٌرأة ماشلقة معـ مظؾقد اظضرورؼي
اظؼضقيمبوظذاتمومػذامالمميؽـمأنمضبصؾمإالمبنسطوءمودوئؾماظؼدرةمسؾكمدؾطيم
ماالجؿؿوسقي،م معشورؼعفو مترضقي مو محوجقوتفو مظؿؾؾقي مظؾؿرأة ماٌلؿؼؾ اظؿلقرل

ماظـ معبعقوت مترضقي ماظلؾطي، مػذه مودوئؾ مععموإحدى ماظعوعؾي ماالجؿؿوسل قع
ماظذلطقزمسؾكممضرورة:

ماٌلوواةمسـدمهدؼدماٌصودرماٌؿقصرةمومجعؾمدؾقؾماظؿقؽؿمصقفومعؿلووؼيم ـ
مبنيماٌرأةموماظرجؾ.

موضعقيم مهلني مإظب متفدف ماظيت ماٌشذلطي ماٌشورؼع مؼب ماٌرأة معشورطي ـ
مومخوصيمؼبماٌـورؼماظرؼػقي.مماظػؼراء
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صقلمسؾكمتؽقؼـمعفينمجودمومخوصيمبوظـلؾيمـمضؿونمحدماظؿلوويمؼبماي
ظؾػؿوةمضؾقؾيماظؿؿدرسمبػؿحمصرصمظؾؿؽقؼـمؼبمعـورؼماإلضوعيمومذظؽمبؿػعقؾمدورم

 عبعقوتماظـقعماالجؿؿوسلمؼبمػذاماجملول.

ماظذلطقزمسؾكماظؿؽقؼـماٌمديماظبمهلنيمضدراتمتلقرلماٌشورؼعمبوظـلؾيم ـ
غؿوجماظػالحلمأومعـورؼماإلغؿوجمظؾؿرأة،مدقاءمطونمذظؽمسؾكمعلؿقىمعـورؼماإل

ماظصـوسلمععمتلررلػومعبعقؼو.
مخوصيمؼبماٌـورؼم مو ماظشغؾ مؼب ماٌرأة محؼ مسـ معبعقوتماظدصوع متشفقع ـ

ماظرؼػقيمععماظذلطقزمسؾكمصؽيماٌطؾؼوت،ماألراعؾماٌعقالتمألدرػـ.
ماحؿاللمعراطزماظؼرارمبشؽؾمؼقدعمعـم مؼبماظصعقدمو ماٌرأة مإعؽوغقي متؼقؼي ـ

متممترؼرمعشورؼعفـماالمنوئقي.إعؽوغقو
ماظعوعالتمؼبماظؼطوعم مررفماظـلوء معـ معـؿفي معقؽوغقزعوتمجدؼدة مخؾؼ ـ

متـظقؿفـمعبعقؼومظؿؿؽقـفـمعـمايصقلمسؾكماظعوئدمعـف. و شرلماظرزللم
ماظدرادوتماإلحصوئقيم مظؿطقؼر م معمرر مو معـظؿ مإرور مؼب ماظعؿؾ مأخرلا، و

مأطـرمٌـصىمسؿؾماٌرأةمإلخرا جفمعـمحوظيماظضؾمومإدخوظفمؼبماشلودصيمظػفؿ
مإرورماجملفقدماظعوممحملوربيماظػؼر.

ممّتموووزمم مإالمإذا مصّعوال مؼؽقن مأن مميؽـ مال ماىؿعقوتماظـلقؼي مػذه دور
اظذلطقزمسؾكماظؾعدماظلقودلمواالػؿؿوممبوظؾعدماالجؿؿوسلمألنمزوػرةماظػؼرمػذهم

ماظبمعػفقممدبقضمصقف ماؼدؼقظقجقو ماحملرم معقضقع محؿكمؾههتومهقظًمعـ
ماالجؿؿوسقيم ماظػؽوت مبني ماغؿشورػو مواضع مالن مواإلسالعقي، ماظرزلقي اظدوائر
مإظبمحدم ماتلعًمدوائرػو مو ماألخرلة مبوٌالؼنيمؼبماظلـقاتماظعشر مؼعد اٌؿعددة
مملم مإذ مإعؽوغقوتمععوىؿف، مظؾػؼر ماٌؾلط ماظؿـظرل ماظؾوحٌمسـ مخروج ضرورة

م موربصقرة معؼقؿي مسرضقي معللظي ماظػؼر مزوػرة ماظـؿقممrésiduelتؾؼك بنعؽون
croissanceماظؿصقراتمم موصؼ مسؾقفو ماظؼضوء مإظب مؼمدؼو مأن ماالضؿصودي واظؿطقر

متؼرؼرم معـفو مو ماظعدؼدة، ماظقرـقي مو ماظدوظقي ماظؿؼورؼر مبعض مؼب موردت اظيت
مواظيتم مدوبؼو مإظبمأرضوعفو ماٌشور مو ماالجؿؿوسل مو اجملؾسماظقرينماالضؿصودي

مععدالتما مارتػوع مسؾك معبقعفو مومبشؽؾمزبقػماظبمجوغىماغؿشورمتمطد ظػؼر
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متطؾقؼفوم مررق مو ماشلقؽؾي مإسودة مدقودي مغؿقفي ماىغراصقي، مو ماظػؽقؼي رضعؿف
مسرضمعـوصىماظشغؾم مؼب متراجع مو ماالضؿصود مرطقد ماظيتمأدتمإظب اٌذلددة،
مومزادتمعـم وشؾؼماآلالفمصعالمواظيتمعلًماظػؽوتماالجؿؿوسقيماألطـرمضعػو

مسقومومذظؽمظعدةمأدؾوبمعـفو:تفؿقشماٌرأةمعفـقومواجؿؿو

 .مسدممتقصرماٌمػالتماٌطؾقبيمؼبمعـوصىماظشغؾماىدؼدةماٌعروضي.1

م22 م. ماىدؼدةم. ماظشغؾ معـوصى متقصر معـورؼ مسـ متـلى معـورؼ مؼب اظعقش
ممواحملصقرة.

ماظػؽوتم مبنيمػذه ماظػؼر مععدالت مارتػوع محدة ماألدؾوبمؼب مزادتمػذه ظؼد
مـمبعضمعظوػرهمصعال.ماظـلقؼيمعـفومخوصيماظيتمطوغًمتعوغلمع

ماظشؾوبم:متـظقؿوتدؿقىموسؾكم
مصعقبيً مررح معضوعنيمبراذبفو مؼب ماظدرادي ماىؿعقوتمعقضقع متؼورب مـ

ًطؾرلةم،مؼبمسؿؾقيمتؼققؿماسؿوشلوماٌـفزةم،مؼبمارورماظدلاعٍماظؿعوضدؼيم.

مأشؾىماػدافماظؿـظقؿوتماٌدروديمصقغًمبصػيمسؿقعقي،مؼصعىمععفو ممـ
ماٌرضقوسمغؿوئففو،موتلثرل مسؿؾقي مؼبماٌقدان،موطذا ضؾيمواٌؿوبعيمعـمررفماػو

ماىفوتماٌوسبيمظؾدسؿماٌوظلم.

ماظؿـظقؿوتمدؾؼمشلؿمممورديماظعؿؾماىؿعقيمؼبمارور مأشؾىمضقوديمػذه مـ
ايزبماظقاحد،مظذظؽمملمتؿؾدلمغظرتفؿماظبمدورمواػؿقيمػذهماظؿـظقؿوتمؼبمبـوءم

مأدسماجملؿؿعماٌدغل.

ماظؿـظق متؾينمػذه مايوجوتماٌودؼيمواٌعـقؼيمظؾشؾوبمبشؽؾمـ مظؿؾؾقي ؿوت
مبلؾىمغؼصماًدلة،م مأصشؾماظؽـرلمعـماٌشورؼعماظيتمتؾـؿفو عؾوظغمصقف،مممو

ماٌوظقيمواإلدارؼيممواظؿلقرلؼيمٌمررؼفو.

ماٌشورؼعماظؿعوضدؼيمتلؾىمؼبمرصضم مظؿؽوظقػمإنوز ماظرذقد ماظؿؼدؼر مسدم ـ
مؿي،معـمررفماىفوتماٌوسبيمظؾدسؿماٌوظل.اظؽـرلمعـماٌشورؼعماظؿعوضدؼيماٌف
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مأ ماظـشوروتمشؾـ ماسؿؿود ماظب ممتقؾ ماظشؾوب معع ماٌؿعوعؾي ماظؿـظقؿوت ى
اإلحؿػوظقيموػذامظلفقظيماإلنوز،مودفقظيماظؿؼدؼراتماٌوظقيماظيتمتؿطؾؾفومػذهم

ماظعؿؾقوتمواظيتمؼعؿدلونمعشروسفوماظؿعوضديمعضؿقنماظؿؿقؼؾ.

ماىؿعقؼي ماظؿـظقؿوت مأشؾى مظقلًمشلوممـ ماظشؾوب معع ماٌؿعوعؾي اظقرـقي
تـظقؿوتمربؾقيم%ماظؾؾدؼوتم$موإنموجدتمصلػداصفومظقلًمعلؿؿدةمعـمأػدافم
اظؿـظقؿماظقرينماظذيمتـؿؿلماظقف.موػقمعومؼمديماظبمصؿقرماظعالضيمبقـفؿو.موسدمم
ماظقرين،ماظذيمظقسمظفمأؼيموصوؼيمسؾكمضقاسدهمإنم مبوظؿزاعوتماظؿـظقؿ اظؿؼقد

مسؽسماظؿـظقؿوتماظرؼوضقيمواٌفـقيماظبمحدعو.موجدت،مسؾك

محؼماإلسؿؿودمعـمضؾطمسددماظؿـظقؿوتمعـ مملمتؿؿؽـماىفوتماظيتمشلو مـ
مسـم ماىؿعقؼي ماظؿـظقؿوت معـ ماظعدؼد متقضػ محقٌ ماإلحصوئقي، اظـوحقي

مماظـشوط،مدونمأنمتعؾـمسـمحؾفو،موتؾؼكمعدرجيمؼبماإلحصوئقوتماظقرـقي

م ماىؿعقؼي، ماظؿـظقؿوت مبعض مأدلؿفومـ مواظيت ماظشؾوب، معع اٌؿعوعؾي
ماظقضً،ماظبم مهقظًمععمعرور ماىؿعقي، ماظعؿؾ مظؿشفقع ماظؾداؼي مؼب اإلدارة
مررفم معـ ماظقفو ماألعقال مصؿؼدم معبعقي، مشطوء مهً مرزلقي مادارة ذبرد
موسـدم مبعد، مصقؿو ماألعقال مػذه مإلدؿعؿول محلوب، مدون ماٌوسبي اىفوت

مهماظؿـظقؿوتماظبمصـودؼؼمعوظقيم!اظضرورةممؼبمأغشطيمزبؿؾػي.مصؿققظًمػذ

ـمأشؾىماظؿـظقؿوتماىؿعقؼيماٌؿعوعؾيمععماظشؾوبمواٌلؿوةمورـقي،متؿؿرطزم
مؼؼقؿقنم ماٌؽؿىماٌلرل مأسضوء مواشؾى ماظعوصؿي، ماىزائر مؼب مادارتفو عؼرات
ماذام مصقف. معؾوظغ مبشؽؾ معؼقعي ماظؿعوضدؼي، معشورؼعفو معوصبعؾ موػذا بوظعوصؿي.

موالؼوتمبعقدةمسـماظعوصؿيم:ممطوغًماٌشورؼعمتـػذمؼب

معؼراتمخورج ماظشؾوبمظقسمشلو مضطوع معع ماظؿـظقؿوتماٌؿعوعؾي مأشؾى  ـ

معمدلوتماظشؾوبمممومطبؾؼمازدواجقيمإدارؼيمظؾـشوروتمؼبمػذهماٌمدلوت.

مالم مايوضر ماظقضً مؼب مواظػـقي مواظؾشرؼي ماٌودؼي ماىؿعقوت ماعؽوغقوت ـ
مواظؿ ماحملودؾي مبعؿؾقوت ماظؼقوم معـ ماٌوظلمتؽـفو مسؾكم…دضقؼ موسؾقف اخل.

ممممماىفوتماٌوسبيمأنمتقصرمسؿؾقيماظؿؽقؼـماظضروريمؼبمػذاماجملولم.
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موترصقفمم مواظػـقي، مواظـؼوصقي ماظعؾؿقي ماألغشطي معمرري متؽقؼـ مضرورة ـ
اظشؾوب،ممضؿوغومظذلضقيمػذهماألغشطي،موضؿونماإلنوزماٌؼؾقلمسـدماظؿعوضدمععم

مػذهماظؿـظقؿوت.

متدرؼم ممضرورة مىموتؽقؼـمضقوديماظؿـظقؿوتماٌؿعوعؾيمععماظشؾوب،مسؾكـ
متؼـقوتمإسدادماٌشورؼعماظؿعوضدؼي،معـمغوحقيماظدلذبيمواظؿـػقذمواظؿؼقؼؿم.

ماٌؿعوعؾيمععماظشؾوبمحلىم متؽقؼـمضقوديماظؿـظقؿوتماىؿعقؼي ممضرورة ـ
معدؼـي.م مبؾدة، مرؼػ، ماىؿعقي. مصقفو متؿقاجد ماظيت ماٌـورؼ خصقصقوت

مرؼماىغراصقي.وحلىماٌـو

اظؼقل،مأنماظؿـظقؿوتماىؿعقؼيمؼبماىزائر،مأصؾقًممتـؾموأخرياًميؽنًًً
مردؿم مؼب ماظعوم ماظؿكطقط مذػـقي معلؿقى مسؾك معؿقضع مؼؽـ ممل متـظقؿل واضع
ماظؿغرلمؼبماجملؿؿعماىزائريمإنمطونمسؾكمعلؿقىمسؿؾقيم إدذلاتقفقيمسؿؾقي

اظؿـؿقيماٌلؿداعيمومطذامماظؿققلماظدعؼرارلماومسؾكمعلؿقىماٌلوػؿيمؼبمسؿؾقي
ماظؿؽوعؾمإنمطونمسؾكماٌلؿقىماظقرين،ماإلضؾقؿل،ماظؼوريموماظدوظل.م ؼبمسؿؾقي
أنماظـؿقذجماظؿـظقؿلماظذيمأصؾحمؼـظرمإظقفمعـمغوحقيماظدورمطؾدؼؾمسـماظدوظيم
اظقرـقيمومسؾقفمومبوظرشؿمممومتقصؾًمإظقفمػذهماظدراديمعـمغؿوئٍم قـيمميؽـم

م مؼب معـفو ماإلغلوغقيمإالمأنماظدراؼيمبؽؾماإلدؿػودة ماظؾشرؼيمو خطقاتماظؿـؿقي
مملمتصؾمإظبمحدماإلٌومماظشو ؿنًحقثًاؾدراقةًبػكاتفاًادلمعددةًإىلًعؾمضضقوػو

جاـبًـؼصًادلعرػةًاؾيودقوؾوجقةًبادلؾؿحًاؾيودقوؾوجيًؾؼقاداتًاحلرؽةً
ًوًؿيارفمًادلفينًوًدؾؿقةًتدرجفمًاإلجمؿاعيًوًفوًؿاًمينلًً ً اجلؿعوقة

ًادلمطؾعًإؾقفاًؿيمؼلال.ًًؼلًاؾدراداتح


