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ةّيميظنت ميسارم
حسمل ةينــــــطولا ةلاــــكولا لح نمـــــضــــتي ،12٠2 ةنـــــس وينوي6قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٥2 يف خّرؤم1٥2-12 مقر يذيفنتموسرم

........................................................................ةيلاملا ةرازو ىلإ اهيمدختسمو اهتابجاوو اهقوقحو اهكالمأ ليوحتو يضارألا

ةرازولةيزكرملاةرادإلاميظنتنمضتي ،12٠2 ةنس وينوي6قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٥2 يف خّرؤم2٥2-12 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيلاملا

ةّيدرف ميسارم

،ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلاو ةينطولا تامظنملاب ّفلكم

.....................نيتيالو نمأ يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي3 قفاوملا2441 ماع لاوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم

.....................لدعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي3 قفاوملا2441 ماع لاوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءاضق سلجمل ةماعلا ةنيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي3 قفاوملا2441 ماع لاوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................ةيادرغ

ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس وينوي3 قفاوملا2441 ماع لاوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف

.....................ةّيروهمجلا ةسائر يف نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس وينوي01 قفاوملا2441 ماع لاوش92 يف خّرؤم يسائر موسرم

تاناحتمالل ينطولا ناويدلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي3 قفاوملا2441 ماع لاوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................تاقباسملاو

مجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي3 قفاوملا2441 ماع لاوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................نداعملاو

.......يرلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس وينوي3 قفاوملا2441 ماع لاوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم

ينطولا سلجـــملاب ريدم بئان نيــــيعت نمـــضـــــتي ،1202 ةنس وينوي3 قــــفاوملا2441 ماع لاوــــش22 يف خّرؤـــــــم يـسائر موسرم
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.........ةماعنلا ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يديس ةيالو يف ةراجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................سابعلب

ةيالو يف ناكــــسلاو ةحـــصلا ريدم ماــــهم ءاهنإ نمــــضتي ،1202 ةنــــس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوـــش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ضيبلا

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازوب

ةئيــــبلا ةرازوــــب ريدم ةـــــبئان ماــــهم ءاهنإ نمــــضتي ،1202 ةنــــس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوـــش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو

يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................ةددجتملا تاـقاـطـلاو

...........نارهو ةيالو يف ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...........نارهوب ةراجتلل يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةداعسوبب

يف ناكسلاو ةحصلل نيريدم نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.........................................................................................................................................................................................................نيتيالو
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...........ركسعم ةيالو يف ليغشتلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...............................ةئيبلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................ضيبلا ةيالو يف ةئيبلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةعانـــــصلا ةرازوب رـــــيدم ةبئان نيــــــيعت نمـــضـــــتي ،1202 ةنس ويام42 قـــــفاوـــملا2441 ماع لاوش21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................................................................................ةينالديصلا

ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ليربأ5 قفاوملا2441 ماع نابعش22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...........................................................................................................................................................................)كاردتسا( ةيئاملا دراوملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

تاباصع نم ةياقولل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام32 قفاوملا2441 ماع لاوش11 يف خّرؤم رارق
...............................................................................................................................................................................................................ءايحألا

ةعانصلا ةرازو

.....ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتل ةينطولا ةنجّللا ةليكشت دّدحي ،1202 ةنس سرام13 قفاوملا2441 ماع نابعش71 يف خّرؤم رارق

ربمفون61 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر03 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس ليربأ01 قفاوملا2441 ماع نابعش72 يف خّرؤم رارق
..............................................................................ةعانصلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحييذلا0202 ةنس

ينقتلا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،1202 ةنس ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................ةيئاذغلا تاعانصلل

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاشنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام21 قفاوملا2441 ماع ناضمر03 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا

ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي ،1202 ةنس ويام21 قفاوملا2441 ماع ناضمر03 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا

يروتسدلا سلجملا

ربوتكأ62 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر9 يف خّرؤملا رّرقملا لّدعي ،1202 ةنس ليربأ72 قفاوملا2441 ماع ناضمر51 يف خّرؤم رّرقم
......................................................................................يروتسدلا سلجملل ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ةليكشت دّدحي يذلا0202 ةنس

هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا

.....................................ماعلا نيمألا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،1202 ةنس ويام5 قفاوملا2441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم ررقم
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يضارألا حسمل ةينـــطولا ةلاــــكولا لـــح نع جتــــني:2 ةّداملا
اهيمدختسمو اهتابجاوو اهــقوـــقحو اهـــكالمأ عومـــجم ليوــــحت

.ةيلاملا ةرازو ىلإ

،هالعأ هيلع صوــصـــنملا ليوـــحتلا ىلع بترـــتي:٣ ةّداملا
: دادعإ

نيــــــناوــــــــقلل اــــقـــبط هـــطبــــضت يرــــيدــــقتو يــــعوـــــنو يــّـمك درـــــــج–
.ةيلاملا ريزو اهءاضعأ نيعي ةنجل ،اهب لومعملا تاميظنتلاو
،ةيلاملا ريزو نم رارق بجومب درجلا ىلع قفاويو

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط دعت ةيماـتخ ةليــــصح–
ةيلاملا ةمذلا رصانع ةميق نّيبتو لئاسولا نمضتتو ،امهب
.ليوحتلا عوضوم

مــهتابجاوو نيلّوــحملا نيــمدختسملا قوـــقح ىــــقبت:4 ةّداملا
ةيدقاعتلا وأ ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةينوناقلا ماكحألل ةعضاخ
يف موـــسرملا اذــه رـــشن خــــيرات دـــنع مـــهيلع ةـــقبطم تــــناك يــــتلا
.ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

٤32-98 مـــــــــقر يذــــــيفــــنتلا موـــــسرملا ماـــــكحأ ىــــــغلت:٥ ةّداملا
ةنس ربمسيد91 قفاوملا٠1٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤملا

لّدعملا ،يضارألا حسمل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو9891
.مّمتملاو

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي6 قــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع لاّوــــش٥2 يف رئازــــــجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

244١ ماع لاوش٥2 يفخّرؤم2٥2-١2 مقر يذيفنتموسرم
ةرادإلاميظنتنمضتي ،١202 ةنس وينوي٦قفاوملا
.ةيلاملاةرازولةيزكرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداملا اـــــميسال ،روــــتسدــــلا ىلــــع ءاــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةـجحلا يذ
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ةّيميظنتميسارم
244١ ماع لاوش٥2 يفخّرؤم١٥2-١2 مقر يذيفنتموسرم

ةـــلاـــــــكولا لـــح نمــــضـــتي ،١202 ةنــــس ويـــــنوي٦قــــفاوـــملا
اهقوقحو اهكالمأ ليوحـتو يضارألا حسمل ةينطولا

.ةيلاملا ةرازو ىلإ اهيمدختسمو اهتابجاوو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداـــمـلا اـــميـــس ال ،روتــــــسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٤1 يف خّرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا

ماع لاوش21 يف خرؤـــمـلا7٠-٠2 مقر نوناـــــقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وــــينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،هنم93 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خّرؤــملا٠73-91 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــــمـــج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـــملا87-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرـــملا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــــملا٤32-98 مقر يذيــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
9891 ةنس ربمسيد91 قـفاوـــملا٠1٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج12
لّدعملا ،يضارألا حسمل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٥٥٤-19 مــقر يذـــيفـــنتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو –
1991 ةنس ربمـفون32 قـــفاوـــملا21٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمــــج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خرؤــملا72٤-21 مـــقر يذيفـــــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييـستو ةرادإ تايــــفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

،يــــضارألا حــــســـمل ةيـــنـــطولا ةلاــــكولا ّلــــــحت :ىلوألا ةّداملا
يف خّرؤملا٤32-98 مقر يذيفــنتلا موــسرملا بجومب ةأشـــنملا

9891 ةنس ربمسيد91 قفاوملا٠1٤1 ماــع ىلوألا ىداــــــمـــــــج12
.هالعأ روكذملاو
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تامولعملا ةمظنأو ةيتامولعملاو ةنمقرللةماعلاةيريدملا –
،ةيداصتقالا

،ةيجراخلاةيلاملاوةيداصتقالاتاقالعللةماعلاةيريدملا –

،ةينطولاكالمأللةماعلاةيريدملا –

،فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا –

،صاخصناهمكحيو،كرامجللةماعلاةيريدملا –

،صاخصناهمكحيو،ةيلامللةماعلاةيشتفملا –

،تآشنملاو لئاسولاوةيلاملا ةيريدم –

،ةيرشبلادراوملاةيريدم –

،ةنيزخللةيئاضقلاةلاكولاةيريدم –

.لاصتالا ةيريدم –

،تاـــــــسايسلاورـــــيدـقتللةـــــماعلاةـــــــيرـــــيدملا:2ةّداملا
: يتأي امبصوصخلا ىلعفلكتو

يلكلاداصتقالاريـــــطأتويلكلاداــــصتقالاتارــيدقتدادعإ –
،ةيلاملا نيناوق ميدقت ريراقت دادعإو يلاملا

هرثأ مييقتو يلودلا يداصتقالا طيـــحــــملا روطت ةعباتم –
،ينطولا داصتقالا ىلع

،ةيمومعلا ةيلاملل مالعإلا ةمظنأ دادعإ يف ةمهاسملا –

ةينازيملاتاسايسلاةغايصلةيرورضلارصانعلادادعإ –
،اهمييقتواهتعباتم نامضوةيئابجلاو

،اهمييقتوةيعامتجالاةمظنألاتانزاوتةعباتم –

.يلاملاو يداصتقالا عباطلا تاذ ريبادتلا راثآ روصت –

:تايريدم)٤( عبرأ نمنوكتتو

: يتأي امب فلكتو،يلكلاداصتقالاريدقتةيريدم )١

زاكترالاب،طسوتملاوريصقلانييدملاىلعريدقتلانامض–
،هليلحتوفرظلاةعباتمىلع

،ةيلاملانيناوقلينازيملاويلكلاداصتقالاريطأتنامض –

.ةيلاملانيناوقميدقتريراقتدادعإ–

:ةيعرفتايريدم)٤(عبرأىلعلمتشتو

: يتأيامبفلكتو،ريدقتللةيعرفلاةيريدملا -أ

طسوتملاوريصقلانييدملاىلعريدقتلاجهانمدادعإ –
 ،ةيلاملاوةيقيقحلاتاعاطقلاعيماجمل

ةــــــــــمألل لــــــيـــغــــشـــتلاو دراوـــــملا تاـــــنزاوت رـــــــــــــيدـــــــقت ناـــــمــــــــــض –
ةرازويف ةينعملالكايهلا عم قيسنتلاب ةينازيملا تانزاوــتو
،ةيلاملا

.ةيلاملانيناوقميدقتريرقتدادعإوريطأتنامض –

يف خّرؤملا٠73-91 مـــقر يــــسائرلا موـــــسرملا ىضــــتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوـــملا1٤٤1  ماع ىلوألا ىداــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موـــــسرملا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنــس رياربـــف12 قفاوــــملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
 ،لّدعملا ،ةموكحلاءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠991ةنس وينوي32قــفاوـــملا٠1٤1ماعةجـــــحلايذلوأ
،تارازولايف اهتزهجأوةيزكرملاةرادإلالكايهددحي

يف خرؤــــملا٤٥-٥9 مـــــقر يذيفــــنتلا موـــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخرؤــملا٤63-7٠ مــــقر يذيفــــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
7٠٠2 ةنـــسرــبـــمـــفوــــن82 قـــــفاوــــملا82٤1ماــــعةدعـــــقلايذ81
لدعملا ،ةيلاملا ةرازويفةيزكرملاةرادإلاميظنتنمضتملاو
،ممتملاو

: يتأي ام مسري

،ةيــــــلاــــملاةرازولةــــيزـــــكرــــملاةرادإلالمـــــــتــــشت: ىلوألا ةّداملا
: يتأيامىلع،ةيلاملاريزوةطلستحت

يرازولابتكملاوديربلابتكمهبقحليو،ماعلانيمألا –١
)٤(ةعبرأوتاسارديريدم )6(ةتسهدعاسيو،يلخادلانمألل
.تاساردءاسؤر

تاساردلاب نيفلكم)6(ةتسهدعاسيو،ناويدلاسيئر –2
: يتأي امب ،يلاوتلاىلع،نوفلكيصيخلتلاو

 ،ناملربلا مامأ ريزولا تالخدت ريضحت –

،ةينوناقلانوؤشلا –

،ذيفنتلاتائيهعمتاقالعلا –

،ةيوعمجلاةكرحلاعمتاقالعلا –

،ةرازولا طاشنجماربةعباتمو مييقتودادعإ –

تاعامتـجا يفو ءارزولا سلــــــجم يفةلجــــسملاتاـــــفلــــملا –
.ةموكحلا

: ةيتآلالكايهلا–٣

،تاسايسلاوريدقتللةماعلاةيريدملا –

،ةينازيمللةماعلاةيريدملا –

تايلمعلل يبساحـملا رييستلاو ةنيزخللةماعلاةيريدملا –
،ةلودللةيلاملا

،بئارضللةماعلاةيريدملا –



ـه244١ ماع ةدعقلا وذ744  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس وينوي٥١ 6

.ةينازيملا تاسايس مييقت –

: نيتيعرف)2(نيتيريدمنمنوكتتو

فلكتو،ةينازـــيملاتاــــــنزاوـــتلةيـــــعرـــــفلاةيرـــيدــــملا -أ
: يتأيامب

،ةينازيملاتاسايسلاديدحتيفةمهاسملا –

.اهراثآمييقتوةينازيملاتاسايسلاةعباتمذيفنت –

يعامتجالاويداصتقالاطاشنللةيعرفلاةيريدملا -ب
 : يتأيامبفلكتو،ةلودلل

ةيداصتقالاتاطاشنلاديدــحتلةيرورــــضلارصاــــنعلادادعإ –
،ةلودللةيعامتجالاو

يداــــــصتقالاطاــــــــشــــــنلاراـــــــــثآمــــييقتوةـــــعـــباــــتمناـــــمض –
 .ةلودلليعامتجالاو

صوصخلا ىلعفلكتو،ةيئابجلاتاسايسلاةيريدم )4
: يتأي امب

طيسبتوةنرصعىلإيمرتةيئابجةيجيتارتساحارتقا –
 ،هتيدودرمنيسحتويئابجلاماظنلا

 ،ةيئابجلاهبشوةيئابجلاتاودألاقسانتىلعرهــسلا –

ةـــــيئابجلاتاـــقالعلالاــــجميفةــــيجيتارتسالاهـــــيجوت –
،ةيلودلا

،راخدالاوكالهتسالاوليخادملالاجميفةيابجلاديدحت –

 ،ةيعونلاةيابجلالاجميفةيجيتارتسالاهيجوت –

ةمظنألاتانزاوتوةيئابجلاتاسايسلامييقتوةعباتم –
.ةيعامتجالا

:ةيعرفتايريدم)3(ثالثنمنوكتتو

لــــــــيخادمللةــــــــيئابجلاةــــــــــسايسللةــــــيعرــــفلاةـــــــيرـــيدملا -أ
: يتأيامبفلكتو،راخدالاوكالهتسالاو

صاوـــــخلالـــيخادمبةـــقلعتملاةـــيئابجلارــــيبادتلاحارـــتقا –
،راــــــــخدالاوكالـــــهتسالابةـــــقلعتملاكلـــــتاذـــــكوتاـــــسسؤملاو
،اهبةيصوتلاو

ىلـــعةــبيرضلاضرــفتاــينقتدـــيشرتوةـــساردناـــمض –
.راخدالاوكالهتسالاوليخادملا

فلكتو،ةــــــيعامتجالاةــــــمظنأللةـــــيعرفلاةيريدملا -ب
 : يتأيامب

ةبسنلابضيفختلاوءافـــــعإللةيئابــــجلاريبادتلاحارتقا –
،ةيعامتجالاةمظنألل

ةــــمظنأللةــــبسنلابةــــيئابــــجلاهــــبــــشرـــــــيبادــــتلاحارـــــتقا –
 ،ةيعامتجالا

: يتأيامبفلكتو،يفرظلاليلحتللةيعرفلاةيريدملا -ب

يداصتقالا فرظلا ليلحت لوح ةيلصفلاتاركذملادادعإ –
،دالبلليلاملاو

ةـــــــــيداصتقالاةــــــيعضولالوــــــحيوــــنسلارــــــيرـــقتلادادــــــعإ –
،ةيلاملاو

تارــشؤملاروـــطتبةـــقلعتملاةـــصاخلاتارــــكذملادادـــــعإ –
 .ينطولاداصتقالاىلعريثأتاهليتلا

فلكتو،ةيلاملاتايلمعلاليلحتلةيعرفلاةيريدملا -ج
: يتأيامب

،ةيلاملاتايلمعللينايبلالودجلادادعإنامض –

،ةيلاملاتاقفدتلاليلحتوةعباتمنامض –

.يلاملاعباطلاتاذتاساردلايفةمهاسملا –

،تاروـــــــصتلاو رــــيدقتلا جذامنل ةيعرفلاةــــيريدملا -د
: يتأي امب فلكتو

،اهفييكتواهنييحتوجذامنلافيرعت –

.يلاملاو يداصتقالا عباطلا تاذ ريبادتلا راثآ روصت –

صوصخلا ىلع فلكتو،ةيئاصحإلا تامولعملاةيريدم )2
: يتأي امب

لوحتانايبةدعاقنيوكتو يئاصحإلا مالعإلاماظنعضو –
،ةيعامتجالاتاعاطقلاو يقيقحلا عاطقلاويلاملا عاطقلا

نواعتلاب اهب لفكتت يتلاةيئاصحإلاةمولعملاميظنت –
،ةينعملالكايهلاعم

ماظنلاتاجايتحالجأنـــمةيئاــــصــــحإلاةمولـــــعملارــــشن –
.يئاصحإلامالعإللينطولا

:نيتيعرف)2(نيتيريدمنمنوكتتو

،يلاملاعاطقلاتايئاصحإلةيعرفلاةيريدملا -أ

.يقيقحلاعاطقلاتايئاصحإلةيعرفلاةيريدملا -ب

 :يتأيامب،اهصخياميف،ةدحاولكفلكتو

يــجتنمعـمنواــعتلاب ،مالـــعإلاتاراـــسمومـــئاعددــــيدحت –
 ،ةيلاملاتامولعملا

،امهنملكةرئادتايئاصحإلوحتانايب ةدعاقنيوكت –

.ةينعملالكايهلاعمنواعتلابتايئاصحإلارشنميظنت –

: يتأي امب فلكتو،ةينازيملاتاسايسلاةيريدم )٣

،ةينازيملاةسايسلاديدحتلةيرورضلارصانعلاحارتقا –

ىلعوةينازيملاتاقفنلالـكيــــهيفمكـــحـــتلاىلعرهـــــسلا –
،اهعيزوتقسانت
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ماهم سرامت )3( ةثالث اهنم ،ماسقأ )٥( ةسمخ نم نوكتتو
: ةكرتشم

،ةيرشبلا ةيمنتلل جماربلا تاينازيم مسق*

،يداصتقالاويعامــتـــجالا ريوـــطـــتلل جـــمارـــبلا تايـــنازـــيم مـــــســـق*

تاعاطقو ةينطولا تاسسؤملل جماربلا تاينازيم مسق*
.طبضلاو ةدايسلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع ،هصخي اميف ،دحاو لك فلكيو

تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاينازيملا عيراشم دادعإ –
،اهب ةقلعتملا ريراقتلاو جماربلا تاينازيمو

،ةيمومعلا تاقفنلا ديشرتل ريبدت يأ حارتقا –

،تاينازيملا ذيفنت ةعباتمو عضو –

.جماربلل يتاينازيملا ذيفنتلاو ةينازيملا ذيفنت مييقت –

،ةكرتشم ماهم سرامت تايريدم ىلع ماسقألا هذه لمتشتو
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،اهصخي اميف ،ةدحاو لك فلكتو

دعب ،اهب ةقلعتملا جماربلاو ةينازيملا عيراشم حارتقا –
،ميكحتلا

تاعاطقلل ةينازيــملا تاسايــــسلا ديدـــحت يف ةمــــهاــــسملا –
،اهتعباتمو اهذيفنتو

،اهمييقتو اهمضت يتلا جماربلاو ةينازيملا ذيفنت ةعباتم –

دراوم ىلع رفوتت يتلا تائــــيهلا يف ةـيلاملا ريزو ليثمت –
.ةلودلا ةينازيم ذيفنت نع ةجتان

سرامت ةيعرف تايريدم ىلع تايرـــيدملا هذه لمــــــتشتو
: يتأي امب اهصخي اميف ةدحاو لك فلكتو ،ةكرتشم ماهم

،اهب ةقلعتملا جماربلاو ةينازيملا ذيفنت مييقت –

ةظفحم وأ عاطقلل ىدــملا طسوتم تاقفنلا راطإ مييقت –
 ،ينعملا جمانربلا

،اـــقبسم ،طــيطـــختلاو تاــــــيولوألا لوــح رــيراقتةـــعباتم –
،اقحال ،ةيدودرملل ةيرازولا ريراقتلاو

عيراشـــملاو زيهـــجتلا تايلــــمع تانودم نيـــيحتو ةعـــباتم –
.ةينازيملا تاليومت نم ديفتست يتلا

: يتأي امك )3( ةثالثلا ماسقألا هذه مظنتو

لمتشيو،ةيرشبلا ةيمنــــتلل جــــماربلا تاينازيم مسق*
: تايريدم )٤( عبرأ ىلع

بابـــــــــشلاو ةيــــبرــــتلل جــــــــمارـــبلا تاــــينازـــــــــيم ةيرــــيدــــم )١
: نم نوكتتو ،ةضايرلاو

ةـــــــمظنألابةـــطبترملاةـــيابجلاهـــبشوةـــــيابجلامــــييقت –
.ةيعامتجالا

 : يتأيامبفلكتو ،ةصاخلا ةيابجلل ةيعرفلاةيريدملا -ج

،ةصاخلا ةيئابجلاةمظنألابةقلعتملاريبادتلاحارتقا –

ةيئابـجلاةمـــظنألانعةــــجتاـــنلاراـــثآلاميـــيـــقتوةــــعباــــتم –
.ةصاخلا

 .تاسارد)2( اريدمتاسايسلاوريدقتللماعلاريدملادعاسي

ىلــــــع فـــــلكتو،ةــــينازيمللةـــماعلاةـــــــيرـيدملا :٣ ةّداملا
:يتأي امبصوصخلا

يف ،ةينعملا تاسسؤملاو لكايهلا عم لاصتالاب ،ةمهاسملا –
تاـــيقافتالا قـــيبطتو رــــيضحت يفو ،ةــــينازيملا ةــــسايس دادـــــعإ

،ةلودلا ةينازيم ىلع يلاملا رثألا تاذ ةيلودلا تادهاعملاو

عورـــــــشم رـــــيضـــــحتب ةــــقلعـــــــتملا ةـــــيهيجوتلا ةرـــــكذــــملا دادـــــــعإ –
،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،ةلودلا ةينازيمو ةيلاملا نوناق
ريضحتب اميس ال ،ةقلـعتــــملا ةطـــشـــنألاو رــــيـــبادـــتلا ذيــــفــــنتو
،اهمييقتو اهتبقارمو ةلودلا ةينازيمذيفنتبو

اقفو مييقتلا ةداعإو ةيلاملا تادامتعالا تابلط ةسارد –
اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو طورــشلاو ريـــــياعملاو دـــــعاوقلل

دنع ،ءوـــجللا اذـــكو،امـــهب لومــــعملا ميظـــــنتلاو عيرـــــشتلا يف
ىلع عـيراشمــلــل يداملاو يلاملا مدــقــتــلا مــيــيــقــتىلإ ،ةـــجاحلا
،ناكملا نيع يفو ةمدقملا قئاثولا ساسأ

تارادإلاو تاسسؤملل ةيلاملا بصانملا حتف ىلع لمعلا –
،اهعيزوت ةداعإو اهئاغلإو اهليوحتو ةيمومعلا

عـــم رواـــشتلاب ،ةرداـــبملاو ةـــينازيملا تاـــحالصإ ةداــــيق –
يتاينازيملا ينوناقلا راطإلا حالصإ يف ،ةينعملا حلاصملا

 ،هقيبطت نامضو

ريضحت يف ،ةينعملا حلاصملا عم لاصتالاب ،ةكراشملا –
تاقفنلا راطإوىدملا طسوتملا يتاــــينازـــيملا راـــــطإلا عضوو
،ىدملا طسوتملا

قــــــــــلعـتي يــــميـــــظـــنت وأ يـــــعيرـــــــشت صـــن يأــــــب ةرداـــــبملا –
تالاجملاب اذكوةيمومعلا تابلطلاويتاينازيملا لاجملاب
،اهصاصتخال عضخت يتلا ىرخألا

ةـــــساردوةـــيمومعلا تاــــقفنلل ةـــــيتاينازيملا ةـــباـــــــقرلا –
لاـــــجـــم يف لـــخدـــت يــتلا يـــنوـــناـــقلا يأرلا تابـــــلط ةـــــجلاعمو
 ،اهصاصتخا

ىلع يلام رثأ هنع جتني ءارجإ لك صـــــخي امـــيفّتــــبلا –
ةيضيوعتلا ةمظنألاو تافينصتلاو بتاورلل ةلكشملا رصانعلا

تاـــــــسسؤملاو تارادإلا يــــــمدختسمب ةــــــقلعتملا تاــــــشاـــعملاو
.ةلثامملا ةيمومعلا تائيهلاو ةيمومعلا
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،ةيمومعلا لاغشألاولقنلل جماربلا تاينازيم ةيريدم )4
: نم نوكتتو

،لقنلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

.ةيمومعلا لاغشألل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -ب

ةـــــــينطولا تاــــــسسؤملل جـــــماربلا تاـــــينازيم مـــــسق*
: )2( نيتيريدم ىلع لمتشيو،طبضلاو ةدايسلا تاعاطقو

،ةداــــــيسلا تاـــــعاطقل جــــماربلا تاــــينازيم ةيريدم )١
: نم نوكتتو

عافدلا تاعاطقل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
،ةيلخادلاو

تاــعاـطـقـل جـــمارـبـلا تاـــيـنازـيمل ةـــيــعرــفــلا ةــــيرــيدملا -ب
،ةيلاملاو لدعلا

ةدايسلا تاعاطقل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
 .ىرخألا

ةينطولا تاــسسؤملل جماربلا تاينازيم ةـيريدم )2
: نم نوكتتو،طبضلا تارادإو

تاــــــسسؤملل جــــماربلا تاــــينازـــيملةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا -أ
،ةينطولا

ديربلاو لاصتالل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
 ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

طبضلا تارادإل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
.ىرخألا

فــــــلكيو ،يــــتاينازيملا صــــيخلتلاوةــــنرصعلا مــــسق*
: يتأي امبصوصخلا ىلع

ميمعتويــــتاــــينازيملا حالـــصإلا عــــضوو ةعــــباــــتـــم نامـض –
،اهنومضم

نامضو ةينازـيملا ريــــضحتل ةيتامولعملا ةمظنألا عضو –
،ةيتاينازيملا ةمولعملاب ةقلعتملا تاقيبطتلا اذكواهتعباتم

ةـيـنازـيملا عـيزوـتـب ةـقـلـعـتملا ةــيــجــهــنملا تاودألا دادــعإ –
ةيتاينازيملا ةليكشتلل ةنوكملا قئاثولاو ماجحألا عيمجتو
 ،ةيلاملا نوناقل

رـــــــشنو ةــــغايصوةـــينازيملا تاــــيطعم صـــــيخلت دادـــــعإ –
،ةلودلا ةينازيم عورشمب ةقلعتملا قئاثولا

ةــــيميظنتلا صوـــصنلا ،ماــــسقألا عـــم لاـــصتالاب،دادــــعإ –
يف اهيلع صوصنملا جماربلاو تادامتعالا عيزوت ةنمضتملا

،ةيلاملا نوناق

يـــــــتاينازيملا راـــــطإلا عــــضوو رــــيـــــضحت يف ةـــــمــــهاســـــملا –
،ىدملا طسوتملا

،ةيبرتلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

باــــــــبشلل جـــــــماربلا تاــــــينازيمل ةــــــيعرــــفلا ةــــــيريدملا -ب
.ةضايرلاو

،ينهملاو يلاعلا ميلعتلل جماربلا تاينازيم ةيريدم )2
: نم نوكتتو

يلاـــعلا ميلعـــتلل جمارـــبلا تاينازــــيمل ةيــــعرفلا ةـيريدملا -أ
،يملعلا ثحبلاو

نيوكتلاو ميلعتلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
.نيينهملا

ةــــــيامحلاو ةـــــحصلل جـــــماربلا تاـــــينازــــيم ةـيريدم )٣
: نم نوكتتو،ةيعامتجالا

،ةحصلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

ليغشتلاو لمعلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
.يعامتجالا نامضلاو

،ةيفاقثلاوةيعامتجالا جماربلا تاينازيم ةيريدم)4
: نم نوكتتو

نــــــيدهاجملل جـــــماربلا تاــــينازيمل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -أ
،نماضتلاو

نوؤشلاو ةفاقثلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
.ةينيدلا

يـــــــعامتجالا رـــــــــيوطتلل جـــــــمارـبلا تاــــينازـــيم مـــــسق*
: تايريدم )٤( عبرأ ىلع لمتشيو،يداصتقالاو

،ةــــــــئيبلاو نــــــكسلل جــــــمارــبلا تاـــــينازـيم ةــــــيريدم )١
: نم نوكتتو

،نكسلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

.ةئيبلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -ب

،يداصتقالا ريوطتلل جماربلا تاينازــيم ةـــيرــــيدم )2
: نم نوكتتو

ةعانــصلل جـــمارــــبلا تاــــيــــنازــــيـــملةـــيــــعرـــفلا ةـــيرـــيدـــملا -أ
،ةحايسلاو

لاقتنالاو ةقاطلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 .ةيجارختسالاةطشنألاوةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

ةحالفلاو ةيئاملا دراوملل جماربلا تاينازيم ةيريدم )٣
: نم نوكتتو،يرحبلا ديصلاو

،ةيئاملا دراوملل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

ديصلاو ةحالفلل جماربلا تاينازيمل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
.يرحبلا
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عـــــيراشملاوعـــيراشملل يـــــتاينازيملا زيـــمرتلا فـــــييكت –
.ىربكلا

مــــــــييقتلاو تارـــــــشؤملاو تاــــــيئاـــــصحإلا ةيرـــــيدم )2
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،يتاينازيملا

ناــــــمضو ،ةـــــيزــــكرمةـــــيئاـــصحإ ةــــيقاطب دادــــــــعإ ناـــــمض –
،اهرشن

نامضوةيتاينازيملا تارـــشؤـــملا عــــضو يف ةمـــــهاــــسملا –
،يتاينازيملا مييقتلا ةعباتم

 ،ةيلاملا ةرازول يتامولعملا ماظنلا يف ةمهاسملا –

،يزكرملا يئاصحإلا ليلدلا عيمجت –

.يلحـملاو يوهجلا نزاوتلا روطت ةعباتم –

: ةيعرف تايريدم)3( ثالث نم نوكتتو

ةـــــــيتاينازيملا تاـــــــيئاصحإلل ةــــــيعرـــــفلا ةيرـــــيدملا -أ
: يتأي امب فلكتو،تارشؤملاو

،اهرشن نامضو ،ةيزكرم ةيئاصحإ ةيقاطبدادعإ –

لكايهلا عم لاصـــتالاب ،تارــــشؤملا عـــضو يف ةمهاـــــسملا –
،ةينعملا

،يلحـملاو يوهجلا نزاوتلا روطتل لوادجدادعإ –

مييقتل ةيساسألا ريياعملاب ةقلعتم تانايب ةدعاق عضو –
تاـــــــعاطقلل ةــــــيلاــملاو ةــــــيعامتجالاو ةــــــيداـــصتقالا ةــــــيعضوـــــلا

.ةيلحـملا تاعامجلاو

،تاروشنملاوةيئاصحإلا ةيقاطبلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: يتأي امب فلكتو

،ةيئاصحإ ةيقاطبدادعإ –

روــــطتلا ةــــعباتمو يــــمالعإ ماــــظن عــــضو يف ةـــــمهاسملا –
،يوهجلاو يلحـملا

 .ةيلحـملا تاعامجلاوتاعاطقلا لوح ةمولعملا رشن ةيقرت –

يفارشتسالاو يعجرلا مييقتلل ةيـعرــــفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب فلكتو،ةينازيملل

،يفارشتسالاو يعجرلا يتاينازيملا مييقتلا ةعباتمب مايقلا –

صيصختب قلعتي اميف ةيرود ةيصيخلت ريراقتدادعإ –
 ،دراوملا

.ةيئاصحإلا لسالسلل تانايب ةدعاق عضو –

فلكتو،ةيتاــــينازــــيملا ةمــــظنألا ةنرــــصع ةيرـــــيدم )٣
: يتأي امب صوصخلا ىلع

،يتاينازيملا راسملا ةنرصع تارارق حارتقا –

راـــــسملا ةـــنرصعل ةراــــتخملا تارارــــقلا ةــــعباتمو ذــــيفنت –
 ،يتاينازيملا

،ةماعلا ةيريدملل يلآلا مالعإلل يهيجوتلا ططخملا ذيفنت –
تاقــــيـــبــــطت رـــيوطت نامــــضو،ةيــــنعملا لكايهلا عم نواعتلاب
ليلدلا عيمجتو ،ةينعملا لكاـــــيهلا عم نواــــعتلاب ،يلآلا مالـــــعإلا
.يزكرملا يئاصحإلا

: تايريدم )٤( عبرأ ىلع لمتشيو

صوصخلا ىلع فلكتو،يتاينازيملا صيخلتلا ةيريدم )١
 : يتأي امب

ريراقتلاو ةينازيملا ريضــــــحتل ةيرورـــضلا رصانعلا حارتقا –
ذيــــــفنـــتب ةــــطــــبترملا مــــئاــــــــعدلا رــــــيــــيست ناـــــمــــــضو،اـــــهب ةـــــقلـــــــعتـــملا
،ةينازيملا

،ةينازيملا صيخالت دادعإ نامض –

يـــــــتاينازيملا راـــــطإلا عــــــــــضوو رـــــيــــضحت يف ةـــــــمـهاسملا –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،ىدملا طسوتملا

نامضو،ةينازيملا ذيفنتب ةطبترملا تارارقلا قيبطت –
.يرودلا اهمييقتوةينازيملا ذيفنت ةعباتم

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

قئاثولاو ماجــــحألا عــيـــمــــجــــتل ةـــيــــعرـــفلا ةـــيرــــيدملا -أ
: يتأي امب فلكتو ،ةيتاينازيملا

رــــــــيضـــحتب ةـــــــطـــــبترملا ةــــــيـــــمالعإلا مــــــئاـــــــعدلا مـــــيـــمصت –
،ةينازيملا

،ةيلاملا نوناقل ةيتاينازيملا ماجحألا ريضحت –

،يتاينازيملا صيخلتلا ريضحت –

.اهرشنو ةينازيملا قئاثو لامكتسا –

ةعباتمو ةيلاملا تادامتعالا عضول ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: يتأي امب فلكتو،ذيفنتلا

،اهغيلبتو ةينازيملا قئاثودادعإ –

،اهظفحو اهرشنو ةينازيملا قئاثولا ليجست –

،ليوحتلاولقنلا ميسارمدادعإو حارتقا –

صـــيصخت لاـــجم يف ةــــيرودلا صـــيخلتلا لوادــــجدادـــــعإ –
،دراوملا

.ةيتاينازيملا تايطعملل ةدعاق عضو –

،ةــــــينازيملا زـــــيمرت تاءارـــــجإل ةـــــيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب فلكتو

،ةينازيملا قئاثو سيياقم طبض –

جماربلاوجمارــــبلا ظفاحـمل يتايـــــنازيملا زيمرـــــــتلا فيـــــيكت –
 ،هتاميسقتو

ىرــــــخألا تاــــفينصتلل يـــــتاينازيملا زـــــيمرـــتلا فـــــييكت –
،تاقفنلل
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ميمصت يف ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب،ةمهاسملا –
ةيتاينازيملا ةمــــظنألا ةنرصــــعب ةقلعــــتملا يلآلا مالعإلا تاودأ
 ،ةجمدملا

تاقيبـطتلا ذـــيفــــنت يف ةينـــــعملا لكاــيهلا عـــم ةمهاــــسملا –
.يتاينازيملا حالصإلاب ةقلعتملا

: يتأي امب فلكتو،تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب

،ةماعلا ةيريدملل تاكبشلا ةدعاق ريوطتو ميمصت –

ةيريدـــملا ةكبـــش ريـــيـــستو تاـــناـــيــــبلا ةدـــعاـــق رـــيـــيــــست –
،ةماعلا

نامألابو تاكبشلاب ةقلعتملا ريياعملا قيـبـــطـــت ناــمـــــض –
 .ةماعلا ةيريدملل

: يتأي امب فلكتو،ةنايصلل ةيعرفلا ةيريدملا -ج

،ةماعلا ةيريدملل يلآلا مالعإلا ةريظح ةنايص نامض –

ةـــــيريدملل يلآلا مالـــــعإلا تازيــــهجت ةـــــنايص ىلـــــع رـــــهسلا –
،ةماعلا

ةيريدملل تازيهجتلاو تايجمربلا ةنايص نامضو ليكشت –
،ةماعلا

ةـيرـيدـمـلـل يلآلا مالـعإلا تاودأ نـم تاـجاـيــتــحالا مــيــيــقــت –
.ةماعلا

تاقفصلاو ةباقرلاو يتاينازــيملا ميــــظنــــتلا مـــســـــق*
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكيو،ةيمومعلا

ةيميظنتلاو ةيـــعيرشـــتلا ريـــبادتلا لك حارتقاوةردابملا –
رييستو ةيمومعلا تاقفصلاو ةيتاينازيملا ةباقرلاب ةقلعتملا

ةيمومعلا تاســـسؤـــملاوةيلــــحـملا تاعامجلاوةلودلا تاينازـيم
ةكراشملاو ،ةلثامـــــملا ةيموـمعلا تائيهلاويرادإلا عباطلا تاذ

،اهتغايص يف
يف يتاينازيملا رييستلل ةثيدح بيلاسأ عضوو ريطأت –

،ةينعملا تاطلسلا عم لاصتالاب ،ةقفارمو ،ينوناقلا اهبناج
ةـيـتاـيــنازــيملا ةــمــظــنألل ينوــناــقــلا عــباــطــلا تاذ تاــحالصإلا
،ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةلودلل

تاقفصلاب ةقلعتم ةمولعمو ةقيثو يأ ميمعتو رشنو مالعإ –
،ىرخألا ةيمومعلا دوقعلاو ةيمومعلا

صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا صخي اميف ءارآلا ءادبإ –
تاقفصلاو ةينازيملا لاجم يف ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع
،ىرخألا ةيمومعلا دوقعلاو ةيمومعلا

،ةــيتاينازيملا ةــباقرلا ةـــكبش طـــيشنت ناـــمضو رــــيطأت –
،اهقيسنتو اهتاطاشن ىلع فارشإلا ىلع رهسلاو

ةـــــــيعيرـــــشتلا صوـــــصنلا عـــــيراــــشم ةـــــــساردو ةــــــجلاــــعم –
ةــماعلا ةـــيريدملا يأر ءادــــبإ لـــجأ نـــم ةـــمدقملا ةـــيميظنتلاو
 ،اهل ةعبات ةسارد يأ قيسنتو

،ةينازيملا ةنرصع نومضم ميمعت –

ةـــــــقلعتملا تاـــــقيبطتلاو ةــــــيتامولعملا ةــــــمظنألا عــــــضو –
.يتاينازيملا حالصإلاب

: ةيعرف تايريدم ثالث )3( نم نوكتتو

،ةدـــــــيدجلا تاءارـــــجإلا ذــــــيفنتل ةــــــيعرفلا ةــــــيرـيدملا -أ
: يتأي امب فلكتو

حالـــــــصإلاب ةــــــقلعتملا ســــــيياــقملاو تاءارــــــجإلا فـــــــييكت –
،يتاينازيملا

،يتاينازيملا حالصإلاب ةقلعتملا ةينقتلا تاودألا عضو –

.يتاينازيملا حالصإلا نومضم ميمعت –

تاحالصإ ةــقفارمو قـيـــسنـــتلل ةـــيعرفلا ةــيريدملا -ب
: يتأي امب فلكتو،ةينازيملا

،ىرخألا لكايهلا عم يتاينازيملا حالصإلا لامعأ قيسنت –

ةيلمع ريـــسل ةررــــقــــملا ةـــماـــنزرلا مارـــــتـــــحا ىلع رـــــهـــــسلا –
،يتاينازيملا حالصإلا

لاجم يف لاصتالاو قئاثولاب ةصاخلا بناوجلاب لفكتلا –
.يتاينازيملا حالصإلا

حالصإلاب ةقلعتملا تاميمصتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب فلكتو،يتاينازيملا

ةمظنأ ةنرصعب ةطبترملا ةيتامولعملا لئاسولا عضو –
،ةينازيملا

 ،يتاينازيملا حالصإلاب ةصاخلا تاقيبطتلا ذيفنت –

حالصإلاب ةقلعتملا ةيتامولعملا ةمظنألا ةنايصو ةعباتم –
.يتاينازيملا

،صوصخلا ىلع فلكتو،ةيتامولعملا ةمظنألا ةيريدم)4
ةمظنألاو ةنمقرلاو ةيتامولعملل ةماعلا ةيريدملا عم لاصتالاب
: يتأي امب ،ةيداصتقالا ةيتامولعملا

،ةماعلا ةيريدملل يلآلامالعإلا رييست ططخم ذيفنت –

،يلآلامالعإلا تاقيبطت ريوطت نامض –

،يلآلامالعإلا تازيهجت ةنايص نامض –

ةنرصعب ةقلعتملا يلآلا مالعإلا تاودأدادعإ يف ةمهاسملا –
.ةيتاينازيملا ةمظنألا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

،ةجمدملا ةيتاينازيملا ةمظنألل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امب فلكتو

ةــــيريدملا لــــكايهب ةـــصاخلا تاـــقيبطتلا رــــيوطت ناــــمض –
،ةماعلا
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ريبدت لك يف،ةينعملا لكايهلا عم لاـــصتالاب ،ةمهاسملا –
عباط يذ صن يأدادعإو ةيــنازـــيـــملا لاــــجم يف ماــــعلا ماــــظـــنلل
نيناوــق يف اهــــيلع صوــــصــــنملا رـــيـــبادــــتلاب قلعــــتي يمــــيـــــظنت
ةلودلل ةيلاملا تاــيـــلمـــــعلل يتايـــنازيـــملا لاـــــجملا يف ةيــــلاــــملا

يتاينازيملا اهطيحم يف ةدجاوتملا ةيمومعلا تاسسؤملاو
.صاخلا صيصختلا تاباسحو

تاـــــعامجلا ةـــينازيم ميظنتل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -ب
فلكتو،ةياصولا تـحـت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلحـملا

 : يتأي امب

تارادإلا عم رواشتلاب ،يميــظنت عباط يذ صن يأدادعإ –
ةيلحـملا تاعامجلا تاينازيم رـــيــيـــست لاــــجـــم يف ،ةيــــنــــعملا

،اهرشن نامضو ،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو

تاينازيم رييــــست دـــعاوـــق ذيـــفـــنت ةعـــباـــتم ىلع رهــــــسلا –
،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولا

لاـــجـــم يف يــــنوــــناــــقلا يأرلا ءادــــــبإ تاــــبــــلــــــطب لــــفــــكــــــتلا –
،اهصصخت

تاعامجلا ليوـمت ريـــطأـــتب قلـــعـــتـــم رـــيـــبدـــت يأ حارــــتــــقا –
رواشتلاب ،ةياصولا تحت ةيموـمعـلا تاســــسؤــــملاو ةيلــــحـملا

.ةينعملا تاطلسلا عم

فـــــلكتو،ةـــــينوناقلا تاــــساردلل ةيعرفلا ةـيريدملا -ج
: يتأي امب

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم صحفو ةسارد –
،يأرلا ءادبإل ةماعلا ةيريدملل ةمدقملا

قيسنتو ةلودلا ةينازيم ىلع ةديدج ماكحأ عضو رثأ ليلحت –
،ةلص تاذ ةسارد يأ

قبطم يميظنتو يعيرشت ريبدت يأ دادعإ يف ةمهاسملا –
ةلودلا تاينازيم ريـيــــستو تاقــــفـــنلل ةقــــبســـملا ةــــباــــــقرلا ىلع
عباطلا تاذ ةيموــمـــعلا تاســـسؤـــملاو ةـــيلـــحــــملا تاــــعاـــــمـــجلاو
،ةلثامملا ةيمومعلا تائيهلاو يرادإلا

عيراشمدادعإو ،فرصلاب نيرمآلا ليهأت تابلط ةسارد –
.مهب ةصاخلا تاررقملا

ةــــــــيمومعلا دوـــــقعلاوةـــــيمومعلا تاقفصلا ةيريدم)2
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ىرخألا

اقفو ،ةيمومعلاتابلطلا هيجوتو ةجمرب يف ةمهاسملا –
،ةموكحلا فرط نم ةددحـملا ةسايسلل

تاقفصلا ميظنتو عيرشت دادعإ يف ةمهاسملاو ةردابملا –
ةـيـموـمـعـلا ةـكارشلاو ماـعـلا قـفرملا ضيوـفـت دوــقــعو ةــيــموــمــعــلا
تابلط ةجلاعموةساردو،ىرخألا ةيمومعلا دوقعلاو ةصاخلا
 ،ينوناقلا يأرلا ءادبإ

تاطلسلا عم لاصتالاب ،روجألل ةموكحلا ةسايس ذيفنت –
يلام رثأ هنع جتــني ءارــــجإ لك صــــخي امـــيف ّتـــبلاو،ةيـــــنعملا

ةمــظـــــنألاو تافيـــنــــصـــتلاو بــــتاورلل ةلـــــكشـــملا ،رـــصاـــنــــعلا ىلـــع
تارادإلا يـــمدـــــختــــسمب ةقـــــلعــــتملا ،تاــــشاـــــعـــــملاو ةيــــــضيوعتلا

،ةلثامملا ةيمومعلا تائيهلاو ةيمومعلا تاســـــسؤــــملاو

 .فرصلاب نيرمآلل ليهأتلا تاررقمدادعإ –

: تايريدم )٤( عبرأ ىلع لمتشيو

،ةينوناقلا تاساردلاو يتاينازيملا ميظنتلا ةيريدم)١
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

صن يأب ،ةيـــنعـــملا تاــــطلــــسلا عم لاـــــصتالاب ،ةرداـــــبملا –
تاعامجلاو ةلودلا تاينازيمب قلعتم يميــــــظـــنتو يعــــيرــــشت
تائيهلاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلحـملا
 ،ةلثامملا ةيمومعلا

نيـــســـحت يف مهاــــسي نأ هنأــــش نم طاــــشـــــن يأب ةرداـــــبملا –
تاينازيملاب ةقلعتملا ةينوناقلا صوــصــــنلا قيبــــطت طورــــش

،ةيتاينازيملا ةباقرلاو ةيمومعلا

تابلط ةعباتموينوناقلا يأرلا ءادبإ تابــــلط ةــــجلاعم –
 ،فرصلاب نيرمآلا ليهأت تارارقمو

ميـــمــــعت يف مـــهاـــســـي نأ هنأــــش نم طاــــشــــن يأب ةرداــــــبملا –
،تاينازيملاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا حرشو
ةباقرلاو ةيتاينازيملا تاءارجإلاو دعاوقلا ديحوت ىلع لمعلاو
،ةيتاينازيملا

ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم تاساردو صحفب مايقلا –
،يأرلا ءادبإ لجأ نم ،ةماعلا ةيريدمللةمدقملا ةيميظنتلاو
تاذ تاساردلا قيسنتو ةلودلا ةينازيم ىلع رثألا ليلحتو
.ةلصلا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

ةـــــــــلودـــــــــلا ةــــــيــــــنازــــيم مــــــــيظـــنتل ةـــــــيـــعرــــــفلا ةـــــــــيرــــــيدــملا -أ
فلكتو ،يتاينازــيملا اــهطيـــحـمل ةــيموـــمعلا تاســـسؤملاو
 : يتأي امب

صن يأب ،ةينـــــعملا تاطلــــسلا عم لاــــصتالاب،ةرداــــبـــملا –
تاسسؤملاو ةلودلا تاينازيمب قلعــتم يميـــظــــنتو يعـــيرــــشت
تاــباســــحو يتاــــينازـــــيملا اهـــطيــــحم يف ةدـــــجاوــــتملا ةيــــموــــمعلا
،صاخلا صيصختلا

اهصصخت لاجم يف ينوناقلا يأرلا ءادبإ تابلط ةسارد –
ىلع اهرشنو صوـصــــنلا تاــــعوـــمــــجم دادــــعإ يف ةمهاـــــسملاو
 ،ةينعملا لكايهلاو تائيهلاو تارادإلا ىوتسم

وأ يـــــــعيرشت صــــن يأ ذـــــيفـنت ىلـــــع رـــــهــــسلاو ةرداـــــبــــملا –
ةلودلل ةيلاملا تايلــمعلا قيــــبطت طورــــشب قلــــعتي يمــــيظنت
يتاينازيملا اهطيحم يف ةدجاوتملا ةيموــمعلا تاســــسؤملاو
 ،صاخلا صيصختلا تاباسحو



ـه244١ ماع ةدعقلا وذ744  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس وينوي٥١ 12

لحارم عيمج يف ،ةنمقرلا لالخ نم ،ةيفافشلا ةيقرت –
،ةيمومعلا تابلطلا ماربإ

ةباوبلا عضو ىلع ،ةينعملا حلاصملا عم لاصتالاب ،رهسلا –
،اهتعباتمو ةيمومعلا تاقفصلل ةينورتكلالا

تاـــــــــــمولـــعملا رـــــــــــشنو يــــــكيــــماـــــــنيدلا رـــــــــــشنلا يف ةـــــــكراـــشملا –
ةيمالعإو ةينوناق ةظقي نامضو،ةيمومعلا تابلطلاب ةقلعتملا

.ةيمومعلا تابلطلا لاجم يف

،ةيمومعلا تابلطلا مييقتوةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا -د
: يتأي امب فلكتو

تابلطلا ةعباتمب حامسلا هنأش نم رـــيــبدت يأب ةردابملا –
،ةيمومعلا

تابلطلا مييقتب حمست يتلا تاساردلا لكب ةردابملا –
،ةيمومعلا

ةـــيليلحتلاوةــيصيخلتلا لاـــمعألا لــــكب ماــــيقلاو عــــيمجت –
.ةيمومعلا تابلطلا ذيفنت تايعضول

فلكتو ،ةيساسألا نيناوقلاوبتاورلا ةمظنأ ةيريدم)٣
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

عم لاصتالاب ،روجألل ةموكحلا ةسايــس ذيفـــنت ريــــضحت –
،اهقسانت نامضو ةينعملا تاطلسلا

ىلع يلاــم رـــثأ هـــنــــع جــــتــــني ءارـــجإ لك ةــــجلاــــعموةــــسارد –
ةيضيوعتلا ةمظنألاو تافينصتلاو بتاورلل ةلكشملا رصانعلا

تاســـسؤــــملاو تارادإلا يــــمدــــختـــسمب ةقــــلـــعـــتــــملا تاـــشاــــعــــملاو
 ،ةلثامملا ةيمومعلا تائيهلاو ةيمومعلا

ةيعيرشتلا صوصنلا قيبطت ةعباتمودادعإ يف ةمهاسملا –
ةيساسألا نيناوقلاو بتاورلا تايوتسمب ةقلعتملا ةيميظنتلاو
مــــهراـــســــمو ،ةيـــنــــعــــملا تارادإلا عم لاــــــصــــتالاب ،نيــــمدـــختـــــسملل
،ينهملا

ميمعت يف مهاسي نأ هــــنأـــــش نــــم طاــــــشــــن يأب ةرداـــــبــــملا –
ةمظنأب ةقلعتملا ةيميظنتلاوةيــــعيرـــــشتلا ماــــكــــحألا حرــــشو
،بتاورلا عفد

تادادعتلا رييستل ةينطو ةـــساـــيـــــس عــــضو ىلع رــــهـــــسلا –
،ةموكحلا لبق نم ةرطسملا تاـــيولوألا بســــح ةيتايــــنازيملا

 .يتاينازيملا دادعتلا رييست ةعباتمو

: ةيعرف تايريدم )3(ثالث نم نوكتتو

فلكتو،حنملاو بتاورلا ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امب

تاضيوعتلاو تاوالعلا ءاشنإ مكحت يتلا صوصنلا ةسارد –
،نييمومعلا ناوعألاو نيفــــظوملا ةدئاــــفل ةحونمـــــملا تآفاـــكملاو
ةـــــمظنألا ســــناجتو قـــــيسنت ىلــــع رـــــهـسلاو،اـــــهـــباســـح تاــــــيـــفـــيكو
،ةيضيوعتلا

ةيميظنتلاو ةيعيرــــشتلا ماكــــحألا ذيفـــنتو دادـــــعإ ىلع رهـــــسلا –
،يمومعلا لاملل نسحلا لامعتسالا لجأ نم

ةقلعتملا ةيمومعلا تاقفنلا ةباقرو ليلحتلا تايلآ ذيفنت –
ةكارشلاو ماعلا قفرملا ضيوفت دوقعو ةيمومعلا تاقفصلاب
،ىرخألا ةيمومعلا دوقعلاو ةصاخلا ةيمومعلا

رــيـــيـــستو ذيفـــنتو مارـــبإ تاءارـــجإ ةــنرـــــصـــع ىلع لمـــــعلا –
ةكارشلاو ماعلا قفرملا ضـــــيوــــفت دوــقعو ةيموــــمعلا تاقــــــفصلا
ىلع رهسلاو،ىرخألا ةيمومعلا دوقعلاوةصاخلا ةيمومعلا

.طورشلا رتافد ديحوت

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو

،ةــــيمومعلا تاـــــقفصلا مــــيظنتل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -أ
: يتأي امب فلكتو

لاجم يف قـبـــطي يمـــيـــظـــنت وأ يعـــيرـــشت مـــكـــح يأ حارــــتــــقا –
ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا فرط نم ةمربملا تاقفصلا

تاذ ةــــــيمومعلا تاــــــســــسؤملاو ةـــــلثامملا ةـــــيمومعلا تاـــــئيهلاو
 ،يداصتقالا عباطلا

ةيميظنـتلاو ةـــيـــعـــيرـــشـــتلا ماـــكــــحألا ذـــيـــفـــنت ىلــع رـــهــــسلا –
،ةيمومعلا تاقفصلا لاجم يف لوعفملا ةيراسلا

ةقلعتملا ةيصيخلـتلا لاــــمــــعألاوتاـــساردـــــلاـب ةرداــــبـــملا –
 .اهلالغتساو ةيمومعلا تاقفصلاب

،ىرخألا ةيمومعلا دوقعلا ميظنتل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: يتأي امب فلكتو

لاجم يف قبطي يميظنت وأ يعيرـــشت مـــكـــح يأ حارـــــتقا –
دوقعلاو ةصاخلا ةيمومعلا ةكارشلاو ماعلا قفرملا ضيوفت دوقع
،ىرخألا ةيمومعلا

ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا ذيفنت ىلع رهسلا –
ةكارشلاو ماعــلا قـــفرـــملا ضــــيوــفت دوـــقع لاـــجم يف لوعـــــفــــملا
،ىرخألا ةيمومعلا دوقعلاوةصاخلا ةيمومعلا

ةقـــلـــعــــتملا ةيــصيخلـــتلا لامعألاوتاـساردلاب ةرداــبــــملا –
ةصاخلا ةيمومعلا ةكارشلاو ماــعلا قــــفرــــملا ضيوـــفت دوـــقــــــــعب
.اهلالغتساو ىرخألا ةيمومعلا دوقعلاو

ةنمقرو طورشلا رتافد ديحوتل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب فلكتو،ةيمومعلا تابلطلا ماربإ ماظن

ديحوت ىلإ فدهي يمـــيــــظنتو يعـــيرـــشت صــن يأ حارتقا –
،ةيمومعلا تابلطلا ماربإ ماظن ةنمقروطورشلا رتافد

،ةصتخملا تائيهلاو حلاصملا عم لاـــــصتالاب ،ةكراـــشملا –
جذامنو ةيجذومنلا طورشلا رتافد جذامن عـــضوو ةـــسارد يف

تاساردلاو تاديروتلاو لاغشألاب ةصاخلا ةيجذومنلا تاقفصلا
،تامدخلاو
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: نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتتو

ةــــــباـقرـــــلا حــــــلاصم رـــــيطأتـل ةـــــيعرـــــفلا ةــــــــيرـــــيدـــــملا -أ
: يتأي امب فلكتو ،ةيتاينازيملا

،ةيتاينازيملا ةباقرلا حلاصم ةكبش طيشنت نامضو ريطأت –
،اهقيسنتو اهتاطاشن ىلع فارشإلا ىلع رهسلاو

،نييلاملا نيبقارملا تاطاشنل يرودلا مييقتلاب مايقلا –

قلعتم طاــشــــن وأ ريـــــبدت يأ يف ةمهاســــملاو ةرداــــبــــــــــملا –
يتلا صوصنلا ريضـــحت يف ةمهاســـملاو،اهصاصـــــتخا لاجمب
،ةيمومعلا تاقفنلا ةباقر ماهمب ةلص اهل

نيـــــمدختسملل نــــــيوـــــكتلا جـــــماربدادـــــــعإ يف ةـــــــكراــــشملا –
.ةيتاينازيملا ةباقرلا حلاصمل نيعباتلا

تاـــــطاشن مــــييقتو تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: يتأي امب فلكتو،ةيتاينازيملا ةباقرلا

فرصلاب نـــيرـــمآلا فرــــط نـــم ةمدقــــملا نوــــعطلا ةــــسارد –
ةساردو،نييلاملا نيبقارملا نع رداصلا ضــــفرلا صخي اميف
،غّلبملا يئاهنلا ضفرلا لالغتساو

اهنأش نم ريبادت حارتقا لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا ذاختا –
،تاقفنلا ةباقرو ذيفنت طورش نيسحت

مييقت لجأ نــــم امــــيــــس ال ،يــــضاـــــغتلا تاررــــقم صيـــــحمت –
تاطاشنب مايقلاو ،لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقفو اهلوبق
اذكو،ةيتاـــينازــــيملا ةباــــقرلا حلاــــصم ىوــــتــــسم ىلع شـــــيتفت
،شيتفت تاطاشن يف ةينعملا لكايهلا عم ةكراشملا

نييلاملا نيبقارملا تاطاشنل ةيونسلا ريراقتلا لالغتسا –
.ماع صيخلت ريرقتدادعإ لجأ نم

ةيرــــيدملا لمــــتشت ،هالـــــعأ ةروـــــكذـــملا ماسـقألا ىلع ةداـــــيز
ةرشابم نيتعـــبات )2( نيــــتيرـــيدـــم ىلع ةينازيــــملل ةماـــعلا
:  ماعلا ريدملا ىلإ

،ةـــــــلودلا تاـــــناعإومـــــعد حالــــصإو ةـــــعباتم ةـــــيرـيدم)١
: يتأي امبصوصخلا ىلع فلكتو

تاناعإلاو معدلا ةباقرو ةعباتم تايفيك عضوو حارتقا –
لـكاـيـهـلا عـم قـيسنـتـلاـب ،ةـلودــلا ةــيــنازـــــيــم نــم ةــحوـــــــــنــــمملا
 ،ةينعملا

ةعباتم يف ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب،ةمهاسملا –
تاناعإلاو معدلا مكحي يذلا يميــظنـــتلاو يعـــيرشــــتلاراـــــطإلا
 ،ةلودلا ةينازيم نم ةحونمملا

ةديفتسملا صاخشألا تائف بسح ،ةينطو ةيقاطب عضو –
ناــــــــمضوةــــلودلا فرـــــط نــــم ةـــــحونمملا تاــــــناعإلاو مـــــعدلا نــــــم
،اهنييحتو اهتعباتم

تاناعإلاو معدلا ةعباتمب حمسي تامولعم ماظن عضو –
لــــــكايهلا عــــم رواـــــشتلاب ،ةـــــلودلا ةـــــينازيم نـــــم ةــــــحوــنمملا
،ةينعملا

لاجم يف ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاب ةردابملا –
،ةيميظنت ءارآءادبإو،اهصاصتخا

ءاشنإب ةـقـلـعـتملا ةـيـتاـيـنازــيملا راــثآلا مــيــيــقــتو ةسارد –
نــم ةصصخــم تازاـــيـــتـــما يأو حـــنملاو تاشاـــعملا نيمـــثـــتو
،ةلودلا ةينازيم

يتـلا تاـحالصإلاــب ةــقــلــعــتملا تاساردــلا يف ةــمــهاسملا –
.يعامتجالا نامضلا ةمظنأ سمت نأ نكمي

،تافينصتلاو ةيساسألا نيناوقلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
 : يتأي امب فلكت

نيفظوملا كالسأب ةصاخلا ةيــساـــسألا نيـــناوـــقلا ةــــسارد –
،نييمومعلا ناوعألاو

اقــــفو لـــغـــشلا بـــــصاـــنـــمو تائــــفـــلاو كالــــسألا فيــــــنصت –
تاسسؤملا فينصتو ،لوعفملا يراس بتاورــلا عفد ماظـــــنل
ةيموـــمعلا لغــــشلا بـــصاـــنمو ايـــــلعلا فئاــــظولاو ةـــيـــموـــــمعلا
،ىرخألا

تاســــسؤــــملا يف لكايـــــهلا ميظــــنـــــت ديــــحوت ىلع رـــــهــــــسلا –
.ةيمومعلا تارادإلاو

،نيمدختسملل يتاينازيملا دادعتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب فلكتو

ديحوت ىلع ،ةصتخملا حلاصملا عم لاصتالاب ،لمعلا –
،نيمدختسملل يتاينازيملا دادعتلا رييست

دادعتلا ةلأسم صخي اميف ليلاحتلاو تاساردلاب مايقلا –
ىلإ ةـيـمارـلا رـيـبادـتـلا حارـتـقاو ،نيمدـخـتسمـلــل يتاــيــنازــيملا
،دراوملا هذهل لثمألا لالغتسالا

عضو ىلع ،ةصتخملا حلاـــصملا عـــــم لاـــصـــــتالاب ،رــــهـــــسلا –
تايولوألا قفو ةيـتاـــيـــنازـــيـــملا تادادـــــعـــتلا رـــيـــيســـتل تاــــيلآ
،ةرطسملا

دادعإ يف ،ةصتـــخملا حلاــــصملا عم لاصــــتالاب ،ةكراشــــملا –
.ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشمب قفرملا دادعتلا لودج

صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيتاينازـــيملا ةباقرلا ةـــيرـــيدم )4
: يتأي امب

رهسلاو ،ةيتاينازيملا ةباـقرلا حلاـــصم ةكـــــبش طيـــشــــــنت –
،يرودلا اهمييقتو اهقيسنتو اهتاطاشن ىلع فارشإلا ىلع

ةــــمهمب ةــقالع اــــهل يتلا صوـــصنلادادـــــــعإ يف ةــــمهاســـــملا –
 ،ةيمومعلا تاقفنلا ةباقر

اميف فرصلاب نيرـمآلا فرــــط نم ةمدقــــملا نوعطلا ةــــسارد –
ىلع رهسلاو،نييلاــــملا نيبــــقارــــملا نـــــع رداــــــصلا ضــــفرلا صــــــخي
،ةيتاينازيملا ةباقرلاوةيتاينازيملا تاءارجإلا ديحوت

تاـــطاشنل ماـــعلا يـــصيخلتلا يوـــــنــــسلا رــــيرــقـــتلادادــــعإ –
.نييلاملا نيــبقارملا
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،ةماعلا ةيريدملا يمدختسم رييست نامض –

،ةماعلا ةيريدملا لئاسوو تاينازيم رييست نامض –

،ةيجراخلا حلاصملا تاينازيم ذيفنت –

يمدختسمو لئاسوو تاينازيم رييست قيسنتو ريطأت –
،ةيجراخلا حلاصملا

ةصصـــــخملا نيوــــكتلا جــــمارب ذيــــفـــنتو قيـــــبطت ناــــمـــــض –
نيوكتلا ةيجيتارتسا راطإ يف ةماعلا ةيريدملا يمدختسمل

.ةرازولل

: ةيعرف تايريدم)3( ثالث نم نوكتتو

فلكتو،نيــــمدختسملا رـــــييستل ةــــيعرفلا ةـيريدملا -أ
: يتأي امب

،ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا لكايهلا يمدختسم رييست –

ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا يمدختسم رييست ريطأت –
،همييقتو هتعباتم نامضو ،ةماعلا

تابوقعلل نيعضاخلا نيفظوملل ةيزكرملا ةيقاطبلا كسم –
ةـــــيــــنوـــناـــقلاو ةـــيرادإلا تاــــعزاـــنــــملاب لفــــكـــتلاو ةيـــبــــيدأـــتلا
.نيمدختسملل

،ىوـــتسملا نيـــسحــتو نـــيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
 : يتأي امب فلكتو

يمدختسمل ةيرورضلا نيوكتلا جمارب ديدحت يف ةمهاسملا –
،ةيجراخلا حلاصملاو ةماعلا ةيريدملا

ةيريدملا يمدختسمل ةصصخملا نيوكتلا جمارب ذيفنت –
لكيه عم لاصتالاب ،اهقيبطتو ةيجراخلا حلاصملاو ةماعلا
،ةيرشبلا دراوملاب فلكملا ةرازولا

يمدختسم ةدئافل ىوتسملا نيسحتل تارود ميظنت –
.ةيجراخلا حلاصملاو ةماعلا ةيريدملا

فــــلكتو،لــــئاسولاو ةـــــينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب

ةـيزـكرملا لـكاـيـهـلـل ةـيداملاو ةـيـلاملا لــئاسوــلا رــيــيست –
،ةماعلا ةيريدملل

،ةماعلا ةيريدملل ةينازيملا تاريدقت دادعإ –

،ةـــــيجراخلا حــــلاصملل ةــــحونمملا تاــــينازيملا ذـــــيفنت –
،اهمييقتو اهتعباتم نامضو

.فيشرألا ظفحو قئاثولا رييست نامض –

ةماع ةيشتفم ىلع ةينازيــــملل ةماـــــعلا ةـــيرــــيدـــملا رـــــفوتت
.صاخ صن اهمكحي مييقتلاو ةينازيملا حلاصمل

.تاسارد يريدم )٤( ةعبرأ ةينازيملل ماعلا ريدملا دعاسي

ةيئاصحإلا تاـــيـــعضوـــلا عورشمو رـــيـــبادــــتــــلا حارــــتــــقا –
ةداـيـقو ةـلودــلا تاــناــعإو مــعدــب ةــقــلــعــتملا ةــيرودــلا ةــيــلاملاو
عيزوت يف ةينالقعلا ىلإ لوصولا لجأ نم ةمزاللا تاحالصإلا
،تاناعإلا

جمانرب ريــيــــستل ةــــيرادإو ةيتاســـــسؤم تايلآ حارتقا –
،ةمزاللا ةيلاملا دراوملا مييقتو يدقنلا ضيوعتلا

،ةــــكيرـــشلا تاعاــــطقلاو تائـــــيهلا عم لاـــــصتالاب،حارتقا –
طورــــش كلذ يف امب ةلودلا تاناعإو مــــعد حالصإ تاــــحرتــــقم
،نيديفتسملا ليهأت

ةقلعتملا سيسحتلاو ةيقرتلاو لاصتالا لامعأب لفكتلا –
يذ يدقنلا ضيوعتلا جمانربو ةلودلا تاناعإو معد حالصإب
.ةلصلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتتو

حالــــصإ ةــــيجيتارتسامــــيمصتل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -أ
: يتأي امب فلكتو ،ةلودلا تاناعإومعد

تاناعإلاو معدلا ةباقرو ةعباتم تايفيك عضوو ،حارتقا –
هنأش نم ءارجإ يأ حارتقاو ،ةلودلا ةينازيم نم ةحونمملا

 ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،اهتباقرو اهتعباتم نيسحت

،ةـــــــــــــكيرشلا تاـــــعاطقلاو تاـــــئيهلا عـــم لاــــصتالاب ،حارـــــتقا –
ةيرورضلا تاحالصالاو ةلودلا تاناعإو معد حالصإ تاحرتقم
 ،نيديفتسملا ليهأت طورش كلذ يف امب فادهتسالاو ةنلقعلل

مكحي يذلا يميظنتلاو يعيرشتلاراطإلا ةعباتم نامض –
 .ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ةلودلا تاناعإو معد

ةكبش قيسنتو دراوملا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
فلكتو،يدقنلا ضيوعتلا جمانرب يف ءاكرشلا نيلعافلا

 : يتأي امب

تاـــكبـــشلل كرـــتـــشـــملا رـــيـــسلاوذيـــفنـــتلا يف ةمــــهاـــــسملا –
لكايـــهلا عيـــمــــــج ىلع عزوـــملا يتاــــمولعملا ماظـــنلل ةســــسؤملا

 ،ةكيرشلا تاعاطقلاو

ضيوعتلا جمانربل ةيتاينازيملا دراوملا عــضوو رــــيدــــقت –
هرييست فــــيلاكت كلذ يف امب ،نيدـــــيفـــتسملا حلاــــصل يدقــــنلا

،هذيفنتو

معدلاب ةقلعتم ةيرود ةيلاموةيئاصحإ تايعضودادعإ –
،ةلودلا فرط نم ةحونمملا تاناعإلاو

،نيلـعاـفـلا عـيـمـج فرــط نــم ةــمدــقملا تاــموــلــعملا عــيــمجت –
ددعتملاو يونسلا لامعألا جمانربو ،ةيصيخلت ريراقتدادعإو
 .تاونسلا

لاصتالاب ،فلكتو،ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ةيريدم)2
دراوملاو لئاسولاب ةفلكملا ةرازولل ةيزكرملا لكايهلا عم
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةيرشبلا
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،ةيجراخلااهحلاصمطاشنمييقتوطيشنتنامض –

يبساحـملا طاشنلا صخي عازن لك ةجلاــــــعم ىلع رهــــسلا –
 .ةنيزخلل

: ماسقأ )3( ةثالث نم نوكتتو

فـــلكيو،ةــنيزخلاو ةـــيلاملا تاـــيلمعلارـــييست مــــسق *
: يتأي امب صوصخلا ىلع

يفةـــنيزخلالـــخدترـــييستتاـــسايسمـــييقتوحارـــتقا –
،يداصتقالاعاطقلا

يمومعلاعاطقلايفةلودلاتامهاسممييقتوةعباتم –
،يلاملاريغيداصتقالا

ةـــــــسايسدـــــيدـــحتيفمـــــهاـــستيــــتلارـــــصاـــنعلاحارـــــتقا –
اهتعباتمواهرييستنامضو ،ةلودللةيجراخلاتامهاسملا

،اهمييقتو

ةلكيــــهةداعإبلصـــــتتيلامعباـــطتاذ رـــيـــبادـــت حارـــــتقا –
 ،اهتعباتمواهرييستنامضويداصتقالايمومعلاعاطقلا

ةيمومعلاةينويدـــملاةسايـــسديدـــحترـــصاـــنـــعريــــضحت –
،ةلودلل ةيجراخلاوةيلخادلاةيلاملاتامازتلالاو

رييستوةنيزخلاتامازتلابةطبترملاريبادتلالكذاختا–
،ةلودلاةنيزختالامعتساودراوم

عفدلالئاسووةيلاملادراوملاليصحتتاطاشن حارتقا–
ذيفنتبةلصتملاةيلاــــملاتاجايــــتـــحالاةيـــطغــــتلةيرورـــــضلا
،ةلودللةيلاملاتادهعتلاوةينازيملا

ةنيزخلااهردــــصتيتلاميـــــقلاتآفاــــكمطورــــشدـــيدــــــحت –
،اهيدلةعدوملالاومألاو

.اهليلحتوةنيزخلاتايلمعلةرصتخمةيعضودادعإ –

: )2( نيتيريدم نم نوكتيو

صوصخلا ىلعفلكتو،ةيمومعلاةينويدملاةيريدم)١
: يتأي امب

ةيلخادلاةيمومعلاةينويدملاةسايسديدحتيفةمهاسملا –
،اهذيفنتنامضو،ةيجراخلاو

دراوملاليصحتتاودأوتاــــطاــــشنرـــيوـــطـــتىلعرـــــهـــــسلا –
،ةنيزخلاتانزاوتمارتحالةيرورضلاةيلاملا

ةيــــنــــطولاقوـــــسلايفضارـــــتــــقاةيلـــمــــعيأيفعورـــــشلا –
،ةلودلاليومتتاجايتحابةلصتملالاومألاسوؤرل

ةنـــيزـــخلااهردـــصتيتلاميــــقلاتآفاـــــكمطورــــشديدــــحت –
،اهيدلةعدوملالاومألاو

فلتخملطيشنلاريـــيســـتلاريــــبادتذـــــيفــــنتومـــيـــمــــصت –
 ،ةيلاملاقاوسألايفةنيزخلالخدتغيص

رـــــــييستلاو ةــــــنيزـــــخلل ةــــماــــعلا ةـــــــــيرــــيدــــملا:4 ةداملا
ىلـــــــع فـــــلكــــتو،ةـــــلودلل ةــــيــــلاملا تاــــيــــــلـــمعـلل يبساحـملا
: يتأي  امب ،صوصخلا

ةنيزخلالخدتريــــيستتاـــساـــيسديدـــحتىفةمــهاسملا –
،اهمييقتواهتعباتمنامضويداصتقالاعاطقلايف

عاـــــطقلايفةــــلودلاتاــــمهاسممــــيـيقتوةــــعــــباتمناـــمض –
،يلاملاريغيداصتقالايمومعلا

ةــــــــسايــسدــــــيدـــحتيفمــــهاـــــستيــــتلارــــــصاـــــنعلاحارــــــتقا –
اهتعباتمواهرييستنامضو،ةلودللةيجراخلاتامهاسملا

،اهمييقتو

تاذريبادتديدحتيف،ةينعملاتارادإلاعم،ةمهاسملا –
،يداصتقالايمومعلاعاطقلاةلكيهةداعإبلصتتيلامعباط
 ،اهتعباتمواهرييستنامضو

ةيمومعلاةينويدـــملاةـسايــــسديدحترــــصاـــنـــعريــــضحت –
،ةلودللةيجراخلاوةيلخادلاةيلاملاتامازتلالاو

رييستوةنيزخلاتادهعتبةطبترملاريبادتلالكذاختا –
،ةلودلاةنيزختالامعتساودراوم

عفدلالئاسووةيلاملادراوملاليصحتتاطاشنريوطت –
ذيفنتبةلصتملاةيلاملاتاجاــــيتـــحالاةيـــطــــغتلةــــيرورـــــضلا
،ةلودللةيلاملاتادهعتلاوةينازيملا

ةنيزخلااهردــــصتيتلامـــــيقلاتآفاــــكمطورــــشدــــيدـــــحت –
،اهيدلةعدوملالاومألاو

قاوسألالئاسووتاســـسؤــــملاريوـــطتيفةمــــهاــــــســــملا –
 ،ةيلاملا

ماظنلاةنرـــصععيراــــشمذيفـــنتودادـــــعإيفةمهاســـــملا –
،يلاملاويفرصملا

نيمأتلاتاكرشوكونبلا ميــيــــقتوةعـــباـــتمىلعرهــــسلا –
،ةيمومعلا

ةيمومعلاتاسسؤمللةيساسألاتاصيــــصــــختلاعــــضو –
ةيمومعلا تاسسؤملاويراـــجـــتلاويــــعاـــنـــصلاعـــباـــــطلاتاذ
،ىرخألا

نامـــضو،ةنــــيزــــخلاتاـيلــمعلةصـــــخلمةيــــعـــــــضوزيزـــــــــعت –
،اهتعباتمواهليلحت

،ةبساحـملابةقلعتملاتاءارجإلاودعاوقلادادعإ ىلع رهسلا –

ريوطت ىلإفدهيثحبوأةساردوألمعيأبمايقلا –
،ةيبساحـملا ةمظنألا ديحوتوةنيزخلاحلاصمةنرصعو

ةيلاملاتامولعــملاجاتــــنإوزيزــــعتلاوةيزـــكرملا نامــــض –
،ةيتاينازيملاوةيبساحـملاو

،هرييستوةنيزخللمالعإلاماظنميمصت –
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لاجميفطسوتملاوريصقلانييدملاىلعتاريدقتلادادعإ –
ةـــــــصخلملاةـــــيعضولاساـــــسأىلـــــع،ةـــــنيزخلاتاـــــيلمعلــــــيوــــمت
.ةنيزخلاتايلمعل

ةــــــــيعضومــــييقتولــــيلحتبةــــقلعتملالاــــغشألابماــــيقلا –
،ةيلاملانوناقذيفنتديصروةنيزخلاتايلمع

يقابىدلةنيزخلاتاقحــتسمةعباــــتمورييـــستنامض –
،ةينعملالكايهلاوتاسسؤملاعملاصتالاب،ملاعلا

جماربذيفنتودادعإبةقلعتملاريبادتلاحارتقاوةسارد –
،ةنيزخللةصاخلاتاباسحلاربعرمتيتلاةنيزخلالخدت

ةينازيمتادامتعالةبسنلابفرصلابرمآلاةفيظونامض –
ديوزـــــــتلةصــصــــخملاولامــــسأرلابتايلـــــمعلاناوــــنعبزيــــهــــجتلا

.صاخلاصيصختلاتاباسح

:نيتيعرف)2(نيتيريدمنمنوكتتو

: يتأي امب فلكتو،ةيلاملا تالخدتللةيعرفلاةيريدملا -أ

ذــــــيفنتودادـــــعإلةــــيرورضلارـــــيبادتلاحارــــتقاوةـــسارد –
 ،تاقيبستلاو ضورقلالاجميفةنيزخلالخدتجمارب

ضورقللةيجراخلاوةيلخادلاتايلمعلازاجنإةعباتم –
،ىرخألاةنيزخلاتاقحتسموتاقيبستلاو

رماوأاذكوةنيزخلاتاقيبستوضورقلاتارارقدادعإ –
،اهبةطبترملافرصلا

 ،اهبةفلكملاةنيزخللةصاخلاتاباسحلارييست –

تاـــــيلمعةـــعباتموتادــــنسلاةـــظــفاـــحرــــيـــــيستناــــمــــض –
،اهنأشبيرودريرقتدادعإوليصحتلا

صيصختلاتاباسحنمتايلمعلافرصرماوأزاجنإ –
.ةراجتلاتاباسحو

فــــــلكتو،ةــــــنيزـــخلارــــــييستلةــــــيعرــــفلاةيرـــــيدملا -ب
 : يتأيامب

تاقفدتوتالامعتساودراومليريدقتلاططخملادادعإ –
،اهتعباتمو اهذيفنتنامضوةنيزخلالاومأ

نييموــــمعلانيبـــساــــحـملادوــــقنولاوــــمأتاكرحةعباتم –
،رييستلادعاوقوريياعمديدحتو

،اــــــهتآفاكمولاوـــــمألاتاــــكرــــحلــــيلحتوةــــــعباتمناـــــمض –
،ديربلاحلاصمعماميسال

قئاثولاوةنيزـــخلاتايلـــمعلةصــــخلملاةيعــــضولادادـــــعإ –
،ةقحلملا

وأةصاخلا ريياعمللاقبطةيئاصحإلاتايطعملادادعإ –
.تامولعملارشنلماعلاماظنلا

لمتحـملاحنملاطورشبقلعــــتيرــــيــــبدــــتيأبةرداـــــبــــملا –
.ةلودلانامضل

:نيتيعرف)2(نيتيريدمنمنوكتتو

،ةــيلخادلاةــيمومعلاةـــينويدمللةــــيعرفلاةيريدملا -أ
: يتأيامبفلكتو

ةـــنيزخلااـــهردصتيـــتلامـــيقلاةأـــفاكمطورـــشحارــــتقا –
،اهيدلةعدوملالاومألاوةيمومعلا

ةيـــــلاــــملادراوـــملاليـــــصـــحتتاـــطاـــشـــنوتاودأرـــــيوـــــطت –
يأبمايـــقلاوةنـــيزـــخللةيلاـــملالئاــــسولازيزــــعتلةيرورـــضلا

،ةينطولاقوسلايفضارتقاةيلمع

ةيوناثلاوةيئادتبالاقاوـسألاطبـــضوميـــظــــنتورــــيــــطأت –
 ،اهبةطبترملاتامولعملاوتايطعملارشنوةلودلاميقو

ميقيفنيصتـــخملاطاــــشنةبـــقارمومــــيـــيــــقتوةــــعباــــتم –
،ةنيزخلا

.ةنيزخلا ميق لامعتساورييست لوح يرود ريرقتدادعإ –

،ةيجراخلاةيمومعلاةينويدمللةيعرفلاةيريدملا -ب
: يتأيامبفلكتو

ةــــــــــقلعتملا تادــــــهاــعملاوتاــــــقاـــــفتالا قـــــيـــبــــطتىلـــــعرـــــــــهـــــسلا –
تادهعتلا ديسجتبةقلعتملاريبادتلاذيفنتوةيلودلاضورقلاب
،ةنيزخلااهلجستيتلا

ةيمومعلاةينويدملاةعباتمومييقتجذامننييحتودادعإ –
،ةيجراخلا

،ةيجراخلاةيمومعلاةيـــنوــــيدملامـــجـــحولكــــيهلــــيلــــحت –
،اهلكشنيسحتواهيفمكحتلاىلإيمريلمعيأحارتقاو

 ،اهلامعتساوضورقلارييستنعيرودريرقتدادعإ –

خــــــيراتلايفةـــــقحتسملاطاـــــسقألادــــيدـــستىلــــعرـــــــــهسلا –
 ،ةيجراخلاةيمومعلاةينويدملاناونعب،ددحـملا

ةينويدمللطيـشنرــــيـــــيستىلإيــــمرـــيلمـــعيأحارــــتقا –
،اهتفلكتو اهنوزخم ضيفختدصقةيجراخلاةيمومعلا

.ةلودلا نامضللمتحـملاحنملاطورشوتايفيكديدحت –

صوـــــــصخلا ىلـــــــعفـــــلكتو،ةــــــلودلاةــــــنيزــــخةيرـــيدم )2
: يتأي امب

يف،ةنـــيزـــخلالـــــخدتنمـــــضتتةيلـــمعيأيفةمهاــــــسملا –
،تاقحتسملاوضورقلاوتاقيبستلالاجم

تاقفدتوتالامعتساودراوملليريدقتلاططخملادادعإ –
،هذيفنتةعباتموهقيبطتىلعرهسلاو،ةنيزخلا

قـــئاثولاوةنـيزخلاتاــيلمعلةـــصخلملاةـــيعضولادادــــعإ –
،ةينعملالكايهلاعملاصتالاب،ةقحلملا
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ليـــهأتلابحـــمسينأهــــنأشنــــملــــمعيأــــبةرداــــــبملا –
يفةـــــمهاسملاو،ةـــيمومعلاكوـــنبلاةــــنرصعويــــتاسسؤملا
،كلذ

كوــــنبلاةـــمكوحنيــــسحتىلإيـــمريرــــيبدتيأحارــــتقا –
،ةيمومعلا

يكنبلاعاطقلليتاسسؤملاحالصإلللمعيأحارتقا –
،هذيفنتيفةمهاسملاو

روطتةيعضولوحيونسلاصيخلتللةقيثويأدادعإ –
.هقافآويكنبلاعاطقلا

: يتأيامبفلكتو،ةيلاملاقوسللةيعرفلاةيريدملا-ب

ةيلاـــملاقاوـــــسألاطيشــــــنتىلإيـــــمريريبدتيأحارتقا–
ريوطــــتلاو ميظـــــنتلاوةدــيدــــجةـــيلاــــمتاـــجوـــتــــنمرــــيوـــــطتو
،لاومألاسوؤرقوسليتاسسؤملا

ةيلاملاةطاسولليتاسسؤملاراطإلليرودلامييقتلا –
،اهتيلاعف معدتنأاهنأشنميتلاريبادتلاحارتقاو

ىلـــــععـــيجشتلااــــهنأشنـــميـــتلارــــيبادتلالــــكحارـــتقا –
لكايهلاعملاصتالاب،ةيلاملاقاوسألايفراخدالارامثتسا
،ةينعملا

روطتةيعضولوحيونسلاصيخلتللةقيثويأدادعإ –
.اهقافآوةيلاملاقوسلا

،اـــــهجامدإوقاوـــــسألاةـــــنرصعلةـــــيعرفلاةـيريدملا-ج
: يتأيامبفلكتو

،اهنييحتواهدادعإوةيلاملاوةيداصتقالاتارشؤملاعمج –

تارشؤملانماقالطناةيعونلاوةيمكلاليلاحتلابمايقلا –
،ةيلاملاوةيداصتقالا

ةــطاــــسوقـــيرـــطنعداــــصتـــقالالــــيوـــمتفورــــظلـــيلحت –
،ةيلاملاقاوسألا

يفةيلاملاقاوسألاريرحت ىلإيمريريبدتيأحارتقا –
ريصقىدم(تاجوتنملاجاضنإتايلمعلمجمةيطغتلاجم
.اهرييستدعاوققسانتىوتسمىلعاذكو)ليوطوطسوتمو

: يتأي امب صوصخلا ىلعفلكتو،تامهاسملاةيريدم )2

تاـــــمهاسمبةــــقلعتملاةــــسايسلادادـــــعإيفةــــمهاسملا –
،يلاملاريغيداصتقالايمومعلاعاطقلايفةلودلا

ةداعإراطإيفةنيزخلالخدتتاءارجإوتايفيكديدحت –
،ةصصوخلاوةكارشلاوةيمومعلاتاسسؤملاةلكيه

عاطـــقلايفةلودلاتامـــهاـــسمةعباــــتمنامـــضوميـــظــــنت –
تاسسؤملاعملاصتالاب،يلاملاريغيداصتقالايمومعلا
،ةينعملا

: يتأي امب صوصخلا يلع فلكيو،ةيلاملا ةطشنألا مسق *

 ،ةيلاملاقاوسألالئاسووتاسسؤملاريوطت –

يفرـــــصملاماـــــظنلاةـــــنرصععـــــيراـــشمذـــــيفنتودادــــــعإ –
،يلاملاو

،ةيمومعلاكونبلاةمكوح نيسحت ىلع رهسلا –

كونبلاضورع نيسحت اهنأش نم يتلا ريبادتلا حارتقا –
،ةيمومعلا

نيـــــمأتلاتاــــكرشوكوـــــنبلا طاـــــشن مـــــييقتوةـــــعباتم –
،ةيمومعلا

تاسسؤمللةيـــساـــــسألاتاـــصيـــصـــختلاعــــضو ةعباـــــتم–
تائيهلا اذكويراــجتلاويعانـــــصلاعــــــباـــطلاتاذةيـــــموـــمعلا
.ىرخألا ةيمومعلا

: تايريدم)3( ثالث نم نوكتيو

فلكتو،ةيلاملاقوسلاوةيمومعلاكونبلاةيريدم)١
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةــــــقلعتملاتاــــيطعملاوتاــــمولعملالـــــكلــــيلحتوعـــــمج –
 ،قاوسألاروطتب

ةنرصعوريوطتىلإةيمارلالاغشألالكيفةكراشملا–
،يلاملاويكنبلاماظنلا

ةـــــيمومعلاكوـــــنبلامـــــييقتولـــــيلحتوةــــعباتممــــيظنت –
،ةيمومعلاةيلاملاتاسسؤملانماهريغو

يفةــــلودلاتاـــمهاسممــييقتولــــيلحتوةـــعباتممـــيظنت –
،ةيلاملاتاسسؤملاوكونبلا

قيرطنعداصتقالاليومتلةديدجلاتايلآلاةيقرت –
،ةيلاملاقاوسألا

حارتقاوقوسلاتاسسؤمءادأوريسليرودلامييقتلا –
،اهتيلاعفنيسحتىلإيمريريبدتيأ

قوــــــسلاتاــــطلسهـــــبرداــــبتصــــنيأيفيأرـــــلاءادـــــبإ –
،ةيلاملا

ريوــــطتوراـــــخدالاةئبــــعتىلإفدــــــهيريـــبدتيأحارــــــتقا –
.ةيلاملاةطاسولا

:ةيعرفتايريدم)3(ثالثنمنوكتتو

فـــلكتو،ةـــــيكنبلاتاـــــسسؤمللةـــــــيعرفلاةــيريدملا -أ
: يتأي امب

،كونبلاطاشنوةيلاملاةيعضولليرودلامييقتلا –

يفيكنبلاعاطقلاىفةلودلاتامهاسمريـــيــــــستناـمـــض –
ةيعمجلاتايحالصوتاطـــلسةـــيلاــــملارــــيزوةسراــــممراــــطإ
ةيداعلاريغوةيداعلاةماعلاتايعمجلادقعوريضحتب،ةماعلا

،تايعمجلاهذهحئاولذيفنتةعباتماذكو
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تاسسؤملالوحتاركذملاوليلاحتلاوتاساردلادادعإ –
،ةيمومعلاتائيهلاو

ةيلاملاوةيداصتقالاتامولعملاميدقتجذامنومئاعددادعإ –
ناــــــمضو،ةـــيمومعلاتاــــئيهلاوتاــــسسؤملاطاــــشنبةــــقلعتملا

،ةينعملالكايهلاعمرواشتلاب،يرودلااهرشن

اهتيعضومييقتو،ةيمومعلاتائيهلاوتاسسؤملاةعباتم –
.ةيلاملاوةيداصتقالا

فلكتو،ةيجراخلاتامهاسمللةيعرفلاةيريدملا •
 : يتأيامب

تامهاسملابةقلعتملاةسايــــسلادــــيدـــحتيفةــــكراـــــشملا –
،اهدادعإوةلودللةيجراخلا

ةـــــلودللةـــيجراخلاتاــــمهاسملامـــيــــظنتقرــــــــطحارــــتقا –
،اهرييستو

لالخنمةلودللةيجراخلاتامهاسملاةعباتمنامض –
.ةمئالملاتاودألاولئاسولاعضو

: يتأي امب صوصخلا ىلعفلكتو،تانيمأتلاةيريدم )٣

ةبسانملا ةيطغتلل ةيرورضلا ريبادتلاحارـــتقاوةــــسارد –
ةـــــــيداــصتـــقالاةـــــــيـــنـــطوــــلاتاـــــــــكلــــتــــمملانيــــــمأـــــــت لاـــــجـــــم يف

،ةيعامتجالاو

راخداةيقرتوطبضلةهجوــملاريـــــبادتلاحارتقاوةسارد –
،نيمأتلاةداعإونيمأتلاتائيه

ىلععيجشتلااهنأشنميتلاريبادــــتلاذيـــــفنتوةــــسارد –
،هلاكشأعيمجبنيمأتلاريوطت

ماــــهملاسراــــمتيـــتلاتاـــئيهلارـــــييــــستىلــــعفارــــــــــشإلا –
رــــيزوةـــطلستـــحتةـــعوضوملاونيــــمأتلاطاـــشنبةــــلصتملا
،ةيلاملا

نيمأتلاتاكرـــشيفةلودلاتامـــــهاـــسمميـــــيقتوةعباتم –
،اهرييستنيسحتىلإيمريريبدتيأحارتقاو ،ةيمومعلا

نيمأتلاتاينواعتوتاكرـــشنــــيدبءاــــفوــــلاىلعرهـــــسلا –
،نيمأتلاةداعإو

تاينواعتوتاكرـــشلدامتــــعالاتابــــلطتافـــــــلمةسارد –
 ،نيمأتلاءاطسوونيمأتلاةداعإونيمأتلا

ةيبساحـملاتايلمعلاصيخلتوديحوتوةزكرمبمايقلا –
لئاصحدادعإونيمأــــتــلاةداــــعإونيــــمأــــتلاطاــــشـــنلةــــيلاـــــملاو
.اهنأشبةيرود

:ةيعرفتايريدم)3(ثالثنمنوكتتو

: يتأيامبفلكتو،ميظنتللةيعرفلاةيريدملا -أ

ةيميظنتلاوةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم حارتقاودادعإ –
،ةيداصتقالا تانيمأتلاب ةقلعتملا

ةيجراخلاتامهاسملاةعباتمورييستنامضوميظنت –
تاسسؤملايفةيلاــملاةرازوليثــــمتىلعرهـــــســـلاو،ةــــلودــــــلل
 ،ةينعملا

تاسسؤملامييقتوليلحتلةيــنقــــتلاتاردـــقلارــــيوطت –
ةيلمع تابلطتمب قلعتي اميف،يلاملاريغعاطقللةيمومعلا
 .ةصصوخلاوةكارشلا

:ةيعرف)٤(تايريدم عبرأنمنوكتتو

،يعانصلاعباطلاتاذتامهاسمللةيعرفلاةيريدملا •

رـــــــيغعـــــباطلاتاذتاـــــمهاسمللةـــــيعرفلاةــــــيريدملا •
.يعانصلا

لاجميفةدحاولك،ناتيعرفلا ناتيريدملاناتاهسرامت
:يتأيامبنافلكتو،ةكرتشماماهم،اهصاصتخا

ةيرورضلاةيمــــيظــــنتلاوةيتاســــسؤـــــملاتاودألاحارتقا –
،اهتامهاسمناونعب،ةلودلاليثمتل

وأةلكيهلاةداعإوميظنـــتلاةداعإلامــــعأيفةمهاــــسملا –
،ةيمومعلاتاسسؤملاعيزوتةداعإ

راطإيفةنيزخلالخدتطورشوتايفيكوجماربديدحت –
تاسسؤملاعيزوتةداعإوةلكيهةداعإوميظنتةداعإتايلمع
تائـــيـــــهلا نم اررــــقم ةلودلالــــــخدتنوـــــكي امدــــنع،ةيـــموــــمــــعلا
ةعوضوملايلاملاعباطلاتاذريبادتلاةغايص اذكو ،ةصتخملا

،ةيمومعلاةنيزخلاقتاعىلع

لاصتالاب،ةلودللةيلخادلاتامهاسملاةعباتمنامض –
،يلاملامييقتلاوليلحتللةيعرفلاةيريدملاعم

تايلمعللتقؤملانامضلاىلإيمريريبدتيأحارتقا –
،اهتدئافواهلاجعتسابةفورعملايلاملاعباطلاتاذ

يفةلودلاةسايسوةيجيتارتساديدحتىفةمهاسملا –
،ةيمومعلاتاسسؤملاةصصوخلاجم

ةصصوختايلمعمييقتوذيفنتةعباتميفةمهاسملا –
،ةيمومعلاتاسسؤملا

تاــــــسسؤمللةـــــيساسألاصـــــيصختلاتاــــبلطةـــــسارد –
تاــــسسؤملاويراــــجتلاويــــعانصلاعــــباطلاتاذةــــيمومعلا
.ةلثامملا ةيمومعلا

،يلاــــــملامـــــييقتلاولـــــيلحتللةـــــــيعرفلاةـــــيرــــيدملا •
: يتأيامبفلكتو

تاسسؤملاىدلتاــنايبلاوتاــمولعــملا رـــصاــــنععـــــــمج –
،ةينعملا

،اهعمجمتييتلاتامولعــملاةـــجلاـــعموميـــظـــنتناـــمــــض –
،ةيئاصحإلاتايطعمللكنبنيوكتفدهب
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ةفصبو،نيمأتلادوقعلةصاخلاوةماعلاطورشلاةسارد –
،روهمجلاىلععيزوتللةهجومةقيثولكةماع

،نيمأتلالاجميفتاعزانملارييست –

تاينواعتلاوتاكرشلادامتعاتابلطتافلمةسارد –
.نيمأتلاةداعإونيمأتلاءاطسوو

فــــلكتو،لــــيلحتلاوةــــعباتمللةــــيعرــــفلاةــــــيرــــيدملا-ب
:يتأيامب

ةيبساحـملاتايلمعلاصيخلتوديحوتوةزكرمبمايقلا –
،نيمأتلاةداعإونيمأتلاعاطقلةيلاملاو

،ةيلاملاوةيبساحـملاتايلمعلا ليلحت–

عاــطق تاــطاشنرــيوطتقاــــفآلوـــحتارــــيدقتلادادـــــعإ –
،تانيمأتلا

ماـــــــكـــــحألاذـــــــيفــــنتلةــــــيرورــــــضلارـــــــيبادــــــــتلاميدـــــــــــــــقتوةــــــسارد –
.رطاخملاريعستسيياقمبةقلعتملاةيميظنتلاوةيعيرشتلا

: يتأيامبفلكتو،ةبقارمللةيعرفلاةيريدملا-ج

،نيمأتلاةداعإونيمأتلاتايلمعةينوناقىلعرهسلا–

لوـــــــــح نادــــــــيملايف قـــــيــــقـــــحتلاوةـــــباــــقرلاتاـــــيلـــمعبماـــــيـــــقلا –
ءاطسووتاينواعتوتاكرشلةيلاملاوةيبساحـملاتايلمعلا
،نيمأتلاةداعإونيمأتلا

تائيهلاىلإاهلاسرإورضاحـملاوماــهــــملاريراــــقتصـــــيخلت –
،ةينعملا

 .تاضيوعتلاقيدانصفلتخمرييستةعباتم –

ةينزخلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحـملا رييستلا مسق *
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكيو،ةيمومعلا

،ةبساحـملابةقلعتملاتاءارجإلاودعاوقلادادعإ –

ريوطتىلإفدهيثحبوأةساردوألمعيأبمايقلا –
 ،ةيبساحـملاةمظنألاديحوتوةنيزخلاحلاصمةنرصعو

ةيبساحـملاوةيلاملاتامولعملاميدقتوديحوتوةزكرم –
،ةينازيملاو

،ةنيزخللمالعإلاماظنرييست –

ناديمل عباتيميظــــنتوأيعيرـــــشتصــــنيأبةرداـــــبملا –
،هحارتقاواهصاصتخا

،اهصاصتخا لاجم يف لخدي يذلا ينوناقلا يأرلا ءادبإ –

يبساحـملا طاشنلل ةعباتلا تاعزانملا لك ةجلاعمورييــست –
.ةنيزخلل

:تايريدم)3(ثالثنم نوكتتو

،تاـــينازيملل يــــبساحـملاذــــيفنتلاومــــيظنتلاةـــــيريدم )١
: يتأي امب صوصخلا ىلعفلكتو

قـــــــلعتييـــــميظنتوأيـــــعيرشتصــــنيأــــبةرداـــبملا –
ةيرادإلاتاعامجلاوةلودللةيلاملاتايلمعلاذيفنتطورشب
ةـــــــيمومعلا تاــــــسسؤملاو ةـــــنيزخللةـــــصاخلاتاــــــباسحلاو
،هقيبطتىلعرهسلاو،ةلثامملا تائيهلاو يرادإلا عباطلا تاذ

،نئازخللةيبساحـملاتايلمعلاةيفصتةعباتم –

،ةينازيملاطبضنوناقعورشمدادعإ –

تايلمعلا ذيفنتنعةدلوتملاتاعزانملاتافلمةجلاعم –
تاسسؤملاوةيرادإلاتاعامجلاوةلودللةيبساحـملاوةيلاملا
،ةلثامملاتائيهلاويرادإلاعباطلاتاذةيمومعلا

اهصاصتخالاجمبنالصتيطاشنوريبدتيأبةردابملا –
،هيفةمهاسملاو

،ةيمومعلاةبساحـملالاجميفماعريبدتيأيفةمهاسملا –
 .ةينعملالكايهلاعملاصتالاب

:ةيعرفتايريدم)٤(عبرأنمنوكتتو

،ةـــــــلودلل يـــــبساحـملامـــــيظنتللةـــــيعرفلاةـــــيريدملا -أ
: يتأيامبفلكتو

قـــــيبطتنــــمضتييـــميظنتعــــباطيذصـــــنيأدادــــــعإ –
رييستلالاجميفةيلاملانيناوقاهيلعصنتيتلاريبادتلا
ةصاخلاتاباســــحلاوةلودللةــــيلاــــملاتايلــــمعلليبـــــساحـملا
،ةنيزخلل

قلعتييميظنتوأيعيرشتعباطيذصنيأبةردابملا –
ةــــــــيموـــــمعلاتادارــــــيإلالــــــيــــــصــــحتوةــــــيمومعلاتاــــــقفنلاذــــــيفنتب
،ةلودللةيلاملاةبساحـملاةماعةفصبو،اهصيصختو

ةبساحممــــيظنتىلإفدـــــهيرــــيبدتيأحارتـــقاوةـــسارد –
ةــــبساحـملافــــيشرأظـــــفحورــــييستلاتاـــــباسحوةـــــنيزخلا
،ةلودلل

تايلــمعريـــيـــــستبةقلعتملاةيبساحـملاريبادتلاذيفنت –
عملاصتالاب،ىرخألاةنيزخلاميقومهسألاةظفاحوتادنس

،ىرخألاةلهؤملالكايهلا

يفميظنتلابةقلعتملاتايطعملاظفحونييحتنامض –
،ةيمومعلاةبساحـملالاجم

زيح ةبساحـملا زكارموفرصلابنيرمآلازيمرتعضو –
.ذيفنتلا

تاعامجلل يبساحـملاميظنتللةيعرفلاةيريدملا-ب
يرادإلاعــــــباطلا تاذةــــيمومعلاتاــــسسؤملاوةــــــيرادإلا

: يتأيامبفلكتو،ةلثامملاتائيهلاو

رـــــييستلالاـــجميفيـــميظنتعــــباطيذصــــنيأدادــــعإ –
تاسسؤملاوةيرادإلاتاعامجلالاوـــــمأةكرــــحويبساــــــحـملا
 ،ةلثامملاتائيهلاويرادإلاعباطلاتاذةيمومعلا



ـه244١ ماع ةدعقلا وذ744  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس وينوي٥١ 20

:ةيعرفتايريدم)3(ثالثنمنوكتتو

ةبساحمسيياقمديحوتوةنرصعلةيعرفلاةيريدملا -أ
: يتأيامبفلكتو،ةلودلا

دــيحوتنادــيميف اــهيفعرـــشيـــتلالاـــمعألابةرداــــبملا –
اهتعباتمو ،ةلودلاىلعةقبطملاةيبساحـملاةمظنألاسيياقم
 ،اهذيفنتواهقيسنتو

تائيهلاوتاسسؤملااهبموقتيتلالاغشألايفةمهاسملا –
،ةلودلاةبساحم سيياقمديحوتلاجم يف

،ةنيزخلاحلاصمةنرصعلةسارديأبمايقلا –

نامضو ،ةينازيملاةمظنأتاءارجإةنرصعيفةمهاسملا –
،اهتعباتمواهذيفنت

ةنرصعلاجميف اهيفعرشيتلالامعألابةردابملا –
.اهقيبطتو اهتعباتمو،ةلودلليبساحـملاويلاملارييستلا

ســــــــيياقمدـــــيحوتوةـــــنرصعلةــــــيعرفلاةيريدملا -ب
عباطلاتاذةيمومعلاتاسسؤملاوةيرادإلاتاعامجلا
: يتأيامبفلكتو،ةلثامملاتائيهلاويرادإلا

ديـــــحوــــتنادـــــيميف اهيــــــفعرــــشيتلالاـــــمعألابةرداـــــبملا –
ةيرادإلاتاعامجلا ىلعةقبطملاةيبساحـملاةمظنألاسيياقم
،ةلثامملاتائيهلاويرادإلاعباطلاتاذةيمومعلاتاسسؤملاو
 ،اهذيفنتواهقيسنتواهتعباتمو

تائيهلاوتاسسؤملااهبموقتيتلالاغشألايفةمهاسملا –
ةــــــــيرادإلاتاــــــعامجلاةــــــبساحمســــــــــيــــــياـــقمدـــــيحوــــتلاــــجميف

،ةلثامملاتائيهلاويرادإلاعباطلاتاذةيمومعلاتاسسؤملاو

،ةـــــــينازيملاةـــمظنأتاءارــــجإةــنرــــصــــعيفةـــــــــمهاــــسملا –
،اهتعباتمواهذيفنتنامضو

ةـــــنرصعلاـــجميف اـــهـــيفعرــــــشيـــــتلالاـــمــــعألابةرداــــــــبملا –
تاسسؤملاوةيرادإلا تاعامجلليبــساحـملاويلاــــملاريـــيستلا
اهتعباتمو،ةلثاــــمملاتائـــــيهلاويرادإلاعباــــطلاتاذةيــــموـــمعلا

.اهذيفنتو

ةــــــبساحـملاســـــيياقمدــــيحوتلةـــــيعرفلاةيريدملا-ج
 : يتأيامبفلكتو،ةيراجتلا

دــــيحوتنادـــيميف اـــــهيفعرـــشيــــتلالاــــمعألابةرداـــــبملا –
تاــــــــــسسؤملا ىلــــــعةـــــقبطملاةـــــيبساحـملاةـــــمظنألاســـــيياقم
اهذيفنتواهتعباتمو،يراجتلانوناقلااهمكحييتلاتائيهلاو
،ناديملا اذهبةصاخلالاغشألايفةمهاسملاو

تاسسؤملااهيفتعرشيتلالاغشألايفةــــمهاسملا –
،ةيراجتلاةبساحملاسيياقمديحوتلاجميفتائيهلاو

ةــــــسراــــممبةــــقلعــــتملارـــــــيـــبادتلاحارـــتقاورــــيـــضحتوةــــــــسارد –
ةيميظنتلاوةيعيرشتلاماكحأللاقبط،ةيبساحـملافئاظولا
.اهبلومعملا

تاــــــــينازيملةـــــيبساحـملاوةـــــيلاملاصــــيخالتلادادــــــعإ –
عـــــباطلاتاذةـــــيموـــــمعلاتاــــسسؤملاوةـــــيرادإلاتاــــعامجلا
،يرادإلا

نيـــــبساحـملانـــعةرداــصلاةرداـــصملارـــيراقتلالـــغتسا –
ةيمومعلاتاسسؤملابةصاخلاتاقيقدتلاريراقتونييمومعلا
ةيحـــصلاتاعاطــــقلاوتايدلــــبلانئازخويرادإلاعباطلاتاذ
،ةيعماجلاةيئافشتسالازكارملاو

.اهصاصتخالاجملةعباتلاةيبساحـملاتاعازنلاةجلاعم –

فلكتو،ةينازيملاطبضنوناقلةيعرفلاةيريدملا-ج
: يتأيامب

فرصبنيرمآللةينازيملاوةيبساحـملاقئاثولالالغتسا –
،نيينعملانييمومعلانيبساحـملاوةلودلاةينازيم

ريضحتلةيرورضةيبساحموةيئاصحإةقيثويأعمج –
 ،ةينازيملا طبضنوناقعورشم

طبضنمضتملانوناقلليديهمتلاعورشملابةردابملا –
.ةينازيملا

 : يتأيامبفلكتو،تاعزانمللةيعرفلاةيريدملا-د

ةلادعلاتارارقذيفنتبةقلعتملاتاعازنلاةجلاعموةسارد–
،ةيمومعلاتاقفصلاو

،نئازخللةيبساحـملاتايلمعلاةيفصتةعباتم –

ةينعملاحلاصمللاهغيلبتوباسحلايقاوبتارارقرادصإ –
،اهليصحتةعباتمو

تاــيلمعلاذـــيفنتبلـــصتيعزاــــنتللفـــلميأةـــجلاعم –
ةيمومــــعلاتاســـــسؤملاوةيرادإلاتاعامــــجلاوةلودللةيلاـملا
،ةلثامملاتائيهلاويرادإلاعباطلاتاذ

نودبءافعإلاوأةيلوؤســـــملانمءافــــعإلاتابــــلطةــــسارد –
ءالـــــــــكولاو نوـــــيمومعلا نوــــبساحـملااــــهمدقييــــتلالـــــباقم
.اهتعباتمو

،ةــيبساحـملاســـــيياقملادــــيحوتوةنرصعةيريدم )2
: يتأي امب صوصخلا ىلعفلكتو

،اهتعباتمنامضو ،ةيبساحـملاسيياقملاذيفنتوديدحت –

ديحوتلاــجميفيميــــظــــــنتوأيعيرـــــشتمكحيأبةردابملا –
،هحارتقاوةيبساحـملاسيياقملا

اهبموـــــقـــتيـــتلاسيياـــــقملاديحوتلاغشأيفةهاسملا –
،لاجملااذهيفةصتخملاتائيهلاوتاسسؤملا

،ةنيزخلاحلاصمةنرصعلةسارديأبمايقلا –

،ةـــــينازيملاةــــمظنأتاءارــــجإةــــنرــــــصعيفةــــمهاسملا –
.اهتعباتمواهذيفنتنامضو
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لاــصتالاب ،فـــلكتو،تاـــمولعملاةــــمــــظنأةـــــيريدم)١
مالعإلا ةـــمظنأوةـــــنمقرلاو ةيتامولعملل ةماعلا ةيريدملا عــم
: يتأي امب،صوصخلا ىلع،ةيداصتقالا

يجيتارتسالا يهيجوتلا ططخملا ذيفنت يف ةكراشملا –
،ةيلاملا ةرازول مالعإلل

،ةنيزخلل مالعإلا ةمظنأ عضوودادعإ –

،ةنيزخلل يلآلا مالعإلا ةكبش رييست نامض –

راـــطإ يف يلآلا مالــــعإلل رـــيوـــطت عورــــشم لــــكب ةرداــــبـــــملا –
،ةيلاملا ةرازول يلآلا مالعإلل يهيجوتلا ططخملا

ةيدعاقلا تآشنملا ىلع ةظفاحـملاوريـــيــــستو طيـــــطــــخت –
،ةماعلا ةيريدمللةيجولونكتلا

،يتامولعملا نمألل ةينطولا ةسايسلا رصانع ذيفنت –

.ةكبشلا لوصأوتازيهجت ةنايص نامض –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتت

تآشنملاويلآلا مالعإلا تاكبشل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأيامبفلكتو،ةيجولونكتلا ةيدعاقلا

،يلآلا مالعإلا تازيهجت ءانتقال ةسارد يأ ءارجإ –

،تاكبشلاوتازيهجتلا نمأ نامض –

،ةيجولونكتلا ةيدعاقلا تآشنملا ىلع ةظفاحـملاورييست –

،ةماعلا ةيريدملل يلآلا مالعإلا تاكبش رييست –

ةــــصاخلا تاــــقيبطتلاو لالــــغتسالا ةـــمظنأ مـــــعد ناــــمض –
 .ةيبتكملا جماربلاو

فلكتو،مالــعإلا ةمظنأ رييستل ةيعرفلا ةـيريدملا -ب
: يتأيامب

نامضو،مالعإلا ةمظنأ ىلع ةظفاحـملاوريوطتو ميمصت –
،تاقيبطتلاوتامولعملا نمأ

،ةنيزخلا تامولعم ماظن رشنوريوطت –

،يلآلا مالعإلا ريوطت عيراشم ذيفنتوةعباتم –

.تامولعملل ةديدجلا تايجولونكتلا لك جمد نامض –

ىلــــــــع فــــــلكتو ،ةـــــــيلاملاو لـــــئاسوـــلا ةرادإ ةـــــيريدم)2
: يتأي امب ،صوصخلا

،ةماعلا ةيريدملا يمدختسم رييست نامض –

،ةماعلا ةيريدملا لئاسوو تاينازيم رييست نامض –

،ةيجراخلا حلاصملا تاينازيم ذيفنت –

يمدختسمو لئاسوو تاينازيم رييست قيـــســـنتو ريـــــطأت –
،ةيجراخلا حلاصملا

فـــــلكتو،يلاـــــملاو يـــــبساحـملادــــــيحوتلاةــــــيريدم )٣
: يتأي امبصوصخلا ىلـع

ةـــــيلاملاتاــــمولعملاةـــجلاعموةــــيزكرمجــــهانمطــــبض –
،ةينازيملاوةيبساحـملاو

ةماعلاةبساحـملانمةيتأتملاةلودلاتاباسحميدقت –
،ةينازيملاةبساحمو

،ةيمومعلاةيلاملاتايئاصحإةجلاعموميدقت –

ةيبساحـملاوةيلاملاصيــــخلتلاقئاــثوعــــيزوتناـــــمــــض –
.ةينعملاتائيهلاوحلاصملاولكايهلاعومجمىلع

:ةيعرفتايريدم)3(ثالثنمنوكتتو

يلاـــــــملاويــــبساحـملادــــيحوتللةــــيعرفلاةـــــيريدملا -أ
: يتأيامبفلكتو،ةلودلل

ةلودللةيبساحـملاوةيلاملاتامولعملالالغتساوعمج –
،ةيونسلاو ةيرهشلاةدحوملااهتايعضوميدقتو

ةيبساحـملاو ةـــيلاملاتاــــيلمعلابقــــلعتترــــيراقتدادــــعإ –
.ةررقملالحارملابسح،ةلودلل

يلاملاويبــساحـملاديـــحوـــتللةيـــعرــــفلاةيريدملا -ب
عباطلاتاذ ةيمومعلاتاسسؤملاوةيرادإلاتاعامجلل
: يتأيامبفلكتو،ةصاخلاةيمومعلاتائيهلاويرادإلا

ةــــــــــيبساحـملاوةـــــــيلاــــملاتاـــــموـــــــــلعملالالـــــــــغتساوعــــــمج –
يرادإلاعباطلاتاذةيمومعلاتاسسؤملاوةيرادإلاتاعامجلل
ةدـــــــحوملااـــــهتايعضوميدـــــقتو،ةـــــصاخلاةـــــيمومعلاتاـــــئيهلاو
،ةيونسلاوةيرهشلا

ةـــيبساحـملاوةـــــيلاملاتاــــــيلمعلابقـــــلعتترــــيراقتدادــــــعإ –
يرادإلاعباطلا تاذةيمومعلاتاسسؤملاوةيرادإلاتاعامجلل
.ةررقملالحارملابسح،ةصاخلاةيمومعلاتائيهلاو

،ةيمومعلاةـــيلاملاتاـــيئاصحإلةيعرفلاةيريدملا -ج
: يتأيامبفلكتو

ةدحوملاتاـيئاـــصحإلادادــــعإلةيرورــــضلاتاودألاعـــــضو –
،ةيمومعلاةيلاملل

،ةيمومعلاةيلاملاتايئاصحإللتايطعمكنبنيوكت –

ةيلاملاتايلمعلابةلصتملاةــيرودلارــــــيراقتلاريــــضحت –
،ةيبساحـملاو

ةـيلاملاتاـيلمعلاتالــمتشمومئاــعدســـيياقمديـــحوت –
 .ةيبساحـملاو

يبساحـملا رييستلاو ةنيزخللةماعلاةيريدملا لمتشت
،هالعأ ةروكذملا ماسقألا ىلع ةدايز،ةلودللةيلاملا تايلمعلل
: ماعلا ريدملل ةرشابم ةعبات تايريدم )3( ثالث ىلع
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روــــــصو تاـــيطعملا ةزـــــكرم وأ/و ظــــفحو عـــبتت ناــــمض–
 ،ةدراولاو ةرداصلا عفدلا تايلمع

ةمهاسملا عفدلا ةمظنأ لامعتسا يف نئازخلا ةقفارم –
 ،ةينورتكلإلا ةصاقملا يف ةرشابم ريغو ةرشابم ةقيرطب

عفدلا يف مالعإلا يماظن نيمأت زيزعتو ةطشنألا قيسنت –
لالـــــــخإلا نــــكمي دــــيدهت لـــــك دــــضمدـــختسملا لوــــخد ةــــطقنو
 ،ةنايصلا نامضو ،اهريسب

 ،ةمظنألا ليهأت نامض –

ةصاقملا تاءارجإب لفكتلا يف ةيئالولا نئازخلا ةقفارم –
 ،ةينورتكلإلا

ماكحألا عم ةينورتكلإلا ةصاقملا تاءارجإ قسانت نامض –
 ،تاعزانملا رييستو ةيميظنتلا

يتــلا تاروــطــتــلا لاــجــم يف لــح لــك حارــتـــقاو ةرداـــبملا –
 ،عفدلا لئاسول ةيكنبلا ةحاسلا اهررقت

ةينورتكلإلا ةصاقملاب ةقلعــتملا قئاثولا ظــفــــــح ىلع رهــــــــــسلا –
 .اهتفشرأو

: يتأي امب فلكتو،ةيدقنلا ةيعرفلا ةيريدملا -ب

يلآلا دقنلا ةكرـش نم ةدراوــــلا تايلمــــعلا ةبـــقارم نامـــــض–
ةقاطب ةطساوب عفدلابكونبلا نيب ام ةيئاقلتلا تاقالعلاو
 ،موسرلاو قوقحلا

 ،ريغلا عم تالماعتلا يف ةقاطبلا ةطساوب عفدلا عيجشت –

،اهتايبلطو ةنيزخلل عفدلا تاقاطب تايحالص ةبقارم –
 ،اهيلماحل اهعيزوتو

 ،عفدلا تايلمع ذيفنت ىلع رهسلا –

ذاختا لاح يف ةقاطبلاب ةقلعتملا تاضراعملاب لفكتلا –
 .اهلماح دض رارق

تايلمعلليبـساـــحـملا ريـــيــــستلاو ةنيزــــخللةماـــــعلاةيريدملل
صناهمكحيةيبساحـملاحلاصمللةيشتفـم ةـلودـلـلةيلاملا

.صاخ

يـــــــبساحـملا رــــــييستلاو ةـــــنيزخللماـــــعلارـــــيدملادـــــعاـــــسي
 .تاسارد يريدم )3( ةثالث ةلودللةيلاملا تايلمعلل

ىلــــــع فـــــلكتو،بــــئارضلل ةـــــماعلا ةــــــيريدملا:٥ ةّداملا
: يتأي امبصوصخلا

ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإوحارتقاوةسارد ىلع رهسلا –
،ةيميظنتلاو

ليصحتوةيفصتو ءاعولا دادعإل ةيرورضلا ريبادتلا نامض –
موسرلا ليصحت اذكو ،ةيئابجلا موسرلاو قوقحلاو بئارضلا

،ىرخألا دراوملاوةيئابجلا هبش موسرلاو

ةـــــصصخملا نــــيوكتلا جـــمارب ذــــيفنتو قـــــيبطت ناــــمض –
نيوكتلا ةيجيتارتسا راطإ يف ةماعلا ةيرـيدملا يمدـــــختسمل

.ةرازولل

:ةيعرفتايريدم)3(ثالثنم نوكتتو

: يتأي امب فلكتو،نيمدختسملل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

،ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا لكايهلا يمدختسم رييست–

نامضو ،ةيجراخلا حلاصملا يمدختسم رييــست ريــــطأت–
.همييقتو هتعباتم

فـــــلكتو،ةــــينازيملاو لـئاسولل ةـيعرفلا ةـيريدملا -ب
: يتأي امب

ةـــيزكرملا لـــكايهلل ةـــيداملاو ةـــيلاملا لئاـــسولا رــــييست–
،ةماعلا ةيريدملل

،ةماعلا ةيريدملل ةينازيملا تاريدقت دادعإ–

نامضو ،ةيجراخلا حلاصملل ةحونمملا تاينازيملا ذيفنت–
،اهمييقتو اهتعباتم

.فيشرألا ظفحو قئاثولا رييست نامض–

: يتأي امب فلكتو،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ج

ةـــــــيرورضلا نـــــيوــــــكتلا جـــــمارب دـــــيدـــــحت يف ةــــــمــهاسملا –
،ةماعلا ةيريدملا يمدختسمل

ةيريدملا يمدختسمل ةصصخملا نيوكتلا جمارب ذيفنت –
دراوملاب فلكملا ةرازولا لكيه عم لاصتالاب ،اهقيبطتو ةماعلا
.ةيرشبلا

،صوـــــصـخلا ىلـــــع فــــــــــلكتو،عــــفدلا لـــــئاسو ةـــــيريدم)٣
: يتأي امب

ةـــــــقفارمو عـــــفدلا تاـــــيلمعل ةرــــشابملا ةــــصاقملاب ماــيقلا –
داــــــجـــــيإو عـــفدلا ةـــمـــــظـــنأ لامــــعـتسا نامضل ةيئالولا نئازخلا

 ،اهب ةقلعتملا لكاشملل لولح

 ،عفدلا ةمظنأل ةنرصعلا ةيجيتارتسا ذيفنت –

 ،عفدلا تايلمع كسم ةيزكرم نامض –

 ،اهيلع فارشإلاو ينورتكلإلا لدابتلا ةمظنأ رييست –

 .ةيدقنلا ةمظنألا رييست –

 : نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتتو

،ةينورتكلإلا ةصاقملا تاينقتل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امب فلكتو

روــهمجلاب ةــصاخلا عــفدلا تاـــقيبطت لالــــغتسا ناــــمض –
ةـــــصاقملازـــــكرم عـــم طـــبرلا تاــــيضرأ لاـــمعتساو ،ضــــيرعلا
 ،ةيفرصملا ةقبسملا
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صوصنلاو ةيلاـملا نيناوـــــقل ةيديهــــــمتلا عيراشملا دادعإ –
،اهب ةقلعتملا ةيقيبطتلا

ةداـــــملاب ةـــقلعتملا ليــــلاحتلاو تاــــساردلا لــــكب ماـــــيقلا –
،ةيئابجلا

.ةيزيفحتلا ةيئابجلا ةمظنألا لوح تاسارد زاجنإ –

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو

فلكتو،ةيلاملا نيناوق ريضحتل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امبصوصخلا ىلع

عـــــيراشمب ةــــقلعتملا رـــيبادتلا تاــــحارتقا عـــمجوةـــــــسارد –
،اهتعباتم نامضو ةيلاملا نيناوق

نيناوق ريبادتب ةقلعــــتملا ةيئاــــبــــجلا تاــــساردلا ةزــــــكرم –
،ةحرتقملا ةيلاملا

،يئابجلا عباطلا تاذ ةيميظنتلا صوصنلادادعإ –

ةلاحـملا ةيميظنتلاوةينوناقلا صوصنلا عيراشم ةسارد –
.بئارضلل ةماعلا ةيريدملا تاظحالمويأر ىلع

فلكتو ،ةرشابملا ةيابجلل ةيــــعرـــفلا ةـــيرــــيدملا -ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع

يف رييغتلا تاساكعناب ةقــــلعــــتملا تاــــساردلا لكدادــــــــعإ –
،يئابجلا عيرشتلا

صوصنلاوةيلاملا نيناوق ريبادتدادعإوريضحتو حارتقا –
،ةطبترملا ةيميظنتلا

ةيقيبطتلا لئاسملا ةـــجلاــــعمو يئابــــجلا عـــيرــــشتلا ريـــــسفت –
.ةرشابملا ةيابجلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل

فلكتو،ةرشابملا ريغ ةيابجلل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
:يتأي امب صوصخلا ىلع

ىلع موــسرلاب ةــطبترملا ةـــيئابجلا تاـــساردلاب ماـــيقلا –
،ةرشابملا ريغ بئارضلاو لامعألا مقر

ةيميظنتلا صوصنلاوةيلاملا نيناوق ريبادتدادعإو حارتقا –
،ةرشابملا ريغ بئارضلاولامعألا مقر ىلع موسرلاب ةقلعتملا

قيبطتلا تايلاكشإ ةجلاعمويئابجلا عيرشتلا ريــسفت –
مــــــقر ىلــــع موـــسرلل ةـــمظنملا ةـــينوناقلا ماـــكحألاب ةــــقلعتملا
.ةرشابملا ريغ بئارضلاو لامعألا

،ةـــــــصاخلا ةــــيئابجلا ةــــمظــنألل ةــــيعرــــفلا ةـــــيرــيدـــملا-د
: يتأي امبصوصخلا ىلع فلكتو

تاــــحارتقا نـــع ةـــجتانلا راــــثآلا لوــــح تاـــسارد زاــــجنإ –
عباطلاوليجستلا قوقحب ةطبترملا ةيعيرشتلا تاليدعتلا

ةيئابجلا ةمظنألاو ةيجارختسالا تاطاشنلا ىلع ةيابجلاو
،ةيزيفحتلا

رييستب ةقلعتملا ةيئابجلا تاءارجإلا طيسبتو فيرعت –
،ةيبيرضلا تاعزانملابو ليصحتلابو ةباقرلابو ءاعولا

،اهذيفنت نامضو ،ةنرصعلل ةيجيتارتسالا جماربلا زاجنإ –

تاودأو تاهجاو ءاشنإو يتامولعملا ماظنلا رشنو ريوطت –
،لاصتالا

ايجولونكت لاجم يف ةيعجرملا عيراشملا يف مكحتلا نامض –
،لاصتالاو تامولعملا

ةــــــــــــيلودلا ةــــيئابــجلا تاـــيـــقاـــفتالا رــــيــــضــــحت ىلــــــــــع فارــــــشإلا –
ضوافتلاو ةيئابج ماكحأ ىلع لمتشت يتلا ةيلودلا تاقافتالاو
،اهنأشب

برــــــهتلاو شــــــغلا ةــــحفاكمل ةــــمزاللا تاءارــــجإلا ذـــــيفنت –
،نييبيرضلا

ةــــــيئاضقلاو ةــــيرادإلا تاـــــعزانملاب لـــــفكتلا ىلـــــع رهـــــسلا –
،موسرلاو قوقحلاو بئارضلا عاونأ فلتخمب ةقلعتملا

ةــــــيدودرمل رــــييستلا ةـــبقارمو لــــيلحتلا تاودأعــــضو –
،ةيئابجلا حلاصملا ةعاجنو

ةيئابجلا حلاصملا نيب تاــقالـــــعلا نيـــســــحت ىلــــع رهـــــــــسلا –
 .ةبيرضلاب نيفلكملاو

: ماسقأ )3( ةثالث نم نوكتتو

نوؤـــــــشلاو نييــــــئاـــبجلا مـــــيـــظـــنـــتـــلاو عـــــيرــــشتــــلا مــــسق *
،ةينوناقلا

ةــــــــــنرصعويــــــئاــبجلا لــــــيصحــتــلاو رــيـــيــــــستـــلا مــــــسق*
،ةينهملا تاموظنملا

.ةيئابجلا تاقيقحتلاوةباقرلا مسق*

 : يتأي امك اهتايحالص ددحتوماسقألا مظنت

نوؤـــــــشلاو نييـــــئابجلا مــــيظنتلاو عــــيرـــشتلا مـــــسق*
: يتأي امبصوصخلا ىلع فلكيو،ةينوناقلا

ةيعيرشتلا ريبادتلا عــــضوو ةيئابـــجلا ةسايــــسلا ذيـــــفنت –
،يئابجلا عباطلا تاذ ةيميظنتلاو

صوـــــصنلاو ةــــيلاملا نيــــناوق رــــيبادت قـــــيسنتو دادــــــعإ –
،اهب ةقلعتملا ةيقيبطتلا

عيراشم صوصخب ضوافتلاودادعإوةسراد يف ةمهاسملا –
،اهقيبطت ىلع رهسلاو،ةيلودلا ةيئابجلا تادهاعملاوتاقافتالا

نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلل يوسلا قيبطتلا ىلع رهسلا –
.تاعزانملا اياضق ةجلاعم يف

: تايريدم )3( ثالث نم نوكتيو

ىلع فلكتو ،نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلا ةيريدم)١
:يتأي امبصوصخلا

تاذ ةــيميظنتلاو ةــيعيرشتلا صوـــصنلا دادـــعإب ماـــيقلا –
،يئابجلا عباطلا
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فلكتو،يلودلا يئابجلا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا -د
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

يــــئانثلايلودــــلا نواـــــعتلا تاـــطاشن قــــيسنتوناــــمض –
تاـــــــقافتالا تاـــــضواــــفم يف ةـــــكراـــشملاو فارــــــطألا ددـــــعتملاو
،ةيئابج ادونب ةنمضتملا

تازايتمالا قيبطتب ةقلعتملا ةيئابجلا لئاسملا ةجلاعم –
،ةيلصنقلاوةيسامولبيدلا تايليثمتلل ةحونمملا ةيئابجلا

فلتخم يف ةنمضُتملا ةيئابجلا ماكحألا ةعباتمو ةسارد –
.يلودلا نواعتلا تاقافتا

صوصخلا ىلع فلكتو،ةيئابجلا تاعزانملا ةيريدم)٣
: يتأي امب

يف اــــمهب لوـــمعملا مـــيظنتلاو عـــيرشتلا قـــيبطت ناـــمض –
بــــــئارضلا فـــــلتخمب ةــــقلعتملا تاــــعزانملا اــــياضق ةـــــجلاعم
،موسرلاو

مييــــقـــتو نــــعطلا ناـــجل لمـــع ريـــس نـــســـــح ىلـــع رــــــهـــــسلا –
،اهتاطاشن

تابلطلاوتاعزانملا لاجم يف حلاصملا لامعأ مييقت –
،ةيئالولا

تاــــــهجلا ىلـــع ةـــضورعملا تاــــعزانملا ةـــجلاعم ةــــعباتم –
.ةيئاضقلا

 : ةيعرف تايريدم )٥( سمخ نم نوكتتو

،ةيئابجلا تاــباقرلا تاـــعزانمل ةـــيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –
ةيئابجلا ةباقرلاب ةقلعتملا تاعزانملا اياضق ةجلاعم يف

،ةيجراخلا حلاصملا ىلع ةلاحـملا

تاباقرلا تاعزانم رييـستب ةقلعــــتملا تاءارــــجإلا دادــــعإ –
،ةيئابجلا

نم تاعزانملا اياضق صوصخب قباطملا يأرلا رادصإ –
ةباقرلا تايلمع نع ةمجانلاو ةيزكرملا ةرادإلا صاصتخا
.ةيئابجلا

لــــــــيصحتلاوءاعولا تاعزانمل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
فلكتو،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ضورق دادرتساو
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشــتلا قيــــبـــــطت ىلع رـــــهسلا –
ءاعولاب ةلصلا تاذ تاعزانملا اياضق ةجلاعمب قلعتي اميف
،ةفاضملا ةميقلا ىلع مـــسرلا ضورق دادرــــتساو ليــــــصحتلاو
،ةيجراخلا حلاصملا ىلع ةلاحـملا

ءاــــعولا تاــعزانم رـــــــييستب ةـــقلعتملا تاءارــــجإلا دــــيدحت –
،ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا ضورق دادرتساوليصحتلاو

ةيميظنتلاوةينوناقلا صوصنلادادعإ لاغشأ يف ةكراشملا –
ةطشنألا ىلع ةيابـــجلاوعباــــطلاوليجـــــستلا قوقـــــحب ةقلعـــــتملا
،ةيجارختسالا

لئاسملا ةجلاعمويئابـــجلا عيرشــــتلا ريسفــــــتب لفـــــكتلا –
.ةصاخلا ةيئابجلا ةمظنألا قيبطتب ةطبترملا

ىلـــــع فــــلكتو،ةـيلودلا ةيئابجلا تاــــقالعلا ةـــــيريدم)2
: يتأي امب صوصخلا

عيراشم صوصخب ضوافتلاودادعإو ةسارد يف ةمهاسملا –
،ةيلودلا ةيئابجلا تايقافتالاوتادهاعملا

قيبطتب ةقلعتملا لئاسملاب يئابجلاراطإلا يف لفكتلا –
تايليـــثمـــتلل ةــــحوـــنـــمملا ةيئابــــجلا تازايــــتـــمالا ةعباـــــتــــمو
ةـمـجاــنــلا تاــــفالـــخلا ةــيوــــستوةيلصــــنقلاوةيــــسامولبيدلا

،ةيلودلاةيئابجلا تادهاعملاو تايقافتالا قيبطت نع

ددعتملاويئانثلايلودلا نواعتلا تاطاشن قيسنتونامض –
.فارطألا

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو

،ةــــيلودلا ةــــيئابجلا تاــــساردلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ىلعةيلودلا ةيابجلا صخي اميف ةنراقم تاسارددادعإ –
،اهروطت ةعباتمو ىرخألا لودلا براجت ءوض

ةــــيلودلا ةـــيئابجلا ةــــباقرلل ةـــماعلا تاـــهجوتلا دــــيدحت –
،اهب ةقلعتملا تاءارجإلاوجهانملاو

ةــــــــقلعتملا ةــــيميظنتلاوةــــيعيرشـتلا صوــــــصــــنلا دادــــــــعإ –
.نيميقملا ريغ صاخشألا ةيابجب

،ةـــيلودلا ةــيئابجلا تايقافتالل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

عيراشم صوصخب تاضوافملاوةساردلا يفةكراشملا –
،ةيلودلا ةيئابجلا تايقافتالا

،ةيدقاعتلا صوصنلا عيراشم لك ءاضمإ دصق ريضحتلا –

ماــــــكحألا قــــيبطت نيـــسحت هــــنأش نـــم ءارـــــجإ يأ ميدــــــقت –
.اهتعباتم نامضو ةيقافتالا

ةـــــــيئابجلا تاــــفالخلا ةــــيوـستل ةــــيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيلودلا

ةيدولا تاءارجإلا تاضواــفم يف ةكراشـــــملاو ريــــضــــحتلا –
،تافالخلا ةيوستوةياقولاتايلآو

مه نيذلا ةبيرضلاب نيفلكملا تافلم ةيزكرموةجلاعم –
،ىرخأ ةكيرش لود تارادإ عم عزانت ةلاح يف

تايطعملاوتامولعملل يلودلا لداـبــــتلا تاـــــيلآ قيــــبطت –
.يئابجلا عباطلا تاذ
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صوصخلا ىلع فـــلكتو،يـــــئابجلا رييـستلا ةـيريدم)١
: يتأي امب

ةعباتمو ميمصتو ةيئابجلا تاءارجإلا طيسبتو ديدحت –
موسرـلاو بئارضلا ةـيـفصتو ءاـعوـلاـب ةـقــلــعــتملا تاــيــلــمــعــلا
مقر ىلع موسرلا ىلع ةيابجلاو ةرشابملا ةيابجلاب ةقلعتملا
،لامعألا

،ةــــيجراخلا حــــلاصملا طاــــشن مييــــقتو لــــيلحتو طـــــيشنت –
ةيلكشلا ةباقرلاو ءاصحإلاب ةقلعتملا لامعألا جئاتن اميسال
،تاحيرصتلل

قلعتملا لاجملاب يتايلمعلا ىوتسملا ىلع لفكتلا نامض –
،يمجنملا طاشنلاب ةقلعتملا كلتو تاقورحـملا ىلع ةيابجلاب

تاميظنتلاو تاعيرشتلا قيبطت مييقتو ةبقارمو ةعباتم –
،موسرلاوبئارضلا فلتخم ّريست يتلا

ةيليضفتلا ةمظـــنألاب ةقلعــــتملا ةزهـــجألا ةعباــــتمب ماــــيقلا –
.يرودلا اهمييقتو

: ةيعرف تايريدم )٥( سمخ نم نوكتتو

،نييـــعيبطلا صاــــخشألا ةـــيابجل ةــــيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةـــيابجلا ناوـــنعب ءاــــعولاب ةـــطبترملا لئاــــسملاب لــــفكتلا–
،نييعيبطلا صاخشألا ىلع ةقبطملا

،ةـــيجراخلا حـــلاصملا طاـــشن مـــييقتو لـــيلحتوطــــيشنت–
ةــــــــيلكشلا ةــــباقرلاب ةــــقلعتملا لاــــغشألا جــــئاتن اــــصوصخو
،نييعيبطلا صاخشألا ةيابجب ةصاخلا تاحيرصتلل

ماكحألل ةيجراخلا حلاصملا فرط نم قيبطتلا ىلع رهسلا –
ىلع ةقبطملا ةيئابجلا تاءارجإلا اذكوةيميظنتلاوةيعيرشتلا

.ةبيرضلاب نيفلكملا نم ةئفلا هذه

فــــلكتو ،تاــــكرشلا ةـــــيابجل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا -ب
: يتأي امب صوصخلا ىلـع

ةــــيابجلا ناوـــنعب ءاـــعولاب ةــــقلعتملا لئاـــسملاب لــــفكتلا –
،تاكرشلا ىلع ةقبطملا

ةزكرمملا ريغ حلاصملا فرط نم قيبطـــتلا ىلع رهـــــسلا –
ءاعولا دعاوق نع ةمجانلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل
،تاكرشلا ةيابج ىلع ةقبطملا تاءارجإلاو

،ةــــيجراخلا حــــلاصملا طاـــــشن مييـــــقتو لــــيلحتوطـــــيشنت –
ةيلكشلا ةباقرلاب ةطبترملا لاغشألا جئاتن ناونعب اميس ال
.تاحيرصتلا ىلع

تاطاشنلاوتاقورحـملا ةيابجل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ةيجارختسالا

ةـيميظنتلاو ةـيعيرشتلا صوــصنلا دادـــعإ يف ةـــكراشملا –
تاــــــــقورحـملا يـــــعاطق ىلــــع ةـــــقبطملا ةـــــياــبجلاب ةــــــقلعتملا

،مجانملاو

يتلا تاعزانـــــملا اياضــــق صوصــــخب قباـــــطملا يأرلا رادصإ –
.ةيزكرملا ةرادإلا صاصتخا نم يه

صوصخلا ىلع فلكتو،نعطلا ناجلل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب

ةــيقيفوتلا ناــجللا رـــييستب ةـــقلعتملا تاءارـــجإلا دادـــــعإ –
،ةيعازنلا نعطلا ناجلو

ةنجل مامأ ةمدقملا تافلملا ةجمربوةجلاعموةسارد –
،ةريخألا هذه ةنامأ لامعأ ريضحتو ةيزكرملا نعطلا

ةــــيقيفوتلا ناـــجللا تاـــطاشن مييــــقتو ةـــعباتم ناــــمض –
.ةيعازنلا نعطلا ناجل فلتخمو

ىلـــــع فــــلكتو،يــــئالولا مــــلظتلل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا -د
: يتأي امب صوصخلا

ملظتلا ناجل فلتخم ريسل ةمظنملا تاءارجإلا دادعإ –
،يئالولا

امهب لومعملا ميظنــــتلاو عيرشـــتلا قيبــــطت ىلع رـــــهسلا –
،يئالولا ملظتلا تافلم ةجلاعم يف

.يئالولا ملظتلا ناجل طاشن مييقت ةعباتم نامض –

فلكتو،ةيئاضقلا تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا - ـه
: يتأي امب صوصخلاىلع

فلتخم مامأ ةعوفرملا ةيئابجلا تاعازنلا تافلم ةعباتم –
،ةيئاضقلا تاهجلا

ىواــــكشلا ةـــعباتمو ميدـــقــتب ةــــقلعتملا تاءارـــــجإلا دادـــــعإ –
،اهجئاتن مييقتو يبيرضلا شغلاب ةقلعتملا

يئابجلا لاجملا يف ةرداصلا ةيئاضقلا ماكحألا لالغتسا –
داــــهتجالا عـــباط يـــستكت يـــتلا كلت رـــشنوقـــيلعتوءاــــصحإو
.يئاضقلا

ةــــــــــنرصعويـــــئابجلا لــــــيصحتلاورـــــييســـتلا مــــــســــق*
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكيو،ةينهملا تاموظنملا

رييستب ةقلعتملا ةيئابجلا تاءارجإلا طيسبتو ديدحت –
،ليصحتلاو ءاعولا

ةــــيابجب قـــلعتي اـــميف حـــلاصملا طاـــشن ةــــعباتم ناـــــمض –
،ةيراقعلا ةيابجلا كلذكو تاكرشلاو صاخشألا

ةقلعتملا كلتو تاقورحـملا ةيابجب يلمعلا لفكتلا نامض –
،يمجنملا طاشنلاب

تاءارــــجإلاوتاــموظنملا ةـــنرصع ةــــيجيتارتسادادــــعإ –
اـهجامدإ لــيـهست دـــصق بـــئارضلل ةـــماعلا ةـــيريدملل ةـــينهملا
.يمالعإلا

: تايريدم )3( ثالث نم نوكتيو
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ةقلعتملا باستحالل ةديدجلا بيلاسألا ميمعتو ديدحت –
لاصتالاب ،بئارضلا يضباق فرط نم اهب لفكتملا داوملاب
تايلمعلا ةعباتمو ةيمومعلا ةبساحـملاب ةفلكملا ةئيهلا عم
،ةيتابساحـملا

ةددعتمو ةيونسلا ةيئاهنلاو ةيتاعقوتلا فادهألا ديدحت –
ةـــــــيعرفلا تاـــــيريدملا عـــم نواــــعتلاب ،ليــــصحتلل تاوـــــنسلا
.ىرخألا

،تاباسحلا ةيفصتوتاقحالملل ةــيعرفلا ةــــيريدملا -ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

تادارـــــــــيإلا تادــــــنسو لوادـــــــجلاب لـــــفكتلا تاــــــيفيك دـــــيدــــــحت –
تاقحتسملنياعم يرادإ دنتسم لك اذكو ليصحتلا تادنسو
،ةيمومعلا ةنيزخلا

ءارجإ لك ةرادإو ليصحتلا تاءارجإ ميمعتو طيشنت –
داوملاوموسرلا يقابوبئارضلا ليصحتل يرسق وأ يدو
،ىرخألا

ليصحتلاو ةــــعباتملا لاـــجم يف حــــلاصملا لاــــمعأ مــــييقت –
،يرسقلا

فرط نم تاباسحلا ريرحت ةيلمع ذـــيفـــــنت ىلـــع رهـــــــسلا –
ةـــــنادإ تالاـــحب قــــلعتت رــــيراــقت دادــــعإوبــــئارــــضلايـــــــضباـــــق
.نيبساحـملا

،ةـــــــيلحـملا ةـــــيئابجلا دراوــــملل ةـــــيــعرفلا ةـــــيريدملا -ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

تاــــقاطب ساـــسأ ىلـــع تارـــيدقتلا دادــــعإ ةـــيلمع ةــــعباتم –
،ةيلحـملا تاعامجلا غيلبتو زاجنإلاو باسحلا

ةحص نم ققحتلاو يئابجلا زجعلا باسح ةيلمع ةعباتم –
،ةيلحم ةعامج لك حلاصل ضيوعتك اهب لفكتملا غلابملا

،ةبساحـملاب ةفلكملا ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب ،زاجنإ –
.تايدلبلا نئازخ ءانمأل ةدعاسملاو معدلا جمارب

،ةداــــــــيقلاوةـــــينهملا تاــــموظنملا ةـــــنرصع ةـــــيريدم)٣
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

تاءارــــــــجإلاو تاـــــموـــــظــــنملا ةــــــــنرــــصع ةـــيجـــيتارتسا دــــــيدـــــحت –
رييغتلا ةرادإ نامضويمالعإلا اهجامدإ ليهست دصق ةينهملا

،ةنرصعلا عيراشم راطإ يف

ةينقتلا حلاصملاو ةينهملا لكايهلا نيب لعافتلا نامض –
،ةيفيظولا تاجايتحالا معدل

قرـــطو بـــيلاسأ دـــيحوتل تاءارـــجإلا هـــيجوتو قــــيسنت –
،رييستلا

ديدحتو تايحالصلاو ميظنتلاب ةقلعتملا تاساردلا ءارجإ –
دادــــــــــعإو ةـــــيئابـجلا حــــــلاــــصملل يـــــمــــــيلــــقإلاو يــــنـــــقتلا صاــــــصـــــتخالا
،ةلصلا تاذ ةيميظنتلا صوصنلا

مجانملا عاطق يف ةصتخملا تالاكولا عم لباقتلا نامض –
،تاقورحـملاو

ةيجراخلا حلاصملا فرط نم قيبطت ةبقارموةعباتم –
ةـــــــطشنألا ةــــــيابجب ةـــــــقلعتملا تاـــــميظنتلاو تاــــــعيرـــــشتلل
.ةيجارختسالا

ةـــــــيئابجلا ةـــمظنألاوناـــــمضلل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا -د
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ةصاخلا

نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ةبقارموةعباتم –
جاـــــــتنإوةـــسيفنلا نداــــعملا نـــم تاــــغوصملا ناــــمضو راـــــبتخاب
،ةرشابملا ريغ بئارضلل ةعضاخلا تاجتنملا فلتخم ةراجتو

،لوحكلا ةحلصمو ةيلاملا تاربتخم طاشن ةعباتم –

نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ةبقارمو ةعباتم –
.ليجستلاو عباطلا يقوقحب نيقلعتملا

فلكتو،ةيئابجلا ايازملا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا - ـه
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةــــيليضفتلا ةـــمظنألا فـــلتــــخم رــيــــيست تاءارــــجإ دادــــعإ –
،يئابجلا عيرشتلا يف ةنمضتملا

راطإ يف ةحونمملا ةيئابجلا ايازملا ةبقارمو ةعباتم –
،ةيليضفتلا ةمظنألا

ةيئانثتسالا ةمظنألاب ةقلعتملا ريبادتلا فلتخم مييقت –
.ةثدحتسملا

فلكتو ،ةيلحـملا ةيئابجلا دراوملاو ليصحتلا ةيريدم)2
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةـــبيرضلل يرـــسقلاويدوــــلا ليــصحتلا تاءارـــجإ زاــــجنإ –
،ىرخألا داوملاو موسرلا يقابو

،ةبساحـملاب ةفلكملا ةماعلا ةيريدملا عم لاصتالاب ،ديدحت –
ليصحتلا تادنسو تاداريإلا تادنسولوادجب لفكتلا تايفيك
ديدحتوةيمومعلا ةنيزخلا تاقحتسم تبثي يرادإ دنس يأو
فرط نم اهب لفـــكتملا داوــــــملل يبساـــــحـملا ليــــجستلا تايـــــفــــيك
،بئارضلا يضباق

ةيرودلا تاصخلملادادعإوتاباـــسحلا ةيفــــصت ةعباـــتم –
ةـــــصصخملا ةـــيابجلا لــــيصحت طورـــشو ىوـــتسمب ةــــقلعتملا
.ةيلحـملا تاعامجلل

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

ىلع فلكتو ،ليصحتلا تاءارجإل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امب صوصخلا

بـــئارضلا ليصحت تءارجإ لاجم يف قبـطم رـيـبدت لـــك حارتقا –
،باستحالاوداوملا يقابو ةيئابجلا هبشو ةيئابجلا موسرلاو
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لك ةساردو اهليلحتو ةيئابجلا تاداريإلل تاريدقت عضو –
،تاريدقتلا ةرادإ نيسحت اهنأش نم يتلا جهانملا

.ةعاجنلا تارشؤم قيرط نع رييستلا ماظن مييقتو ةرادإ –

ىلع فـلكيو،ةـــيئابجلا تاـــــقيقحتلاوةـــباقرلا مـــــسق*
: يتأي امب صوصخلا

تاقيقحتلاوةباقرلاب ةلقعتملا تاءارجإلا طيسبتو ديدحت –
،ةيئابجلا

نييئابجلا برهتلاو شغلا ةحفاكم تايجيتارتسا ميمصت –
،اهذيفنت اذكو

مـــــييقتوةـــــيئابجلا ةـــــباقرلا تاـــــطاشن ةـــــعباتم ناـــــمض –
.اهجئاتن

: )2( نيتيريدم نم نوكتيو

صوــصخلا ىلـــع فــــلكتو،ةـــيئابجلا ةباقرلا ةيريدم)١
: يتأي امب

فلتخمل ةرطؤملا ريياعملاو ةيئارــــجإلا دــــعاوــــــقلا عــــضو –
قلعتملا يونسلا جمانربلا طبضوةيئابجلا ةباقرلا تايلمع
،هب

ةصاخلا ةعجارملاو ةباقرلا تايلمعزاجنإ طورش ةعباتم –
،ةلثامملا تاسسؤملاوتاكرشلاوتاسسؤملا ةبساحمب

ةيناكملا ةباقرلاو قئاثولا ىلع ةبقارملا تايلمع ةعباتم –
.اهجئاتن مييقتو كالمألاو ليخادملل

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو –

فـــلكتو ،تاءارــــجإلاو رـــــيياعملل ةــــيعرفلا ةـيريدملا-أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع

،ةيئابجلاةباقرلا ذيفنتب ةقلعتملا سسألاو ريياعملادادعإ –
فلتخمل ةطباضلا تاءارجإلا حيضوتو قيسنتو ديحوت –

،ةزجنملا ةباقرلا لاكشأ

تاءارجإوريياعمب ةقلعتملا حلاصملا تالاغشناب لفكتلا –
.ةباقرلا

صوصخلا ىلع فلكتو ،ةجمربلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: يتأي امب

مهعاضخإ عمزملا ةبيرضلاب نيفلكملا ءاقتنا ريياعم ديدحت –
ةيئابـــجلا ةيــــعــــضولل ةقمــــعملا ةعــــجارـملاوةيبساحملا ةعجارـــــملل
،قئاثولا ىلع ةباقرلاوةلماشلا

ةعجارملل ةجمربملا ةيئابجلا تافلملا تاحارتقا ةزكرم –
،ةيبساحـملا

فرط نم ةحرتـــــقملا ةعــــجارــــملل ةيونــــسلا جـــــمارـــبلا طـــبــــــض –
.بئارضلل ةيئالولا تايريدملاوتاسسؤملا تايربك ةيريدم

ةيئابجلا ةيئاصحإلا ةمولعملا ريســـفتو زيـــكرتو عــــمـــــج–
،ةيئابجلا هبشلاو

 .ةعاجنلا تارشؤم قيرط نع رييستلا ماظن مييقتوةرادإ–

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو

،ةــنرصعلا ةـــيجيتارتسا ةداـــيقل ةـــيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

بئارضلل ةماعلا ةيريدملل ةنرصعلا ةيجيتارتسا ديدحت –
ةيمومعلا ةرادإلا ةنرصعلةينطولا ةيجيتارتسالا عم قفاوتلاب
،اهتعباتم نامضو

،يتامولعملا ماظنلا يف اهجمدل ةركتبمعيراشم حارتقا –

تايلمع ةعباتم نامضو ةبقارمو ةنمقرلا ةفاقث ةيقرت–
.رييغتلا ةرادإ

ىلع فلكتو ،نهملا عم تاقالعلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: يتأي امب صوصخلا

ةصصختملا حلاصملاو ةينهملا تايريدملا نيب قيسنتلا –
،يتامولعملا ماظنلا نع ةلوؤسملا ةيريدملل ةعباتلا

تافصاوملا ديدحتو اهليلحتو ةنمقرلا تاجايتحا عمج –
،ةعّقوتملا ةيفيظولا تاروطتلاو تادادعإلاو

رــــطألا دـــيحوتو ةـــسدنه ةداـــعإل تاءارـــجإلاب ةرداــــــبملا –
 .مئاعدلاو ةيفيظولا تاءارجإلاو

،جــــهانملاو ســـيياقملا ديـــحوتل ةـــيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ريبادتلا ،ةيتايلمعلا تاءارجإلا طيسبتراطإ يف ،حارتقا –
ذيفنتو رييستلا تاءارجإ ديشرت اهنأش نم يتلا جهانملاو
،ماهملا

نيــسحت لــجأ نــم دـــيحوتلا تاءارـــجإ قاـــبتساو ةرداـــبملا –
،حلاصملا رييست

ةــقلعتملا ةــــميظنتلا صوــــــصنلادادـــــــعإو تاـــــــــساردلا ءارــــــــــجإ –
يميلقإلاو ينقتلا صاصتخالا ديدحتو تايحالصلاو ميظنتلاب
.ةيئابجلا حلاصملل

،ةـــــعاجنلا مــــييقتو تارـــيدقتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا-د
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةـــــــقلعتملا ةــــيئاصحإلا ةــــمولعملا رــــشنو رـــــيسفتوعــــمج –
،ةيابجلا هبشو ةيابجلاب

،ةماع ةفصبو ،فارشتسالاو ثحبلا لامعأ عيمج ءارجإ –
يئابجلا نيبـــناجلاب ةـــقلعتملا تاـــيطعملا صــيخلتو لــــيلحت
،يئابجلا هبشو
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،تايطعملا دعاوقو تايقاطبلل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

،تامولعملا رداصمل ةينطولا ةيقاطبلا نييحتو ءاشنإ –

ةيبيرضلا تامولعملا ثاحبأ تالاجم قيسنتو ديدحت –
،عالطإلا قح ةسراممراطإ يف

ةـــــــقلعتملا تاـــيطعملا دــــعاوـــق ظـــــــفحو نييـــــحتو ءاــــــشنإ –
.تاكلتمملا رصانعو ةطشنألاو صاخشألاب

ةــــــــمولعملا لـــــيلحـتو ةــــجلاعمل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيئابجلا

ةعمجملا تاـموـلـعملا ةـلـكـيـهولـيـلحتو ةجلاـعمب ماـيـقــلا –
،ةعمجملا تايطعملل لثمألا لالغتسالادصق

،تامولعملا لدابت روسجو تاهجاولا زاجنإ –

ةـــــيبيرضلا تاــــمولعملا ،لالــــغتسالا دـــــصق ،عاـــــجرتسا –
ةـــــيئاصحإلا تاــــيعضولا زاــــجنإو جـــئاتنلا مــــييقتو ةــــجلاعملا
.ةيرودلا

،ةيئابجلا تاقيقحتلاو تالخدتلل ةيعرفلا ةــيريدملا -ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةسراممب ةقلعتملا تالخدتلل ةيتايلمعلا تاءارــجإلا دــــيدـــــحت –
،يئابجلا سبلتلاو ةنياعملا يف قحلاو ،قيقحتلا قح

راطإ يف لخدتلا رواحم ىرخألا حلاصملا عم قيسنتلا –
،يئابجلا سبلتلا وأ ةنياعملا قحو ،قيقحتلا قح ةسرامم

صيخالتلا زاجنإو قيقحتلا ريراقت تاجاتنتسا ليلحت –
طامنأو قرط ىلع يوتحت يتلا ةيجهنملا تاساركلا اذكو
.ةفشتكملا شغلا

قيقحت حلاصم ةيئابجلا تاقيقحتلاو تالخدتلا ةيريدمل
.ينطو صاصتخا تاذ ةيوهج

،نييئابجلابرهتلاوشغلا ةحفاكمل ةيعرفلا ةيريدملا -د
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

شـــغلا ةـــحفاكم راـــطإ يف ةـــلجسملا تاـــيلمعلا قـــيسنت –
،نييبيرضلا برهتلاو

يف ةمدختسملا تايلمعلاو تاينقتلا دـــيحوتو قيسنت –
،ةباقرلا قح ذيفنت

نيــــشاشــغلا ةـــيقاــــطب يف تاليـــــــجســـتلا ةـــــعباــــتم ناـــــــمــــض –
ىرخألا ةــــــيمومعلا تائيهلاوتارادإلا عم قيسنتلاوةردابملاو
يبيرضلا لايتحالا ةبراحم ىلإ ةيمارلا تاءارجإلاب ةلوخملا

.يلودلاوينطولا ىوتسملا ىلع

فــــــلكت تاـــــيريدم )٤( عــــــبرأبـــــئارضلل ةـــــماعلا ةــــيريدملل
 .ةدناسملاومعدلاب

ةـــــــيئاــــبجلا ةـــــباقرلا ةــــعباتمل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدـــملا-ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،تاسسؤملل

ناوــــنعب ةـــجمربملا تاــــفلــملا ءاـــقـــــتنا ســــيياقم ميمـــصت –
،ةيناكملا تاباقرلاو قئاثولا ىلع تاباقرلا

،ةيبساحـملا ةعجارملا جمارب ذيفنت ةعباتم نامض –

.ةباقرلا تايلمع جئاتن مييقت –

ىلع ةيئابجلا ةباقرلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا -د
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،تاكلتمملاولخدلا

تاباقرلا ناونعب ةجمربملا تافلملا ءاقتنا سسأ ميمصت –
ةلماشلا ةيئابجلا ةيعــــضولل ةقمعــــملا ةعجارــــملاو قئاـــــثولا ىلع
ميقلاوةيراقعلاتالماعملاو ةبيرضلاب نيفلكملا كالمأ ةبقارمو
،ةلوقنملا

سسألاو ريياعملاو ةيئارجإلا دعاوقلا مارتحا ىلع رهــسلا –
ةيراقعلا تالماعملاو ةطشنألاو ليخادملا ةبقارمل ةرطؤملا

،ةلوقنملا ميقلاب ةقلعتملا كلت اذكو

كالمألاو ليخادملا ةباـــقر جــــمارب ذيفــــنت ةعباــــتم نامــــض –
.لاجملا اذه يف ةزجنملا ةباقرلا تايلمع جئاتن مييقتو

،ةــــيئابجلا تاـــقيقحتلاو تامولعملا ةرادإ ةيريدم)2
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

بئارضلل ةماعلا ةيريدملل ىرخألا حلاصملا عم قيسنتلا –
ةسرامم راطإ يف ةزجنملا ةيبيرضلا تامولعملا عمج ماهم يف
،عالطالا قح

ةطشنألاولخدلاو تاكلتمملاب ةقلعتملا تانايبلا دعاوق ءاشنإ –
نم اهيلع عالطالا اذـــــكو اهـــنيــــيـــحت ىلع رهــسلاو ،اهتــــجلاـــــعمو
،ةلمعتسملا حلاصملا فرط

اميسال ،يئابجلا عباطلا تاذ تاقيقحتلا ةعباتمو ءارجإ –
ةنياعملا قحو قيقحتلا قح ةسرامم راطإ يف ةزجنملا كلت
،يئابجلا سبلتلاو

يف عورـــــشلا بـــيـــلاـــسأ مـــكــــحت يــتلا تاءارـــــجإلا دــــــيدــــــحت –
برهتلاو شغلا ةحفاكم قايس يف ةذفنملا ةيلودلاتاقيقحتلا
،دودحلل نيرباعلا نييبيرضلا

ةقلعتملاوحلاصملا فرط نم ةمدقملا تابلطلاب لفكتلا –
يف اــــــهيلع صوـــــصنملا ةدــــــــعاســـملاوتاـــــموـــــلعملا لداــــبتب
،ةيئابجلاتايقافتالا

شــــــــغلا تاراـــــيــــتو قرـــــــطلل ةــــيفــــصو تاــــــقاــــطب زاــــــــــجنإ –
ةحفاكمب ةقلعتملا ريبادتلا ذيفنتو حارتقاو،ايلود ةفشتكملا
.نييبيرضلا برهتلاو شغلا

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو
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وأ ةدــــــيدجلا تاـــقيبطتلل رـــشنلا ةـــطشنأ ىلــــع فارـــشإلا –
،ةدوجوملا تاقيبطتلا ريوطتب قلعتت يتلا

ايفيظو اهتنايصب ةيقيبطتلا ةمظنألا ريس ىلع رهسلا –
.ةبيرضلاب نيفلكمللو نيلمعتسملل معدلا نامضو اينقتو

،ةنايصلاوةكبشلاو تازيهجتلل ةــيعرفلا ةـــيريدملا -د
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

تازيهجتلا ءانتقاب ةقلعــــتملا ةيعــــجرملا صوــــصنلا ديدـــــحت –
يتامولعملا ماظنلا روطتل ابسحت ةنايصلا دوقعوةيتامولعملا

،تاكبشلاوةمظنألا تآشنم لاجم يف

رهسلاوةيتامولعملا تازيهجتلا ةنايــــصوريـــس نامــــض –
،اهنمأ ىلع

لالخ نم مئاعدلاوتاقيبطتلا ةمدخ ةيرارمتسا نامض–
.تامدخلا عاطقنا دعب تاطاشنلا فانئتساوةدجن ماظن عضو

صوصخلا ىلع فلكتو ،نيوكتلاونيمدختسملا ةيريدم)2
:يتأي امب

،مهمييقتو مهتعباتمو نيمدختسملا رييست –

ةــعباتمو ىوــتسملا نيـــسحتو نـــيوكتلا جـــمارب مــــيمصت –
،اهمييقتو اهذيفنت

.تاءافكلاو ينهملا راسملا رييست ماظن دادعإو ديدحت –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

ىلــــــــع فــــــلكتو،نيـــــمدختسملل ةــــــيعرــفلا ةــــــيرــــــيدملا -أ
: يتأي امب صوصخلا

،مييقتلاو ةعباتملا نامضونيمدختسملا رييست –

ةيعامتجالا تامدخلا ناجلو ةيراشتسالا تائيهلا ءاشنإ –
،بئارضلل ةماعلا ةيريدملل ةعباتلا لكايهلل

تابوقعلل نيعضاخلا نيفظوملل ةيزكرم ةيقاطب كسم –
ةـــــــيئاــــضــــــقلاوةــــــــيرادإلا تاــــــعزاــــنــــملاب لفـــــكــــتلاو ةـــيـــبــــيدأــــــتلا
.نيمدختسملل

،ىوـــتسملا نيـــسحتو نــــيوكتلل ةــــيعرفلا ةيريدملا -ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

فرــــط نـــم اـــهنع رـــبعملا نــــيوكتلا تاـــجايتحا ءاــــصحإ –
ىوـتسم نيـسحتو يـساسألا نـيوكتلا جـمارب دادــعإولـــكايهلا
،نيمدختسملا

،نيمدختسملا نيوكت جمارب ذيفنت ةعباتم –

جـــــــماربلل لداـــبتلاو نواـــعتلا تاــــقالع رــــيوــــطتوةـــــــــــماقإ –
تائيهو تاسسؤم عم تامولعملاو عجارملاو ةيجوغاديبلا
.نيوكتلا

صوصخلا ىلع فلكتو،ةيتامولعملا ةمظنألا ةيريدم)١
: يتأي امب

ةيجيتارتـــسالا عـــم يتامولعــــملا ماظـــنلا قــــسانت ناــــمض –
،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا نهم تابلطتموةلماشلا

اذه يف ةلجسملا ةديدجلا ةيجولونكتلا تاروطتلاجامدإ –
،يتامولعملا ماظنلا نمض لاجملا

ةيقيبطتلا ةمظنألل يتايلمعلا رييستلاونمألا نامض –
معدلاب نيلمعتسملا دادمإ عم ةكبشلاوةيدعاقلا تآشنملاو
،ةدناسملاو

،تايطعملا ةمالـس نامــــضل نــــمألا ةسايــــس رــــشنودادعإ –
تامدخلا ريفوتوتازيهجتلاوتاقيبطتلا ىلإ جولولا نيمأت
.ةبيرضلاب نيفلكمللونيلمعتسملل

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو

فلكتو،تاريوطتلاوتاساردلل ةـيعرفلا ةـــيريدملا -أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع

عضو لالخ نم ةيـتاــــموـــلعملا ةمــــظنألا ةينارمـــــع نامـــــض –
،ةلص يذ يسدنه راطإ

ةيفيظولا ةسدنهلا تاروطت راطإ يف تاساردلاب مايقلا –
تاروــطتلا رــخآ جاـمدإ ةــمئالم مييــقتوةـموسرملا ةــينقتلاو
،ةيجولونكتلا

تاــيجاحل بــيجتست يــتلا تاـــقيبطتلا رـــيوطتب ماـــيقلا –
،بئارضلل ةماعلا ةيريدملا حلاصم

،ةجهتنملا ةيجيتارتسالا تارايتخالا ىلع ءانب ،ريرحت –
ةــــينقتلا تاــــيصوصخلاب ةــــقلعتملا ةــــيعجرملا تاــــحلطصملا
.ةيجمربلا لولحلل ةزجنملاو ةانتقملا تاجايتحالل

ةــــــمظنألا نــــــمأوةـــــمكوـــــحلل ةــــــيعرـــــــفلا ةيرـــــيدــــملا -ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ةيتامولعملا

مالـــــعإلا تاـــــيجولونكتل يــــجيتارتسالا ططــــخملا دــــيدحت –
ةــــيجيتارتسالا عـــم هـــتقباطموبـــــئارضلل ةــــماعلا ةــــيريدملل
،ةرطسملا ةلماشلا

دــــيدحتويــــتامولعملا ماـــظنلا عـــيراشم ةــــبيـقح رــــيــــيست –
،هيلع ةقبطملا جهانملاوريياعملا

يتامولعملا ماظنلل ةمكوحلا ئدابم قيبـطت ىلع رهــــسلا –
،مكحت تاحولدادعإ لالخ نم

لالخ نم ةيتامولعملا ةمــظنألا ةيــــقوـــثومونــــمأ نامــــض–
.ةلصلا تاذ ةينمألا ةسايسلا عضووفيرعت

فلكتو،لولحلا رشنو لالغتسالل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةمظنألا لالغتسال ةيتايلمعلا تاءارجإلا ةنايصوديدحت –
،ةيقيبطتلا
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،تازيهجتلاو تآشنملا ةنايصوميمرتو لالغتساب لفكتلا –

.تآشنملا لخاد تادعملاو نيفظوملا ةمالس نامض –

ىلع فلكتو،ةينازيملا تايلمعل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب صوصخلا

،ةينازيملا تاعقوت دادعإ –

ةيريدملل ةيزكرملا حلاصملل ةيلاملا تادامتعالا رييست –
،بئارضلل ةماعلا

حلاصملل ةحونمملاةيلاملا تادامتعالا عيزوت نامض –
.اهلامعتسا مييقتو ،ةعباتملاب لفكتلاوةيجراخلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،لاصتالا ةيريدم)4

نيـــــسحتل ةـــيمارلا ةـــبسانملا تاءارــــجإلا ذاـــختاو ةـــسارد –
نامضو ،ةبيرضلاب نيفلكملاو ةيئابجلا ةرادإلا نيب تاقالعلا

،حلاصملا عيمج لبق نم لاعفلا اهذيفنت

تاعيرشتلا رشن ىلإ فدــهت يتلا قئاـــــثولا رــــشنو دادـــــعإ –
ةيريدملا يمدختسمو نطاوملا هاجت ةيئابجلا تاميظنتلاو
،بئارضلل ةماعلا

ةبيرضلاب نيفلــــكملا هاجت ءارآلاو تامولعملا رشنودادعإ –
.ةيابجلا لاجم يف مهتامازتلاومهقوقحب ةقلعتملا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتتو

صوصخلا ىلع فلكتو ،لاـصتالل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا -أ
: يتأي امب

نيفلكملل ةهجوملا تانالعإلاوتامولعملا رشنو دادعإ –
،ةيئابجلا مهتامازتلاو مهقوقحب مهريكذتل ةبيرضلاب

حلاــــصم عم لاــــصتالاب تامولـــــعملا حرـــش جـــــمانرب دادعإ –
تايقتلم دقعب ةيمالعإ تايلمع لالخ نم ةيئابجلا ةرادإلا

،تاءاقلو

تاقالعلا نيسحتىلإ يمرت يتلا ةمزاللا ريبادتلا ةسارد –
ىلـــــــع رـــــهسلاو ،ةــبيرضلاب نيـــــفلكملاو ةـــــيئابجلا ةرادإلا نيـــــب
.حلاصملا عيمج لبق نم يلعفلا اهذيفنت

تادـــــــنتسملاو تاروـــــشنـــملل ةيعرـــــفلا ةيرــــيدـــملا -ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيئابجلا

ةــــيميظنتلاو ةــيعيرشتلا صوـــصنلا لــــك نييـــحت ناــــمض –
،حلاصملا ىدل اهرفاوت ىلع رهسلاو ةيابجلاب ةقلعتملا

ميظنتلاو عيرشتلا حرش ىلإ ةيمارلا قئاثولا رشنو دادعإ –
،ةيئابجلا حلاصملاوةبيرضلاب نيفلكملا هاجت نييئابجلا

ةيتايلمعلا حلاصملا ىوــتسم ىلـــع لـــفكتلا ىلـــع رــــهسلا –
فرـــــــط نـــم ةــــمدقملا ةــــيحيضوتلا وأ ةــــيهيجوتلا تاــــبلطلاب
.ةبيرضلاب نيفلكملا

راسملا ةعباتمو تاءافكلا نيمثتل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ينهملا

يف مكحتلاو ةيرشبلا دراوملا رييست طيطختو ديدحت –
،نيمدختسملا تادادعت

تاـــجايتحالا روــــطت لوــــح ةـــيفارشتسا تاـــسارد ءارـــــجإ –
،تاراهملاو نهملاو

تاصصختلاو نهملل ةيعجرـــملا رـــــطألا زاــــجنإو حارتــــقا –
.ىرخألا لكايهلا عم ةيفيظولا تاراسملاو ةينهملا

تاــــيلمعوةـــيدعاقلا تآـــشنملاولــــئاسولا ةيريدم)٣
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ةينازيملا

تازيهجتو ةيدعاقلا تائشنملا ةنايصو لالغتسا نامض –
،ةيئابجلا ةرادإلا

،حلاصملا ليومتو زيهجتلا دوقع ةغايصو ةسارد –

تادامتعالا ذيفــنت ىلع رهــــسلاوةينازيملا تاعقوتدادعإ –
،ةحونمملا

رـيـيستـلا لــئاسو ةرادإو حــلاصملا تاــجاــيــتــحا مــيــيــقــت –
،ةيدعاقلا تآشنملا ةنايص نامضو

تايقافتالاوتاقفصلاب ةقلعتملا تاعزانملا اياضقب لفكتلا –
.ةمربملا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

ىلــــع فــــلكتو ،ةــــماعلا لــــئاسولل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا -أ
: يتأي امب صوصخلا

اذـــكو ثاــثألاو داــتعلا ةــنايصو رـــييـــست ةـــعباــــتمب لـــفكتلا –
،ةيئابجلا ةرادإلا حلاصم ينابم

عم نواعتلاب ،ةيئابــجلا تاعوبــــطملا نوزــــخـــــم رـــيــــيست –
نامضو ،تابلطلاو تاجايتحالا ةزكرمو ،ةيجراخلا حلاصملا

،فيشرألا ظفحو رييست

ةقلعتملا ضورعلا مييقتو ةفرظألا حتف ةنجل ةنامأ كسم –
مامأ رييستلاو زيهجتلا دوقع ميدقتو ،ةيمومعـلا تاقــــفـــصلاب
،ةصتخملاةنجللا

تاعازنلاوتاقفصلا ةنجل مامأ ةعدوملا نوعطلا ةسارد –
 .ةمربملا تايقافتالاو تاقفصلاب ةقلعتملا

،تازيهجتلاو ةيدعاقلا تآشنملل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

تآشنملا ناوـنـــعب ةيئاــــبجلا ةرادإلا تاجاــــيتحا ءاـــــصـــحإ –
،تازيهجتلاو ةيدعاقلا

جــــــمارب زاــــجنإ ةــــعباتمو عـــــيراشم يف مــــكحتلا ناـــمض –
،تآشنملا
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: تايريدم)3( ثالث نم نوكتتو

صوــــــصخلا ىلــــــعفـــــلكتو،مالـــــــعإلا ةــــــمظنأ ةـــــيرــيدــــم)١
: يتأي امب

يلآلا مالعإلل يهيجوتلا ططخملا ذيفنت ةعباتموقيسنت –
،ةيلاملا ةرازول

،ةيداصتقا مالعإ ةمظنأ دادعإ –

تائيه ةينبوتاءافكلاوتاددعتلا نيب ةمءالملا نامض –
،تايجولونكتلاوتاقيبطتلل ةديدجلا تارايتخالاويلآلا مالعإلا

زكرموأ/و نواعتلاولاصتالل ةيجولونكت ةصنم عضو –
.ةيلاملا ةرازولتانايبلا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

،مالعإلا ةمظنأليلحتومـيظنتلل ةــيعرفلا ةـــيريدملا -أ
:يتأي امب فلكتو

،يلآلا مالعإلل يهيجوتلا ططخملا ذيفنت ةعباتم –

،تاءارجإلا نيسحتو ليلحتب مايقلا –

،تايلمعلا ديحوتوديسجت –

رخآجامدإ عم مالعإلا ةمظنأ ةينارمعوةنرصع نامض –
.ةيجولونكتلا تاروطتلا

،ةيضارتعالا تاـــقيــــبــــطتلا ريوــــطــــتل ةيـــعرفلا ةيريدملا -ب
 : يتأي امب فلكتو

.ةيضارتعالا تاصنملاوتاقيبطتلا ريوطت –

.ينواعتلا لمعلا تاودأ ريوطت –

.ةكرتشملا تاقيبطتلا نييحتوةنايص نامض –

،ةكرتشملاةيتامولعملا تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب فلكتو

مالـــعإلا تازـــيهجت لاـــجم يف دـــعاوقلاورــــيياعملا دـــــيدحت –
،يلآلا

،تازيهجتلا ةنايص نامض –

ةــــــمظنأ دــــيحوتوجــــماربلا صــــيخارت ءاـــــنتقا ةــــعباتم –
،ليغشتلا

ةـــيفصت ةــمظنأوتاــسوريفلا تاداـــضم ءاـــنتقا ناــــمض –
 .نمألاوتاكبشلا

،ةـــــــنرصعلا عـــــيراشم ةـــــعباتموقــــــيسنتلا ةــــــيرــــيدم)2
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

،ةنرصعلل جمارب وأ حالصإ يأ حارتقا –

حـــــلاـــــصملل ةـــماع ةــــيــــشتـــــفم بــــئارضلل ةــــماعلا ةـــــيريدملل
.صاخ صن اهمكحي ةيئابجلا

.تاسارد يريدم )٤( ةعبرأ بئارضلل ماعلا ريدملا دعاسي

ةيتامولعملاو ةنمقرلـــلةـــماـــعـــلاةــــيرــــيدـــملا :٦ ةّداملا
صوصخلا ىلع فــلـــكـــتو،ةيداصتقالا تامولعملا ةمظنأو
: يتأي امب

،ةنمقرلل ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ يف ةكراشملا –

،يتامولعملا نمألل ةينطولا ةسايسلا دادعإ يف ةمهاسملا –

يجيتارتسالا يهيجوتلا ططخملا ذيفنتوةعباتمودادعإ –
ةـــــــينطولا ةـــــيجيتارتسالل اـــــــقفو ةــــيلاملا ةرازوــــــل يلآلا مالـــــعإلل
،ةنمقرلل

رداـــبت يتلا ةـــنمقرلا لاــمعأ ىلع ةـــقداصملاو رــــيطأتلا –
،ةيلاملا ةرازول ةماعلا تايريدملا لك اـــهب

ىلـــع تاءارـــجإلاو تاـــيلمعلا ةـــنمقر مـــيمعت ىلـــع رــــهسلا –
،عاطقلا ىوتسم

،ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

ةينقتلا لكايهلاو ةينهملا لكايهلا نيب قيسـنتلا نامـــض –
،ةيلاملا ةرازو يف

دـــعاوقومالـــعإلا ةــمظنأ نيـــب قـــفاوتلاوقـــسانتلا ناـــمض –
،عاطقلل تانايبلا

.ةيلاملا عاطقل مالعإلل ماظن عضو ىلع رهسلا –

ةيئاصحإلاوةيداصتقالا مالعإلا ةمظنأ عضو ىلع رهسلا –
،رارقلا ذاختا ىلع ةدعاسملاو

لاــــخدإب مالـــعإلا ةــمظنأ ةـــينارمعوةـــنرصع ىلــــع رــــهسلا –
،ةيجولونكتلا تاروطتلا رخآ

تاــــعاطقلا عـــملاــــصتالاب ةـــنمقرلل ءارـــجإ يأ حارـــتقا –
،ةينعملا

،تاحالصإلا قيسنتوةدايق نامض –

،ةنرصعلا عيراشم رييست نامض –

،ةنرصعلا عيراشمل رييغتلا ةرادإ نامض –

،عاطقلل يلآلا مالعإلا دراوم عيمجت ىلع رهسلا –

يتامولعملا نمألا ةيجيتارتساودعاوقو ريياعم عضو –
،عاطقلل

ةيدعاقلا تآشنملاو ةيجولونكتلا ةصنملا ليهأتوريوطت –
،ةكبشلل

يأدادعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةكراشملا –
،ةنمقرلا لاجم يف ينوناق صن

.ةنمقرلا تايجولونكت لامعتسال ينقتلا معدلا نامض –
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،نمألاوتاكبشلا ريياعم قيبطت نامض –

،ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

نواعتلاو لاصتالل ةيجولونكتلا ةصنملالالغتساورييست –
.ةيلاملا ةرازولتانايبلا زكرم وأ/و

 : نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتتو

،ةكرتشملا فئاظولاوتاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امب فلكتو

ةـيسيـئرـلا تالاـجملا يف ةـيـجوـلوـنـكـتـلا ةـظـقـيـلا ناــمض –
ةيبـتــــكملاوتاكبـــشلاونيـــيــــقيـــبــــطتلا نيعزوــــملاوةمــــظنألل
،ةعابطلاولمعلا زكارمو

لاجـــم يف عجارـــملاوســــيياـــقملا ةعباـــتموذيـــفنت نامض –
،عيراشملا زاجنإوريغتلارييست جهانمويتامولعملا نمألا

عومجم يطغت يتلا ةينقتلا تاـــسدنهلا رييــــست نامــــض –
اهرشنوتايجولونكتلا عومجم ذيفنتب ةقلعتملا تاطاشنلا

،اهرييستواهئاويإو

.نيلمعتسملل ةدعاسملا ميدقت –

: يتأي امب فلكتو،تامولعملا نمأل ةيعرفلا ةيريدملا -ب

ةددحـملا يتامولعملا نمألا ةسايــس ذيــــفـــنت ىلع رــــهــــسلا –
،ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم

ريبادتحارتقاومالعإلا ةمظنأب ةقلعتملا رطاخملا ليلحت –
،ةيحيحصت

،يتامولعملا نمألا تاودأ ةعباتم نامضوعضو –

نمألا لوــــلح لاــــجـــــم يف ةمئاد ةيــــجولونكت ةظقي نامض –
،يتامولعملا

.ةيّرسلاونمألا لئاسمب نيفظوملا سيسحت –

تامولعملا مظنو ةنمقرلاو ةيتامولعملل ماعلا ريدملا دعاسي
.تاسارد )2( اريدم ةيداصتقالا

ةــــــيداصتقالاتاـــــقالـعللةــــــماعلاةـــــــيرــــيدــــملا:7ةّداملا
تاسسؤـــملاعــملاــــصــــتالابفــــلكــــتو،ةـــيــــجراخلاةيلاملاو
،ةررقملاتاءارجإلابسحوةينعملا تائيهلاو تامظنملاو
 : يتأي امبصوصخلا ىلع

ةمهاسملاو يلاملاو يداصتقالا نواعتلا تاقالع ةيقرت –
يداصتقالا نواعتلاو ةيهيجوتلا ةسايسلا ذيفنتو ديدحت يف

،جراخلا عم يلاملاو

ةــيــمــيــظــنـــتـــلا تاودألا فـــيـــيـــكـــتو دادـــعإ يف ةـــكراشملا –
،جراخلا عم ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ةينوناقلاو

ةينويدملاةيجيتارتسا مسرل ةمزاللا رصانعلا حارتقا –
 ،ةيلاملا تاقحتسملا ةجلاعمو

،ةنرصعلا جمارب رييستل ةيجيتارتسا دادعإ –

،ةنمقرلا عيراشمل لاعف رييست نامض –

،هراثآ ميقتورييغتلا رييستل ةيجيتارتسا دادعإ –

،تاحالصإلا ميمعتونيوكتلاو لاصتالل تاططخم دادعإ –

بجاولا لولحلا ديدحتوةمواقــــملا طاقــــنل ةـــطيرـــخ دادــــعإ –
،اهذيفنت

.ةنرصعلا عيراشم قرف ريطأت –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

: يتأي امب فلكتو،رييغتلا ةرادإل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

،ةلعافلا تاهجلا لكل ةقيقد ةطيرخ دادعإ –

،ةنمقرلا عيراشم ءابعأودراوم مييقت –

،لاصتالل ةيلخاد ةكبش عضو –

ةرادإل ةمئالملا بيلاسألا ديدحت عمةيجيتارـتسا ديدــــحت –
.رييغتلا

،ةــــــنمقرلا عــــيراشمقيســـنتل ةــيــــعرفلا ةيرـــيدملا -ب
: يتأي امب فلكتو

،عيراشملا قرف لامعأ ةعباتموريطأت –

ةعاجنلا ريياـــعم بســح عيراشـــملا ةعـــباــــتم ىلع رهـــــسلا –
،ةءافكلاو

،لولحلاحارتقاوتابوعصلا ديدحت –

.عيراشملا مدقت ىدم لوح ةيرود ريراقت دادعإ –

لاجم يف نواعتلا جمارب ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
: يتأي امب فلكتو،ةنرصعلا

عـــــــم نواـــــعتلاتاــــيقافتاودوــــقعلا رــــيرحت يف ةــــكراــشملا –
،ءاكرشلا

،تايقافتالاودوقعلا هذه ذيفنت ةعباتم –

،تاحالصإلا لاجم يف ينقت وأ ينوناق يأر يأ ءادبإ –

،ةيقافتا وأ دقع لك ةسارد يف ةكراشملا –

.عازن يأ ةيوست يف ةكراشملا –

ىلــــع فــــلكتو،تاـــكبشلاوتاـــمولعملا نـــــمأ ةــــيريدم)٣
: يتأي امبصوصخلا

ةيجولونكتلا ةظقيلا :ةكرتشملا فئاظولا عيمج نامض –
ةدعاسمو ةيتامولعملا تاسدنهلاو تايرتشملاو ريياعملاو
،نيلمعتسملا

عم يتامولعملا نمأللةيجيتارتسا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةينعملا تاعاطقلا
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تاليوـــمتلا ةئبــــــعتو تامازـــتلالا ذيـــفــــنت ىدـم ةـــعــــباــــــتم –
يلاملاو يداملا مدقتلا بناج ىلإ ،فارطألا ةددعتملا ةيجراخلا
،ةينعملا عيراشملل

ةقلعتملا ةيئاصحإلا تامولــــعملا رــــشنو ةجلاــــعمو عمــــج –
فارطألا ةددعتملا ةيجراـــخلا تاليوــــمتلا ةئبــــعتو تامازتلالاب
اهرشنت يتلا يلاملاو يداصــــتقالا عباـــطلا تاذ تامولعملا اذكو
 ،فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تاسسؤملا

ةددعتملا ةيلاملا تاسسؤملا عم تاقالعلا راطإ يف ،لفكتلا –
،ةــــيرودــــلا وأ ةـــيوـــنـــــسلا تاعامــــتجالل ريــــضحتلاب ،فارــــطألا

ةساردو ،لاملا سأر وأ يــــساـــسألا ماظـــنلل ليدعت يأ صــــحفو
تارارقلا ذيفــــنت ىلع رهـــسلاو ،مامـــــضــــنالل ديدج عورــــشـــم يأ

تاسسؤملل ةيونسلا تاعامتجالا لالخ ةذختملا تاررقملاو
 ،فارطألا ةددعتملا ةيلاملا

اهب تدهعت يتلا ةيلاملا تامازتلالا مارتحا ىلع رهسلا –
تاسسؤملا هاجت تامهاسملاو تاكراشملا راطإ يف رئازجلا
.فارطألا ةددعتملا ةيلاملا

ةددــــــعتملا ةـــيلاملاو ةـــيداصتقالا تاـــقالعلا ةــــيريدم ىلوـتت
)٤( عبرألا ةيــعرـــفلا تاـــيرــــــــيدملا رـــبع اهتاـــــيحالــــص فارـــطألا
 : اهل ةنوكملا

ةيلاـــملا تاسسؤــــملا عم تاقالـــــعلل ةيـــــعرــــفلا ةيرـــــــيدـــــملا -أ
،ةيلودلا

ةــــيلاــــملا تاســــسؤـــــملا عم تاقالـــــعلل ةيعرـــــفلا ةيريدملا -ب
 ،ةيميلقإلا

ةــــيلاــــــملا تاســـسؤـــــملا عم تاقالـــــعلل ةيــــعرــــفلا ةـــــيريدملا -ج
،ةيبرعلا

ةيلاـــملا تاســـسؤــــملا عم تاــــقالـــــعلل ةيـــعرــــفلا ةـــيرـــــيدملا -د
 .ةصصختملا

،ةــــيئانثلا ةـــيلاملاو ةـــيداصتقالا تاــــقالعلا ةـــــيريدم)2
: يتأي امب فلكتو

ةكرتشملا نواعتلا ناجل يف ةيلاملا ةرازو ليثمتب لفكتلا –
عـــم ةــــيئاـــنـــثلا ةراشــــتـــسالاو رواشـــتلا تائـــيه نـــم اهريـــــغو
،لودلا فلتخم

نم يئانثلا يجراخلا ليومتلل ةلهؤملا ةطشنألا ديدحت –
مادختسا قئارطو طورش ديدحت يف ةمهاسملاو ،رّسيملا عونلا
ةدراولا ماكحألا ذيفنت ىلع رهسلاو ،ةمئاقلا ةيجراخلا ضورقلا

،ةيجراخلا تاليومتلاب ةقلعتملا تادهاعملا وأ تاقافتالا يف

اهتئبعت نكمي يتلا ةيلاملا دراوملا نع ثحبلاب مايقلا –
،اهمييقتو نييئانثلا نيحناملا نم

لوح مالعتسالل ىرخألا تاودألاو ةدايقلا تاحول دادعإ –
،يئانثلا يجراخلا ليومتلا حنم طورش

ةلــــهؤـــملا عـــيراشــــملاو جــــمارـــبلا دــــيدــــحت يف ةكراـــــــشــــملا –
،يجراخلا ليومتلل

رايتخاو ثحبواهاودج ةساردو،ليومتلا تابلط ةسارد –
،ليومتلا صرف لضفأ

يف حنملاو ضورقلا تاقافتا نأشب تاضوافملا ةدايق –
ةيقرتلاب ةقلعتملا تاقافتالا نأشب اذكو ،يلودلا نواعتلا راطإ

تاءارجإب مايـــقلا اذــــكو ،تارامثـــــتسالل ةلداـــبــــتملا ةياـــمــــحلاو
 ،اهتعباتمو ذيفنتلا زيح ةعّقوملا تاقافتالا لوخد

تاقالعلا نأشب تاقافتالا لوح تاضوافملا يف ةكراشملا –
تامظنملاو ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملا عم ةيداصتقالا
،ةيومنتلاو ةيداصتقالا

ةــــكرـــتــــشـــملا نواعـــتلا ناـــجل يف ةــــيلاــــملا ةرازو ليـــــثمت –
،ةيئانثلا ةراشتسالاو رواشتلا تائيه نم اهريغو

تاســـــسؤــــملا عــــم تاقالــــعلاب قلـــــعــــتي امـــــــيــــف ،لــــفــــكــــتلا –
ةيونسلا تاعامتجالل ريضحتلاب ،ةيلودلا ةيلاملا تامظنملاو
سأر وأ يــــــــساـــسألا ماظـــنلل ليدــــعت يأ صــــحفب ،ةــــيرودــــلا وأ
مايقلا بناج ىلإ ،مامضنالل ديدج عورـشم لك ةــــساردب ،لاــــــملا

تامــــهاســــملاو تاكارتـــشالا عــــفدل فرــــصلاب رـــــمآلا ةفــــــيظوب
،رئازجلا قتاع ىلع ةمئاقلا

يــــتلا تاـــعجارملاو مييــــقتلا تاـــثعب ةـــعباتمو مــــيظنت –
 .ةيلودلا ةيلاملا تامظنملاو تاسسؤملاو لودلا اهب ردابت

: )2( نيتيريدم نم نوكتتو

ةددـــــــعتملا ةـــــيلاملاو ةــــيداصتقالا تاــــقالعلا ةـــــيريدم)١
: يتأي امب فلكتو،فارطألا

عم يلاملاو يداصتقالا نواعتلا تاقالع ةعباتمو ةيقرت –
تاقالعلا ةعباتم نامضو،فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تاسسؤملا

،فارطألا ةددعتملا رامثتسالا نامض تائيه عم

ةيلاملا دراوملا نع مييقتلاو ثحبلا تايلمعب مايقلا –
ةددــعــتملا ةــيــلاملا تاسسؤملا ىدــل اــهـــتـــئبـــعـــت نـــكـــمـــي يتـــلا
،فارطألا

لوح مالعتسالل ىرخألا تاودألاو ةدايقلا تاحول دادعإ –
،فارطألا ةددعتملاةيجراخلا تاليومتلا حنم طورش

عيراشملا ليومتل تاعاطقلا نم ةدراولا تابلطلا ةجلاعم –
ةيـــــلاـــملا تاســـسؤـــملا لبــــق نم يــجراــــخلا ليوـــمـــتلل ةلــــهؤملا
ءدبلاو نيلومملا عم تاــضوافم ءارــــجإو فارطألا ةددــــعتملا

ىلـــع ،ةــــلاــحلا بســــــح ،ةقـــــــفاوـــملا وأ قــــيدـــصـــتلا تاءارــجإ يف
،ذيفنتلا زيـــح اهلوـــخد ةعباتـــمو،ةعّقوـــملا ليوــــمتلا تاقافتا

،ةروكذملا تاقافتالا يف ةدراولا طورشلا ءافيتسا ىلع رهسلاو
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اــهطيشنتوةزــــكرمملا رـــيغحـــلاصملا تاـــطاشن هـــيجوت –
.اهقيسنتو

: )2( نيمسق نم نوكتتو

: يتأي امبصوصخلا ىلع فلكُيو،ةلودلا كالمأ مسق*

كالمألا رييستب ةقلعتملا تاطاشـنلا ذيفــــنت ىلع رهــــسلا–
ةقفارموةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةلوقنملاوةيراقعلا
ةظفاحـملاوةيامحوريـــيـــست يف ةينـــــعملا ةيرادإلا تاطـــــلسلا

،ةلودلل ةيمومعلا كالمألا تاقحلم ىلع

كالـــــمألا ةـــيامحونيــمــــثـــت ىلإ فدــــهــــي ءارــــــــجإ لــــك ذاــــختا–
.اهلامعتسا طورش ةبقارموةيمومعلا

:)2( نيتيريدم نم نوكتيو

صوصخلا ىلع فلـكتو،ةلودلا كالمأ رييــــست ةيريدم)١
: يتأيامب

كالمألا ريــــيســــتب ةقلعتملا تاطاشنلا ذيـفنت ىلع رهسلا –
ةـــياـــمــــحوةلودلل ةصاـخلا كالمألل ةعباتلا ةلوقنملاوةيراقعلا

،ةيمومعلا كالمألا تاقحلم

ةفلكملا ةئيهلا عم قيسنتلاب ،ةنمقرونييحتوءاشنإ–
كالـــمألل ةـــعـــباـــتـــلا تاـــيـــكـــلـــمـــلـــل ماــــعــــلا درجلا ،يلآلا مالــــعإلاــــب
.ةينطولا

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

فلكتو،ةــــلودلا كالمأ تاـيلمعل ةـــيعرـفلا ةـــيرـــيدـــملا -أ
: يتأي امب

ةيميظـنتلاوةيـــعيرـــشتلا ماكــــحألا قيبــــــطت رـــيــــبادت دادعإ –
ةطـــبترــــملا كلت اميـــس ال ،ةـــلودلا كالـــــمأ تاــــطاشـــنب ةقلعــــتملا

ريــــجأتوةمســــقلاو لدابــــتلاوصيــــصختلا ءاغلإوصيصختلاب
،ثراو نودب تاكرتلاو،تاراقعلا نع لزانتلاو

عضو ىلع ،ةينعملا ةلودلا حلاصم عم لاصتالاب ،رهسلا –
ءاغلإو فـــيـــنـــصتوجامدإوديدــــحت تاءارـــجإ ذيفـــنتلا زـــــيـــح
اذكوةيمومعلا كالــــمألا تاقــــحلم ريـــيـــست ليوـــحتو فيــــنصت

ناونعب ةلودلا ةينازيم ىلإ دوعت يتلا ليخادملاو ىواتألا ديدحت
،اهلالغتساوةيمومعلا كالمألا لغش

ةيمومعلا كالمألا لامعتسا فورظ ىلع ةباقرلا ةسرامم –
.ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

ةــعباتلا تاــيكلملل ماـــعلا درـــجلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -ب
: يتأيامب فلكتو،ةينطولا كالمألل

كالمألا تايوتحم تالجس نييحتوةغايص ةداعإب مايقلا –
،ةلودلا كالمأل ةيجراخلا حلاصملا ىدل ةديقملا ةينطولا

عيراشملا ليومتل تاعاطقلا نم ةدراولا تابلطلا ةجلاعم –
،نييئانثلا نيلومملا نم يجراخلا ليومتلل ةلهؤملا

ةيجراخلا تاليومتلا ةئبعتو تامازتلالا ذيفنت ةعباتم –
عـــيراشمـــلـــل يلاملاو يداملا مدـــقــــتــــلا بناــــج ىلإ ،ةــــيــــئاــــنــــثــــلا
،ةينعملا

تاسسؤملاو تاعاطقلاو تائيهلا عم لاصتالاب ،مايقلا –
ةقلعتملا تايقافتالاب ةقلعتملا تاضوافملا ةدايقب ،ةينعملا

تافلم دادعإو ،تارامثتسالل نيلدابتملا ةيامحلاو ةيقرتلاب
 ،ذيفنتلا زيح اهلوخد ةعباتمو ةلصلا تاذ قيدصتلا

تاسسؤملاو تاعاطقلاو تائيهلاعملاصتالاب ،ةكراشملا –
لوانتت يتلا تاودألاو تاقافتالا نأشب تاضوافم يف ،ةينعملا
تاعومجملا ىربك عم رئازجلل ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلا
تامظنملا عم كلذكو ،ةيميلقإلاو فارطألا ةددعتملا ةيداصتقالا
هذــــه ذيـــفــــنت يف ةمهاســــملاو ةيمنــــتلا لـــجأ نـــم ةيداــــصـــتـــقالا
 ،تاودألاو تاقافتالا

لماشلا تاعوفدملا نازيمل ةطشنلا ةعباتملا ىلع لمعلا –
.ةلود لك بسحو

ةيئانثلا ةيلاملاو ةيداـــصتقالا تاقالـــعلا ةيرـــيدم ىلوـــتت
)٤( عـــــبرألا ةــــيـــــعرــــفلا تاـــيرـــيدـــملا لالــــخ نـــــم اهتايــــــحالــــص

: اهل ةنوكملا

،ابوروأ لود عم نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

،اكيرمأو ايسآ لود عم نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب

،ةيقيرفإلاو ةيبرـــــعلا لودلا عــــم نواعـــتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ج

ةيداصتقالا تاعومجملا عم نواعــــتلل ةيـــعرـــفلا ةـــيرـــيدـــملا -د
.ةينوناقلا نوؤشلاو

ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل ماعلا ريدملا دعاسي
.تاسارد )1( ريدم

فلكتو،ةــينطولاكالــــمأللةـــماعلاةــــيريدملا:٨ةداملا
: يتأي امبصوصخلا ىلع

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم حارتقاودادعإ–
رهّسلاو،يراقعلا ظفحلاويضارألا حسموةلودلا كالمأب ةقلعتملا

،اهقيبطت نسح ىلع

ةـــــيامحونيــــمثت ىلإ يــــمرــت يـــتلا رـــيبادـــــتلا لـــــــــك ذاــــختا –
،اهلامعتسا طورش ةبقارموةيمومعلا كالمألا

ةيمارلا ةطشنألا ةرـشاـــبموةيـــنقــــتلا تاـــيلمــــعلا زاــــجنإ–
يراقعلا لجسلا كسموسيسأتوماعلا يضارألا حسم زاجنإل
،ةيراقعلاوةيحسملا قئاثولا ظفحو

ةنمقر لاجم يف ةينطولا كالمألا ةرادإ ةسايس عضو –
رهّسلاو ،يراقعلا ظفحلاويضارألا حسموةلودلا كالمأ ةطشنأ

،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب اهذيفنت ىلع
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،ةيحالفلا ةيمومعلا تاكلتمملل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
:يتأي امب فلكتو

ةيمومعلا تاكلتمملا درج دادعإ تايفيك ديدحتوةسارد –
،ينطو ماع درج يف هديحوتو ةيحالفلا

ةيــــموــــــمـــعلا تاكلــــتمـــملاريـــهــــطت تايلمع يف ةكراشملا –
،ةيحالفلا

ذيفـنت يف ،ةيـــنـــعملا حلاــــصملا عم قيـسنـــتلاب ،ةكراشملا –
لاعفويـــنالـــقع ريـــيــــست نـــــم نــــكـــمت يتلا ةــــمزاللا رــــيـــبادتــــلا
صوصخلا هجو ىلع ةيمارلاوةيحالفلا ةيمومعلا تاكلتمملل

،اهتيامحل

ةيحالفلا يـضارألا رييــــست تايلآ نيســـحت يف ةمهاــــسملا –
،حالصتسالل ةهجوملا يضارألاوماعلا عاطقلل ةعباتلا

يضارألا مييقت جــهاـــنم نيـــســـحتو قـــساـــنــــت ىلع لمـــــعلا –
،ةيحالفلا

تاكلتـــمــملاب ةقلعـــتملا تارــــبـــخلاو تاــــميـــيقـــتلا ةبـــقارــــم –
.ةلودلل ةعباتلا ةيحالفلا

:يتأي امب فلكتو،راقعلل ةيعرفلا ةيرــيدــملا -ج

يتلا ةصــصـــخملا رـــيغو ةينبــــملا رـــيغ يــــضارألا نيمثت –
ةيراقعلا ةيقرتلاورامثتسالل ةهجوــملاوةلودلل اكــــلم تيــــقب
ةيمومعلا تازيهجتلاو ةيعامتـــجالا تانــــكــــسلاو تاــــيانــــبلاو
،ةيحايسلا تاطاشنلاو

،يداصتقالاويرضحلا راقعلا ريهطت تايلمع زاجنإ –

يعانصلا راقعلا مييقت جهانم نيسحتو قسانت ىلع لمعلا –
،يرضحلاو

ريغ ةيراقعلا ةيعوألاب تاربخلاو تامييقتلا ةبقارم –
.ةيحالفلا

ىلعفلكُيو،يراــقعلا ظـــفحلاويــضارألا حـــسم مـــسق*
: يتأي امب صوصخلا

حيحصتوديدجتوجاتنإلا لاجم يف ةيجيتارتسالا عضو –
،يضارألا حسم

يضارألا حســم دادــعإل ةيـــمارلا ةيـــنقـــتلا تايلمــــعلا زاجنإ –
بارـــــتلا ىوـــتــــســــم ىلع يراــــقــــعلا لــــجـــسلا ســـيــــسأتوماـــــــــعلا
،ينطولا

.يراقعلا رهشلاب ةقلعتملا ةطشنألا ذيفنت –

:)2( نيتيريدم نم نوكتيو

صوصخلا ىلعفلكتو،يضارألا حسم تايلمع ةيريدم )١
: يتأي امب

حيحصتوديدجتوجاتنإ لاجم يف ةيجيتارتسالا ذيفنت –
،يضارألا حسم

ةصصخملا ةيراقعلا كالمألا درج دادعإ تايــــفيك ديدـــحت –
نعماعدرجيف اهديحوتو ةيمومـعلا تارادإلاوتاـــســـسؤملل

تايكلملماعلالودجلليتامولعم رييستو نييحتوءاشنإقيرط
.ةينطولاكالمألا

فــــــلكتو،تالوــــــقنملا رــــــييستل ةــــــيعرفلا ةـــــيرـــيدــملا -ج
:يتأيامب

ةيميظنتلاوةيـعيرـــشتلا ماكــــحألا قيـــبطت ريـــبادت دادــــعإ –
فلتخمو ةلوقنملا ءايشألا عـــيبولامــــعتسا ءاغلإب ةقلعــــتملا
،ةلودلل ةصاخلا كالمألل عباتلا داتعلا

ةيميظنتلاوةيـعيرـــشتلا ماــــكحألا قيـــبطت رـــيبادت دادــــعإ –
ةدئافل ةرداصملا وأ/و ةزوجحملا ةلوقنملا ءايشألاب ةقلعتملا
،ماطحلا اذكوةلودلا

ةيــلآلا تاـــبرـــعلاوةـــيرادإلا تارايــــسلا ،ليـــجستب ماـــيــــقلا –
تارادإلاوةــــلودلا تاســـسؤـــــم ةدئاـــــفل ،ةيـــموــــمعلا لاــــغـــــشألل
 ،ةيزكرملا

اهيف لمـــعـــــتــــست يتلا فورـــــظلا ىلع ةــــباـــقرلا ةــــسراـــــمم –
 .اهيلع ظفاحيو اهيف لغشتوةلودلل ةعباتلا ةصاخلا كالمألا

ىلعفلكتو،ةلودلل ةـعباتلا كالـــمألا نيــمثت ةيريدم )2
: يتأي امب صوصخلا

نيســـحتوقيــــســـنت ىلإ ةــــفداــهلا ةـــمزاللارـــيــــبادــــتلا دادـــــعإ–
تاربخلا ةبقارمو ةلوقنملاوةيراقعلا كالمألا مييقت جهانم
،ةلودلا كالمأل ةيراقعلا تايلمعلاو

ةيراقعلا تاكلتمملا نع لزانتلا تايلمع نيمثتو ريطأت –
حنـــمو ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةينبملا ريغو ةينبملا
راـــــقــــعلاويـــحالــــفلا راـــــقعلاب ةـــطــــبــــترــــملا كلـــت اذكو اــــهزايـــتــــما
.يداصتقالا

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

فـــــــلكتو،ةــــيراقعلا تاــــيلمعلل ةــــيعرـــفلا ةـــــيريدـــملا  -أ
:يتأي امب

وأ ينهــملا وأ ينــــكـــــسلا لامعتسالا تاذ تايانبلا نيمثت–
اكلم تيقب يتلا اهيف ةلغتسملا ةيراجتلا تالحملاو يراجتلا
،ةلودلل

ةـــلودلا اهــــــب موـــــقت يتلا ةـــــيراقـــعلا تاـــيلـــمـــعلا ةـــبـــــقارـــم –
عم لاصتالاب ،يرادإلا عباـــــطلا تاذ ةيـــموـــمـــعلا تاســــسؤملاو
،ةينعملا ةيمومعلا قفارملا

اـــــــهزوحتيـــتلا تاــــكلـــتمملا رــــيــــهـــطت تاـــيلــــمع زاـــــــــجنإ –
،عافتنالا ليبس ىلع ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا

تاراــــــقعلا مييـــقت جـــهانم نيـــسحتوقـــسانت ىلـــع لـــمعلا –
،تالوقنملاو

تاـــــكلتمملاب ةــــقلعتملا تارــــبخلاو تاــــميـــيقتلا ةــــبقارم –
.ةيراقعلا
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لاجملا يف ضرألا مولع تاودأوةيجهنم ريوطتوءاشنإ –
ةـــيــــحــــســــملا تاــــمولـــــعــملاعـــمــــجوطئارـــــخلاويفارـــغوـــبــــطلا

،ةيفارغوبطلاو

ةيفارغوبطلا تاططخملاولتاسلا روـــص ظـــفــــــحوعمـــــج –
تائيـــــهلاوتاـــعاـــمـــجلا فرـــط نم ةدعــــملا قاــــطن عـــــــسوأ ىلع
،ةيمومعلا

.يضارألا حسم جوتنم ةقباطم ىلع رهسلا –

فلكتو،يــضارألا حـــسم نييـــحتل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -د
:يتأي امب

ةيراقعلا تاظفاحملا عم قيسنتلاب نييحتلا ىلع رهـسلا –
لـجسلا يف اـهـمـيـقرــتواـهــعادــيإ دــعــب يضارألا حسم قــئاــثوــل
،يراقعلا

ةقلـــــعــــــتملا ةـــيــــحســـملا قئاــــثولا ليــــكشت يف ةـــــــكراـــــشملا –
كالمألل ماـــــعلا لودـــــجلا يف اهدرــــج مت يتلا ةيراقــــعلا كالـمألاب
 ،ةيمومعلا

.ةيحسملا قئاثولا ديدجتوةنايص تاءارجإ ذيفنت نامض –

صوصخلا ىلعفلكتو،ةيراقعلا ةظفاحملا ةيريدم )2
: يتأي امب

رهـــشلاويراقـــعلا لجـــسلاب ةقلعتـــملا تاطاشــــنلا ذيــــفنت –
،يراقعلا

ةيميـــظنـــتلاوةيـــعـــيرـــشـــتلا ماــــكــــحألا قــيـــبـــطت ىلع رــــهــــــــسلا –
ةيكلملا تادنس ميلستو ةيراقعلا ةيكلملا قح ةنياعمب ةقلعتملا

ىلع ماكحألا هذه ذيفنت ةبقارــمو،يراـــقع قيــــقـــحت قيرــــط نع
،ةيجراخلا حلاصملا ىوتسم

ةيراقعلا تاظفاــــحملا تاــــطاشـــــنريطأتوهيجوتوطيــــشنت –
.اهتامدخ نيسحتو

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

:يتأي امب فلكتو،يراقعلا رهشلل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

ةيميظنتلاوةيعيرشتلا صوصنلا قيـبــــطت ىلع رهــــسلا –
 ،يراقعلا رهشلاب ةقلعتملا

يراقعلا رهــشلا تايلـــمع ذيفـــنت قرــــط ديـــحوتوريــــطأت –
،ةيجراخلا حلاصملا ىوتسم ىلع

ةيراقعلا ةيكلـــملا قـــح ةــنياــــعم تايلــــمع ذـــيفـــنت رـــيــــطأت –
.يراقعلا قيقحتلا قيرط نع ةيكلملا تادنس ميلستو

فـــلكتو،ةـــــيراـــقعلا تاميقرتلل ةـــــيعرـــفلا ةــــيرـيدملا -ب
:يتأي امب

،تناك ةعيبط يأ نم ،لاغشألا جمارب ذيــفنت ىلع رهــــسلا –
،هنييحتو يراقعلا لجسلا سيسأت يف مهاست يتلا

ةــــــــمولعملاب ةــــــقلعتملا رـــــيياعملا قـــــيــــبطت ىلـــــع رـــــهــــسلا –
،ةيفارغجلا

يضارألا حسمدادعإب ةقلعتملاةطـــشنألا ذـــــيفــــنت رــــيطأت –
،هنييحت ىلع رهسلاوةزكرمملا ريغ حلاصملا فرط نــم ماعلا

لودجلا دادعإوةيراقعلا ةبيرضلا ديدحت يف ةكراشملا –
.ةينطولا كالمألا تاراقعل ماعلا

حــــــسم قـــــئاثول مـــــظتنملا نييـــــحتلا تاـــــيلمع ةـــــعباتم –
.يضارألا

:ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو

تاقالعلاويضارألا حسم ةطشنأل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
:يتأي امب فلكتو،ءاكرشلا عم

هديدجتوماعلا يضارألا حسم دادعإ ةيجيتارتسا ذيفنت –
،هحيحصتو

حسم دادعإب ةقلعتملا ةينقتلا تاودألا ذيفنتلا زيح عضو –
،هديدجتوماعلا يضارألا

،ةيحسملا قئاثولل مظتنملا نييحتلا تايلمع ةعباتم –

ةـــــيرورضلا ةــــينقتلا تاـــمولعملا رـــشنولــــيلـــحتوعـــــــمج –
،هديدجتويضارألا حسم ةطشنأل

.ةينيبلا ةينهملا ةكارشلا ريوطت –

لاـغشأ ةـعـباـتـمو طـيـطـخـتـلـل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدملا -ب
:يتأي امب فلكتو،يضارألا حسم

حسم ءاشنإ تايلمع مييقتو ةعباتموطيطخت نامض –
ىوتسم ىلع ةمدخلا زيح عضولاوعاديإلا لبق ماعلا يضارألا
،يراقعلا لجسلا

لاغشأل تاوــنـــسلا ةددـــعتــــملاوةيوـــنـــسلا جـــمارــــبلا دادــــعإ –
،هتنايصوماعلا يضارألا حسم ءاشنإ تاطاشنو

تانايبلاوتاساردلاوتامولعملا لاصيإوليلحتوجاتنإ –
.اهب لومعملا تاءارجإلل اقبط ةيحسملا ةمولعملاب ةقلعتملا

يضارألا حسم ةمولعم نيمثتل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
:يتأي امب فلكتو،طبضلاو

حــــســــم ةمولـــــعمل ةيـــتاـــمولــــعملا لـــتـــكلاوعـــجارـــملا دادــــعإ –
،يضارألا

ةمولعملا قسانت نامضوريياعملا قـــيبــــطت ىلع رهــــسلا –
 ،يضارألا حسمل ةبوتكملاوةينايبلا

 ،ةيفارغجلا ةمولعملاب ةقلعتملا ةينقتلا قئاثولا ريفوت –

تامولعملا لالغتساوريـــيـــستوءانـــتـــقا تايفـــيك ديدحت –
،ةيحسملاوةيفارغجلا
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ةيلاملا نيناوق عيراشمل ةيريــــضـــحتلا لامـــعألا قيــــسنت –
،اهب ةصاخلا ةيقيبطتلا صوصنلا عيمجو

،ةينعملا ةيزكرــملا حلاـــصملا عــــــم قـــــيسنتلاب ،ةــــــجلاـــــعم –
صوصنلا مهف يف تابوعص ريثت يتلا ةيــساـــسألا اياـــضــــقلا
تاروـــشــــــنــــملاوصوــــصـــنلا لك حارــــتقاو دادـــــعإو،اهب ةلصتملا

ةـلودـلا كالـمأ عـيرشــــتـب ةـطـــبـترملا ةـيـقـيـبــطــتــلا تارــكذـــملاو
 .يراقعلا ظفحلاويضارألا حسمو

فلكتو ،ةلودلا كالمأ تاعزانمل ةيعرفلا ةيريدملا -ب
:يتأي امب

ةيئاضقلا تاهجلا مامأ نوعطلا عيمج ةسرامموةسارد –
يتلا ةلودلا كالمأ تاعزانم اياضق صخي اميف ةصتخملا

 ،ةيزكرملا ةرادإلا صاصتخا نمض لخدت

اياضق ةعباتــمب ةقلعـــتملا ةـــمزاللا تاءارـــــجإلا لك ذاــــختا –
،ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا مامأ ةضورعملا تاعزانملا

ةرداصلا ةيئاضقلا تارارقلاوماكحألامارتحا ىلع رهسلا –
 ،ةيجراخلا حلاصملا فرط نم اهذيفنتو ةيئاضقلا تائيهلا نع

اياضقلا عيمج يف ،ةلودلا كالمأ حلاصم نع عافدلا نامض –
ميدقتب ،ةينطولا كالــــمألا رييـــستو ةرادإ نع ةــــجتانلا ةيعازنلا

مامأ ،ريغلا لبـق نـــم ةسرامــــملا نوـــعـــطلا ىلع ّدرلا تارـــــــكذــــم
.ةصتخملا ةيئاضقلا تائيهلا

،راقعلاويضارألا حسم تاعزانمل ةيعرفلا ةيريدملا -ج
:يتأي امب فلكتو

اهل يتلا تاعزانملا اياضــقب ةصتــــخملا مكاــــحملا غالبإ –
،يراقعلا ميقرتلاويراقعلا راهشإلاويضارألا حسمب ةلص

ةقباسلا تافلملا ةيفصتب يرادإلا نعطلا راطإ يف ماــــيقلا –
صاصتخا لاجمل عباتلا يراقعو يحسم عباط يذ عازنلل
،ةينطولا كالمألا ةرادإ

تاعزانم اياضق ةجلاعم قيـســـنتوميظـــنت ىلع رــــهــــسلا –
 .ةيجراخلا حلاصملا لبق نم راقعلاويضارألا حسم

فلكتو،جهانملاوتايئاصحإلاوليصحتلا ةيريدم )2
: يتأي امب صوصخلا ىلع

يف ةقبطملا ةيتايلمعلا تاينقتلا ذيفنت ةعباتموعضو –
حســــموةلودلا كالــــمأ تادئاــــعو تاــــجوـــتـــنم ليـــصـــحت لاـــجــــم
،راقعلاويضارألا

كالمأ تادئاعو تاجوتنم ليصــحت روطت ليلحتوةسارد –
،يراقعلا رهشلاويضارألا حسموةلودلا

ةلصتملا تايئاصحإلا دادعإ دــــــصق ةمزاللا تايلآلا عــــضو –
اهتجلاعموةينطولا كالمألا ةرادإل ةعباتلا حلاصملا تاطاشنب
،اهرشنو

يف ةحوسمملا تاراقعلا ميقرت تايــــلمع روــــطت ةعباــــتم –
،يراقعلا لجسلا

تاــــيلمعب ةـــقلعتملا تاــــمولعملا رــــشنو لـــيلحتوعــــمج –
.يراقعلا لجسلا يف ةحوسمملا تاراقعلا ميقرت

تاــــــظفاحملا تاــــمدخ ةـــــعباتمل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا-ج
:يتأي امب فلكتو،ةيراقعلا

ةيراقعلا تاظفاحملا تامدــــخ ذيـــفـــنت ةعـــباـــتمورـــيــــطأت –
،نيلمعتسملا هاجت

ةيراقعلا تاظفاـــحملا تامدــــخ ذيفـــنت ةعـــباـــتمورـــيــــطأت –
،ةيراقعلا ةظفاحملا ءاكرش هاجت

تاظفاحملا تامدخ ذيفـــنت فورــــظ نيســـحت ىلع رهــــسلا –
.ةيراقعلا

ىلع ةداـيز ،ةــيــنــطوــلا كالــمألل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا لــمــتشت
:تايريدم )٤( عبرأ ىلع ،هالعأ ةروكذملا لكايهلا

صوصخلا ىلعفلكتو ،تاعزانملاونينقتلا ةيريدم )١
: يتأي امب

ةيميظنتلاوةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم حارتقاودادعإ –
،يراقعلا ظفحلاويضارألا حسموةلودلا كالمأب ةقلعتملا

صوـــصــــنلا عــــيراـــشــــم يف اـــهئارآو اهـــــــتاـــظـــحالــــم ءادــــــــــبإ –
لاجمل ةعباـــتلاواهـــيلإ ةـــمدقـــملا ةيـــميــــظنتلا وأ ةيعــــيرــــشتلا
،اهصاصتخا

اياــــضق ةــــصتــــخملا ةيئاـــضــــقلا تاهـــــجلا ماـــمأ ةعـــباـــــتم –
ظفحلاويضارألا حســـموةلودلا كالمأب ةقلعــــــتملا تاعزاــــنملا
،تاعزانملل ةقباسلا تافلملا ةيفصتب مايقلاويراقعلا

لبق نم تاعزانملا اياـــضق ةجلاــــعم قـــيســـنتو ميـــظــــنت –
،ةيجراخلا حلاصملا

ةرداّصلا تارارقلاو ماكحألا ذيـفـــنتومارـــتــــحا ىلع رهــــسلا –
،ةيئاضقلا تاهجلا نع

ةرادإلا ىوتسم ىلع تاعزانملا اياضق تايئاصحإ دادعإ –
ريبادتلا حارتقا عم اهليلحتوةيجراخلا حلاصملاوةيزكرملا
.اهنأشب ةمزاللا

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

:يتأي امب فلكتو،نينقتلل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

ةلـــصتـــــملا ةيمـــيظنـــتلاوةيــــعيرـــشـــتلا صوـــــصنلا حارــــتـــقا –
ذاختاويراقعلا ظفحلاويضارألا حسموةلودلا كالمأ نوؤشب
،اهقيبطتل ةمزاللا ريبادتلا

صوصنلا عيراشم صخي اميف ءارآلاو تاظحالملا ءادبإ –
لاجمب ةلصلا تاذ اهيلإ ةمدقملا ةيمــيظــــنتلا وأ ةيــــعيرــــشـــتلا
،اهصاصتخا
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لاصتالاب فلكتو ،لاصتالاوتامولعملا ةمظنأ ةيريدم )٣
مالـــــعإلا ةمــــظنأوةيتامولعــــملاوةنمــــقرلل ةماــــعلا ةــيرـــيدـــــملا عم
 :يتأي امب اميس ال ،ةيداصتقالا

صخي اميف ةماعلا ةيريدملا ةسايس ديدحت يف ةكراشملا –
 ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لامعتساو لالغتسا

ةيريدملا ةسايس ذيفنتب ةقلعتملا ةيونسلا جماربلا دادعإ –
قيســنتلاب لاـــصتالاو مالعإلا تايجولوـــنكت لاــــجـــــــم يف ةماـــــعلا

،ةينعملا حلاصملا عم

راطإ يف ،ةينطولا كالمألا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا عضو –
،ةيلاملا ةرازول يجيتارتسالا يلآلا مالعإلل يهيجوتلا ططخملا

ةطشنأ ةنمقر لاجم يف ةماعلا ةيريدــملا ةساـــــيس عضو –
،اهذيفنتويراقعلا ظفحلاويضارألا حسموةلودلا كالمأ

مالعإلا تايجولونكت تاقيبطتوجمارب نييحتب مايقلا –
،لاصتالاو

عم لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لولح ماجسنا نامض –
كرتشملا لمـــعلا قايــــــس يف ةلودلا تاســـــسؤمب ةصاـــــــخلا كلت
،عفانملا لدابتو

ةيــــجولوــــنكــــتلا لولـــحلاوتاـــقـــيـــبـــطـــتلا نـــمأ ىلع رـــــهـــــسلا –
ةينطولا ةسايسلا قفو ةينطولا كالمألا ةرادإل ةيتامولعملاو
،تامولعملا ةمظنأ نمأل

.مالعإلاةمظنأ عفانم لدابت لاجم يف ةيعجرملا ذيفنت –

:ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو

،ةيتامولعملا تاقيبطتلا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
: يتأي امب فلكتو

يتلا تاقيبطتلاولولحلا ذيفــنتلا زيـــح عضوو ميـــــمصت –
يضارألا حسموةلودلا كالمأ ةرادإ ةطشنأ ةنمقر اهنأش نم
،يراقعلا ظفحلاو

قئاثولاوةجمربلاوروصتلا لاـجم يف ريياعملا قيبطت –
،ةينقتلا

نامضو ةينطولا كالمألا ةرادإل ةيمقرلا عـقاوـــملا ريوطت –
،يلآو رمتسم لكشب اهنييحت

كالمألا ةرادإ لبق نم ةلمعتسملا جماربلا ةنايـــص نامض –
،ةينطولا

مالعإلا تايجولونكت تازيهجت بيصنت تايلمعب مايقلا –
.لاصتالاو

فـــــــــلـكتو،تاـــــمولــعملا ةــــمظنأل ةــــيعرفلا ةـــــيرــــــيدملا -ب
:يتأي امب

،ةينطولا كالمألا ةرادإل يتامولعملا ماظنلا عضو –

،ةيكلملاب قلعتي ينطو تايطعم كنب ءاشنإ –

حلاصملا ةماقإوريس فورظ مـيـــيـــقتوةعـــجارـــمب ماــــــيقلا –
،يراقعلا ظفحلاويضارألا حسموةلودلا كالمأل ةزكرمملا ريغ
.اهراشتنا ةداعإواهميظنت ريبادت حارتقاو

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

:يتأي امب فلكتو ،ليصحتلل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

ةزكرمملا ريغ حلاصملا تاطاشن ريطأتوهيجوتو طيشنت –
،ةينطولا كالمألا ليخادمو تاجوتنم ديدحت تايفيك لاجم يف

،اهمييقتو اهزاجنإ ةعباتموةينازيملا تاريدقت دادعإ –

نم ةيبساحملا تاباتكلا كسم تايفيكوطورش دادعإ –
ةفلكملا ةرادإلا عم لاصـتالاب ،ةينطولا كالمألا ةرادإ يضباق لبق
،ةيمومعلا ةبساحملاب

موسرلا ليـــصــــحت نيـــــسحت اهـــنأـــش نم تاءارــــجإ حارــــتقا –
كالمألا ةرادإ لبق نم اهليصحت متي يتلا ىواتألاوبئارضلاو
.ةينطولا

،صــــــيخلتلاوتاــــــيئاـــصحإلل ةـــــيعرــــفلا ةــــــيرـــيدــــملا -ب
:يتأي امب فلكتو

ةطشنأب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تامولعملا رشنو ليلحتو عمج –
،يراقعلا رهشلاويضارألا حسموةلودلا كالمأ

ةطشنأب ةقلعتملا تايئاصــحإلل تايـــطـــعم كـــنب ءاـــشــــنإ –
،ةينطولا كالمألا ةرادإل ةعباتلا حلاصملا

ةيلاملا تايلمعــــب ةــــلــــصـــتـــملا ةـــيرودلا رــــيراــــقـــــتلا دادــــعإ –
.ةبساحملاو

،قئاثولاوفيشرألاوجهانملل ةيعرـفلا ةـــيرـــيدـــــملا -ج
:يتأي امب فلكتو

جهانموتايحالصوميظنتب ةقلعتملا تاساردلاب مايقلا –
صوصنلا دادعإ اذكو ،ةينطولا كالمألا حلاصم صاصتخاو
،اهب ةلصتملا ةيميظنتلا

تارامتسالا ةنودم نييحتوةمئالملا لمعلا جهانم حارتقا –
،تالجسلاو

تاعوبطملا فلتخم نم ةيجراخلا حلاصملا تاجايتحا ديدحت –
 ،تاعوبطملا هذه عيزوتوخسن نامضو

،فيشرألا ظفحو قئاثولا رييست نامض –

ةزكرمملا ريغ حلاصملا ريس فورــظ ميـــيــــقتوةعـــباـــتـــم –
،ةينطولا كالمألا ةرادإل

ةـــــيميظنتلاوةـــيعيرشتلا صوــــصنلا تاــــعومجم دادــــــعإ –
.ةيرود ةفصب ةينطولا كالمألاب ةقلعتملا
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:يتأي امب فلكتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب

يمدختسمل ةيرورضلا نيوكتلا جمارب ديدحت يف ةمهاسملا –
،ةماعلا ةيريدملا

ةيريدملا يمدختسمل ةصصخملا نيوكتلا جمارب ذيفنت –
دراوملاب فلكملا ةرازولا لكيهعم لاصتالاب ،اهقيبطتو ةماعلا
.ةيرشبلا

فـــــلكتو ،ةــــينازيملاولـــــئاسولل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -ج
:يتأي امب

ةــــيزكرملا لــــكايهلل ةـــيداملاو ةـــيلاملا لئاـــسولا رـــييست –
،ةماعلا ةيريدملل

،ةماعلا ةيريدملل ةينازيملا تاريدقت دادعإ –

،ةــــــيجراخلا حــــــلاصملل ةــــــحوـنمملا تاـــــينازــــيملا ذـــــيفنت –
.اهمييقتو اهتعباتم نامضو

مـــــــعدلاوةـــــيدعاقلا تآـــــشنملل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدــملا -د
:يتأي امب فلكتو،يتسيجوللا

ةرادإل ةيدعاقلا تآشنملا عيراشم زاــجنإ ةعباـــــتم نامض –
،ةينطولا كالمألا

ةيدعاقلا تآشنملا ميــــمرتوةنايــــصولالغــــتسا ناــــــــمـــض –
،ةينطولا كالمألا ةرادإل ةعباتلا تازيهجتلاو

لئاسولاوتازيهجتلا ريفوتويتسيجوللا معدلا نامض –
نسحوةينطولا كالمألا ةرادإ حلاصم ريسل ةيرورضلا ةينقتلا

 .اهماهم ذيفنت

كالمأ حلاصمل ةيشتفم ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملل
.صاخ صن اهمكحي يراقـعلا ظفـــحلاويضارألا حــــسموةلودلا

يريدم )3( ةثالث ةـيــــنطولا كالـــمألل ماـــعلا ريدـــــملا دـــعاــــــسي
.تاسارد

ىلعفـلكتو ،فارــــــشــتــسالل ةــماعلا ةيريدملا :٩ ةداملا
: يتأي امب صوصخلا

تارايخ حيضوت فدهب ةيفارشتسا ليلاحتو تاسارد دادعإ –
ةـــــيفارــــــــــغوــــــــميدلا اــــــياـــــضقلاب قــــــــــــلعتي اـــــــميف ةــــــــماــــعلا تاــــــطلسلا

،ةيجولونكتلاو ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

يف ةـيـجـيـتارـتسالا تاـهـيـجوـتــلا راــيــتــخا يف ةــكراشملا –
جمارـــب دادـــعإ يف ةـــكراشملاو ةــــيداصتــــقالا ةساــــيسلا لاــــجــــم
،ةمألل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا

يف ىدملا ةليوط ةينطولا ةيجيتارتسالا رصانع حارـتقا –
،ةيميلقإلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا نيدايم

ةــــيمنتلل ةــــينطولا ةــــيجيتارتسالا دادـــــعإ يف ةــــــكراشملا –
،ةمادتسملا

ةرادإل تاــمولــــعملا ماـــظن تايـــطـــعم كوــــنب ةرادإونينقت –
،ةينطولا كالمألا

دادـــــعإل ةــــهجوملا تاـــيطعملل مئالـــملا لالـــــغتسالاوعـــــــمج –
تاذوةـــــيجتارتسالاوةــــيداصــتقالا ةـــمولعملاوتاــــيئاــــصحإلا
،رارقلا ذاختاب ةلصلا

عم لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لولح ماجسنا نامض –
كرتشملا لمعلا قايس يف ةلودلا تاسسؤمب ةصاخلا لولحلا

.عفانملا لدابتو

نـــــمألاوتاــــــكبـشلا رـــــيوطتل ةـــــيعرـــــــــفلا ةــــــيرـــــيدــــملا -ج
:يتأي امب فلكتو،يتامولعملا

،تاكبشلاب ةصاخلا ةيضرألا ريوطتوميمصت –

طبرلا نامضو،ةيــنـــطولا كالـــــمألا ةرادإ تاكبــش ريـيست –
،اهل ةعباتلا حلاصملا نيب

يف ةينمألا تاءارجإلا ذيفنت ىلع رهسلاوةساردودادعإ –
.لاصتالاومالعإلا تايجولونكت لاجم

:يتأي امب فلكتو،لاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا -د

حسموةلودلا كالمأب ةــصاــــخلا تامولــــعملا رــــشنودادــــعإ –
،يراقعلا ظفحلاويضارألا

كالمألا ةرادإ ةـــقالع نيـــســــحتل ةمزاللا تاءارـــــجإلا ةـــــسارد –
ذيفنت ىلع رهسلاو،روهمجلاونيلماعتملاوءاكرشلا عم ةينطولا

،حلاصملا عيمج فرط نم تاءارجإلا هذه

 .ةينطولا كالمألا ةرادإب لاصتالا تاطاشن ةيقرت –

لاصتالاب فلــــكتو،ةيــــلاملاو لئاــــسولا ةرادإ ةيرــيدم )4
دراوـــملاو لئاـــسولاب ةفلــــكملا ةرازولل ةيزكرــــملا لكايـــــهلا عم
:يتأي امبصوصخلا ىلع ،ةيرشبلا

،ةماعلا ةيريدملا يمدختسم رييست نامض –

،ةماعلا ةيريدملا لئاسووتاينازيم رييست نامض –

،ةيجراخلا حلاصملا تاينازيم ذيفنت –

ةيجراخلا حلاصملا تاينازيم رييست قيســنتو رـــيــــطأت –
 ،اهيمدختسمو اهلئاسوو

ةصصــخملا نيوــــكتلا جـــمارـــب ذيـــفـــنتو قـــيـــبـــطت ناـــمــــض –
نيوكتلا ةيجيتارتسا راــــــطإ يف ةماعلا ةيريدملا يمدختسمل
.ةرازولا يف

:ةيعرف تايريدم )4( عبرأ نم نوكتتو

:يتأي امب فلكتو،نيمدختسملل ةيعرفلا ةيريدملا -أ

،ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا لكايهلا يمدختسم رييست –

نامضو ،ةيجراخلا حلاصملا يمدخــتسم ريــــيست ريطأت –
.اهمييقتو اهتعباتم
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فـلكتو ،ةــــيفارشتسالا جـــهانملل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -أ
:يتأي امب

،يلكلا داصتقالا ةجذمن تاودأو تاردق ريوطت –

،يعامتجالاو يداصتقالا ليثمتلل ةيفارشتسا جذامن دادعإ –

ىلع يــنــــطولا داـــصـــتـــــقالا كولــــسل تاـــهويرانــــيــــس دادعإ –
،ديعبلاو طسوتملا نييدملا

،ليوطلا ىدملا ىلع ةيداصتقالا تاسايسلا رثأ سايق –

يداصتقالا طاشـــنلا تاعاـــطق روــــطت لوـــح ةاكاــــحم دادعإ –
.ليوطلا ىدملا ىلع

يداـــصــــتقالا عوـــنـــتلا تاـــساردل ةيــــعرـــفلا ةيرــــيدملا -ب
: يتأي امب صوصخلا ىلعفلكتو ،ةيجيتارتــسالا ةظقيلاو

،ةيداصتقالا تارشؤملا روطت ليلحتو ةعباتم –

داصتقالا ةينب روطت لوح ةيفارشــتسا تاـــسارد زاــــجنإ –
،ينطولا

داصتقالا عيونت لقاون لوح ةيفارشتسا تاسارد زاجنإ –
،نأشلا اذه يف ةيـــجيتارتــــسالا تاهيـــــجوتلا حارتــــقاو ،يـــنطولا

.ةيجيتارتسالا ةظقيلل تاموظنم عضوو حارتقا –

يداــــــصتقالا طــــيحملا ةـــــعباتمل ةــــيعرفلا ةـــــيريدــملا -ج
:يتأي امب فلكتو ،يلودلا

ةيلودلا قاوــسألل ةددـــحملا تارـــشؤـــملا ليلــــحتو ةعباــــتم –
،ةيجراخلا ةراجتلاو

طيــــحملاب ةلـــصلا تاذ ةيــــفارـــشتـــسالا تايـــنقــــتلا ريوطت –
،يلودلا

ىلع اهريثأتو ةـــيلودلا قاوــــسألا روــــطت ليلـــحتو ةــــسارد –
.ينطولا داصتقالا

ةيداصتقالا تاسايسلا مييـقتل ةيعرــــفلا ةيرـــيدــــملا -د
:يتأي امب فلكتو،ةيمومعلاو

،ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمكوحلا نيسحتل تاودأ حارتقا –

،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا جمارب ةعباتمو مييقت –

ةيمومعلاو ةيداصتقالا تاسايسلا ريثأت ميـــيقتو ليـــلحت –
،ومنلا ىلع

ةيداصتقالا تاــسايــــسلل يلكلا داصـــــتقالا قساـــنت ميــــيقت –
.اهتعاجنو

،ةيميلقإلا ةيمنتلا معدل راطإ حارتقا –

جماربلاو تاسايسلا رثأ مييقتو لماشلا قسانتلا ليلحت –
،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

،ومنلاو ةيمنتلا جماربل يلاملا رثألا مييقت –

ىربكلا ةيداصتقالا تاـــنزاوتلا رارقتـــــسا طورــــش ديدــــحت –
،ليوطلا ىدملا ىلع اهتمادتساو

ةيجيتارتسالا طاشنلا تاعاــطق روـــطت ةـــساردو دــــيدحت –
،يلودلا طيحملا عم اهتقالع يف

ةفرعمل ةيرورضلا فارشتــسالاو ليلحــــتلا تاودأ ةـــيقرت –
،ينطولا داصتقالاو عمتجملا تاروطت

جذامن دادعإ ىلع رهسلاو تاكاحملاو طاقسالا تاودأ ريوطت –
،يعامتجالاو يداصتقالا ليثمتلا يف ةيفارشتسا

ىربــــكلا تاناـــهرلاب قلعـــتت ةيــــضرع ليلاحتب ماــــيـــقلا –
.عمتجملل

:تايريدم )5( سمخ نم نوكتتو

،ةيفارشتسالا ةيداصتقالا ليلاحتلاو جهانملا ةيريدم )١
: يتأي امب ،صوصخلا ىلعفلكتو

،ةيفارشتسالا تاساردلا تاودأو ليلحتلا تاردق ريوطت –

ةــــــــيداصتقالا تاــــــسايسلا تاــــــكاــــــحــم تاردــــــــق رــــــيوطت –
،ليوطلا ىدملا ىلع ةيعامتجالاو

يلكلا داصــتقالا راـــطإل ةيفارشــــتسا تاـــهويرانـــيس دادعإ –
،ليوطلا ىدملا ىلع ةينازيملاو

،اهنـــيســـحتو فارشـــتسالاو ليلــــحتلا تارـــشؤم ميـــمــــصت –
،ةينعملا تاعاطقلاو تاسسؤملا عم لاصتالاب

،يداصتقالا ومنلا تاددحم لوح تاساردب مايقلا –

،ةيمنتلا جمارب دادعإ يف ةمهاسملا –

يداصتـــقالا فارشتـــسالا راـــطإ يف ةظـــقيلا طاــــشن ريوطت –
،يعامتجالاو

،ةمادتسـملا ةيــمــــنتلا لوـــح ةيفارشــــتسا تاــــساردب ماـــيـــقلا –

داصتقالا ىلع هرثأ سايقو يلودلا طيــحملا روطت ةعباــتم –
،ليوطلا ىدملا ىلع ينطولا

،ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمكوحلا نيسحتل تاودأ حارتقا –

داصتقالا عيونت لقاون لوح ةيفارشــتسا تاـــسارد زاــــجنإ –
.ينطولا

:ةيعرف تايريدم )4( عبرأ ىلع لمتشتو
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فلكتو ،نكسلا ةـسايس لـــيلحتل ةـــيعرفلا ةـــــيريدملا -د
:يتأي امب

،نكسلا لاجم يف ةلودلا لمع ةعباتمل تارشؤم دادعإ –

نكــــسلا تاــــسايــــس لوــــح ةيفارشـــتسا تاــــسارد زاجــــــــنإ –
.اهليومتو

،ةيرشبلا ةيمنتلاو يفارـغوميدلا لـــيلحتلا ةـــــيريدم )٣
: يتأي امب صوصخلا ىلعفلكتو

مييـــقتو ةيـــفارغوــــميدلا ةيعـــضولا لوــــح ليلاــــحتب مايقلا –
،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا ىلع اهروطت رثأ

،ةيرشبلا ةيمنتلا لاجم يف ققحملا مدقتلا ليلحتو سايق –

فاصنإلاو ناكسلا ةشيعم فورظ لوح تاساردب مايقلا –
،يعامتجالا

.يداصتقالا ومنلا يف ةيرشبلا تاردقلا ماهسإ مييقت –

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو

،ةـــــــيفارــــغوميدلا تاــــــساردــــلل ةــــــيعرفلا ةــــــيرــــيدــــملا -أ
:يتأي امب فلكتو

،ايفارغوميدلاب ةقلعتملا ةمولعملا ميظنت –

،ةيفارغوميدلا ةيعضولا لوح ليلاحتب مايقلا –

يفارغوميدلا روــطتلا لوـــح ةيفارشـــتسا تاــــسارد زاـــــجنإ –
.ةيهافرلاو يداصتقالا ومنلا يف هرثأو

:يتأي امب فلكتو،ةيرشبلا ةيمنتلل ةيعرفلا ةيريدملا -ب

،ةيرشبلا ةيمنتلاب ةقلعتملا ةمولعملا ميظنت –

،ةيرشبلا ةيمنتلا تارشؤم ةعباتمو سايق –

.نينطاوملل يشيعملا راطإلا يف ةلودلا لخدت رثأ ةسارد –

:يتأي امب فلكتو،ةيرشبلا تاردقلل ةيعرفلا ةيريدملا -ج

،يرشبلا لامسأرلا تانوكم نيسحت نع تاساردب مايقلا –

.يداصتقالا ومنلا يف يرشبلا لامسأرلا ةمهاسم سايق –

،ةـــــمادتسملا ةـــيميلقإلا ةــــيمنتلا تاـــــسارد ةـــــيرـــيدم )4
: يتأي امب صوصخلا ىلعفلكتو

،ةينعملا تاســـسؤملاو لكايـــهلا عم لاــــصتالاب ،ةكراــــشملا –
،ةيميلقإلا ةيمنتلا معد تاودأو جمارب ذيفنت لجأ نم

،ةيميلقإلا تايكيمانيدلا لوح ةيفارشتسا تاسارد زاجنإ –

ذيـــفـــنت يف ،ةيــــنعملا تاعاطـــقلا عم لاــــصتالاب ،ةمهاــــسملا –
ةمادتسملا ةيمـــنـــتلل ةيـــنـــطولا ةسايـــسلا تارايـــخو تاهيــــجوت
،يميلقإلا ىوتسملا ىلع

فلكتو،ةيعامتجالا لــيلاحتلاو تاــــساردلا ةـــــيريدم )2
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةيعاـــمتـــجالا تاعاطـــقلاب ةقلعـــتملا تارـــشؤـــملا ةعباـــــتم –
،اهليلحتو اهمييقتو

ةيعامتجالا ةيمنتلا تاسايس يف لماشلا كسامتلا ميــــيقت –
،ةينعملا تاسسؤملا عم

ليخادملاو ليغشتلا تاسايسب ةقلعتملا لئاسملا ةعباتم –
،دعاقتلا تاشاعمو

تاـــسارد ،ةــــيــــنعـــملا تاســـسؤـــملا عـــم نواعتــــلاب ،زاــــــــجنإ –
ةيمــيظــــنتلاو ةيجولونــــكتلا تالوــــحتلا راثآ لوــــح ةيـــفارــــشتسا

،لمعلا قوسو يحصلا ماظنلاو نيوكتلاو ميلعتلا ةمظنأ ىلع

دــــيدــــحت ىلإ يـــمرـــت ةيفارشـــتسا تاــــساردــــب ةرداــــبملا –
اهرثأو ةيعامتجالا ةيمنتلا لاجم يف ةيلبقتسملا تاجايتحالا
.يلاملا

:ةيعرف تايريدم )4( عبرأ ىلع لمتشتو

لــــمعلا قوــس لـــيلحـتو ةـــبقارمل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا -أ
:يتأي امب فلكتو ،لخدلاو

ةردقلاو ينطولا لخدلا عيزوت روطت طاقسإوةعباتم –
،رسألل ةيئارشلا

،هروطت قافآو لمعلا قوس ليلحت –

قوس تايكــيماـــنيد لوــــح ةيـــفارشتــــسا تاــــسارد زاـــــجنإ –
،لمعلا

.ليغشتلا تاسايس مييقتب مايقلا –

تاـــــــسايسلا لـــــيلحـتو ةـــــعباتمل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا -ب
:يتأي امب فلكتو،ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

ةيعامـــتجالا تاسايــــسلا جئاــــتن ميـيـــــقتل تارــــشؤـــم عـــــضو –
،ليوطلا ىدملا ىلع اهتاروطتو ةيفاقثلاو

ةيعامــتجالا ةيمـــنتلا لوـــح ةيفارشـــتسا تاــــسارد زاــــجنإ –
.ةيفاقثلاو

ميلعتلا ماـــظن لـــيلحـتو ةــــعباتمل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا -ج
:يتأي امب فلكتو،نيوكتلاو

ميلعــتلا ماـــظن قـــساـــنتو ميـــظـــنت لوـــح تاــــــساردب مايــــقلا –
،نيوكتلاو

ماــظن راوـــطأ فـــلتــخم لــــماـــكت ىوــــــتسم مــــيـــيقتب ماــــيقلا –
،نيوكتلاو ميلعتلا

ماــــــظن ةـــــعاجن نيــــــسحتل ةـــيفارشــــتساتاــــــسارد زاـــــــجنإ –
.نيوكتلاو ميلعتلا
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يعيبطلا لامسأرلا تانوكم نيسحت لوح تاساردب مايقلا –
،ةيتحتلا ةينبلاو

ةيتحتلا ةيـنبـــلاو يعيبطلا لامسأرلا ماهسإ ليلحتو سايق –
.يداصتقالا ومنلا يف

لاـــــصتالاب فـــــــلكتو،تاـــــمولعملا ةــــمظنأ ةــــيريدم )٥
ةــــمظنأوةــــيتامولعملاوةـــــنـــمقرلل ةـــماــــعلا ةــــيرــــيدملا عــــم
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةيداصتقالا مالــــــعإلا

ةيريدملل يلآلا مالعإلل يهيجوت ططخم ذيفنتو ميمصت –
يجيتارتسالا يلآلا مالعإلل يهيجوتلا ططخملا راطإ يف ةماعلا
،ةيلاملا ةرازول

ةدعاسملل ةمظنأ عضول ةماعلا ةيريدملا لكايه ةقفارم –
،رارقلا ذاختا ىلع

،ةماعلا ةيريدملل تانايبلا دعاوق ميظنتو ميمصت –

،ةماعلا ةيريدملا تاقيبطت ريوطت –

اهنمأو اهــتناـــيـــص ناـــمــــضو ةـــيــــمالـــعإ ةـــموـــظـــنم ةـــماـــــقإ –
،يتامولعملا

.ةيمقر مئاعد يف ةمولعملا رشن–

:ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو

،ةنايصلاو ةيتامولعملا تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا -أ
:يتأي امب فلكتو

،ةيتامولعملا تاودألاو زيهجتلا لاجم يف تاجاحلا ديدحت –

،تازيهجتلاو تاكبشلا ةنايص نامض –

.ةموظنملل يتامولعملا نمألا نامض –

تاقيبـــطتلاوتانايـــبلا دعاوـــقل ةيعرـــفلا ةيرــــيدملا -ب
:يتأي امب فلكتو،ةينواعتلا

،ةماعلا ةيريدملل ةينواعت ةيتامولعم لولح حارتقا –

ةكبـــشو ”باولا“ عـــقوـــمل ةيـــمـــهاــــست تاقـــيـــبـــطت عــــضو –
.اهرييست نامض عم ،”تنارتنألا“

:يتأي امب فلكتو،ةنمقرلل ةيعرفلا ةيريدملا -ج

،قئاثولل ينورتكلإ رييست ةماقإ –

،ةيمقر مئاعد يف ةمولعملا رشن –

.ةيمقرلا تاودألا لامعتسال ةينقتلا ةدعاسملا نامض –

.تاسارد )2( اريدم فارشتسالل ماعلا ريدملا دعاسي

تاعمتجملاو ةلودلا نيب ةكارشلا تاودأ ةيقرتو ريوطت –
،ةماعلا تاسايسلا ذيفنت يف نييداصتقالا نيلعافلاو ةيلحملا

ةيمنتلا لاجم يف رارقلا ذاختا ىلع ةدعاسملا تاودأ عضو –
،ةيميلقإلا

لاملا سأر لوح ةيفارشتساوةيليلحت تاساردب مايقلا –
.يداصتقالا ومنلا ىلع هراثآوةيتحتلا ةينبلاويعيبطلا

:ةيعرف تايريدم )4( عبرأ ىلع لمتشتو

فـــــلكتو،ةــــــيميلقإلا ةـــــيمنتلل ةـــــــيعرـــــفلا ةـــــيرـــــيدملا -أ
:يتأي امب

،ميلاقألا يف ةيمنتلا جمارب رثأ ةسارد –

تاذ ةيمنتلا تاسايس ةعاــــجن نيســـحت رصانع حارــــتقا –
،يميلقإلا رثألا

،ةيميلقإلا تايكيمانيدلا لوح ةيفارشتسا تاسارد زاجنإ –

ةيمنتلا لاجم يف رارقلا ذــــخأ ىلع ةدعاســــملا تاودأ عــــضو –
.ةيميلقإلا

فــــــلكتو،ةـــــمادتسملا ةــــــيمنتلل ةــــــيعرفلا ةــــــيرـيدـملا -ب
:يتأي امب

ةـــــــيمنتلا ةـــــسايس ةـــــعباتمل يفارـــــشتسا راــــطإ ذــــيفنت –
،ميلاقألل ةمادتسملا

ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت مييقتو ليلحتو ةعباتم –
.ةمادتسملا ةيمنتلل

نزاوــــــتلاو ةــــيئاضفلا ةــــيمنتلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا -ج
:يتأي امب فلكتو ،يوهجلا

تاعمتجملاو ةلودلا نيب ةكارشلا تاودأ ةيقرتو ريوطت –
،ةيمومعلا تاسايسلا ذيفنت يف نييداصتقالا نيلعافلاو ةيلحملا

نأشب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،تاسارد زاجنإ –
ةماعلا تاسايسلا ىلع ةيميلقإلا عباط ءافضإل لاكشألا لضفأ

،يوهجلا نزاوتلا روظنم نم ةيمنتلا جماربو

ريوطتو ميمصت يف ةينعملا تاسسؤملا عم ةكراشملا –
.يميلقإ ءاكذ زاهج

ةـــــــينبلاو يــــــعيبطلا لاـــــمسأرلل ةــــيعرفلا ةــــــيريدملا -د
:يتأي امب فلكتو،ةيتحتلا

ةينبلاو يعيبطلا لامسأرلل تانّوكم لوح تاساردب مايقلا –
،ةلودلا لخدت تايوتسم ديدحت لجأ نم ةيتحتلا
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،قـــــئاثولاورـــــييستلالـــــئاسولةـــــيعرفلاةـــــيريدملا -ج
 :يتأيامبفلكتو

مزاوللاوتازيهجتلاوداتعلانمتاجايتحالامييقتوديدحت –
،اهرييستواهئانتقانامضوحلاصمللنسحلاريسللةيرورضلا

،ةينعملاةزهجألاولكايهلاعملاصتالاب

.فيشرألاظفحوقئاثولارشننامض –

،تاكلهتسملا نوزخمنامض –

ةرازول ةيزكرملا ةرادإلل تارايسلا ةريظح رييستنامض –
.ةيلاملا

طــــــــيحموةـــــيدعاقلا تآـــــشنمللةـــــيعرفلاةـــــيرـــيدملا -د
 :يتأيامبفلكتو،عقوملا

زيهجتلل ةيدعاقلا تآشـــنملا جــــمارب ديدــــحت يف ةمهاــــسملا –
،ةيلاملا ةرازول

ةيدعاقلا تآشنملا زاجنإل عورشم يأ يف قبسم يأر ءادبإ –
 ،هذيفنتوهتعباتم نامضوتازيهجتلا ءانتقاو

،عقوملا طيحمظفحوةنايصلةطخذيفنتنامضودادعإ –

عم عقوملا فيظنتوةنايصلا دوقع ذيفنت نامضودادعإ –
،نييجراخلا تامدخلا يمدقم

،عقوملا ىوتسم ىلع ةئيهتلا لاغشأنامض –

ةيامحوتازيهجتلاو ءارضخلا تاحاسملا ةنايصنامض –
.عقوملا

فــــــلكتو،ةــــــيرــــشــبلادراوـــــــملاةـــــــيرــــــيدــــم :11ةّداملا
 : يتأي امب صوصخلا ىلـــع

نيمثتو رييستةنرصعةسايسقيسنتوهيجوتوةيقرت–
،ةرازوللةيرشبلادراوملا

ةيرورـــضلا ةيرشـــبلالئاــــسولانـــمتاجايــــتــــحالاميــــيقت –
عملاصتالاباهل ةرطسملا فادــهألاقيـــقحتوحلاــــصملا ريسل

،ةرازولالكايه

نامضو ةرازولابةصاخلانيوكتلاةسايسهيجوتودادعإ –
 ،لكايهلاهذهعمقيسنتلاب اهمييقتواهقيبطت

ةفلــــكملا ةيـــنــــطولاتائــــــيهلاىدلةــــيلاـــملاةرازوليـــــثـــــمت –
.ةيرشبلادراوملارييستةسايسب

 : ةيعرفتايريدم)4(عبرأنمنوكتتو

تآـــــــشـــنـــملاو لــــــئاسوــــلاوةــــــيــــــلاـــملا ةــــــــيرــيدــــــم:01ّةداملا
 : يتأي امب صوصخلا ىلعفلكتو،ةيدعاقلا

عمقيسنتلابةيزكرملاةرادإلاةينازيمعورشمدادعإ –
،ةيلاملا ةرازولكايه

،ةيزكرملاةرادإللةصصخملاةينازيملاذيفنتنامض –

ةرازوزيهجتوةيدعاقلاتآشنملاتايلمعيفيأرلاءادبإ –
،اهذيفنتواهقيبطتةعباتموةيلاملا

ةينقتلاتآشنـــملاوتايانــــبلاةنايـــصوحالــــصإرييــــست –
،ةيزكرملاةرادإلل

نســــحلاريـــــسللةيرورــــضلاةـــيداـــــملالئاــــسولاريــــيست –
،اهبةلصتملاةيزكرملاةرادإلالكايهل

لفكتلااذكوتايقتلملاوتاودنلليداملاميظـــنتلانامــــض –
،ةيبنجألادوفولاتاقفنب

تاراطإوناوعألبقنمةزجنملاتامهملاميظنتنامض –
،مهبلفكتتيتلاةرازولا

.ةيزكرملاةرادإلاعقومةنايصتابيترترييست –

 : ةيعرفتايريدم)4(عبرأ نمنوكتتو

،تاقفصلاو ةبساـــحملاوةينازــــيمللةيعرفلا ةيريدملا -أ
:يتأيامبفلكتو

،اهذيفنتمييقتوةيزكرملاةرادإلاتاينازيمذيفنتودادعإ –

ةقلعتملاةيبساحملاوةينازيملاتايلمعلاذيفنتوةـــجلاعم –
،ةيزكرملاةرادإلاةينازيمب

طورشلارتافدريضحتيفةيلاملاةرازولكايهةدعاسم –
،اهدادعإو

ةفرظألاحتفوتاقفــصللةـــيرازولاناــــجللاةناــــمأناــــمض –
،ةيمومعلاتاقفصلابةقلعتملاضورعلامييقتو

تاقفصلاةنجلىلإرييستلاوزيهجتلادوقعميدقتوةسارد –
.ةيمومعلا

،ةـــــينقتلاتازـــــيهجتلاةـــــنايصلةـــــيعرفلاةـــــيريدملا -ب
 :يتأيامبفلكتو

تاـــــــكبــــشلاوتازيـــهـــجـــتلاةـــناـــيـــصوحالــــصإىلعرــــهــــسلا –
،ةيانبللةينقتلا

ةقلعـتملاتاـــمدــــخلادوــــقعمارــــبإوطورــــشلارــــتاـــفددادــــعإ –
قيرطنعاهرييـست دنســـــملاتازيــــهـــجتلاةناـــــيــــصوحالــــصإب
.ةلوانملا
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نيوكتلاىلإتاجاحلاليلحتيفةرازولالكايهةدعاسم –
،اهذيفنتوتاططخملاهيجوتو

جــــمارـــبلالداــــبـــتونواعـــتلاتاــــقالـــعرـــيوــــطتوةناـــــيص –
تائيهوتاســـسؤمعمتاـــــمولعملاوقئاــــثولاوةيـــــجوغاديبلا
،نيوكتلا

رييستتاــسراـــمميفيلــــخادلاقيــــقدـــتلاباـــيرودمايـــــقلا –
.ةيرشبلادراوملا

فلكتو،ةنيزــخــــللةــيـــئاـــضـــقلاةـــلاكولاةيريدم:2١ةّداملا
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

تائيهلامامأةلودلاليثمتلةينوناقلاةلاـــكولاةسراــــمم –
وأةنئادءاوساهنالعإىلإةيــمارلاىواــــعدلالكيفةيئاـــــضقلا

 ،ةنيدم

ةيداملاحلاصملاةيامحنامضلةمزاللاريبادتلالكذاختا –
،نييمومعلاناوعألاوةيمومعلاةنيزخللةيونعملاو

نيدلانمءاربإوةيلوؤــسملانمءافــــعإلاتابــــلطةــــسارد –
ةنيزخلاونيدمونويمومعلانوبساحملااهمدقيتلالباقمالب
،ةصتخملاةيراشتسالاتائيهلايأرذخأدعبكلذوةيمومعلا

،ةيلاملاريزوىلإاهميدقتو

ةيريدملةمدقملاةينوــــناـــقلاةراشتــــسالاتابلــــطةـــسارد –
،ةنيزخللةيئاضقلاةلاكولا

تافلاخموبكترماهلــسرييتلاةحلاــــصملاتابــــلطةسارد –
.تاحلاصمللةينطولاةنجللاىلإفرصلا

 : ةيعرفتايريدم)5(سمخنمنوكتتو

ةـــــــلودلالاوــــــمأىلـــــعظاـــــفــــــحللةـــــيعرــــفلاةـــــــيرــــيدــــملا -أ
:يتأيامبفلكتو،ةزكرمملاريغحلاصملاو

ةبكترملاةيئازجلاتافلاخملابةقلعتملاتافلملاةسارد –
سالتخاتايلمعةجيتناميس ال،ةيمومعلاةنيزخلابةرضملاو
،ديدبتلاوةقرسلاوةيمومعلالاومألا

سيسأتلاقيرطنع،ةصتخملاةيئازــجلامكاــــحملاراطــــخإ –
،ةيمومعلاةنيزخلاهتلمحتيذلاررضلاحالصإليندمفرطك

نيماحملاعملاصتالاب،ةيئاضقلاتاءارجإلاريسةعباتم –
.ةعوفرملاىواعدلا ءاهتناةياغىلإ،ةينعملاتارادإلاو

حلاصملاوةلودلاناوـعأةـــيامحلةـــيعرفلاةــــيريدملا -ب
:يتأيامبفلكتو،ةزكرمملاريغ

اهناوعأنععاـــفدلاويــــندمفرــــطكةلودلاليــــــثمتنامــــض –
فذقلاوأفنعلالئاسو وأتاناهإلاوفـــنعلالاــــمعأاياـــحــــض

،اهتسراممةبسانمبوأمهفئاظوةسراممءانثأ

ةرادإلايــــــمدــــختسمرـــــييستلةـــــيعرـــفلاةـــــيرــيدملا -أ
:يتأي امب فلكتو،ةيزكرملا

لكايهيمدخــــتسملةينــــهملاتاراســــملارييــــستناــــمض –
ةقلعتملاتاراسملايفةمهاسملاو،اهلنيعباتلاةيزكرملاةرادإلا

لكيهلكبةصاخلاتاءافكلاذخأعمنيرخآلانيمدختسملاب
،نابسحلايف

،ةـــيزكرـــملاةرادإلاريــــسلةيرورــــضلاتادادــــعتلاديدــــحت –
،ةينعملالكايهلاعملاصتالاب

ةقلعتملاتايطـــعملاوتاــــمولــــعملارـــشنوليلــــحتودادــــعإ –
،ةرازولايمدختسمب

نيمدخــــتسملاريـــيستبةلــــصـــتملاتاعزانــــملابلفـــكــــتلا –
.اهصاصتخالاجملةعباتلا

،تاءاـــفكلاوتاراــــطإلارــــييستلةــــيعرفلاةــــيريدملا -ب
:يتأي امب فلكتو

ايلعلاتاراطإلاعومجملينهملاراســملارـــيـــيستناــــمض –
،ةلثامملاتاراطإلاوةرازولل

،مهفيظوتوتاراطإلاءاقتناتاءارجإقيبطتوحارتقا –

.اهنييحتوتاءافكللةيرازوةيقاطبكسم –

:يتأي امب فلكتو،نيوكتللةيعرفلاةيريدملا-ج

هقــــيــــســــنتوةرازوـــــللنيوــــكتلليهيــــجوتططـــــخمعــــضو –
،هذيفنتمييقتو

ةياصوتحتةعوضوـــملانيوكتلالكايهطاشنهيجوت –
ططخمللاقبطاهمييقتواهقيسنتواهطيشنتو،ةيلاملاةرازو
،رطسملانيوكتلليهيجوتلا

تاـجاــــحةيـــــبلـــتلةـــيرورــــضلالئاـــسولاعـــــضوىلعرهـــــسلا –
،ةرازولايفةيعونلانيوكتلا

ةرادإلايمدختسملنيوكتلاتاطاشنقيبطتوميمصت –
.ةينعملالكايهلاعملاصتالاب،ةيزكرملا

فلكتو،ةيرشبلادراوملانيمثتلةيعرفلاةيريدملا -د
:يتأي امب

مكحتلاوةيرشبلادراوملاطيطختلجذومندادعإوديدحت –
،تادادعتلايف

نــــهـــملاروـــطتلوـــحةـــيـــــفارــــشتـــساةــــسارديأبماـــــيـــــقلا –
،تاءافكلاو

تاراسموةينهملاعورفلاونهملاتايعجرمدادعإوحارــتقا –
،ىرخألالكايهلاعملاصتالاب،ةينهملاةايحلا
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:يتأيامبفلكتو،لاصتالاةيريدم :٣١ ةّداملا

اهذيفنتبمايقلاوةرازولللاصتالاةيجيتارتسادادعإ –
،ةينعملالكايهلاعملاصتالاب،اهقيبطتةعباتمو

،ةرازولالخاديفوجراخلاعملاصتالاميظنت –

،لاصتالابةقلعتملاةرازولالامعأةيقرت –

 .ةرازولاتاروشنمماجسناىلعرهسلا –

 : نيتيعرف)2(نيتيريدمنمنوكتتو

،لاصتالاجهانمديحوتومالعإللةيعرفلاةيريدملا-أ
:يتأيامبفلكتو

،لاصتالاتايجيتارتساديدحت –

ذاختاىلعةدعاسمللةيرورضلاةيلاملاةمولعملاعمج –
،رارقلا

،ةيلاملاعاطقبةقلعتملاثادحألاةعباتم –

،ةيلاملاةرازوبلاصتالاقاثيمدادعإ –

،اهثيدحتولاصتالاتادنسلاخدإ –

.داشرإلاوراهشإلالئاسوميمصت –

فــــــلــــكتو،فـــيـــشرألاورشــنللةيـــعرـــفلاةيرـــيدــملا -ب
:يتأيامب

،ةمئالملامالعإلاتادنسحارتقا –

،ةدحومرشندعاوقحارتقا –

،راهشإلاوةفاحصلايلماعتمعمرشنلاتايلمعةعباتم –

عيـمــــجبةـــيلاــــملاةرازوقئاـــــثووتاروــــشـــــنملك ظــــفــــح –
.اهلاكشأ

بجومببتاكميفةيزكرملاةرادإلاميظنتددحي:41 ةّداملا
ةفلكملاةطلسلاوةيلاملابفلكملاريزولانيبكرتــــشمرارق
.ةيمومعلاةفيظولاب

463–70 مقريذيفنتلاموسرـــملاماــــكحأىغـــــلت:51 ةّداملا
ةنسربمفون82 قفاوملا8241ماعةدعــقلايذ81 يفخرؤــــــملا

،ةيلاــــملا ةرازول ةيزكرـــــملا ةرادإلا ميـــــظنت نمضــــتملاو7002
.ممتملاولدعملا

ةّيمسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رـــشـــــني :٦١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي6 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع لاّوــــش٥2 يف رئازــــــجلاب رّرح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

لاعفألاببــسب،ايـــندمةلوؤــــسملاةلودلاليثـــــمتنامــــض –
ةسراممءاـــنثأريـــغلاقــــحيفاهــــناوــــعأاهبــــكترييتلاةراـــــضلا

،اهتسراممةبسانمبوأمهفئاظو

نيماحملاعملاصتالاب،ةيئاضقلاتاءارجإلاريسةعباتم –
 .ةعوفرملاىواعدلا ءاهتناةياغىلإ،ةينعملاتارادإلاو

:يتأيامبفلكتو،ةيندملااياضقللةيعرفلا ةيريدملا -ج

ناوعأاهيفببستيتلارورملاثداوحتاعزانمبلفكتلا –
،ةيرادإلاتارايسلالامعتساباهلاوضرعتوأةلودلا

رورمثداوـحيفاوبـــــبستنــــيذلاةلودلاناوـــــــعأةدعاســــم –
،مهنععافدلاو،اهلاياحضاوناكوأ

تالاحلارادصإوأيندمفرطكسيسأتلاقيرطنع،رهسلا –
ةسرامماذكو،ةلودلاهتلمحتيذلاررضلاحالصإىلع،ةيذيفنتلا
ءاطخأنوــــــــبــــكترـــينــــيذلاةلودلاناوـــــعأدـــضعوـــــجرلاىواــــعد

،مهماهمةسرامميفةميسج

ةــــلودلاةـــــنادإةنمــــضتملامكاــــحملاتارارــــقلالغـــتــــسا –
،ةبسانملانعطلاقرطلامعتساب،ةيندمتاضيوعتب

.ةلودلاقتاعىلععوضوملاتاضيوعتلاماظندادعإ –

فــــلكتو،ةــــــينوناقلاتاــــساردللةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا -د
:يتأيامب

عيراــشــــمىلعةقداــــصملاتاءارــــجإةـــــسارديفةمهاــــــسملا –
ةيريدمماهمبةلصلاتاذةيميظنتلا وأةيعيرشتلاصوصنلا
،اهتعباتمواهدادعإو،ةنيزخللةيئاضقلاةلاكولا

ةيريدملةمدقملاةيـــنوناـــــقلاةراشتــــسالاتابـــلطةــــسارد –
،ةنيزخللةيئاضقلاةلاكولا

صخياميفةصـــصخــــتموةماــــعةـــينوــــناقةــــظقيناــــمض –
،ةيئاضقلاماكحألاوميظنتلاوعيرشتلا

ةينطولاةنجللاىلإاهلسرييتلاةحلاصملاتابلطةسارد –
ميظنتوعيرشتبةقلعتملاتافلاـــخملاوبــــكترمتاحلاــــصملل
ىلعرهسلاو،جراخلاىلإونملاومألاسوؤرةكرحوفرصلا

.ةرداصلاتارارقلاذيفنت

:يتأيامبفلكتو،ةماعلااياضقللةيعرفلاةيريدملا - ـه

نويدلانملباــــقمنودبءافــــعإلاتافــــلمريـــيـــــستناـــمــــض –
،ةيلوؤسملانمءافعإلاتافلمو

.ةماعلااياضقلارييستنامض –



ـه244١ ماع ةدعقلا وذ744  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس وينوي٥١ 46

قفاوملا2441 ماـــع لاوــــش22 يفخّرؤـــــــم يـــسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويــنوي3
.لدعلا ةرازوب

––––––––––

2441 ماع لاوــش22 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرــــم بــــجومب
،شالب ديمحّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويــنوـــي3 قـــــفاوملا

ىلع ءانب ،لدعلا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب
.هبلط

–––––––––––H–––––––––––

قفاوـــــــملا2441 ماع لاوـــش22 يفخّرؤم يـــسائر موسرم
ةنــــيـــمألا ماــــهم ءاهنإ نمــــــضتي ،1202 ةنــــــس ويــــنوي3
.ةيادرغ ءاضق سلجمل ةماعلا

––––––––––

قفاوملا2441 ماع لاوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يرمــــــعلا موـــتلك ةدّيــــسلا ماــــهمىهـــنت ،1202 ةنــــس ويــــنوــــي3
اهجامدإ ةداــــعإل ،ةيادرــــغ ءاضق سلـــــجمل ةماع ةنيمأ اهتــــفصب

.ةيلصألا اهتبتر يف
–––––––––––H–––––––––––

قفاوــملا2441 ماـــــع لاوــــــش22 يفخّرؤم يـــسائر موسرم
نيـــمألا ماــــهم ءاـــهنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنـــــس ويـــــنوــــي3
ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألل ماعلا
.ةيبرعلا ةغلل

––––––––––

2441 ماـــــع لاوـــش22 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرـــم بــــجومب
دنحم يسّديسلا ماهمىهـنت ،1202 ةنــــس وـــيــــنوـــي3 قــــفاوملا
ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألل اماع انيمأ هتفصب ،ينايزم ريديإ

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا2441 ماــــع لاوـــش92 يفخّرؤـــــم يـــــسائر موسرم
ةـــسائر يف نييــــعتلا نمــــضــــتي ،1202 ةنــــس ويـــنوي01
.ةّيروهمجلا

––––––––––

2441 ماــــع لاوــــش92 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
ةيتآلا ناّديسلاو ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس وينوـي01 قـــفاوــــملا
: ةّيروهمجلا ةسائر يف ،مهؤامسأ

،تاساردلل ةريدم ،ةبماشوب ةيدان–

،تاساردلل اريدم ،تيزامأ ةفلاخوب–

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يرمخ اضر–

قفاوملا2441 ماع لاوـــــش92 يفخّرؤــــــــم يسائر موسرم
ىدل راشتسم نييعت نمضتي ،1202 ةنــــس وينوي01
ةينــطولا تامـــظنــــملاب ّفلكم ،ةّيروهــــــمــــجلا ســـــيئر
.ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلاو

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2–29و7–19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

92 يف خّرؤملا70–02 مقر يسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا0202 ةنــس يفناـــــج52 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
لّدعملا ،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي
،مّمتملاو

8 يف خّرؤــملا93–02 مـــــقر يــــسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةنــــــس رــــياربــــف2 قــــفاوـــــملا1441 ماـــــع ةيناــــــثلا ىداـــــمج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

اراشتسم ،يسوانول ديــــــمح دّيـــــــسلا نّيعي : ىلوألا ةداملا
ةيلودلاو ةينطولا تامظنملاب اّفلكم ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل
.ةيموكحلا ريغ تامظنملاو

ةّيمسّرلا ةدــيرـــــجلايفموــــسرــــملااذــــهرشـــــني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي01 قـــفاوملا2441 ماع لاوــــش92 يف رئازـــــجلاب رّرح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––H–––––––––––

قــــفاوـــملا2441 ماـــــع لاوـــــــش22 يفخّرؤم يسائر موسرم
يســيئر ماهـــم ءاهـــنإ نمــــضـــتي ،1202 ةنـــــس ويــــنوي3
.نيتيالو نمأ

––––––––––

2441 ماع لاوــش22 يف خّرؤـــم يــــسائر موسرــــم بجوــــــمب
،امهامسا يتآلا نيّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وينوي3 قفاوملا

امهــــفــــيلــــكتل ،نيـــتـــــيتآلا نيــــتيالولا نـــــمأل نيــــســــيئر امهـــتـــــفصب
: ىرخأ فئاظوب

،ةديلبلا ةيالو يف ،ريرس دـمحم–

.رئازجلا ةيالو يف ،روقاش دـمحم–

ةّيدرف ميسارم
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قـــــفاوــــملا2441 ماــــــــع لاوــــش21 يفخّرؤــــــم يذيفنت موسرم
ةراجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42

.سابعلب يديس ةيالو يف

––––––––––

2441 ماــــع لاوــــش21 يف خّرؤــــم يذيفـــنت موـــسرــــم بجومب
لصـــــــــيفدّيسلا ماـــــهمىهـــــــنت ،1202 ةنـــس وياـــم42 قــــــــفاوــــملا

يديـــس ةـــيالو يف ةراجــــتلل اريدم هتفــــصب ،بيـــطلا ديمــــحلا دبع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،سابعلب

–––––––––––H–––––––––––

قــــفاوـــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤم يذيـــفنت موسرم
ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42
.ضيبلا ةيالو يف ناكسلاو

––––––––––

2441 ماــــع لاوـــــش21 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موــــسرم بجومب
نيعامسدـّيــسـلا ماــــهـمىـهــــنــــت ،1202 ةـنـــــس وــــياـــــم42 قــــفاوـــــملا

،ضيبلا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،ميهارب نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––H–––––––––––

قــفاوـــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موسرم
ةّفلــــكم ماهــــــم ءاهـــنإ نمــــضــــتــــي ،1202 ةــــنــــس وـــياــــم42
ليغــشـــتلاو لمـــعلا ةرازوــــب صيـــخلـــتلاو تاــــساردلاب
.يعامتجالا نامضلاو

––––––––––

2441 ماــــع لاوــــش21 يف خّرؤــــــم يذيـــفـــنت موـــسرـــم بجومب
،سودق ةجاح ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا

ليغشتلاو لمعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،يعامتجالا نامضلاو

–––––––––––H–––––––––––

قــــفاوــــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـس وياـــم42
.اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب

––––––––––

2441 ماع لاوـــــــش21 يف خّرؤــــم يذــــيفــــنت موــــسرم بــــجومب
ةريخ ةدّـيـسـلا ماـــهـمىـهــــنـت ،1202 ةـنــــــس وـــــياــــــم42 قـــــــفاوــــــملا
ةيعـــمـــسلا رارـــضألل رـــيدم ةـــــبئاــــن اهـــتفــــصب ،ليـــحر يلاليــــجلا مأ

ةئيبلا ةرازوب ةفيظنلا تالقنتلاو ءاوهلا ةيــعوـــنو ةـــيرصــــبلاو
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو

قفاوــملا2441 ماــــع لاوــــش22 يفخّرؤـــــم يسائر موــــسرم
ناويدلا ريدم نييعت نمضــتي ،1202 ةنــــس وــــينوي3
.تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا

––––––––––

2441 ماـــع لاوـــش22 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم بــــــجومب
،يمساقلب ديجملا دبع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوي3 قفاوملا

.تاقباسملاو تاناحتمالل ينطولا ناويدلل اريدم
–––––––––––H–––––––––––

قـــفاوـــملا2441 ماــــــع لاوـــــش22 يفخّرؤــــــم يسائر موسرم
ةسردملا ريدم نييعت نمــضــــتي ،1202 ةنــــس وينوي3
.نداعملاو مجانملل ايلعلا ةينطولا

––––––––––

قفاوملا2441 ماع لاوش22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،يدمحس نب ميلس ّديسلا نّيعي ،1202 ةنـــــــس وــــينوي3
.نداعملاو مجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملل

–––––––––––H–––––––––––

قـــفاوـــملا2441 ماــــع لاوــــــش22 يفخّرؤـــــم يسائر موسرم
ةسردملا ريدم نييعت نمـــضتي ،1202 ةنـــس ويــــنوي3
.يرلل ايلعلا ةينطولا

––––––––––

2441 ماع لاوـــش22 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرـــم بــــجومب
،شوبح ديمحلا دبع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس وينوـــي3 قفاوملا

.يرلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا2441 ماع لاوـــش22 يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــــسرم
ريدم بئان نيـــيـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس وـــيــــنوـــــي3
يـــــــعاـــمــــتــــجالاو يداــــصــــتــــقالا يــــنــــطوـــــلا سلـــــجــــــملاب
.يئيبلاو

––––––––––

2441 ماـــع لاوـــش22 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــسرــــم بــــجومب
،ةيافرط لالـيب ّديــــسلا ّنيــــــعي ،1202 ةنــــس وـــيــــنوـــي3 قـــــفاوـــــملا

يداصتقالا ينطولا سلـــــجملاب ةبساحملاو ةيلاــــملل ريدم بئان
.يئيبلاو يعامتجالاو

–––––––––––H–––––––––––

قفاوـــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤـــــم يذيفنت موسرم
ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام42

.ةماعنلا ةيالو يف
––––––––––

2441 ماــــع لاوــــش21 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موــــسرم بجومب
رداقلا دبعّديسلا ماهــــمىهـــنت ،1202 ةنـــس وـــياـــم42 قــــفاوــــملا
هفيلــــكتل ،ةماعـــنلا ةـــيالو يف ةيبرــــــتلل اريدم هتفـــــصب ،ديعلبوأ
.ىرخأ ةفيظوب



ـه244١ ماع ةدعقلا وذ744  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١202 ةنس وينوي٥١ 48

قـــفاوـــملا2441 ماـــع لاوــــش21 يفخّرؤـــــم يذيفنت موسرم
ليغشتلا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنـــس ويام42

.ركسعم ةيالو يف
––––––––––

2441 ماــــع لاوــــش21 يف خّرؤــــم يذيفــــنت موـــسرــــم بجومب
،سودق ةجاــح ةدّيـــسلا نّيـــعت ،1202 ةنــــس وياــــم42 قـــــفاوـــملا

.ركسعم ةيالو يف ليغشتلل ةريدم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا2441 ماع لاوـــش21 يفخّرؤــــم يذيـــــفنت موسرم
ةرازوب شتفم نييــعت نمضـــتي ،1202 ةنـــس وــــياــــم42
.ةئيبلا

––––––––––

2441 ماـــع لاوــــش21 يف خّرؤــــم يذـــيفـــــــنت موــــسرم بجومب
،نانرق نب دلاخ ّديــــسلا ّنيــــعي ،1202 ةنــــس وـــياـــم42 قــــفاوــــملا

.ةئيبلا ةرازوب اشتفم

–––––––––––H–––––––––––

قــفاوــــملا2441 ماـــــع لاوــــش21 يفخّرؤــــم يذيفنت موسرم
ةئيبلا ةرـــيدم نييـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس ويام42

.ضيبلا ةيالو يف
––––––––––

2441 ماـــــع لاوــــش21 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موــــسرم بجومب
يلاليجلا مأ ةريخ ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنـــــــس ويام42 قــــــفاوملا

.ضيبلا ةيالو يف ةئيبلل ةريدم ،ليحر

–––––––––––H–––––––––––

قفاوــــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤــــم يذيفنت موسرم
ريدـــم ةبئاـــن نييــــعت نمــــضــــتي ،1202 ةنـــــس وـــياـــــم42
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب

––––––––––

2441 ماـــــع لاوــــش21 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موــــسرم بجومب
ةبئان ،شابد ىليل ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ويام42 قفاوــملا

.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازوب ةينوناقلا تاساردلل ريدم
–––––––––––H–––––––––––

ماـــع ناـــبـــعــــش22 يف ناـخّرؤـــــم ناــيذــيــــفــنــت ناــموسرــم
ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ليربأ5 قـــفاوــــملا2441
ةـــيئاـــملا دراوــــملا ةرازوــــب نـــيرـــيدـــم باوــــن ماــــــهم
.)كاردتسا(

––––––––––

ماع ناضــــمر03 يف رداــــــــصلا53 ددعلا– ةيمــسرلا ةديرـــجلا
.1202 ةنس ويام21 قفاوملا2441

:21 رطسلا ،يناثلا دومعلا ،52 ةحفصلا

،”ةبساحملاو ةينازيملل ريدم ةبئان“ : نم الدب–

.”ةيرشبلا دراوملل ريدم ةبئان“: أرــــقــــي–

 ......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

قفاوــــــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤـــــم يذيـــــفنت موسرم
ريدم يبئان نيـيـــــعت نمــــضــــتي ،1202 ةنــــس وـــياــــم42
.ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب

––––––––––

2441 ماـــع لاوــــش21 يف خّرؤــــم يذيفــــنت موـــــسرـــم بــــجومب
،امهامـــسا يتآلا ناّديــــسلا ّنيــــعي ،1202 ةنــــس وياـــم42 قــــفاوــــملا

: ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةرازوب ريدم يبئان

،تامولعملا ةمظنأو يلآلا مالعإلل ريدم بئان ،نامدع مالسإ–

.دوقعلاو تاقفصلل ريدم بئان ،داجمل دـمحم–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوــــملا2441 ماــــع لاوــــش21 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موسرم
ةيـــبرـــتلا ريدم نييــــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس وـــياــــم42

.نارهو ةيالو يف
––––––––––

2441 ماـــــع لاوـــــش21 يف خّرؤـــــم يذيــــفـــنت موـــــسرم بجومب
،ديعلبوأ رداقلا دبع دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا

.نارهو ةيالو يف ةيبرتلل اريدم
–––––––––––H–––––––––––

قـــفاوـــملا2441 ماــــع لاوـــش21 يفخّرؤــــم يذيفــــنت موسرم
يوهجلا ريدملا نييعت نمــضـــتي ،1202 ةنــــس وـــياــــم42
.نارهوب ةراجتلل

––––––––––

2441 ماــــع لاوـــش21 يف خّرؤــــم يذيــــفـــنت موــسرـــم بــجومب
ديمحلا دبع لصيف ّديـسلا ّنيعي ،1202 ةنــــس ويام42 قفاوــــملا
.نارهوب ةراجتلل ايوهج اريدم ،بيطلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوــملا2441 ماـــع لاوــــش21 يفخّرؤـــــم يذيفنت موسرم
دهعملا ريدـــم نيـــيــــعت نمـــضــــتي ،1202 ةنـــــس وـــياــــم42
.ةداعسوبب ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا

––––––––––

2441 ماـــع لاوــــش21 يف خّرؤــــــم يذيـــفــــنت موـــسرــــم بجومب
اريدم ،ىلعلب يقوش ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا
.ةداعسوبب ةحايسلاو ةقدنفلل ينطولا دهعملل

–––––––––––H–––––––––––

2441 ماع لاوــــش21 يف ناــــخّرؤــــم ناــــيذيــــفـــــنت ناموسرم
نيريدم نييعت نانمضتي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا
.نيتيالو يف ناكسلاو ةحصلل

––––––––––

2441 ماـــع لاوـــــش21 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موـــسرم بـــــجومب
اريدم ،انيك ناوضر ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام42 قفاوملا
.ةفلجلا ةيالو يف ناكسلاوةحصلل

–––––––––––––––––

2441 ماـــــــع لاوــــش21 يف خّرؤــــم يذيفــــنت موــــسرــم بجومب
،ميهارب نب نيعامس ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنــس ويام42 قفاوملا

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ناكسلاو ةحصــلل اريدم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
: ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلا ناونعب–2

ةماــــــعلا ةيريدـــملا نع لثـــمم ،ةحــــيلـــخ رداـــــقلا دــــبعّديسلا–
،ينطولا نمألل

،ينطولا كردلا ةدايق نع لثمم ،شورم رينم ّديسلا–
ةحفاكمل ينطولا ناويدلا نع ةلثمم ،شادق ةينغ ةّديسلا–

،اهنامدإو تاردخملا
ةحصلل ينطولا دهعملا نع ةلثمم ،رايك ةدنه ةّديسلا–

.ةيمومعلا
: يندملا عمتجملا ناونعب–3

يرئازجلا ىدتنملل ةماعلا ةنيمألا ،شيرح ةنيمأ ةّديسلا–
،بابشلا ةيقرتو تاراطإلل

ةيعمجلل ةيــــملعلا ةنـــجللا ســـيئر ،لابــــط ديــــشرّديسلا–
.ةيعامتجالا تافآلا ةحفاكمل ةظقيلاو يعولل ةينطولا

: تاءافكلا ناونعب–4

،يــــنالـــعز ديــــجــــملا دبعّديـــسلاو قوـــتـــعم لاـــــمـــــجّديسلا–
،مارجإلا ملع لاجم يف امهتءافكب فرتعم )2( ناتيصخش

،عامتجالا ملع يف صتخم ،يراتسملا يلاليجّديسلا–
.سفنلا ملع يف ةصتخم ،داوز ةليلد ةّديسلا–

ةعانصلا ةرازو
سرام13 قــفاوـــملا2441 ماــــع نابعــــش71 يفخّرؤم رارق

ةيقرتل ةينطولا ةنّجللا ةليـــكشت دّدـــحي ،1202 ةنس
.ةيعانصلا ةيسفانتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا2441 ماـع نابـــعــــش71 يف خّرؤــــم رارـــق بـــجومب
ةنـــّجللا ءاــــضــــعأل ةيـــمــــسالا ةمئاــــقلا دّدــــحت ،1202 ةنــــس سراــــم
ماـــكـــحأل اقيــــبــــــــطت ،ةيعانــــصلا ةيســـفانتلا ةيــــقرتل ةيـــــنـــطولا
يف خّرؤـــملا361-61 مـــــقر يذيفـــنـــــــتلا موــــسرــملا نم11 ةداــملا

دّدحي يذلا6102 ةنس وينوي2 قفاوملا7341 ماع نابعش62
203-421 مـقر صاخلا صيــصـــــــخـــتلا باــســــح ريــــيست تايــــــفيك
تاســـسؤــــملا رـــيوـــطت مــــعدل ينـــطولا قودنـــصلا“ هــــــناوــــنــــع يذلا
ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريــغـــصلا
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا ،”ةيعانصلا

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،دنق زيزعلا دبع ّديسلا–
،اوضع ،ةعانصلا ريزو لثمم ،نوقع دادقم ّديسلا–
،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،مياص دمحأّديسلا–
،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ينارمعوب دمحأ ّديسلا–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةنس ويام32 قفاوملا2441 ماع لاوش11 يفخّرؤم رارق
ةياقولل ةينطولا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202
.ءايحألا تاباصع نم

––––––––––

32 قـــــفاوــــملا2441 ماع لاوـــــش11 يف خّرؤـــــم رارق بـــــجومب
اقيـبــــطت ،مهؤامـــسأ ةيــــتآلا ءاـــضـــعألا ّنيعـــــي ،1202 ةــنـــس وـــياــــم
خّرؤملا321–12 مقر يذيفــنتلا موـــسرـــملا نم3 ةداــــملا ماـــكــــحأل

يذلا1202 ةنس سرام92 قـفاوـــملا2441 ماــــع نابــــعــــش51 يف
نم ةياقولل ةيئالولا ةنجّللاو ةينـطولا ةنجّللا ةليـــــكشت دّدحي
ةياقولل ةينطولا ةنّجللا يف ،امهريس تايفيكو ءايحألا تاباصـع
رداـــــــــــقلا دــــبع ّديــــسلا اهـــــــسأرــــي يتلا ،ءاــــيـــــــحألا تاباـــصــــع نــــــــــم
: ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم سارلا قرز

: تارازولا ناونعب–1
ظــــفاــــح ،لدـــعلا رـــيزو نـــع لثــــمم ،ةرهـــش بيــــبحدّيــــــسلا–

،ماتخألا
فّلــــكملا رــــيزولا نع لثــــمم ،ةشــــــطـق رداــــقلا دــبعدّيـــــسلا–

،ةينيدلا نوؤشلاب
ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،رينم نيسحدّيسلا–

،ةينطولا
ّفلكملا ريزولا نع لثـــمم ،ةباـــص فيرــــشلا دـمحمّديسلا–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب
فّلكملا ريزولا نع لثمم ،يمياغزأ قورزأ ميكحدّيسلا–

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب
،ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،بالعج ليبندّيسلا–
،بابشلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،ديمح دـمحمدّيسلا–
ديربلاب فّلكملا ريزولا نع لثـــمم ،لالـــحد رـــكبوبدّيسلا–

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
نماضتلاب فّلكملا ريزولا نع ةلثمم ،عبس ةيهب ةدّيسلا–

،ةرسألاو ينطولا
فّلكملا رــــيزولا نع لثــــمم ،يساف نامــــحرلا دـبعدّيسلا–

،نارمعلاب
،لاصتالاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،ةداق ناميلسّديسلا–
فّلكملا ريزولا نع لثـــمم ،سونــــغم ديمـــحلا دبعدّيسلا–

،ةحصلاب
.ليغشتلاب ّفلكملا ريزولا نع لثمم ،يقورز بيـجنّديسلا–
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،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،ريمس رومــع نب دّيسلا–
،سييقتلل يرئازجلا دهعملا نع لثمم ،لامـــج سلاح ّديسلا–

،اوضع
ةعماج( ةعـــــماـــجلا نــــع ةلـــثــــمم ،ةـــمــــيرــــك يواــــيـــحي ةّديسلا–

.اوضع ،)سادرموب

تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو

ويام21 قــفاوــــــملا2441 ماـــــع ناـــضــــمر03 يفخّرؤم رارق
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاشنإ نمضتي ،1202 ةنس

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو ّنإ
2 يف خّرؤملا742-51 مــقر يــــسائرلا موـــسرــــملا ىضتقمب–

نمضتملاو5102 ةنس ربمتبس61 قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ
اميس ال ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت
،هنم971 ةداملا

يف خرؤــــــــملا87-12 مـــــقر يسائرلا موـــسرـــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنـــس رياربف12 قــــفاوـــملا2441 ماع بـــــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا363-02 مقر يذيــفنـــتلا موـــسرــملا ىضــــتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمسيد5 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيـبر91
،تايئاصحإلاو ةنمقرلاريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام رّرقي

موـــسرـــملا نــــم971 ةداملا ماكـــــحأل اقيبــــــطت: ىلوألا ةداملا
6341 ماــــــع ةــــجــــحلا يذ2 يف خّرؤــــملا742-51 مــــقر يسائرلا
ةنجل أشنت ،هالعأ روكذملاو5102 ةنـس ربـــمتـــبس61 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطق

ةّيـــمــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارــــقلا اذــــه رــــشــــني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

21 قـــفاوــــملا2441 ماــــع ناـــضــــمر03 يف رئازــــجلاب رّرـــح
.1202 ةنس ويام

ليبحرش نيسح
–––––––––––H–––––––––––

ويام21 قــفاوـــملا2441 ماـــع ناــــضــــــمر03 يفخّرؤم رارق
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحي ،1202 ةنس

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول ةيمومعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوــــملا2441 ماــــع ناـــــــضـــمر03 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحت ،1202 ةنس ويام21
ماكحأل اقيبطت ،تايئاـــــصـــحإلاو ةنــــــــمــــقرلا ةرازول ةيـــــموــــمعلا
خّرؤملا742-51 مقر يسائرلا موسرــملانم781و581 نيتداملا

5102 ةنس ربـــمتـــبس61 قــــفاوـــملا6341 ماــــع ةجــــحلا يذ2 يف

ثحبلاو يلاعلا مـيلعتلا ريزو لثمم ،يمالـــس راتـخم ّديسلا–
،اوضع ،يملعلا

ةراــــجــــتلل ةــــيرئازـــجلا ةـــفرـــغلا لثـــــمم ،ناـــكدب رمع ّديسلا–
.اوضع ،ةعانصلاو

ةّفلكملا ةماعلا ةيريدملا ”ةيسفانتلا ةنــّجللا“ ةناـــمأ ىلوــــتـت
.ةيعانصلا ةيسفانتلاب

–––––––––––H–––––––––––

لـــيرـــبأ01 قفاوـــملا2441 ماــــع نابعــــش72 يفخّرؤــــم رارق
لوألا عيبر03 يفخّرؤملا رارــــقلا لّدــــعي ،1202 ةنــــس
دّدحييذلا0202 ةنس ربمفون61 قفاوــملا2441 ماع
.ةعانصلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماـــع ناــبــــعش72 يـف خّرؤـــــــم رارـــق بـــجومب
لوألا عيبر03 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنــــس لـــيرــــبأ01
دّدــــــحــييذـــلا0202 ةـنـــــس رـــبــــــمـفوـــن61 قــــــــفاوــملا2441 ماــــــــع
،لّدعملا ،ةعانصلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت
: يتأي امك

،................................ )رييغت نودب( ............................... “

،ةعانـــصلا ريزو لثــــمم ،رماـــع مالــــسلا دبع دمحـم نوميم–
،سيئرلل ابئان

.“ ........................... )رييغت نودب يقابلا( .........................
–––––––––––H–––––––––––

ليربأ31 قفاوملا2441 ماع ناـــضمر لّوأ يفخّرؤم رارق
سلـــجم ءاضـــعأل ةيمـــسالا ةمئاـــقلا دّدــــحي ،1202 ةنــــس

.ةيئاذغلا تاعانصلل ينقتلا زكرملا ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31 قفاوملا2441 ماع ناضمر لّوأ يف خّرؤـم رارــــق بـــجومب
اقيــبـــطت ،مهؤامـــسأ ةيـــتآلا ءاـــضــــعألا ّنيعي ،1202 ةنــــس لــــيرـــبأ

يف خّرؤملا89-21 مقر يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل
2102 ةنـــــس سراـــم لّوأ قـــــفاوــــملا3341 ماــــــع يناــــثلا عـــيــــبر8
يف ،ةيئاذغلا تاعانصلل ينقــتلا زكرــــملا ءاشــــنإ نمـــــضــــتملاو
ثالث ةدمل ،ةيئاذــــغلا تاعانــصلل ينــــقتلا زكرملا ةرادإ سلجم
: تاونس )3(

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،رضخألا ةبارع دّيسلا–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،دمحأ مياص دّيسلا–

،ةيـــفـــيرلا ةيمنــتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،يلع رابوز ّديسلا–
،اوضع

ميلعـــــــتلاو نيوكـــــتلا ريزو لثـــــــمم ،قداص ةنداعـــس دّيسلا–
،اوضع ،نيينهملا

يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم ،نايفس ماشـه يشتاولص ّديسلا–
،اوضع ،يملعلا ثحبلاو
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51م١202 ةنس وينوي٥١

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

، ............................... )رييغت نودب( ...............................–
، ............................... )رييغت نودب( ...............................–
نيلثمم ،شومعيق لامآ ةّديسلاو يزوج ليعامسإ ّديسلا–

،يلاوـــتلا ىلع ،)ةيــــنازيــــملل ةماــــعلا ةيريدـــــــملا( ةيلاــــــملا رـــــيزول
،افلختسم اوضعو امئاد اوضع

،يريغدوأ دومحم ّديـــسلاو رصان دوعسم ةميــــسن ةّديسلا–
ىلع ،)ةبساحــملل ةماـــــعلا ةـــيرـــيدـــملا( ةيلاــــملا ريزول نالـــــثمم

،افلختسم اوضعو امئاد اوضع ،يلاوتلا

.“ .......................... )رييغت نودب يقابلا( ..........................

ةياقولل ةينطولا ةئيهلا
هتحفاكمو داسفلا نم

وــــياـــم5 قــــفاوـــملا2441 ماـــــع ناـــضـــــمر32 يفخّرؤـم ررقم
نيمألا ىلإ ءاضــمإلا ضــــيوــــفـــت نـــمـــضـــتــــي ،1202 ةــنـــــس

.ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا سيئر ّنإ
لّوأ يف خّرؤملا314-60 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمب–

يذلا6002 ةنــس ربـــمـــفوــــن22 قــــفاوــــملا7241 ماـــــع ةدعـــقلا يذ
هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا ةليكشت ددحي
،مّمتملاو لّدعملا ،اهريس تايفيكو اهميظنتو

ماع ناضمر8 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضـــتقمبو–
سيئر نييعت نمضتملاو9102 ةنـس وـــياـــم31 قـــفاوـــــملا0441
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا

ماع بجر42 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــــملا ىضـــتقمبو–
ّديسلا نييعت نمضتملاو1202 ةنــــس سراــــم8 قــــفاوــــملا2441
ةياقولل ةينطولا ةئيهلل اماع انــيمأ ،لالعـــش يبرــــعلا يالوم
،هتحفاكمو داسفلا نم

: يتأي ام رّرقي

،لالعــش يبرــــعلا يالوم ّديـــسلا ىلإ ضّوــــفي: ىلوألا ةداملا
ةئيهلا سيئر مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،ماعلا نيمألا
قئاثولا عــيمج ىلع ،هتحفاـــكمو داســـفلا نم ةياـــقولل ةيـــنطولا

.تارارقلا اهيف امب ،تاررقملاو

ةّيـــــــمـــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف ررــــقــــملا اذـــه رـــشــــــنـــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام5 قفاوملا2441 ماــــع ناـــــضــــمر32 يف رئازـــــجلاب رّرح
.1202 ةنس

روك قراط

قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
: يتأي امك ،ماعلا

: ةداسلا ،نيمئادلا ءاضعألا ناونعب
،اسيئر ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو لثمم ،ناســـح رارد–
ابئان ،تايئاصحإلاو ةنمـــقرلا ريزو لثــــمم ،كلام داعسإ–

،سيئرلل
،اوضع ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا عاطق لثمم ،دـمحم وساب–
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا عاطق لثـــمم ،ىسوم براشوب–

،اوضع
ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثـــمم ،فـــسوي نب مدقم–

،اوضع ،)ةينازيملل
ةماعلا ةيريدملا( ةــيلاـــملا رــــيزو لثـــــمم ،ديـــلو ةفلاــــخوب–

،اوضع ،)ةبساحملل
.اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،نيدلا رصن داون–
: دّيسلاو تادّيسلا ،نيفلختسملا ءاضعألا ناونعب
،تايئاصحإلاو ةنمــقرلا عاـــطق ةلثــــمم ،ةيــــتاك يبراوــــش–

،ةفلختسم
،تاــيئاـــصـــحإلاو ةنـــمـــقرلا عاــــطق ةلـــثـــمم ،لاوــــن ناورـــــــب–

،ةفلختسم
ةماــعلا ةـــيرـــيدـــملا( ةــــيلاــــملا رــــيزو لثـــــمم ،ساــيــــلإ يلع–

،افلختسم ،)ةينازيملل
ةماــــعلا ةــــيريدــــملا( ةــــيلاـــملا رـــــيزو ةلثــــمم ،ءاـــــفو مارــــــك–

،ةفلختسم ،)ةبساحملل
.ةفلختسم ،ةراـــجتلا رـــيزو ةلثــــمم ،دازرهـــش مالـــحأ يلالج–
ةرازول ةبساحملاو ةينازيملل ةيـــعرــــفلا ةيرــــيدــــملا ىلوتت

.تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجلل ةمئادلا ةنامألا ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا

يروتسدلا سلجملا

ليربأ72 قفاوـملا2441 ماــــع ناــــضـــــمر51 يفخّرؤم رّرقم
لوألا عيبر9 يفخّرؤـملا رّرقـــملا لّدــــعي ،1202 ةـــنــــس
دّدحي يذلا0202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا2441 ماع
.يروتسدلا سلجملل ةيمومعلا تاقفصلا ةنجل ةليكشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 قفاوملا2441 ماع ناضـمر51 يف خّرؤـــم رّرـــقم بــــجومب
ماـــــع لوألا عــيـــبر9 يف خّرؤــــملا رّرقـــملا لّدــــعي ،1202 ةنـــس ليربأ
ةنجل ةليكشت دّدحي يذلا0202 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا2441
: يتأي امك ،يروتسدلا سلجملل ةيمومعلا تاقفصلا

“ ........................................................................................
، ............................... )رييغت نودب( ...............................–


