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ةّيميظنت ميسارم

مـــقر يذـيفنتلا موسرملا مـّمتيو لّدعـي ،١2٠2 ةنس تشغ2١قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٣ يف خّرؤم2١٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
سـلاجملل يلاملاو يرادإلا رييــستلاب قــلعتملاو٠٠٠2 ةنس ربوتكأ٦2 قـــفاوملا١2٤١ ماع بجر82يف خّرؤــملا٠٣٣-٠٠٠2
..................................................................................................................................................................مـــكاحملاو ةيئاضقلا

زاجنإ ةعباتمو ةبقارم تاءارجإ ددحي ،١2٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٥ يف خّرؤم٤١٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
..................................................................................................................بيبانألا ةطساوب تاقورحـملا لقن ماظن لالغتساو

نأ يـــغـبـنـي يــتلا تاـــبـلـطـتملا ددـحــي ،١2٠2 ةـنــس تــشغ٤١ قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع مّرــحــم٥ يف خّرؤم٥١٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
تاـــجـتـنملاو تاــقورحـــملا نـيزـخــت تآــشـنــمو بـيباــنألا لالــــغـتـساو زاــجــنإو عــيــنـصـتو مــيـمــصت تاـــيــلمــع اــهـــيـفوـتــست
.....................................................................................................................................................................................ةيطفنلا

جمانرب ةفلكت باستحا تايفيك ددحي ،١2٠2 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٥ يف خّرؤم٦١٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
ةفلكتلا هذه سييقتو ،بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما صخي اميف ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا

.........................................................................................ةيكلملا ليوحتو ةيونسلا تادامتعالا باسحو ،ةيرودلا اهتعجارمو

جمانرب ةفلكت باستحا تايفيك ددحي ،١2٠2 ةنس تشغ٤١قفاوملا٣٤٤١ ماع مّرحم٥ يف خّرؤم٧١٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
....اهسييقتو ةيونسلا تادامتعالا باسحو ةفلكتلا هذهل ةيرودلا ةعجارملاو ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا

ةّيدرف ميسارم

...ةيروهمجلا ةسائرب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يف خرؤم يسائر موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يف خرؤم يسائر موسرم
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نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يف خرؤم يسائر موسرم
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...............................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يف خرؤم يسائر موسرم

 ..تاطوطخملل ينطولا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يف خرؤم يسائر موسرم

ينطولا سلجملاب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يف خرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا
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يف ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١2٠2 ةنس تشغ٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم
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ةـّيميظنت ميسارم

يف خّرؤملا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٩٩١ ةــنس وــيــلوــي٣١ قــــفاوملا٩١٤١ ماــــع لوألا عــــيــــبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

خّرؤملا٠٣٣-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠٠٠2 ةــنس رــبوــتـــكأ٦2 قــــفاوملا١2٤١ ماـــــــــع بجر82 يف

ةـيـئاضقـلا سلاـجـمـلـل يلاملاو يرادإلا رــيــيستــلاــب قــلــعــتملاو
،مكاحملاو

يف خّرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

موسرملا ماكحأ ممتيو موسرملا اذه لّدعي :ىلوألا ةّداملا
١2٤١ ماــــع بــــجر82 يف خّرؤـــــملا٠٣٣-٠٠٠2 مـــــقر يذــــــيفنتلا
يرادإلا رييستلاب قلعتملاو٠٠٠2 ةنس ربوتكأ٦2 قفاوملا

.مكاحملاو ةيئاضقلا سلاجملل يلاملاو

نــــــم٩١و٤١و8 داوـــــــملا ماـــــكحأ مّمـــــتتو لّدــــــعت:2 ةّداملا
ماع بجر82 يف خرؤملا٠٣٣-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

ررحتو ،هالعأ روكذملاو٠٠٠2 ةنس ربوتكأ٦2 قفاوملا١2٤١
: يتأي امك

يف هـــــتايحالص دودـــــح يف ،ماـــــعلا نيـــــمألا ىلوــــتي :8 ةّداملا''
: صوصخلا ىلع ،ةيرشبلا دراوملا رييست لاجم

ةيلاملا بصانملا دودح يف نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت –
،ةرفوتملا

كالسأل نيعباتلا نيمدختسملل ةينهملا ةايحلا رييست –
،نيدقاعتملا ناوعألاو ةكرتشملا كالسألا يفظومو طبضلا ءانمأ

يئاضقلا سلجملا يمدختسمل ةيرادإلا تافلملا كسم –
.''ةاضقلا تافلم ءانثتساب هل ةعباتلا مكاحملاو

يئاضقلا ســـــلجملا رييـــــست تاــــــقفن نـــــــمضتت:٤١ ةّداملا''
: يتأي ام

،هل ةعباتلا مكاحملاو يئاضقلا سلجملا رييست تاقفن –

ءاــــنثتساب نـــــيدقاعتملا ناوـــــــعألاو نيـــــــفظوــــملا تاـــــقفن –
.”ةاضقلا بتاور

زيهجتلا ةينازيم راطإ يف ،ماعلا نيمألا ىلوتي:٩١ ةّداملا''
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع

٣٤٤١ ماع مّرحم٣ يفخّرؤم2١٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
موسرملا مـّمتيو لّدعـي ،١202 ةنس تشغ2١قفاوملا
ماع بجر٨2يفخّرؤــملا0٣٣-0002 مـــقر يذـيفنتلا
قـــــــــــلعتملاو0002 ةــــــــنس رــــــــبوـــــتكأ٦2 قــــــــفاوـــــــملا١2٤١
ةــــــــــيئاضقلا ســـــــلاـــــجملل يلاـــــــملاو يرادإلا رييـــــــستلاب
.مـــكاحملاو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

١٤١و٥-2١١ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٠١ يف خّرؤملا١١-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
٥٠٠2 ةــــــنس وـــــيلوي٧١ قـــــفاوملا٦2٤١ ماـــــع ةـــــيناثلا ىداــــمج
،لّدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

ماع مرحم٤2 يف خّرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةـــبساحملاب قــــلعتملاو٠٩٩١ ةــــنس تــــشغ٥١ قــــفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماـــــع رـــفص٩١ يف خّرؤــــملا٠2-٥٩ مـــــقر رــــمألا ىـــضتقمبو –
ســـــــلجمب قـــــــلعتملاو٥٩٩١ ةـــــنس وـــــيلوي٧١ قـــــــفاوملا٦١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةبساحملا

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــنس وــــينوي٠٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٣١٣-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا١٩٩١ ةنس ربمتبس٧ قفاوملا2١٤١ ماع رفص82
فرصلاـــــب نورـــــمآلا اــــــهــــــكسمــــــي يتــــــلا ةــــــبساحملا تاءارــــــجإ

لّدـعملا ،اـهاوـتـحـمو اـهـتاـيـفـيــكو نوــيــموــمــعــلا نوــبساحملاو
،مّمتملاو

يف خّرؤملا8٦2-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧٩٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا8١٤١ ماع لّوألا عيبر٦١
ةـيـموـمـعـلا تاـقـفـنــلاــب مازــتــلالاــب ةــقــلــعــتملا تاءارــجإلا ددــحــي
فرصلاــــــب نــــــيرــــــمآلا تاــــــيــــــحالص طــــــبضيو اــــــهذــــــيــــــفــــــنـــــــتو
،مّمتملا ،مهتايلوؤسمو
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زيهجتلا تايلمعب ةــقلعتملا ةــينازيملا تارـــيدقت دادـــعإ –
،لدعلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلل اهلاسرإو

،ةضوفملا ةيلاملا تادامتعالا رييست –

،زيهجتلا تادامتعاب ةقلعتملا تايلمعلا ذيفنت –

ةينازيمل عفدلاو تامازتلالاب ةقلعتملا ةبساحملا كسم –
،زيهجتلا

ةيزكرملا ةرادإلا اهب ردابت يتلا عيراشملا زاجنإ ةعباتم –
.''اهمييقتو لدعلا ةرازول

٠٣٣-٠٠٠2 مـــــقر يذـــيــفــــنــــتلا موــــسرـــــملا مـــّمـــتــــــي:٣ ةّداملا
٠٠٠2 ةنس ربوتكأ٦2 قفاوملا١2٤١ ماع بجر82 يف خّرؤملا

: يتأي امك ررحت رركم٩١ ةدامب ،هالعأ روكذملاو

)٣( ثالــــــث نــــم ةـــماعلا ةــــــناـــمألا نوــــــكتت : ررـــــكم٩١ ةّداـــملا'
: حلاصم

صوصخلا ىلع فلكتو ،نيوكتلاو نيفظوملا ةحلصم -١
:يتأي امب

كالسأل نيعباتلا نيمدختسملل ةينهملا ةايحلا رييست –
،نيدقاعتملا ناوعألاو ةكرتشملا كالسألاو طبضلا ءانمأ

قيسنتلاب ،نيفظوملا نيوكتل ةصاخلا تاجايتحالا ديدحت –
،يئاضقلا سلجملا يسيئر عم

مهاوتسم نيسحتو نيمدختسملا نيوكت ططخم قيبطت –
،لدعلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا هدعت يذلا

ةدـــئافل ةــــيعامتجالا نوؤـــــشلا رييــــست ةـــــعباتمو ةــــيقرت –
.نيفظوملاو ةاضقلا

ىلـــــع فـــــلكتو ،ةــــــماعلا لـــــئاسولاو ةـــــيلاملا ةــحلصم -2
: يتأي امب صوصخلا

يئاضقلا سلجملا ةينازيمل ةيونسلا تاريدقتلا دادعإ –
،هل ةعباتلا مكاحملاو

يف يئاضقلا سلجملا زيهجتو رييست يتينازيم ذيفنت –
،ةضوفملا ةيلاملا تادامتعالا دودح

،ةيمومعلا ةبساحملا دعاوقل اقبط ةبساحملا كسم –

تازيهجتلاو ةماعلا لئاسولا نم تاجايتحالا ديدحت –
،هل ةعباتلا مكاحملاو يئاضقلا سلجملا ريسل ةيرورضلا

،تارايسلا ةريظحو ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا رييست –
،ةيراقعلا كالمألا ظفحو ةنايص ىلع رهسلاو

سلجملل ةيدعاقلا لكايهلا زاجنإ جمارب ةعباتم نامض –
،هل ةعباتلا ةيباقعلا تاسسؤملاو مكاحملاو يئاضقلا

ةـــــــــيبلتو يــــــقئاثولا دــــــيصرلاو يرادإلا فـــــــيشرألا رييـــــست –
قئاثولا نم هل ةعباتلا مكاحملاو يئاضقلا سلجملا تاجايتحا

.تافلؤملاو

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،يلآلا مالعإلا ةحلصم -٣

،يلآلا مالعإلل ةيلحملا تاكبشلا رييست –

،تايطعملا دعاوقو تاكبشلاو ةمظنألا نيمأت –

.''يلآلا مالعإلا تاقيبطتو ةزهجأ ةنايص –

موــــسرـــملا نـــم٠2 ةداـــملا ماـــكـــحأ مــمــتـــتو لدـــعـــت :٤ ةّداملا
قفاوملا١2٤١ ماع بجر82 يف خرؤملا٠٣٣-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو .هالعأ روكذملاو٠٠٠2 ةنس ربوتكأ٦2

يزكرماللا رييستلاب ةقلعتملا ماكحألا قبطت:٠2 ةداملا''
عفدب اذكو نيدقاعتملا ناوعألاو نيمدختسملل ةينهملا ةايحلل
،هالـــــــعأ٤١و8 نيــــــتداـــــملا يف اـــــــهيلع صوـــــصنملاو ،مـــــــهـــبتاور
.''اهقيبطت طورش رفوتت امدنع ايجيردت

ةرابعب ''لدعلا ريزو ،ةلودلا ريزو'' ةرابع لدبتست :5 ةّداملا
يذيفنتلا موسرملا  ماكحأ عيمج يف ''ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو''

ربوتكأ٦2 قفاوملا١2٤١ ماع بجر82 يف خرؤملا٠٣٣-٠٠٠2 مقر
.هالعأ روكذملاو٠٠٠2 ةنس

يذيفنتلا موسرملا نم٩و٤ نيتداملا ماكحأ ىغلت:٦ ةّداملا
ربوتكأ٦2 قفاوملا١2٤١ ماع بجر82 يف خرؤملا٠٣٣-٠٠٠2 مقر

ســــلاــجــمــلــل يلاــملاو يرادإلا رــيــيــســـتـــلاـــب قـــلــعــتـــملاو٠٠٠2 ةــــنـــــس
.مكاحملاو ةيئاضقلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تــشغ2١ قــفاوملا٣٤٤١ ماـــع مّرــحم٣ يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––H––––––––––

٣٤٤١ ماع مّرحم5 يفخّرؤم٤١٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
تاءارـــــجإ ددــحـــي ،١202 ةـــنـــس تــــشــــغ٤١ قــــفاوــــملا

لـــــقــن ماـظــن لالـــغـتـساو زاــجـنإ ةــعباــتـمو ةــبــقارــم
.بيبانألا ةطساوب تاقورحـملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاوةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و٥-2١١ ناــــتداملا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم  )2 ةرقفلا(

عـــــيبر41 يف خرؤـــــــملا31-91 مــــقر نوــــناــــقلا ىـــضتقمبو –
مظني يذلا9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا

،هنم )3 ةطملا(431 ةداملا اميس ال ،تاقورحـملا تاطاشن
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تايلمــعــلا نــم ةـــعوــمــجــم:بــيــباــنألا ةـــمالـــس رـــيـــيـــســـت
نـــمآلا لـــقـــنـــلا ،يقاـــبـــتسا لــــكشب ،نــــمضت يتــــلا تاءارــــجإلاو
.بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن يف لئاوسلل

تارييغتلا يلآ لكشــب ددـــحت ةــيــلــمـــع:لــيدــعــتلا رــيــيــســت
نوكي دق يتلا ةيميظنتلا وأ ةيئارجإلا وأ ةيداملا وأ ةينفلا
.بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن ةمالس ىلع ريثأت اهل

ءادأ ىلع بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن ةردق:ةمالسلا
يأ وأ ءاوتحالا نادقف وأ للخ نود ةءافكو ةيلاعفب هفئاظو
هــــئادأو هــــمــــيــــمصت صئاصخ ىلع رــــثؤت دــــق ىرـــــخأ بوـــــيـــــع
.اهلجأ نم هميمصت مت يتلا فئاظولاو

اًقفو ايلّوأ ةلهؤم ةلقتسم ةئيه:ةلوخم ةيجراخ ةئيه
دنعو ،نوصتخم نومِدختسم اهيدل ،هب لومعملا ميظنتلل
لاجم يف اميس ال ،مهلخدت تالاجم يف نوقّدصم ،ةجاحلا
عــيــمــجــتــلاو ةــبــقارملاو مــيــجــحــتــلاو مـــيـــمصتـــلاو تاساردـــلا

.تايطعملا ليلحتو

تقو بوبنألا هل ضرعتي يذلا طغضلا:طغضلا لشف
 .هعدصت

ةداعإل بوبنألا هل ضرعتي يذلا طغضلا:رابتخالا طغض
.يكيتاتسورديهلا رابتخالا

طغضلل ىصقألا دحلا:هب حومسملا ىصقألا طغضلا
وأ /و ةروساملا هـــــب مـــــّمصت يذــــــلاو عــــــّنصملا هددــــــحــــــي يذــــــلا
.عّنصملا هنيعي يذلا ناكملا يف طغضلا اذه ددحي .قحاوللا

نأ نكمي يذلا ىصقألا طغضلا:ةمدخلل ىصقألا طغضلا
.ةعقوتملا ةيداعلا ةمدخلا فورظ لظ يف بوبنألا هل ضرعتي

ىلع رثؤت نأ اهنأش نم ةيلمع لك:ربتعملا حيلصتلا
عطقمل قباطم لادبتسا اميس ال ،بوبنألل ةيلكيهلا ةمالسلا

 .نييرئاد ميحلت )2( يلصفم نم رثكأ مضي بوبنأ نم

لقنلا ماظــن ىلـــع موـــسرـــملا اذــــه ماـــكـــحأ قـــبـــطـــت :3 ةداملا
تآشنمو ةجمدملا تآشنملا كلذ يف امب ،بيبانألا ةطساوب
.لكايهلا هذهب ةطبترملا نيزختلا

بـــــيبانألا ةــــطساوب لـــقنلا ةـــمظنأ عــــقاوم فـــنصت :4 ةداملا
.د ،ج ،ب ،أ قطانم )٤( عبرأ ىلإ ،موسرملا اذه يف اهيلإ راشملا

:مضتو،أ ةقطنملا

ىلع ةددحم ،ةيلاعلا ةـيــناــكــسلا ةـــفاــثـــكـــلا تاذ قـــطاــنــملا
:يتآلا وحنلا

ىلع بوسحـملا راتكهلا لداعت يتلا ناكسلا لتكت ةفاثك–
،م002 يواست بوبنألا بناج ىلع روحمتم عبرم ةحاسم
،دحاولا راتكهلا يف اًصخش08 نم رثكأ

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــنس وـــيـــلوـــي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

3 يف خرؤملا67-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا5102 ةنس رياربف22 قفاوملا6341 ماع ىلوألا ىدامج
ةقبطملا تايلمعلاوزاجنإلا ةعباتموةبقارم تاءارجإ ددحي
،بيبانألا ةطساوب تاقورحـملا لقن تاطاشن ىلع

يف خرؤملا٩٣2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٩١

،مجانملاوةقاطلا ريزو تايحالص

2 يف خرؤملا١٦2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٣١ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
تازيهجتلا اذكو طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا ميظنت
عاـطـقـل ةـعـباـتـلا تآشنملا يف جاـمدإلل ةـهــجوملا ةــيــئاــبرــهــكــلا
،تاقورحـملا

:يتأي ام مسري

نم )3 ةطملا(431 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا
تاــــطاـــشــن مـــظــنــي يذــــلا9102 ةـــنــــس رـــبــمـــســــيد11 قــــفاوـــملا
ةبقارم تاءارجإ ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،تاقورحـملا

ةطساوب تاقورحـملا لقن ماظن لالغتساو زاجنإ ةعباتمو
.بيبانألا

:يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :2 ةداملا

تاذ ريساوـملا فالـــخـــب ،بــيـــباــــنألا رــــصاــــنــــع:قـــحاوـــلــلا
ةيلكشلا قحاوللا:نيعون نم يهو .ةسناجتملا صئاصخلا

.ةزهجألا قحاولو

رطقلا ةرغصم قحاوللاو عاوكألا لثم ةيلكشلا قحاوللا –
ريغ رافشألاو رافشألاو ةمعادلا جورسلاو ةيئاتلا طباورلاو
،ةبدحـملا ةدسألاو ةبوقثملا

تامامصلاو قلغلاو حتفلا تامامص لثم ةزهجألا قحاول –
لصاــفملاو طــغضلا طــباوضو ناــمألا تاــماــمصو ةـــيـــعـــجرالـــلا
.دادعتلا ةزهجأو ةلزاعلا

شيتفتلا ىلع دمتعت ةيليلحت ةيلمع:ةمالسلا مييقت
ةلاح يف ،ةلمتحـملا رطاخملا ديدحتو ةيلعفلا ةلاحلا مييقتو
.بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن يف للخ ثودح

Pƒ
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وأ راجفنا وأ قيرح ردصم نم ارتم57 نع لقي قاطن يف–
ةينكسلا ينابملا لثم ،صخش002 نع ديزي يناكس عمجت
ةدابعلا رودو تايفشتسملاو سرادملاو ةيمومعلا تامدخلاو
نكامألا نم اهريغو ةيراجتلا زكارملاو ةيضايرلا قفارملاو
،ةيلاعلا ةيناكسلا ةفاثكلا تاذ تاسسؤملاو ةيمومعلا

.قلطلا ءاوهلا يف عوضوم بوبنأ لك–

،ةطيسو ةيناكس ةفاثكـب قـــطاــنـــم:مـــضــــتو،ب ةقطنملا
:يتآلا وحنلا ىلع ةددحم

ىلع بوسحـملا راتكهلا لداعت يتلا ناكسلا لتكت ةفاثك–
،م002 يواست بوبنألا بناج ىلع روحمتم عبرم ةحاسم
وأ ندملا يحاوض لثم ،دحاولا راتكهلا يف اًصخش08 نم لقأ

،ريهامجلا تاعمجت

.ةيمومعلا ةينطولا كالمألا –

،ةفيعض ةيناكس ةفاثـكـــب قـــطاــنـــملا:مـــضـــتو،ج ةقطنملا
:يتآلا وحنلا ىلع ةددحم

،دحاولا راتكهلا يف صاخشأ8 نع لقت ةيناكس ةفاثك–
ةــــيــــعارزــــلا يضارألاو يعارملاو ةــــيــــفــــيرـــــلا قـــــطاـــــنملا لـــــثـــــم
.تاباغلاو ةيعيبطلا ةريظحلاو

.ةيلاخلا قطانملا يف ةدجاوتملا عقاوملا:مضتو،د ةقطنملا

لوألا لصفلا

ءانبلا

ءدب لبق ،دكأتلا عورشملا بحاص ىلع بجي :5 ةداملا
ميحلتلا تاءارجإ نأ نم ،بوبنألا عقوم يف ميحلتلا لامعأ

ةــعاـــنصلا يف ةـــقـــبـــطملا رـــيـــياـــعملاو سيـــياـــقـــمـــلـــل ةـــقـــباـــطـــم
نأ نـم دـكأتـلا اًضيأ هـيـلــع بجــي اــمــك .ةــيزاــغــلاو ةــيــلورــتــبــلا
سيياقملل اًقفو كلذو نولهؤم ميحلتلا يلماعتمو نيماحللا

.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةقبطملا ريياعملاو

بجومب ميحلتلا تاءارجإل ليهأتلا ةبقارم تايفيك ددحت
.تاقورحـملا طبض ةطلس لبق نم ةميلعت

ةبقارملل ايرابجإ يعاعشلا ريوصتلا ربتعي :6 ةداملا
.لصولا ميحلتو طبرلا ميحلت لصافمل ةيريمدتلا ريغ

نيعلاب ميحلتلا لصافم عيمج صحف بجي:7 ةداملا
.)%001( ةئاملا يف ةئام ،ةدرجملا

ريوصتلاب ةيريمدتلا ريغ ةبقارملا متت نأ بجي :8 ةداملا
زاغو يعيبطلا زاغلا لقن بيبانأل ميحلتلا لصافمل يعاعشلا
.)%001( ةئاملا يف ةئام ،عيمملا لورتبلا

ريوصتلاب ةيريمدتلا ريغ ةبقارملا قاطن نوكي :9 ةداملا

ةلئاسلا تاقورحـملا لقن بيبانأل ميحلتلا لصافمل يعاعشلا

:يتآلاك ،هالعأ4 ةداملل اًقفو اهعقوم بسح

 ،د ةقطنملا عقوم يف ميحلتلا لصافمل ةبسنلاب01% –

 ،ج ةقطنملا عقوم يف ميحلتلا لصافمل ةبسنلاب51% –

 ،ب ةقطنملا عقوم يف ميحلتلا لصافمل ةبسنلاب04% –

.أ ةقطنملا عقوم يف ميحلتلا لصافمل ةبسنلاب57% –

حيلصـت ةــبــســـن بــجــتــســـت مــــل اذإ اــــم ةــــلاــــح يف :01 ةداملا

ةقبطملا ريياعملاو سيياقملا تابلطتمل ميحلتلا لصافم

تاـبـقارملا قاـطـن ددـحـي ،ةـيزاـغـلاو ةـيـلورــتــبــلا ةــعاــنصلا يف

لبق نم لصافملا هذهل يعاعشلا ريوصتلاب ةيريمدتلا ريغ

.هتيلوؤسم تحتو عورشملا بحاص

نم ةيريمدـتلا رــيــغ ةـــبـــقارـــملا مـــتـــت نأ بــــجـــي :11 ةداملا

 .هب لومعملا ميظنتلل اًقفو ةلوخم ةيجراخ تائيه فرط

ىلع )١( اًدحاو اًرتم بوبنألا رمط قمع نوكي :21 ةداملا

كلذ يف امب ،ةروساملل يولعلا دلوملا ميقتسملا نم ،لقألا

.ءاطغلاو نيطبتلا

ةطلس لبق نم ةميلعت بجومب بيبانألا عضو دعاوق ددحت

.تاقورحـملا طبض

ماظنل بوبنألا نم عطاقم عضو متي نأ بجي :31 ةداملا

بجيو .هالعأ21 ةداــملا يف ددــــحــملا قــمــعــلا ةاـــعارــم عــم ،لـــقــنلا

دعب ناقتإب بوبنألا عضو متي يكل تاطايتحالا عيمج ذاختا

هوشت نـــم عوــــن يأ بنــــجــــتــــل كلذو ،قدــــنخلا قــــمــــع يف مدرــــلا

.هنيطبت فالتإ وأ بوبنألل

عضول ميلسلا ذيفنتلا رضاحم ىلع عيقوتلا متي نأ بجي

زاجنإلا لامعأ لوؤسم يلثمم نيب كرتشم لكشب بوبنألا

فلملاب رضاحـملا هذه قفرتو .نيلوخملا عورشملا بحاصو

.بوبنألا زاجنإ لامعأل يئاهنلا

قامعأ ىلع بوبنألل يئانثتسالا عضولا لظي :41 ةداملا

ءاوهلا يف وأ هالعأ21 ةداملا يف اهيلع صوصنملا كلت نم لقأ

ىلع كلذو ،تاقورحـملا طبض ةطلس ةقفاومل اًعضاخ ،قلطلا

نم عونلا اذه رايتخا رربم ىلع يوتحي ينقت فلم ساسأ

.بوبنألا ةمالس نمضت يتلا ةيضيوعتلا ريبادتلاو عضولا

ريياعملاو سيياقملا عم ريبادتلا هذه قباطتت نأ بجيو

يف ةقبطملا ةـــيـــلودــــلا تاــــسراــمـــملا لــــضـــفأ نــــم ةدـــمــتـــســـملا

.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا
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،عطاقمب ميسقتلا –

فيظنتلا:يكيتاتسورديهلا رابتخالا لبق تايلمعلا –
،تيبثتلاو ءلملاو ةرياعملاو طشكلاب لخادلا نم

،ءاوهلا دجاوت فشكل رابتخا –

،يئاملا لزعلاو ةمواقملا رابتخا –

تاراــــبـــــتــــــخالا ةــــــيـــــــحالــــــص رارـــــــقإو لوـــــبــــقــــلا رـــيــــياــــعــــم –
.ةيكيتاتسورديهلا

لبق نم ةميلعت بجومب ،هالعأ ةروكذملا رصانعلا لّصفُت
.تاقورحـملا طبض ةطلس

رــــــيوصتلاب ةـــــيرــــيمدتلا رـــــيغ ةـــــبقارملا دــــــعت :32 ةداملا
ةمواقملل رابتخا لك لبق ،ةيرابجإ لصولا ميحلتل يعاعشلا

.يئاملا لزعلاو

ريغ طبرلا تاميحلت عــيــمــج ةـــبــــقارــــم بــــجـــي :42 ةداملا
ةئاملا يف ةئام يئاملا لزعلاو ةمواقملا رابتخال ةعضاخلا
.يعاعشلا ريوصتلاب )001%(

تامالـــع عـــضو عورــشــملا بـــحاـــص ىلـــع بــجــي :52 ةداملا
راسملا اذه نوكي ثيحب ،بوبنألا راسم لوط ىلع داشرإ

.حوضوب اًيئرم

بحاص ىلع بجي ،بوبنألا زاجنإ ةياهن دــنـــع :62 ةداملا
طـــبـض ةـــطــلس موـــقــتو .زاــــجـنإلا فــلــم نـــيوــكــت عورـــشملا
ميظنتلل اًقفو كلذو ،عقوملا يف فلملا اذه ةساردب تاقورحملا
:يتأي امم ،صوصخلا ىلع فلملا نوكتيو .هب لومعملا

لوــطــل ةــبسنــلاــب عاــفــترالا ساــيــق عــم راسملا ةــطــيرــخ –
،بوبنألا

،ميسقتلاو عطقلا زكارمل سايقلا ةيواستم تاططخم –

،ميحلتلا رتفد –

،ةيريمدتلا ريغ تابقارملا رضاحم –

،اهليهأتو ميحلتلاب ةصاخلا تاءارجإلا –

ةـــمواقملا( بوـــبنألا نــــم عــــطقم لـــــكل راــــبتخالا رـــــضاحم –
،)يئاملا لزعلاو

هعضوو ةيدوثاكلا ةيامحلا ماظن نيطبت ةبقارم رضاحم –
.ةمدخلا يف

بجومب ،هالعأ ةروكذملا رصانعلل لصفملا ىوتحـملا ددحي
.تاقورحـملا طبض ةطلس لبق نم ةميلعت

لبق هتبقارمو بوبنألا نيطبت متي نأ بجي:51 ةداملا
ةـعاـنصلا يف ةـقـبــطملا رــيــياــعملاو سيــياــقــمــلــل اــًقــفو هرــمــط

يئاهنلا فلملاب ةبقارملا جئاتن قفرتو .ةيزاغلاو ةيلورتبلا
.بوبنألا زاجنإ لامعأل

ةمظنأ عضي نأ عورشملا بحاص ىلع بجي :61 ةداملا
لاــمــعأ ءاــنــثأ بيــباـــنألا ةـــياـــمحل ةـــتـــقؤم ةـــيدوـــثاـــك ةـــياـــمـــح
١٦2–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اًقفو كلذو ،زاجنإلا
1202 ةنس وينوي٣١ قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ2 يف خرؤملا

ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةقبطملا ريياعملاو،هالعأ روكذملاو
.ةيزاغلاو

ىوتسم ىلع بيباـنألا نيــطــبــت مــتــي نأ بـــجــــي:71 ةداملا
نيسمخ نع لقي ال ام ةيطغتب ضرألا حـطس نم جراخملا
نسحلا هجولا ىلع ءاملا لزع نامضل ةانقلا نم مس )05(
.لكآتلا نم عون يأ بنجتلو

اهزاجنإو بيبانألا تاماـــعد مــيــمـــصـــت بـــــجـــي :81 ةداملا
ءانثأ اهتمالس ىلع هب ظـفاــحت لكــشــب اهــعــضوــم صــيــصــختو
سمالتلا طاقن دنع لكآتلا رطاخم نم للقتو اهلالغتسا ةرتف
.بوبنألا عم

ةيدوثاكلا ةـياــمــحلا طــبر طاــقــن ةــياــمـــح بــجـــي :91 ةداملا
.يلصألا نيطبتلا عم قفاوتي نيطبتب

لـك عــضــخــي نأ بــجــي ،جاـــتــنإلا يف ءدــبـــلا لـــبــق :02 ةداملا
هذه ءارجإ متيو .يئاملا لزعلاو ةمواقملا رابتخال بوبنأ
.تاقورحـملا طبض ةطلس يلثمم فارشإ تحت تارابتخالا

مسقب صاخلا رابتخالل ىندألا طغضلا يواسي :12 ةداملا
4 ةداملا يف ةددحـملا قطانملا يف هعضول هجوملا بوبنألا
:هالعأ

ةــــــــبسنلاب هـــــب حوــــمسملا ىــــصقألا طـــــغضلا نــــم051% –
،بوأ قطانملل

ةـــــــبسنلاب هــــــب حوــــمسملا ىــــصقألا طــــــغضلا نــــم521% –
.دوج قطانملل

هرابتخا دارملا بوبنألا مسق لوطل ىصقألا دحلا غلبي
.اًرتموليك )03( نيثالث

رابتخالا تايفيكل يـــفصو ءارــــجإ دادـــعإ بــــجي :22 ةداملا
نم تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ هلاسرإو يكيتاتسورديهلا
راـــــبـــــتـــــخالا ةرشاـــــبـــــم لــــــبــــــق ينــــــقــــــتــــــلا اــــــهــــــيأر ءادــــــبإ لــــــجأ
:صوصخلا ىلع ءارجإلا اذه نمضتيو .يكيتاتسورديهلا

،بوبنألل ينقتلا فصولا–
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يناثلا لصفلا

لالغتسالا

رييستل اماظن دـعــي نأ لــغــتــســملا ىلـــع بــــجـــي :72 ةداملا
اــقــثوــم ،هــنــيــيحتو رارــمــتساــب هــنــيسحتو بيـــباـــنألا ةـــمالس
ريياعملاو سيياقملاو هب لومعملا ميظنتلا ىلإ ادنتسمو
يف ةـــقـــبــــطملا ةــــيــــلودــــلا تاسراــــمملا لضفأ نــــم ةدــــمــــتسملا
روـمأ نيب نـم ،مــّيــقــت يتــلا ،ةــيزاــغــلاو ةــيــلورــتــبــلا ةــعاــنصلا
لــيــغشت ةردــقو ةــيــجرـــح ىدمل ةـــبسنـــلاـــب رـــطاـــخملا ،ىرـــخأ
 .لالغتسالا ديق بيبانألا

:ةيتآلا رصانعلا بيبانألا ةمالس رييست ماظن لمشي

ددحي اقثوم اجمانرب دعي يذلا ةمالسلا رييست ططخم –
ةمالس نامض دصق لغشملا نم اهب لومعملا تاسرامملا

ةـيـتاــيحلا هــترود ىدــم ىلع بيــباــنألا ةــطساوــب لــقــنــلا ماــظــن
،ةرمتسملا نيسحتلا ةيلمع هيف ةجمدملاو

،ةمالسلا رييست ططخمل رمتسملا مييقتلا ةيلمع –

رييستب ةفلكملا ةينعملا تاهجلا نيب لاصتالا ططخم –
،بيبانألا ةمالس

،تاليدعتلا رييستب صاخلا ءارجإلا –

.ةدوجلا ةبقارم –

ةمالـسلا رــيــيــســت طـــطــخــم نـــمـــضــتـي نأ بجي :82 ةداملا
يتلا تاحيلصتلاو ةنايصلاو شيتفــتلا تاــيــلــمـــع فــلـــتـــخم
ةيلودلا ريياعملاو سيياقملاو هب لومعملا ميظنتلا اهبلطتي
ةمالس ةبقارمل كلذو ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةقبطملا
ىلع بوبنأ لكل ططخملا اذه نمضتـيو .اــهدــصرو بــيــباـــنألا
:صوصخلا

،اهعقومو بيبانألا ديدحت –

،بيبانألا لالغتسا طورشو ةينقتلا صئاصخلا –

سيياقملل اقبط بيبانألل صصخملا ةيجرحلا ىوتسم –
،ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةقبطملا ريياعملاو

،امهرتاوتو امهادمو ةبقارملاو شيتفتلا عون –

.بيبانألا ةمالس مييقت جئاتن –

شيتفت ططخم عضي نأ لغتسملا ىلع بجي :92 ةداملا
ءانثأ رهظت دق يتلا صئاقنلا عاونأ فلتخم فشكب حمسي
بسح ،صئاقنلا هذه فينصــت حــمــســيو .بوــبــنألا لالــغــتــسا

رــــيــــياـــــعملاو سيـــــياـــــقملا بجومب ةددحـملا لوــبــقــلا رــيــياــعـــم
رارـقـلا ذاـخـتاـب ،ةـيزاـغـلاو ةـيـلورـتـبـلا ةــعاــنصلا يف ةــقــبــطملا

.بوبنألا ليغشت ةردق نأشب

ططـــخـــم يف جردــــُي نأ لــــغــتــســـملا ىلـــــع بــــجـــــي :03 ةداملا
رــتاوــتو تاــيــنــقــت ،هالـــعأ92 ةداــملا يف روـــكذــملا شــيــتــفــتلا

،بيبانألا يف ةجمدملا قحاوـللاو تادــــعملا ةــعــباــتــمو ةــبــقارــم
رـيـياــعملاو سيــياــقملاو هــب لوــمــعملا مــيــظــنــتــلــل اــًقــفو كلذو
يف ةـــقـــبــــطملا ةــــيــــلودــــلا تاسراــــمملا لضفأ نــــم ةدــــمــــتسملا
.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا

اًقفو بيبانألا ةمالس رييست ماظن دادعإ متي:13 ةداملا
نم وأ ةلوخم ةيجراخ ةئيه لبق نم ،هالعأ72 ةداملا ماكحأل
لهؤملاو بيبانألا ةمالسب فلكملا لغتسملا ةحلصم لبق
ميـظـنـتـلـل اـًقـفو ،تاـقورحـملا طــبض ةــطــلس لــبـــق نـــم اـــيـــلوأ
.هب لومعملا

ىلإ عورشملا بحاص لبق نم ماظنلا اذه لسرُي نأ بجي
 .ينقتلا اهيأر ءادبإ لجأ نم ،تاقورحـملا طبض ةطلس

ةـحـلـصـم لـغــتـــســـملا ىدـــــل رـــــفوــــتـــــي نأ بــــــجــــي :23 ةداملا
صوصخلا ىلع فلكت ،بيبانألا ةمالس رـيـيـسـتـل ةـصـصـخـم
:يتأي امب

نواعتلاب وأ هدرفمب بيبانألا ةمالس رييست ماظن ذيفنت –
،ةلوخم ةيجراخ ةئيه عم

قحاوللاو بيبانألل ةيميظنتلا ةقباطملا ىلع رهسلا –
،اهيف ةجمدملا

وأ هدرفمب بيبانألا شيتفت تاططخم ذيفنتو دادعإ –
،ةلوخم ةيجراخ ةئيه عم نواعتلاب

ماظنب ةقلعتملا تايطعملاو تامولعملا عيمج ليجست –
.ةمالسلا رييست

تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإأجلي نأ لغتسملل نكمي

.ايلوأ ،بيبانألا ةمالس رييستب ةفلكملا ةحلصملا ليهأتل

،ةدحاو ةقيرط رايـتــخا لــغــتــسملا ىلـــع بــــــجـــــي:33 ةداملا

ةـــمالـــس مــيــيــقــتــل ةــيــتآلا ثالـــثلا قرـــطــلا نيــب نــم ،لـــقألا ىلــع
:بيبانألا

هـلـخاد نـم بوـبـنألل شيـتـفـت وـهو يلاــتــتملا شيــتــفــتــلا –
،ةفراج ةادأ ةطساوب

،يكيتاتسورديهلا رابتخالا ةداعإ –

.رشابملا مييقتلا –

يف ددــــــحم بــــيـــبانألا ةــــمالس مـــــيـــيــقت رــــــتاوـــــت :43 ةداملا
:يتآلا لودجلا
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ينفلا شيتفتلا
زيحلا
ينمزلا
)ةنسلا(

رابتخالا ةداعإ
يكيتاتسورديهلا

يلاتتملا شيتفتلا

رشابملا مييقتلا

5

01

5

01

5

01

ريياعملا

ةمدخلل ىصقألا طغضلا
قوفي الو  %03 نم ربكأ

5,0tR نم 05%

ةمدخلل ىصقألا طغضلا

5,0tR نم %0٣قوفي ال

ةمدخلل ىصقألا طغضلا

5,0tR نم %05 نم ربكأ

93.1 يواسي رابتخالا طغض
ىصقألا طــــــغــــــضــــــلا ةرــــــم
ةمدخلل

56.1 يواسي رابتخالا طغض
ىصقألا طــــــغــــــضلا ةرــــــم
ةمدخلل

طغضلا لشف

طغضلا ةرم93.1 نم ربكأ
ةمدخلل ىصقألا

طغضلا لشف

طغضلا ةرم56.1 نم ربكأ
ةمدخلل ىصقألا

ةـيروــفــلا تارشؤملا عــيــمــج
ةدـــــــــــحاو ىلإ ةـــــــــــفاضإلاــــــــــــب
ةجمربم

ةـيروــفــلا تارشؤملا عــيــمــج
فصنـــــــــــلا نــــــــــــم رــــــــــــثــــــــــــكأ
اهنم جمربملا

56.1 يواسي رابتخالا طغض
ىصقألا طــــــغــــــضــــــلا ةرــــــم
ةمدخلل

02.2 يواسي رابتخالا طغض
ىصقألا طــــــغــــــضــــــلا ةرــــــم
ةمدخلل

طغضلا لشف

طغضلا ةرم56.1 نم ربكأ
ةمدخلل ىصقألا

طغضلا لشف

طغضلا ةرم02.2 نم ربكأ
ةمدخلل ىصقألا

ةــيروــفــلا تارشؤملا عــيــمـــج
ةدــــــــــــحاو ىلإ ةــــــــــــفاضإلاـــــــــــــب
ةجمربم

ةــيروــفــلا تارشؤملا عــيــمـــج
ةدــــــــــــحاو ىلإ ةــــــــــــفاضإلاـــــــــــــب
ةجمربم

٥2.١ يواسي رابتخالا طغض
ىصقألا طــــــغــــــضــــــلا ةرــــــم
ةمدخلل

٩٣.١ يواسي رابتخالا طغض
ىصقألا طــــــغــــــضلا ةرــــــــــــــــــم
ةمدخلل

طغضلا لشف

طغضلا ةرم٥2.١ نم ربكأ
ةمدخلل ىصقألا

طغضلا لشف

طغضلا ةرم٩٣.١ نم ربكأ
ةمدخلل ىصقألا

ةــيروــفــلا تارشؤملا عــيــمـــج
ةدــــــــــــحاو ىلإ ةــــــــــــفاضإلاـــــــــــــب
ةجمربم

ةــيروــفــلا تارشؤملا عــيــمـــج
عـــــــيـــــــمـــــــج ىلإ ةـــــــفاضإلاــــــــب
ةجمربملا تارشؤملا

٥,٠tR: ةلاطتسالا نم%5.0 ـب ةنورملل ىندألا دحلا.

.صئاقن اهنأ ىلع اهديدحت لبق بويعلا فاشتكا : رشؤملا
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ماكحأل اًعضاخ لغتـســملا رـــيـــغ بوــبـــنألا لـــظـــي :14 ةداملا
ريغ وأ لماخ زاغب هظفح بجيو ،هالعأ73و43و33 داوملا

.لكآتلل ببسم

صاـــخلا فــشكلا نييــحت لـــغتسملا ىلـــع بــــجي :24 ةداملا
نأ بجيو .ةلغتسملا ريغ بيبانألا كلذ يف امب ،بيبانألاب
رطقلاو لوطلا ،صوصخلا ىلع ،بوبنأ لكل فشكلا اذه نيبي
طغضلاو لئاسلا ةعيبطو ذالوفلا نيابت ةجردو ةكامسلاو
.ةمدخلا يف عضولا ةنسو

لبــق نــــم بوــبـــنأل حــيــلــصــت لــــك ءارــــجإ بــــجـــي :34 ةداملا
تاـــبـــلـــطـــتملا ةاـــعارـــم عـــم نيلوـــخـــمو نيلـــهؤم نيمدـــخــــتسم
هب لومعملا ميظنتلل اًقفو عينصتلاو ميمصتلاب ةقلعتملا

.لغتسملا ةيلوؤسم تحتو

لسري نأ ،ربتعم حيلصت لك لبق ،لغتسملا ىلع بجي
اذه نوكتيو .تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ حــيـــلــصــتـــلا فـــلـــم
:نم صوصخلا ىلع فلملا

،ربتعملا حيلصتلا لوح لصفملا ريرقتلا –

،يئاهنلا زاجنإلا لامعأ فلم ةقباطمب راعشإلا –

.ميحلتلاو حيلصتلاب ةصاخلا تاءارجإلا –

دـــعـــب يعاـــعشلا رـــيوصتـــلاـــب ةـــبـــقارملا رصتـــقــــت نأ بجــــي
تحت اهحيلصت مت يتلا بوبنألا نم عطاقم ىلع ،لخدتلا

راــبــتــخا ءارــجإ لــغــتسملا ىلع بجــيو .لـــغـــتسملا ةـــيـــلوؤسم
لـبـق بوــبــنألا نــم ةدــيدجلا عــطاــقملا ىلع يكــيــتاــتسوردــيــه
.تاقورحـملا طبض ةطلس نع نيلثمم روضحب كلذو ،اهطبر

ىلع نّيعتي ،ةمدخلا ءانثأ زرد ةيلمع لك لبق :44 ةداملا
طــــــبض ةــــــطــــــلس ىلإ ينـــــــعملا فـــــــلملا لسرـــــــي نأ لـــــــغـــــــتسملا
ىلع فلملا اذه نمضتيو .ينقتلا اهيأر ءادبإل تاقورحـملا
:صوصخلا

،يسيئرلا بوبنألل ةينفلا ةقاطبلا –

،ةمدخلا ءانثأ زردلاب صاخلا ءارجإلا –

،زردلل سايقلا يواستم ططخم –

،ميحلتلا فلم –

.زردلل ةيباسحلا ةركذملا –

نم ةميلعت بجومب فلملا اذهل لصفملا ىوتحـملا ددحي
.تاقورحـملا طبض ةطلس

هزاجـنإو ةـــمدـــخلا ءاــنـــثأ زردــــلا مـــتـــي نأ بـــجــي :54 ةداملا
تاسرامملا لضفأ نم ةدمتسملا ريياعملاو سيياقملل اقفو
.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةيلودلا

تايلمع نع ةجتانلا تارشؤـــملا دــيدـــحت مـــتــــي:53 ةداملا
مييقتلا بيلاسأل اًقفو ةيولوألا بسح اهبيترتو شيتفتلا
،بيبانألل يجراخلاو يلخادلا داهجإلا تحت لكآتلل رشابملا

ةــعاــنصلا يف ةــقــبــطملا رــيــياــعملاو سيــياــقــمــلــل اــًقــفو كلذو
.ةيزاغلاو ةيلورتبلا

بيبانألا ةمالس مييقت جئاتن ليجست بجي:63 ةداملا
.لالغتسالا فلم يف اهظفحو

ةيامحلا ماظن ةعباتمو ةبقارم متت نأ بجي :73 ةداملا
مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقفو بيبانألل ةيدوثاكلا

وينوي٣١ قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ2 يف خرؤملا١٦2–12
.هالعأ روكذملاو1202 ةنس

شيتفت لجسب ظافتحالا لغتسملا ىلع بجي :83 ةداملا
تاــيــلــمــع عــيــمــج ،لــيــجست هــيــف مــتــي ،بوـــبـــنأ لـــكـــل نيحـــم
مييـقـتـل ،اـهـخـيراوـت يف ،ةـمدـخـتسملا تاـيـنـقـتـلاو شيـتـفـتـلا

.بيبانألا ةمالس

.1 نم ةيادب رارمتساب لجسلا اذه تاحفص ميقرت بجي
:ىلع لجسلا نم ىلوألا ةحفصلا يوتحت نأ بجيو

،اهيلع يوتحي يتلا يلامجإلا تاحفصلا ددع –

،اهقحاولو بيبانألل ةينقتلا صئاصخلا –

،ةمدخلا يف هعضو خيرات –

.عقوملا يف هديدحتب حمست يتلا ةيرورضلا تامولعملا –

فـــلــــم نيـــيــحتو دادـــعإ لـــغـتــســملا ىلــــع بـــجــــي :93 ةداملا
ةقلعتملا تامولعملا عيمج نمضتي ،بوبنأ لكل لالغتسالا

اـهـل عضخ يتـلا حـيـلصتـلاو ةـناـيصلاو شيـتـفـتـلا تاــيــلــمــعــب
يف فلملا اذه نوــكــي نأ بــجــيو .هــلالـــغــتـــسا ءاــنـــثأ بوــبـــنألا

.ةبقارملا تائيـه فـــلــتــخــمو ةـــيــنـــعـــملا حـــلاـــصـــملا لواــنــتــم
:صوصخلا ىلع لمتشيو

،هيلع قفاوملا قحاوللاو ريساوملل يئاهنلا فلملا –

،هيلع قفاوملا بوبنألا زاجنإ لامعأل يئاهنلا فلملا –

دـنـعو ،ةـيـنـقـتـلا اـهصئاصخو بيـباــنألا قــحاوــل ةــمــئاــق –
،ةرياعملا وأ/و رييعتلا تاداهش ،ةجاحلا

،شيتفتلا لجس –

.بيبانألا ةمالس رييست ماظن رصانع –

نمضي دصر ماظن عضو لغتسملا ىلع بجي :04 ةداملا
رــيــياــعملاــب ةــقـــلـــعـــتملا تاـــيـــطـــعملا عـــمـــج ةررـــكـــتـــم ةـــفصب
 .ةرارحلاو طغضلا اميسال ،بيبانألل ةيليغشتلا
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ثلاثلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

تاودألاو ةزهجألا ةرياعمو صحف متي نأ بجي :64 ةداملا
لكشب سايقلاو ةبقارملا تايلمع لجأ نم ةمدختسملا تالآلاو
يف ةــقــبــطملا رــيــياــعملاو سيـــياـــقملا تاـــبـــلـــطـــتمل اـــًقـــفو يرود
.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا

ةـــطــلـــس ىلإ لـــسرــي نأ لــغــتــســملا ىلـــع بـــجـــي :74 ةداملا
صاخلا فشكــــلا ،ةـــــيـــــمـــــقر ةـــــخسن يف ،تاـــــقورحـملا طـــــبض
ىلإ فـــشــكــلا اذـــه نيــيــحت لاــسرإ مــتــي نأ بــجــيو .بيبانألاب

13 هاصقأ لجأ يفو اهنم بلطب تاقورحـملا طبض ةطلس
.ةنس لك نم يفناج

طبض ةطلس نم ةميلعت بجومب ةداملا هذه ماكحأ ددحت
.تاقورحـملا

يف وأ بوبنأل يضرع عدصت ثودح ةلاح يف :84 ةداملا
ءاــنــثأ هــتــمالس ىلع رــثؤي دــق روــهدــتو بوــيــع روــهــظ ةــلاـــح
طـــــبض ةـــــطـــــلس مالـــــعإ لـــــغـــــتسملا ىلع نيعـــــتــــــي ،لالــــــغــــــتسالا
 .ةرشابم تاقورحـملا

نأ لغتسملا وأ عورشملا بحاص ىلع نّيعتي :94 ةداملا
ةيرشبلا دراوملا ،تاقورحـملا طبض ةطلس يلثممل رفوي
راطإ يف مهتالخدت ليهستل ةمزاللا صخرلا اذكو ةيداملاو
.تاقورحـملا طبض ةطلس ماهم

ىلع تاقفاوملاو ةقباطملاب تاراعشإلا لظت :05 ةداملا
رشن لبق اهحنم مت يتلا ،لقنلا بيبانأب ةقلعتملا تافلملا

.لوعفملا ةيراس ،موسرملا اذه

ةطبترملا نيزخــتلا تآــشــنــم مــيــمــصــت بـــجــي :15 ةداملا
اــهزاــجــنإو اــهــعــيــنصتو بيــباــنألا ةــطساوــب لـــقـــنـــلا ماـــظـــنـــب
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،اهلالغتساو

67-51 مقر يذيفنــتــلا موـــسرــملا ماــكــحأ ىــغـــلـــت :25 ةداملا
ةنس رياربف22 قفاوملا6341 ماع ىلوألا ىدامج3 يف خرؤملا

زاــــــجنإلا ةـــــــعباـــــتمو ةـــــــبقارـــــم تاءارــــــجإ ددـــــــــحي يذــــــلا5102
ةطساوب تاقورحـملا لقن تاطاشن ىلع ةقبطملا تايلمعلاو
.بيبانألا

ةّيـمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــشني :٣5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تــشغ٤١ قــــفاوملا٣٤٤١ ماـــع مّرـــحم٥ يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

٣٤٤١ ماع مّرحم5 يفخّرؤم5١٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
يتلا تابلطتملا ددحي ،١202 ةنس تشغ٤١ قفاوملا
عـيـنصتو مـيـمصت تاـيــلــمــع اــهــيــفوــتست نأ يغــبــنــي
نــيزــخــت تآـــــشـنـمو بــيـباـــنألا لالـــغـتـساو زاــجــنإو
.ةيطفنلا تاجتنملاوتاقورحـملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و٥-2١١ ناــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم  )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر41 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
مـظـنـي يذــلا9102 ةـــنس رــــبــــمسيد11 قـــــفاوملا1441 ماـــــع
،تاقورحـملا تاطاشن

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةــنس وـــيـــلوـــي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٣2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاوش٩١

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

2 يف خرؤملا٧٥2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا١2٠2 ةنس وينوي٣١ قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
جاتنإلا يف عورشلا صيخرت ىلع لوصحلا ءارجإو تايفيك
تاطاشنل ةعباتلا لكايهلاو تآشنملل رتوتلاب ليصوتلاو
،تاقورحـملا

2 يف خرؤملا١٦2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو1202 ةنس وينوي٣١ قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ
تازيهجتلا اذكو طـغــضلا تــحت ةــلــماــعلا تازيــهــجتلا مــيــظــنــت
عاـطـقـل ةـعـباـتـلا تآشنملا يف جاـمدإلل ةـهــجوملا ةــيــئاــبرــهــكــلا
،تاقورحـملا

٥ يف خرؤملا٤١٣-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـلا1202 ةــــنــــس تـــشـــغ٤١ قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع مّرــحــم
ماظن لالغتساو زاـــجنإ لاــــمعأ ةــــــعباتمو ةــــــبــقارــم تاءارــــــــجإ
،بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن

:يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم632 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
11 قـــــفاوملا1441 ماـــــع يــــناثلا عـــــيبر41 يف خرؤــــملا91-31
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اقبط ايلوأ ةلهؤم ةلقتسم ةئيه:ةلوخم ةيجراخ ةئيه
دـنـعو ،نوـلـهؤم نوـمدـخـتسم اـهـيدـل ،هـب لوـمـعملا مـيـظــنــتــلــل
لاجم يف اميس ال ،مهلخدت تالاجم يف نوقّدصم ،ةجاحلا
لـــيـــلحتو عـــمـــجو ةـــبـــقارـــمو مـــيـــجحتو مــــيــــمصتو تاساردــــلا
.تانايبلا

ةقيثو:)PTI( براجـتــلاو شــيــتــفــتلا تاـــيـــلــمـــع ةـــطـــخ
ءانثأ اهب ىصوملا براجتلاو شيتفتلا تايلمع عيمج ددحت

عم ةقباطملا نم دكأتلل ،نيزخت ةأشنم وأ بوبنأ عينصت
.عينصتلاب ةقلعتملا ريياعملاو ميظنتلا

ةداعإل بوبنألا هل ضرعتي يذلا طغضلا:رابتخالا طغض
.يكيتاتسورديهلا رابتخالا

يف يكـــيـــتاـــتسوردـــيــــهــــلا راــــبــــتــــخالاــــب صاخلا ءارــــجإلا
اهؤارجإ بجاولا طـغــضلاــب براــجـــتلل يلــيــغــشــت طــمــن:عــقوــملا
.جاتنإلا يف ءدبلا لبق نيزختلا تآشنمو بيبانألا ىلع

ىلع رثؤي يذلا ميحلــتلاــب حــيــلــصــتلا:ربتعملا حيلصتلا
:اصوصخ ،نيزختلا ةأشنمل وأ بوبنأل ةيلكيهلا ةمالسلا

وأ نيبوبنأ لصو ةقيلح لادبتسا وأ حيلصت لاغشأ–
يلكـــلا لادــــبــــتسالا وأ ،يقــــلحلا راــــطإلل ةــــيــــندــــعملا حــــئاــــفصلا
تآشنمل ةبسنلابهفقسو نازخلا عاقل ةيندعملا حئافصلل
،نيزختلا

يلصفم نم رثكأب بوبنأ نم عطقمل قباطتم لادبتسا–
.بيبانألل ةبسنلابنييرئاد ميحلت )2(

ءاقبإ يف ّتبلا ىلإ فدهي يذلا شيتفتلا:ليهأتلا ةداعإ
يف ،ةيلاوملا ليهأتلا ةداعإ ةياغ ىلإ نيزختلا ةأشنم ةمدخ
روهدت ثودح ةيناكمإ ةاعارم عم ،ةيداعلا لالغتسالا فورظ
.عّقوتم

لوألا لصفلا
ةيطفنلا تاجتنملاو تاقورحـملا لقن بيبانأ

لـقــن بـــيـــباـــنأ ،موـــسرـــملا اذـــه ماـــكـــحأل عـــضـــخـــت :3 ةداملا
ةطبترملا بيبانألا اذكو ةيطفنلا تاجتنملاو تاقورحـملا

رفوت اذإ ،تاقورحـملا عاطقل ةعباتلا لكايهلاو تآشنملاب
:ًاعم نايتآلا ناطرشلا اهل

،راب )4( ةعبرأ نم ربكأ هب حومسملا ىصقألا طغضلا –

هنع ربعملا هب حومسملا ىصقألا طغضلا برض لصاح –
نيطــبــتــلا لــبــق ،يجراخلا رــطــقــلا يف تاراـــبـــلا نـــم تادـــحوـــب
)0021( نيتئامو فلأ ددعلا قوفي ،تارتميلملاب هنع ربعملا

)004( ةـــئاـــمـــعـــبرأ ددـــعـــلاو ،ةـــلـــئاسلا تاـــقورحـملـل ةـبسنــلاــب
.يعيبطلا زاغلاو عيمملا لورتبلا زاغل ةبسنلاب

رـيــساوــملا عــيــنــصــتو مــيــمـــصـــت مــتـــي نأ بـــجـــي:4 ةداملا
ةدمتسملا ،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا ريغ بيبانألل ةنّوكملا

ريياـعـملاو سـيياــقـمـلل اـقـفو ،ةـيـلودــلا تاسرامملا لضفأ نم
.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةقبطملا

،تاــقورحـــملا تاــطاــشــن مــظنــي يذــلا9102 ةــنــس رــبــمــسيد
ةـــــــقلعتملا تاــــــبلطتملا دــــــيدحت ىلإ موـــــسرــملا اذــــــــه فدــــــــهي

:يتأي امب

،اهعينصتو ريساوملا ميمصت –

،اهلالغتساو بيبانألا زاجنإ لامعأ –

تآشنم لالغتساو زاجنإ لامعأو عينصتو ميمصت –
.ةيطفنلا تاجتنملاو تاقورحـملا نيزخت

:يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:2 ةداملا

تاذ ريساوـملا فالــخب ،بــيباــنألا رـــصانـــع:تاــقــحــلــملا
:نيعون نم يهو .ةسناجتملا صئاصخلا

ةرَّغصم تاقحلملاو عاوكألا لثم ةيلكشلا تاقحلملا –
راـــفشألاو ةـــمـــعادـــلا جورسلاو ةـــيـــئاـــتــــلا طــــباورــــلاو رــــطــــقــــلا

،ةبدحـملا ةدسألاو ةبوقثملا ريغ رافشألاو

قـــــلــــغـــلاو حــتــــفــــلا تاــماــمــص لــثــم ةزــهــجألا تاــقــحـــلــم –
طغضلا طباوضو نامألا تامامصو ةيعجراللا تامامصلاو
ديدمتلا لصافمو ةطشاكلا تاطحـملاو ةلزاعلا لصافملاو
.دادعتلا ةزهجأو

اهلصف نكمي ال يتلا تاعيمجتلا:ةمئادلا تاعيمجتلا
ةطلتخم وأ ةموحلملا تاعيمجتلا اميس ال ،ةفلتم قرطب ّالإ
.اهنم ميحلتلا

يف ةمدختسملا سيياقملاو ريياعملا:عينصتلا دـــعاوـــق
.بيبانألا عينصت

ةــمدــخــتسملا سيــياــقملاو رــيــياــعملا:ءاـنـبــلا دــعاوــق
.نيزختلا قفارم حاولأو بيبانألا عيمجتل

،تباث مجحب يندعم نازخو جيرهص:نيزختلا ةأشنم
تاقورحـملا نــيزــخــتـــل صصخـــم ،مـــئاـــع وأ تباـــث فـــقسبو
.ةلئاسلا تاجتنملاو

ةقبطملا ىوصقلا داهجإلا ةميق:هب حومسملا داهجإلا
.نازخلا تانوكم ميمصتل ةمدختسملا داوملا ىلع

شيتفتلا ىلع دمتعت ةيليلحت ةيلمع:ةمالسلا مييقت
يف ةـلــمــتحـملا رــطاــخملا دــيدحتو ةــيــلــعــفــلا ةــلاحلا مــيــيـــقـــتو
.نيزختلا ةأشنم وأ بوبنأ ىوتسم ىلع للخ ثودح

تاءارجإلاو تايلمعلا نم ةـعوــمــجــم:ةــمالــسلا رــيــيــســت
لــــئاوسلــــل نــــمآلا لــــقــــنــــلا ،يقاــــبــــتسا لــــكشب ،نــــمضت يتـــــلا

.اهنيزختو

ءادأ نــــم نــيزــخــت ةأـــــــشــنـــم وأ بوــبـــــنأ نّكـــمت:ةــمالــسلا
يأ وأ ءاوتحالا نادقف وأ للخ نود ،ةءافكو ةيلاعفب هفئاظو
ىلعو هئادأو هميمصت صئاصخ ىلع رثؤت دق ىرخأ بويع
.اهلجأ نم هميمصت مت يتلا فئاظولا
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يتلا اهسفن ماكحألل ةيلكشلا تاقحلملا عضخت :8 ةداملا
.اهميجحتب قلعتي اميف ريساوملا اهل عضخت

،ةـيـلـيـلـحـتـلا قرـطـلاـب مـيـجـحـتـلا ةــيــناــكــمإ مدــع ةــلاــح يفو
ميمصتلا ةقباطم تبثت ةداهش ميدقت عّنصملا ىلع بجي
قــلــعــتــي اــمــيــف ،تاــقــحــلملا هذــهــل تاراــبـــتـــخالاو عـــيـــنصتـــلاو
ةلوخمو ةدمتعم ةيجراخ ةئيه اهدعت ،مدختسملا رايعملاب

نامضلا رّفوي نأ عِّنصُملا ىلع بجي امك .عِّنصُملا دلب يف
طــغض لــمحت اــهــنــكــمــي ةــيــلــكشلا تاــقــحـــلملا نأ تبـــثـــي يذـــلا
نود هب لومعملا ميظنتلا بجومب هيلع صوصنملا رابتخالا
.حضاو مئاد هوشت اهنع جتني نأ

ماـكـحأل اـقـبـط اـهـعـيـنصتو ةزـهـجألا تاـقـحـلـم مـيـمصت مــتــي
.هب لومعملا ميظنتلا

ةزـهــجــم ةـــيذالوــفــلا بــيـــباـــنألا نوـــكـــت نأ بــــجـــي:9 ةداملا
.لكآتلا نم ةيامحلا ماظنب

نمضتي نأ بجي ،رومغملا وأ رومطملا ءزجلل ةبسنلابو
ءزجو )نيطبتلا( طشن ريغ ءزج ىلع ،ةهج نم ،ماظنلا اذه
ميظنتلل اقبط ،ىرــخأ ةــهــج نــم )ةــيدوــثاكلا ةـــيامـــحلا( طـــشـــن
ةـعاـنصلا يف ةـقـبـطملا رـيـياـعملاو سيـياـقـمــلــلو هــب لوــمــعملا
.ةيزاغلاو ةيلورتبلا

لكآتلا دض ةيامحلا هذه نوكتت ،يوجلا ءزجلل ةبسنلابو
.بسانملا ءالطلا ماظن نم اًيرصح يوجلا

نكمي ال ،يجراخلا لكآتلا نم بوبنألا ةيامحل :01 ةداملا
تابلطتملل بيجتست يتلا نيطبتلا ةمظنأ ىوس مادختسا
يف ةقبطملا ريياعملاو سيياقملا بجومب اهيلع صوصنملا
.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا

عنصملا يف ريـساوـــملا نيـــطــبــت مــتــي نأ بـــجــي :11 ةداملا
ةقبطملا ريياعملاو سيياقملل اقبط دعي ءارجإ ساسأ ىلع

.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف

ةــــمـــظـــنأ زاـــجــنإو مــيــمــصـــت نوـــكـــي نأ بــــجـــي:21 ةداملا
مــقر يذــيــفــنــتــلا موسرملا عــم اــقــباــطــم ةــيدوــثاــكــلا ةــياـــمحلا

وينوي٣١ قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ2 يف خرؤملا١٦2–12
تحت ةلماـعلا تازــيــهــجــتلا مــيــظــنــت نــمــضــتـــملاو1202 ةـــنـــس

يف جامدإلل ةهجوملا ةيئابرهكلا تازيهجتلا اذكو ،طغضلا
.تاقورحـملا عاطقل ةعباتلا تآشنملا

نابسحلا يف نيطبتلا رايـتــخا ذــــخأـــي نأ بـــجـــي :31 ةداملا
ةــــيــــكــــيــــناــــكــــيملا تاداــــهـــــجإلاو ةـــــبرـــــتـــــلـــــل يوـــــقـــــلا لوـــــعـــــفملا

لـقـن ءاـنـثأ أرـطـت دـق يتــلا ةــيرارحلاو ةــيــئاــيــمــيــكوــيزــيــفــلاو
.بوبنألا عضو لحارم عيمجو ريساوملا

لوألا مسقلا

ميمصتلا

تاقورحـملا لــقن بـــيبانأ مــيمصت لـــماع ددــــحي:5 ةداملا
بوبنألا اهيف عقي يتلا ةقطنملا بسح ةيطفنلا تاجتنملاو
يف خرؤملا٤١٣-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم4 ةداملل اقبط
ددحي يذلا1202 ةــــنــــس تـــشـــغ٤١ قـــفاوــملا٣٤٤١ ماع مّرحم٥
لقن  ماظن لالغتساو زاـجــنإ ةــعـــباــتــــمو ةــبــــقارـــم تاءارــــجإ
يف ميمصتلا لماوع ددحتو .بيبانألا ةطساوب تاقورحملا
:يتآلا لودجلا

يف ةمدختسملا ذالوفلا عاونأ نوكت نأ بجي :6 ةداملا
لالغتسالا فورظل ةمواقم تاقحلملاو ريساوملا عينصت
ةيلاخ نوكت نأ بجي امك .مدقللو ةيئايميكلا تاكاهتناللو
.ةيرابتخالا طوغضلاو ةرارحلا تاجرد يف ةشاشهلا نم

يف ةمدختسملا ميحلتلا نداعم عيمج بيجتست نأ بجي
.هالعأ ةروكذملا اهسفن تامازتلالل ةمئادلا تاعيمجتلا

ةــــنّوكملا ةــــيذالوفلا رـــيساوملا نوـــــكت نأ بـــــجي :7 ةداملا
ةموحلم ،ميحلت نودبو يرئاد مسقب ةميقتسم بوبنألل

تاــبــلــطــتمل بيــجــتست نأو اــًيــنوزــلــح ةــموــحــلــم وأ اــًيــلوـــط
)e( ايندلا ةكامسلا ةميق ددحت .ةقبطملا ريياعملاو سيياقملا
:ةيتآلا ةغيصلا لالخ نم ريساوملل

: ثيح
e: رتميلملاب اهنع ربعملا ايندلا ةكامسلا،
P:عّنصملا هددحي يذلا هب حومسملا ىصقألا طغضلا

هــنــع رــبـــعملاو تاـــقـــحـــلملا وأ/و رـــيساوملا هـــب مــمصي يذـــلاو
،رابلا ةدحوب

D:رتميلملاب هنع ربعملا يجراخلا رطقلا،

5,0 tR: هنع ربعملا%5.0 ـب صصخم ايندلا ةنورملا دح
،تارابلا نم تادحوب

F:ميمصتلا لماع،
Z:عّنصُملا هددحي يذلا ميحلتلا لماع.

ميمصتلا لماعقطانملا عقوم

أ ةقطنملا

ب ةقطنملا

ج ةقطنملا

د ةقطنملا

04.0

05.0

06.0

27.0

=  e
D x P

Z x F x5,0 tR x 2
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نع تاعيمجتلل ةيكيناكيملا صئاصخلا نوكت نأ بجي
ةيرايعملا صئاصخلل ىندألا دحلا نم ربكأ ميحلتلا قيرط
.اهيواست وأ اهعيمجت بجي يتلا داوملل

ةفلتملا ريغ تابقارملا ذيفنت متي نأ بجي :91 ةداملا
نــم بساـــنملا ىوـــتسملاـــب نيقّدصم نيمِدـــخـــتسم لـــبـــق نـــم
ىلع هسفن رمألا قبطني امك .ةلمعتسملا ةينقتلا يف ةءافكلا

.موسرملا اذهل ةعضاخلا بوبنألا عقوم يف ميحلتلا ةبقارم

ةئيه لبق نم نيمِدختسملا قيدصت ميلست متي نأ بجي
.عّنصملا دلب يف ةلهؤمو ةدمتعم ةيجراخ

نأ دـــــــعب الإ رــــيساوـــــملا عــــينصت ءدــــب نـــــكمي ال :02 ةداملا
،عينصتلا دعاوقل اًقفو ةبولطملا تارابتخالا جئاتن نوكت
ةطلس لثمم روضحب ،لوألا بوبنألا ىلع اهؤارجإ متي يتلا

،هسفن تقولا يف بيجتستو ةقباطتم ،تاقورحـملا طبض
.عورشملا بحاصب ةصاخلا كلتو عينصتلا دعاوق تابلطتمل

ةميلعت بجومب ،تارابتخالا هذه ةبقارم تايفيك حضوت
.تاقورحـملا طبض ةطلس نم

يــــــــكــــيتاـــــــتسوردــــــــيهلا راــــــبتخالا ءارــــــجإ مـــــــتي :12 ةداملا
يف اهزاجنإ متيو عّنصملا نم بلط ىلع ءانب ريساوملل

حمسي بسانم زاهج مادختساب ةبقارملل ةعضاخ فورظ
.ةروساـمـلـل بساـنملا شيـتـفــتــلاو راــبــتــخالا ىلع فارشإلاــب
.ءاملاب رابتخالا اذه ءارجإ بجيو

رابتخالا طغض ةميقل ىندألا دحلا ديدحت متي :22 ةداملا
.عِّنصملا ةيلوؤسم تحتو ةدمتعملا عينصتلا دعاوقل اقبط

رابتخالا ءانثأ ةروساملا نم ءزج يأ ضرعتي نأ بجي ال
)%09( ةئاملا يف نيعست نم ربكأ داهجإل ،يكيتاتسورديهلا

.ةبرجتلا ةرارح ةجرد دنع هتنورم دح نم

روضحب ّالإ عنصملا يف رابتخالا متي الأ بجي :32 ةداملا
بحاص مزـــتـــلـــيو .اـــهـــفارشإ تحتو ةـــلـــهؤم ةـــيـــجراـــخ ةـــئيـــه
ةئيهلاب ،اًقبسم تاقورحـملا طبض ةطلس غالبإب عورشملا
رثإ رضحم ررحي نأ بجيو .ةراتخملا ةلهؤملا ةيجراخلا

.رابتخالا اذه

تاصوحفب ،رابتخالا لبق ةلوخملا ةيجراخلا ةئيهلا موقت
عــمو ،يلوألا فــلملا عــم ةــنراــقــم ةروساملا ءازـــجأ فـــلـــتـــخـــم
ةفلتملا ريغو ةفلتملا براجتلا فلتخم جئاتن تاليجست
شيتفتلا تايلمع ةطخ يف اهيلع صوصنملا تابقارملاو
ءارــجإ ،كلذــل ةرورض ىرــت اــمدــنــع ،اــهــنــكـــمـــيو ،براـــجـــتـــلاو
.ةيفاضإ تابقارم

ماهم راطإ يف تاقورحـملا طبض ةطلس رضحت نأ نكمي
وأ بقارم ةفصب عنصملا يف براجتلل ،اهب ةصاخلا ةبقارملا

،ةلهؤملا ةيجراخلا تائيهلا اهب موقت قيقدت ةيلمع راطإ يف
.هب لومعملا ميظنتلل اًقفو

يناثلا مسقلا
عينصتلا

يف ءدبلا لبق ،عورشــملا بـــحاـــص ىلــــع بــــجــي :41 ةداملا
ىلإ ايلّوأ افلم لسري نأ ،تاقحلملاو ريساوملا عينصت

اذـه نـمضتـيو .هـيـلـع ةـقــفاوــمــلــل تاــقورحـملا طــبض ةـــطـــلس
:يتأي ام ،صوصخلا ىلع فلملا

 ،تاقحلملا وأ/و ريساوملل ةيفصولا ةلاحلا –

 ،ةيباسحلا ةركذملا –

 ،تاقحلملل ةيليصفتلا تاططخملا –

 ،ميحلتلاب ةصاخلا تاءارجإلا –

 ،ةيرارحلا ةجلاعملاب صاخلا ءارجإلا –

.)PTI( براجتلاو شيتفتلا تايلمع ةطخ –

نم ةميلعت بجومب فلملا اذهل لصفملا ىوتحـملا ددحي
.تاقورحـملا طبض ةطلس

ةسارد يف تاقورحـملا طبض ةطلس عرشت :51 ةداملا
)03( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف هيلع ةقفاوملل يلوألا فلملا

،لجألا اذه لالخو .فلملا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اًموي
بحاص نــــم بلـــــطـــــت نأ تاـــــقورحـملا طــبض ةــطــلس نــكـــمـــي
فـلملا ةساردـل ةــيرورض ةــيــلــيــمــكــت ةــموــلــعــم لــك عورشملا
.يلوألا

عورشملا بحاص تاــــــــــــــــــقورحـملا طــــبض ةــــطــــلس غـــــلـــــبـــــت
عرشتو .يلوألا فـلملاــب ةــقــلــعــتملا ةــلــمــتحـملا تاظفـحـتـلاـب

لجأ يف تاظفحتلا عفر ةسارد يف تاقورحـملا طبض ةطلس
.اهل اهمالتسا نم اًموي )51( رشع ةسمخ ىدعتي ال

عفر ةلاح يف وأ يلوألا فلملا ةقباطم دنع:61 ةداملا
بحاص تاـــــــــقورحـملا طـــبض ةـــطـــلس غـــلـــبـــت ،تاــــظــــفــــحــــتــــلا
.يلوألا فلملا ىلع ةقفاوملاب عورشملا

رــــيساوــــملا عّنصــــم ىدــــل نوــــكــــي نأ بــــجــــي:71 ةداملا
،تايلمعلا عيمج يطغي ةدوجلا رييــــــســت ماــظن تاــقــحــلـــملاو
ديدحت كلذ يف امب ،عينصتلا لحارم ةبقارم اهنم اميس ال
ةجلاعملاو ليكشتلاو ميحلتلا تاءارجإو ةلمعتسملا داوملا
يأ لصأ عبتت يف ماظنلا اذه دعاسي نأ بجيو .ةيرارحلا

.تاقحلملاو ريساوملا ىلع اهتظحالم نكمي صئاقن

ذــــيفنتلا ىلــــع رــــهسي نأ عّنـــصملا ىلــــع بــــجي :81 ةداملا
اصوصخ ،مـيـمصتـلا ةـلـحرـم يف ةررــقملا رــيــبادــتــلــل مــيــلسلا

ةجلاــعملاو مــيــحــلــتــلاو لــيــكشتــلا تاــيــلــمــعــب قــلــعــتــي اــمــيــف
.ةيرايعملاو ةيميظنتلا براجتلا اذكو ةيرارحلا

صئاصخلا ىلع ةظفاحـملا ىلع رهسي نأب عّنصملا مزتلي
،تاقحلملاو ريساوملل ةنّوكملا داوملل ةيلوألا ةيكيناكيملا

وأ ةيحطس تناك ءاوس صئاقن يأ دوجو مدع نم دكأتلاو
.ةيلخاد
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يناثلا لصفلا

نيزختلا تآشنم

لوألا مسقلا

ميمصتلا

اقبط نيزختلا تآشنم ميمصت متي نأ بجي :82 ةداملا
ةقبطملا ريياعملاو سيياقملا اذكو موسرملا اذه تابلطتمل
راـبـتـعالا نيعـب ذــخأ عــم ،ةــيزاــغــلاو ةــيــلورــتــبــلا ةــعاــنصلا يف

ليغشتلا طورشو عقوتملا لامعتسالاب ةقلعتملا طوغضلا
.ةلوقعم ةفصب ةعقوتملا روهدتلا تايلآ فلتخمو

نـــيزختلا تآـــشنم ميــمصت قــباطتي نأ بــجي :92 ةداملا
.ةـقــبــطملا رــيــياــعملاو سيــياــقملاو دــعاوــقــلا عــم اــهــعــيــنصتو
هل صصختم ةسدنه بتكم لبق نم ميمصتلا متي نأ بجيو
.لاجملا يف ةبولطملا تالهؤملاو ةربخلا

رـــجلا ةــمواقمل اـــيندلا مــيقلا قـــفاوتت نأ بــــجي :03 ةداملا
،اهب حومسملا داهجإلا باسح يف لمعتست يتلا ةنورملا دحو
دعاوق اهب صخرت يتلا داوملل ةيرايعملا صئاصخلا ميق عم
 .ةدمتعملا ءانبلا

ةميق باسحل ةقبطملا نامألا تالماعم نوكت نأ بجيو
ءانب دعاوق يف ةمدختسملا كلت يه اهب حومسملا داهجإلا

.ةربتعملا نيزختلا تآشنم

تاــــقيلحل ةــــيندعملا حــــئافصلا ميـــــمصت بــــجي :13 ةداملا
دق يتلا نيزختلا تآشنم ناعيقو فقسأو نيبوبنأ لصو
ةاـيــح ةرود ةاــعارــم عــم ،لالــغــتسالا ءاــنــثأ لــكآتــلــل ضرــعــتــت
ةـــيأو دـــئاز كمسب ،لالـــغـــتسالا فورـــظو نـــيزـــخـــتــــلا ةأشنــــم
  .لكآتلا نم ةيامحلل ىرخأ ةيرورض ةليسو

ةـــسارد ءارــــجإ عورـــشملا بـــــحاص ىلــــع بــــجي:23 ةداملا
نــيزــخــتـــلا تآشنمل يجراخلاو يلخادـــلا لـــكآتـــلا رـــطـــخ لوـــح
.لكآتلا نم ةيامحلل ةمظنأ عضو ةرورض نأشب رارق ذاختال

ةيامحلا ماظن ميمصت بجي ،ةرورضلا هذه تابثإ مت اذإو
ريياعملاو سيياقملاو هب لومعملا ميظنتلل اقبط لكآتلا نم
.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةقبطملا

اينقت افلم عورشملا بحاص لسري نأ بجي :33 ةداملا
تاقورحـملا طــبض ةــطــلس ىلإ ةــيدوــثاــكــلا ةــياــمحلا ةــمــظــنأل
 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط هيلع ةقفاوملل

:اميسال فلملا اذه نمضتي

،ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ ميجحت ةسارد –

ةـمـظـنأ يف ةـجـمدملا تازــيــهــجــتــلــل ةــيــنــفــلا صئاصخلا –
،ةيدوثاكلا ةيامحلا

،ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ عقومت ططخ –

يف راــبــتـــخالـــل حاـــجـــنـــب تعضخ يتـــلا ةروساملا رـــبـــتـــعـــت
جاجوعا وأ برست نود رابتخالا طغضل تمواق اذإ ،عنصملا
.ققشت وأ مئاد

نود اهليغشت وأ ةروسام ةيأ ميلست نكمي ال :42 ةداملا
.يكيتاتسورديه رابتخال تعضخ دق نوكت نأ

نيطبتل عنصملا يف براجتلا متت نأ بجي :52 ةداملا
ةعانصلا يف ةقبطملا ريياعملاو سيياقملل اقبط ريساوملا
نأ بجيو .عّنصملا ةيلوؤسم تحتو ةيزاغلاو ةيلورتبلا

.براجتلا هذه رثإ رضحم ررحي

نيطــبــتـــلا تاـــبـــقارمب ةصاخلا رضاحـملا قــــفرــــُت نأ بجـــــي
.ريساوملاب صاخلا يئاهنلا فلملاب

نيتداملا يف ةروكذملا تارابتخالا ةياهن دنع :62 ةداملا
متيو .اًيئاهن اًفلم نّوكي نأ عّنصملا ىلع بجي ،هالعأ22و02
اقبط تاقورحـملا طبض ةطلس لبق نم فلملا اذه ةسارد
يذ2 يف خرؤــــــملا٧٥2-12 مـــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ماــــكحأل
ددــحي يذــلا1202 ةــنس وــينوي٣١ قــفاوملا2441 ماــع ةدعقلا

جاتنإلا يف عورشلا صيخرت ىلع لوصحلا ءارجإو تايفيك
تاطاشنل ةعباتلا لكايهلاو تآشنملل رتوتلاب ليصوتلاو
:يتأي امم ،صوصخلا ىلع ،فلملا نوكتيو .تاقورحـملا

،هيلع قفاوملا يلوألا فلملا –

،عنصملا يف ميحلتلا فلم –

 ،ةفلتملا ريغو ةفلتملا تابقارملا فلم–

ةلباق تناك نإ( ةيرارحلا تاجلاعملل ةينايب تاططخم –
 ،)قيبطتلل

،ةيرايعملاو ةيميظنتلا براجتلا رضاحم –

.ميحلتلا نداعمو ةيساسألا نداعملا داوم تاداهش –

ةميلعت بجومب ،يئاهنلا فلملل لصفملا ىوتحـملا حضوي
.تاقورحـملا طبض ةطلس نم

ثلاثلا مسقلا

لالغتسالاو زاجنإلا

تاـــقورحـملا لــــقن بــيــباــنأ زاــجنإ عضخت :72 ةداملا
05 ىلإ5 نم داوملا ماكحأل ،اهلالغتساو ةيطفنلا تاجتنملاو
مّرــحــــم٥ يــف خرؤــملا٤١٣-١2 مــقر يذيــفنـتلا موــسرــملا نــم
عم ،هالعأ روكذملاو1202 ةنس تشغ٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماــــع
.لمتحملا ليدعتلا هيضتقي ام
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نم ةلسلسل ةبسنلاب طقف )1( دحاو يلوأ فلم بلطيو
ريغ .عقوملا سفن ىوتسم ىلعو ةلثامملا نيزختلا تآــشــنم
.نيزخت ةأشنم لكل رصنعلا مقر فلملا اذه يف جردُي ،هنأ

ةــــسارد يف تاـــقورحـملا طـــبض ةــطلس عرـــشت :04 ةداملا
)03( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف هيلع ةقفاوملل يلوألا فلملا

،لــجألا اذــه لالــخو .فــلملا مالــتسا خــيراــت نــم ءادـــتـــبا ،اـــموـــي
بحاص نــــم بلـــــطـــــت نأ تاـــــقورحـملا طــبض ةــطــلسل نــكـــمـــي
فــلملا ةساردــل ةــيرورض ةــيــلــيــمــكــت ةــموــلــعـــم لـــك عورشملا
.يلوألا

عورشملا بحاص ،تاــــــــــــــــــقورحـملا طــــبض ةــــطــــلس غـــــّلـــــبـــــت
.يلوألا فلملاب ةقلعتملا ةلمتحـملا تاظفحتلاب

عـــــــــــــفر ةسارد يف تاــــــــــــــقورحـملا طـــــــــبض ةـــــــــطـــــــــلس عرشت
نم اًموي )51( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف تاظفحتلا
.اهل اهمالتسا

عفر ةلاح يف وأ يلوألا فلملا ةقباطم دنع :14 ةداملا
عورشملا بحاص تاقورحـملا طبض ةطلس غّلبت ،تاظفحتلا

.يلوألا فلملا ىلع ةقفاوملاب

متي ّالأ ىلع رهسلا عورشملا بحاص ىلع بجي :24 ةداملا
نأ دــعــب ّالإ نــيزــخــتــلا ةأشنمل نوــكـــم لـــك عـــيـــنصت يف ءدـــبـــلا

يلوألا فلملا ةقباطم نم تاقورحـملا طبض ةطلس ققحتت
.ةلصلا تاذ

تاـــــنوــــكــــم عّنـــــصــــم ىدــــــل رــــفوــــتي نأ بــــجــــي :34 ةداملا
عـــيـــمـــج يطـــغـــي ةدوجلا رـــيـــيستـــل ماـــظـــن نـــيزـــخـــتـــلا ةآشنــــم
اهيف امب ،عينصتلا لحارم ةبقارم اهنم اميس ال ،تايلمعلا

ءاــنــحــنإلاو مــيــحــلـــتـــلا تاءارـــجإو ةـــلـــمـــعـــتسملا داوملا دـــيدحت
عبتت يف ماظنلا اذه دعاسي نأ بجيو  .ةيرارحلا ةجلاعملاو
.نيزختلا ةأشنم يف اهتظحالم نكمي صئاقن يأ لصأ

ميلسلا ذيفنتلا ىلع عّنصملا رهسي نأ بجي :44 ةداملا
قلعتي اميف ةصاخ ،ميمصتلا ةلحرم يف ةررقملا ريبادتلل
اذــكو ةــيرارحلا ةجلاــعملاو مــيــحــلــتــلاو ءاــنــحــنإلا تاــيـــلـــمـــعـــب
.ةيرايعملا براجتلا

صئاصخلا ىلع ظافحلا ىلع رهسي نأ عّنصملا ىلع نيعتي
تآشنـم تاـنوـكـم لـكشت يتـلا داوـمـلـل ةـيـلوألا ةـيــكــيــناــكــيملا
وأ ةيحطس صئاقن يأ دوجو مدع نم دكأتي نأو نيزختلا
.ةيلخاد

نع تاعيمجتلل ةيكيناكيملا صئاصخلا نوكت نأ بجي
صئاصخلا نــــم ىــــندألا دحلا نــــم رــــبــــكأ مــــيــــحــــلــــتــــلا قـــــيرـــــط

.اهيواست وأ اهعيمجت بجي يتلا داوملل ةيرايعملا

تاــــقـــحــلــملا مــيـــحـــلـــت ةـــيـــلـــمـــع مــــتــــت نأ بـــــجـــي :54 ةداملا
يلخادلا حطسلا ىلع ةرشابم محلت يتلا نيزختلا تآشنمل

،فقسلاو عاقلا ىلعو نيبوبنأ لصو تاقيلحل يجراخلا وأ
نيمِدـخـتسم فرـط نــمو ةــلــهؤملا مــيــحــلــتــلا تاءارــجإ بسح
.مهيلع قداصم

،ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ دصر ةطخ –

ةـمـظـنأ تازـيـهجت مادـخــتسا ةــيــناــكــمإ تبــثــت تاداــهش –
.راجفنالا رطخ تاذ ةئيب يف ةيدوثاكلا ةيامحلا

سيياقملل اقفو نيزختلا تآشنم ضيرأت بجي :43 ةداملا
نامأ تازيهجتب ةدوزم نوكت نأ بجي امك ،ةقبطملا ريياعملاو
.اهب حومسملا لالغتسالا دودح زواجت بنجت لجأ نم

ةمدختسملا ةيندعملا داوملا نوكت نأ بجي :53 ةداملا
يف ةدراولا صئاصخلل ةقباطم نيزختلا تآشنم زاجنإ يف

ةداملا نوكت نأ بجي ،كلذ بايغ ةلاح يف .ءانبلا دعاوق
داوملا تاــفـصاوــم تاـــبـلـطـتـــم ةــــيـبـلـتــــل ةــقّدــصــم ةــــيـندـــعـملا
قفاوي نأو ،هالعأ ةروكذملا دعاوقلا يف ةجردملا ةقبطملا

.اهمادختسا ىلع عورشملا بحاص

عـــــــيمج عورــــــشملا بــــــحاــــص ددـــــــحي نأ بــــــجي :63 ةداملا
داوملا رايتخاب قلعتي اميف ةقبطملا ةيندعملا تابلطتملا

.ةعقوتملا ةمدخلا طورش اهبلطتت يتلا عينصتلا تايلمعو

ةجَتنملا ةـــيندعملا حـــئافصلا مادــــختسا نــــكمي :73 ةداملا
هــيــف مــكــحــتملا يكــيــناــكــيملا يرارحلا قـــقرـــتـــلا قـــيرـــط نـــع
ىلع عّنصملا رهسي نأ طرشب ،نيزختلا تآشنم عينصتل
ةــــيــــكــــيـــــناـــــكـــــيملا صئاصخلا نـــــم ىـــــندألا دحلا ىلع ظاـــــفحلا
.ةيرارح ةجلاعم رمألا بلطتي امدنع ةيندعملا حئافصلل

ميحلتلا داومو ةيندعملا داوملا نوكت نأ بجي :83 ةداملا
عينصت يف ةمدختسملا ةمئادلا تاعيمجتلا يف ةمدختسملا

تاكاهتناللو لالغتسالا فورظل ةمواقم ،نيزختلا تآشنم
.مدِقلا اهببسي يتلا تاداهجإللو ةيئايميكلا

يناثلا مسقلا
عينصتلا

يف عورشلا لبق ،عورشملا بحاص ىلع بجي :93 ةداملا
ىلإ يلّوأ فلم لاسرإ ،نيزختلا تآشنم تانوكم عينصت

اذـه نـمضتـيو .هـيـلـع ةـقــفاوــمــلــل تاــقورحـملا طــبض ةـــطـــلس
:يتأي ام ،صوصخلا ىلع فلملا

،نيزختلا ةأشنمل لصفملا يفصولا نايبلا –

،ةيباسحلا تاركذملا –

،ةلصفملا ططخلا –

،ميحلتلا تاءارجإ –

،ةيرارحلا ةجلاعملا ءارجإ –

.)PTI( براجتلاو شيتفتلا تايلمع ةطخ –

نم ةميلعت بجومب ،فلملا اذهل لصفملا ىوتحـملا حضوي
.تاقورحـملا طبض ةطلس
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ىلع رهسي نأ عورـــشـــملا بـــحاــــص ىلـــع بــــجـــي :35 ةداملا
تاـــبـــقارملاو زاـــجـــنإلا لاـــمـــعأب ةـــقـــلـــعــــتملا طورشلا مارــــتــــحا
نيزختلا تآشنم ةيامحو ةيميظنتلا براجتلاو ةيرايعملا

.لكآتلا نم

ىلـع يوـــتــحت يــتلا نــيزــخــتلا تآــشــنـــم نوـــكــت :45 ةداملا
ىوتسم ىلع يلخاد نيطبت عوضوم لكآتلل ةببسم لئاوس

نم ءادتبا ،مس )08( نينامث نع لقي ال عافترا ىلعو عاقلا
خـيراـت دـنـع ةدوـجوملا نـيزـخــتــلا تآشنمل ةــبسنــلاــبو .عاــقــلا

دنع ريدقت دعبأك نيطبتلا اذه عضو متي ،موسرملا اذه رشن
.اهليهأت ةداعإل يلاوملا شيتفتلا

لبق نم نيطبتلا قيبطت زاجنإ متي نأ بجي :55 ةداملا
سيياقملل اقبط ةقثوم تاءارجإل اًقفو نيلهؤم نيمدختسم
.ةقبطملا ريياعملاو

نيلهؤم نيشتفم لبق نم نيطبتلا براجت متت نأ بجيو
.براجتلا هذه رثإ رضحم ررحي نأو

يف مدـــــقــــي نأ عورـــشـــملا بــــحاـــص ىلـــع بـــجــي :65 ةداملا
يف عضولا لوح اريرقت تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ عقوملا
لمشي ،نيزختلا تآشنمل ةيدوثاكلا ةيامـحلا ةمظنأل ةمدخلا

:يتأي ام صوصخلا ىلع

 ،ةقبطملا ةيامحلا تافصاوم –

 ،ةمدخلا يف عضولا تاءارجإ –

 ،ةيليغشتلا ريياعملا –

.ةيدوثاكلا ةيامحلا تاناكمإ تافوشك –

ةطبــترــملا رــيــساوــملا مئاــعد مــيــمـــصـــت بـــجـــي :75 ةداملا
ةيرعتلاو لكآتلا عنمت ةقيرطب اهبيكرتو نيزختلا تآشنمب

.مئاعدلل ةسمالملا ريساوملل ةيجراخلا

اقفو ،عقوملا يف ميحلتلا ذيفنت متي نأ بجي :85 ةداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط لهؤمو هيلع قفاوم ءارجإل

،مـيـحـلـتـلا تاءارـجإل لـيـهأتـلاو ةـقــفاوملا تاــيــفــيــك حضوــت
.تاقورحـملا طبض ةطلس لبق نم ةميلعت بجومب

ايرابجإ يعاعشلا ريوصتلا لامــعـتــسا ربتــعــي :95 ةداملا
،فرطل افرط ،ميحلتلا لصافمل ةفلتملا ريغ ةبقارملا يف
اقفاوتم ةبقارملا قاطن نوكي نأ بجيو .نيزختلا تآشنمل
ةينقتلا تافصاوملا عمو ةدمتعملا ءانبلا دعاوق طورش عم
 .عورشملا بحاصل

،بجاوــلا وــحــنــلا ىلع ةررــبـــم ةـــيـــنـــقـــت قـــئاوـــع ةـــلاـــح يفو
نع ةبقارملا متت نأ نكمي ،يعاعشلا ريوصتلا مادختسال
طبض ةطلس ةقفاوم دعب ،ةيتوصلا قوف تاجوملا قيرط

.تاقورحـملا

ةفلتملا ريغ تابقارملا ءارجإ متي نأ بجي :64 ةداملا
نم بسانملا ىوتسملاب ،نيقّدصم نيمِدختسم لبق نم
.ةلمعتسملا ةينقتلا يف ةءافكلا

ةئيه لبق نم نيمِدختسملا قيدصت ميلست متي نأ بجي
.عّنصملا دلب يف ةلهؤمو ةدمتعم ةيجراخ

ةأشنم عاقل ةيندعملا حئافصلا ريفوت بجي :74 ةداملا
،اهتاقـحـلـمو اـهـفـقسو نيبوـبـنأ لصوـل اـهـتـقـيـلـحو نـيزـخـتـلا

تاــجــتــنملا ةــقــباــطــم تبــثــت عــّنصملا نـــم ةداـــهشب ةـــقـــفرـــم
جئاتن ةقباطمو عورشملا بحاص تافصاوم عم ةمّلسملا
رـيـياـعملاو سيـياـقملا تاـبـلـطـتـم عـم ةـطرـتشملا براــجــتــلا
.ةقبطملا

ةلمعتسملا ميحلتلا تاءارجإ نوكت نأ بجي :84 ةداملا
فارشإ تحتو عّنصملا نم ةلهؤم ،عنصملا يف عينصتلا يف
.لهؤم ثلاث فرط

،ةيرارح ًةجلاعم ءانبلا دعاوق بلطتت امدنع :94 ةداملا
ءانثأ ةجلاعملا هذه ءارجإ ىلع رهسلا عّنصملا ىلع بجي
.عنصملا يف عينصتلا

،تاقورحـملا طبض ةطلـس رـــضـــحت نأ نـــكــمـــي :05 ةداملا
ةبقارم تايلمع يف ،اهب ةصاخلا ةبقارملا ماهم راطإ يف

يف نـــيزـــخـــتـــلا تآشنـــم تاـــنوــــكمل ةــــيراــــيــــعملا براــــجــــتــــلا
اهب موقت قيقدت ةيلمع راطإ يف وأ بقارم ةفصب ،عنصملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةلهؤملا ةيجراخلا تائيهلا

اًيــــئاــهــن اًفلـــم نّوكـــي نأ عّـنـــصــملا ىلــــع بـــجــي :15 ةداملا
فلملا اذه عضخيو .نيزختلا تآشنم تانوكم عينصتل
ماـكـحأل اـًقــفو تاــقورحـملا طــبض ةــطــلس لــبــق نــم ةساردــلـــل
ماع  ةدعقلا يذ2 يف خرؤملا٧٥2-12 مقر يذيفنتلا موسرملا

تايفيك ددحي يذلا1202 ةنس وينوي٣١ قفاوملا2441
ليصوتلاو جاتنإلا يف عورشلا صيخرت ىلع لوصحلا ءارجإو
.تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا لكايهلاو تآشنملل رتوتلاب
:يتأي امم صوصخلا ىلع فلملا نوكتيو

،هيلع قفاوملا يلوألا فلملا –

،عنصملا يف ميحلتلا فلم –

،ةلصفملا تاططخملا –

،ةفلتملا ريغو ةفلتملا تابقارملا فلم–

.ميحلتلا نداعمو ةيساسألا نداعملا داوم تاداهش –

ةميلعت بجومب يئاهنلا فلملل لصفملا ىوتحـملا حضوي
.تاقورحـملا طبض ةطلس نم

ثلاثلا مسقلا

زاجنإلا لامعأ

يف ءدبلا لبق ،عورشملا بحاص ىلع بجي :25 ةداملا
يتـلا لـكاـيــهــلا زاــجــنإ ةــقــباــطــم نــم دــكأتــلا ،زاــجــنإلا لاــمــعأ

.نيزختلا تآشنم ىلع يوتحت
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ةفلتملا رــيــغ تاـبــقارــملا ءارــجإ مــتــي نأ بــجــي :06 ةداملا
نــم بساـــنملا ىوـــتسملاـــب نيقّدصم نيمِدـــخـــتسم لـــبـــق نـــم
.ةلمعتسملا ةينقتلا يف ةءافكلا

ةئيه لبق نم نيمدختسملا قيدصت ميلست متي نأ بجي
.لخدتلا لاجم يف ةلهؤمو ةدمتعم ةيجراخ

ًءارجإ لسري نأ عورشملا بحاص ىلع بجي :16 ةداملا
ةأشنمل عــقوملا يف يكــيـــتاـــتسوردـــيـــهـــلا راـــبـــتـــخالاـــب اصاـــخ
.ينقتلا اهيأر ءادبإل ،تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ ،نيزختلا

طبض ةطلس نم ةميلعت بجومب ةداملا هذه ماكحأ حضوت
.تاقورحـملا

عوـــضــخ لــبـــق ،عورـــشــملا بـــحاـــص ىلـــع بــجــي :26 ةداملا
يف روـكذملا يكـيـتاـتسوردـيـهـلا راـبـتـخالـل نــيزــخــتــلا ةأشنــم
يتلا تابقارملاو سايقلا رضاحم مدقي نأ ،هاندأ36 ةداملا

.ءانبلا دعاوق طورشل اقبط ،زاجنإلا لامعأ ءانثأ تمت

اذإو ،لهؤم شتفم لبق نم تابقارملا هذه متت نأ بجي
لاـــجـــم يف ةـــلـــهؤم ةـــيـــجراـــخ ةـــئيـــه ىلإ دـــنست ،رـــمألا رذـــعـــت
.لخدتلا

يــكــيــتاــتــسوردــيــهــلا راــبــتـــخالا مــتـــي نأ بــجــي :36 ةداملا
رابتخالا ىلع فارشإلاب حمست يتلا ةبسانملا لئاسولاب
.نيزختلا ةأشنم ءازجأ عيمجل مئالملا شيتفتلاو

يكــيــتاــتــسوردــيــهلا راــبــتـــخالا مـــتـــي نأ بــــجـــي :46 ةداملا
طـــــبض ةـــــطـــــلس نـــــع نيلـــــثمم روضحـــــب نـــــيزـــــخـــــتــــــلا ةأشنمل

.تاقورحـملا

،رابتخالا لبق ،تاقورحـملا طبض ةطلس لثمم صحفي
فــلملا عــم ةــنراــقملاــب ،نــيزــخـــتـــلا ةأشنـــم ءازـــجأ فـــلـــتـــخـــم
ريغو ةفلتملا براجتلا فلتخم جئاتن تاليجستو ،يئاهنلا
شيتفتلا تايلمع ةطخ اهب يصوت يتلا تابقارملاو ةفلتملا

ةـيـلـيـمـكـت تاـبـقارــم رشاــبــي نأ نــكــمــيو .)PTI( براـجــتــلاو
.كلذل ةرورض ىري امدنع

حاجنب رابتخالل اهعوضخ مت دق نيزختلا ةأشنم ربتعت
عدصت وأ مئاد هوشت وأ برست يأ فشتكُي مل اذإ ،عقوملا يف

.ةلوبقم داعبألا تابقارم تناك اذإو

راـــــــــبـــــــــتـــــــــخالا اذـــــــــه رــــــــــثإ رضحــــــــــم ررــــــــــحــــــــــي نأ بجــــــــــيو
.يكيتاتسورديهلا

نم ءاهتنالا دنع عورشملا بحاص ىلع بجي :56 ةداملا
لاــمــعأل اــفــلــم نّوــكــي نأ ،نــيزــخـــتـــلا تآشنـــم زاـــجـــنإ لاـــمـــعأ
فلملا اذه ةساردب تاقورحـملا طبض ةطلس موقتو .زاجنإلا

٧٥2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط ،عقوملا يف
ةنس وينوي٣١ قفاوملا2441 ماع  ةدعقلا يذ2 يف خرؤملا

صيخرت ىلع لوصحلا ءارجإو تايفيك ددحي يذلا1202

لكايهلاو تآشنملل رتوتلاب ليصوتلاو جاتنإلا يف عورشلا
ىلع فـــــلملا نوـــــكـــــتــــــيو ،تاــــــقورحـملا تاـــطاشنـــل ةـــعـــباـــتـــلا
:يتأي امم صوصخلا

،ءانبلا تاططخم –

،ميحلتلا تاءارجإ تافصاوم –

،ةفلتملا ريغ براجتلا ريراقت –

 .ةيكيتاتسورديهلا تارابتخالا ريراقت –

،زاجنإلا لامعأل يئاهنلا فلملل لصفملا ىوتحـملا حضوي
.تاقورحـملا طبض ةطلس نم ةميلعت بجومب

عبارلا مسقلا
لالغتسالا

،رارمتساب نيسحتو دادعإ لغتسملا ىلع بجي :66 ةداملا
نـــمألا تادـــعـــمو نـــيزـــخـــتـــلا تآشنـــم ةـــمالس رـــيـــيست ماــــظــــن
رــيـــياـــعملاو سيـــياـــقملاو مـــيـــظـــنـــتـــلا ساسأ ىلع ،هـــنـــيـــيحتو
نم ،مّيقت يتلا ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةقبطملا

ديق نيزختلا تآشنم ةردق ةبسنلاب رطاخملا ،رومألا ةلمج
.لالغتسالا

نيزختلا تآشنم ةمالس رييست ماظن لمشي نأ بجي
شيـــتـــفـــتـــلـــل ةـــطـــخ ،نـــيزـــخـــت ةأشنـــم لـــكـــل ،نــــمألا تادــــعــــمو
.ةمالسلا رييست تاءارجإ اذكو ،دصرلاو ةنايصلاو

ةــــــئيه لــــــبق نــــم شــــيتفتلا ةـــــطخ دادـــــعإ مـــــتي :76 ةداملا
تآشنم ةمالس رييستب ةفّلكم ةحلصم وأ ةلهؤم ةيجراخ
لبق نم ايلوأ ةلهؤم نوكت ،لغتسملاب ةصاخلا نيزختلا

بجيو .هب لومعملا ميظنتلل اقبط تاقورحـملا طبض ةطلس
اـهـبـلــطــتــي يتــلا شيــتــفــتــلا تاــيــلــمــع فــلــتــخــم نــمضتــت نأ
بجيو .ةقبطملا سيياقملاو ريياعملاو هب لومعملا ميظنتلا
،صوصخلا ىلع نيزخت ةأشنم لكل ةطخلا هذه نمضتت نأ

:يتأي ام

،ةأشنملا يف اهعقوم ديدحتو نيزختلا ةأشنم نييعت–

 ،لالغتسالا طورشو ةينقتلا صئاصخلا–

اـقـبـط نـيزــخــتــلا تآشنمل ةــنــيــعملا ةــيــجرحلا ىوــتسم–
،ةقبطملا ريياعملاو سيياقملل

،امهرتاوتو امهادمو ةبقارملاو شيتفتلا عون–

.نيزختلا تآشنم لماكت مييقت جئاتن–

نيحم فشكب ظفتحي نأ لغتسملا ىلع بجي :86 ةداملا
ةمدخلا جراخ يه يتلا كلت كلذ يف امب ،نيزختلا تآشنمل
،صوصخلا ىلع فشكلا اذه نيبي نأ بجيو .تقؤم لكشب
ةـجردو فـيرــعــتــلا مــقرو لــئاسلا عوــن ،نــيزــخــت ةأشنــم لــكــل
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،اـهذــيــفــنــتو نــيزــخــتــلا تآشنــم شيــتــفــت طــطــخ دادــعإ –
،ةلهؤم ةيجراخ ةئيه عم نواعتلاب وأ اهدرفمب

ماظنب ةقلعتملا تايطعملاو تامولعملا عيمج ليجست –
.ةمالسلا رييست

تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ أجلي نأ لغتسملا نكمي
ةمالس رييستب ةفلكملا هتحلصمل يلوأ ليهأت ةيلمع ءارجإل
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط نيزختلا تآشنم

تآشنم ةمالس عبتت ةيلمع نمضتت نأ بجي :27 ةداملا
:ةيتآلا تايلمعلا ،نمألا تادعمو نيزختلا

 ،ةينيتور ةيدقفت ةرايز –

،يجراخ شيتفت –

.يرود ليهأت ةداعإ –

ةبقارم يف ةينيتورلا ةيدقفتلا ةرايزلا لثمتت :37 ةداملا
نـــيزـــخـــتـــلا تآشنـــم تاـــنوــــكــــم عــــيــــمجل ةــــيــــجراــــخ ةــــيرصب
لـــجأ نـــم ،كمسلا تاساـــيــــقــــب ،ةرورضلا دــــنــــع ،لــــمــــكــــتستو
.نيزختلا ةأشنم ةلاح ىلع عالطالا

لـبـق نـم ةـيـنـيـتورـلا ةـيدــقــفــتــلا تاراــيزــلا مــتــت نأ بجــيو
.لقألا ىلع رهشلا يف ةدحاو ةرم نيلهؤم نيشتفم

ةبقارم يف ةيجراخلا شيتفتلا تايلمع لثمتت :47 ةداملا
.ةـفـلـتــم رــيــغ ةــبــقارمب اــهــلاــمــكــتسا نــكــمــيو ،ةــلصفــم ةــيرصب
:ةيتآلا تايلمعلا صوصخلا ىلع نمضتت نأ بجيو

،ةينيتورلا ةيدقفتلا تارايزلا ريراقت ىلع عالطالا –

ةــنوــكملا رصاــنــعــلــل قــمــعـــم يجراـــخ يرصب شيـــتـــفـــت –
،اهتاقحلمو نيزختلا ةأشنمل

،ةلماحلا لكايهلل يرصب شيتفت –

،عاقلاو بوثلا ميحلت لصافم شيتفت –

 ،عاقلا نم برقلاب اصوصخ ،بوثلا كمس ةبقارم –

ةأشنمل ةلمتحـملا ةيسدنهلا تاهوشتلا نم ققحتلا –
،نيزختلا

.ءاضتقالا دنع ،يسارملا ةبقارم –

)5( سمخ لك ةيجراخلا شيتفتلا تايلمع ءارجإ بجي
.لقألا ىلع تاونس

اعقومو اخرؤم اريرقت لهؤملا شتفملا ررحي نأ بجي
تايصوتلا اذكو شيتفتلا تايلمع جئاتن هيف ركذي ،هيلع
.لغتسملا اهذختي نأ بجي يتلا ةيحيحصتلا تاءارجإلاو

عالطالا ،نيزختلا تآشنم ليهأت ةداعإ لمشت :57 ةداملا
ةيلخادلا شيتفتلا تايلمعو ةينقتلا لالغتسالا قئاثو ىلع
.ةيجراخلاو

ةمدخلا يف عضولا ةنسو مجحلاو ،ةمدخلا ءانثأ ةرارحلا
تاـيـلـمـعو ةـيـنـيـتورـلا ةـيدـقـفـتــلا تاراــيزــلا ءارــجإ خــيراوــتو
.ةيرودلا ليهأتلا ةداعإو ةيجراخلا شيتفتلا

شيتفت لجسب ظفتحي نأ لغتسملا ىلع بجي :96 ةداملا
تايلمع عيمج هيف لجست ثيح ،نيزخت ةأشنم لكل نيحم
عم نيزختلا ةأشنم اهل تعضخ يتلا ةيميظنتلا شيتفتلا
 .اهخيراوت ركذ

نم ةيادب رارمتساب لجسلا اذه تاحفص ميقرت بجي
:ىلع لجسلا نم ىلوألا ةحفصلا يوتحت نأ بجيو .1 مقرلا

 ،يلامجإلا تاحفصلا ددع –

  ،ةمدخلا يف هعضو خيرات –

،زاجنإلا لامعأ خيرات –

،ءانبلا دعاوق –

لزـعـلاو مـجحلاو داـعــبألا( ةــيــنــقــتــلا صئاصخلاو عوــنــلا –
،)اهريغو ،نيخستلا فوفلمو ال مأ يرارحلا

،يلخاد نيطبت دوجو –

.يكيتاتسورديهلا رابتخالا خيرات –

نيزخت ةأشنم لكل دادعإ لغتسملا ىلع بجي:07 ةداملا
عيمج نمضتي لالغتسا فلم ،اهب ةصاخلا نمألا تادعملو
ةــناــيصلاو شيــتـــفـــتـــلا تاـــيـــلـــمـــعـــب ةـــقـــلـــعـــتملا تاـــموـــلـــعملا

ءانثأ نيزختلا ةأشنم اهل تعضخ يتلا ليدعتلاو حيلصتلاو
.اهلالغتسا

عقوم يف هب ظافتحالاو فلملا اذه نييحتب لغتسملا مزلي
:يتأي ام صوصخلا ىلع لمشيو ،لالغتسالا

،هيلع قفاوملا زاجنإلا لامعأل يئاهنلا فلملا –

،ةجاحلا دنعو ،ةينقتلا اهصئاصخو نمألا تادعم ةمئاق –
،ةرياعملا وأ/و رييعتلا تاداهش

،شيتفتلا لجس –

،شيتفتلا ططخ –

،نيزختلا ةأشنم ةمالس رييست ماظن رصانع –

 .ءاضتقالا دنع ،تاناخسلا تافلم –

ةـــــــحلصم لـــــــــغتسملا ىدــــــل رــــــفوـــتي نأ بــــــجي :17 ةداملا
ىلع ىلوتت ،نيزختلا تآشنم ةمالس رييستل ةصصخم
:يتأي ام ،صوصخلا

اهدرفمب ،نيزختلا تآشنم ةمالس رييست ماظن ذيفنت –
،ةلهؤم ةيجراخ ةئيه عم نواعتلاب وأ

تاقحلملاو بيبانألل ةيميظنتلا ةقباطملا ىلع رهسلا –
،نيزختلا تآشنم يف ةجمدملا
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ةــــــيلخادلا شـــــيتفتلا تاـــــيلمع مـــــتت نأ بــــجي :67 ةداملا
.اهب لومعملا ريياعملاو سيياقملل اقبط ةيجراخلاو

لــيــهأتــلا ةداــعإب فــّلــكملا لــهؤملا شتــفملا ّدــعـــي نأ بجـــي
تايلمع عيمج جئاتن هيف ركذي ،هيلع اعقومو اخرؤم اريرقت
اذـكو ،اـهؤارـجإ مت يتـلا ةـيراـيـعملاو ةـيـمـيـظــنــتــلا شيــتــفــتــلا
اهذختي نأ بجي يتلا ةيحيحصتلا تاءارجإلاو تايصوتلا
.لغتسملا

)01( رشع لك ةيرودلا ليهأتلا ةداعإ تايلمع ءارجإ بجي
.لقألا ىلع تاونس

ةـيدوثاكلا ةــــيامحلا ماـــظن عـــبتت مــــتي نأ بــــجي :77 ةداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط هتبقارمو

لكآتلا دض ةيامحلا ماظن ةبقارم متت نأ بجي :87 ةداملا
.نيزختلا تآشنم ليهأت ةداعإ اهيف متي ةرم لك يف يلخادلا

:يتأي ام ،صوصخلا ىلع ةبقارملا هذه لمشتو

ةينافلغلا تادونألا فلت عبتتو يلخادلا لكآتلا مييقت –
،نيزختلا تآشنم ةيامحل ةبكرم نوكت دق يتلا

.يلخادلا نيطبتلا ةلاح صحف –

ةـيميظنتلا شــــيتفتلا تاــــيلمع مـــتت نأ بـــــجي:97 ةداملا
تآشنـــم ةــــمالس رــــيــــيستــــب ةــــفــــّلــــكملا ةــــحــــلصملا لــــبــــق نــــم
،اـهـمادـعـنا دـنـع ،وأ لـغـتسملا ىدــل اــيــلوأ ةــلــهؤملا ،نــيزــخــتــلا

.ةلهؤم ةيجراخ ةئيه ىلإ دنست

ليدعتلاو حيلصتلا تاءارجإ عضوت نأ بجي :08 ةداملا
.ةقبطملا ريياعملاو نيناوقلل اًقفو

يف هؤارجإ متي رييغت لك ،ليدعتلا موهفم يف ،دـــصـــقــي
عقت الو نيزختلا تآشنم ميمصت ءانثأ تداس يتلا طورشلا

اهعضي يتلا تابلطتملا يف اهيلع صوصنملا دودحلا نمض
اميس الو ،اهب ةقلعتملا ريياعملا يف وأ/و عورشملا بحاص
 .نازخلا ولع ضفخ وأ عفرو بوبنألا زرغم ةفاضإ اهنم

نم نيزختلا ةأشنمل ليدعت وأ حيلصت لك متي نأ بجيو
.لغتسملا ةيلوؤسم تحتو نيلهؤم نيمدختسم لبق

،ليدعت يأ وأ ربتعم حيلصت يأ لبق ،لغتسملا ىلع بجي
.تاقورحـملا طـــبض ةـــطـــلس ىلإ حـــيـــلصتـــلا فـــلــــم لسرــــي نأ

:صوصخلا ىلع فلملا اذه نمضتيو

،ليدعتلا وأ ربتعملا حيلصتلل يليصفتلا ريرقتلا –

تآشنم زاجنإ لامعأل يئاهنلا فلملا ةقباطمب راعشإلا –
،نيزختلا

 ،ميحلتلاو ليدعتلا وأ حيلصتلا تاءارجإ –

.ءاضتقالا دنع ،اهجمد بجاولا ةديدجلا تانوكملا فلم –

ةـطـلس نـم ةــمــيــلــعــت بجومب فــلملا اذــه ىوــتــحــم حضوــي
.تاقورحـملا طبض

لك دعب يكيتاتسورديه رابتخا ءارجإ بجي :18 ةداملا
فــقسلا لادــبــتسا ةــلاــح يف الإ ،لــيدــعـــت وأ رـــبـــتـــعـــم حـــيـــلصت
 .تباثلا

ةأشنم جوتنم عون ريغي نأ لغتسملا نكمي :28 ةداملا
طورش عــم بساــنــتــي دـــيدجلا جوـــتـــنملا ناـــك اذإ ،نـــيزـــخـــتـــلا
ةيلكآتلاو ةفاثكلا صخي اميف اميسال ،ةيلوألا لالغتسالا

ىلع بجــــــــي ،ةــــــــلاحلا هذـــــــــه يفو .طـــــــــغضلاو ةرارحلا ةـــــــــجردو
.تاقورحـملا طبض ةطلس ،اقبسم ،ملعي نأ لغتسملا

نــــــيزختلا ةأـــــشنم عــــضي نأ لـــــغتسملا نــــكمي :38 ةداملا
.يئاهن وأ تقؤم لكشب ةمدخلا جراخ

ىلع بجي ،تقؤم لكشب ةمدخلا جراخ عضولا ةلاح يفو
يف تقؤملا ةـــمدخلا جراـــخ عضو خـــيراـــت لـــيـــجست لـــغــــتسملا

ةأشنم لماكت ىلع ظافحلا ىلع رهسي نأو ،شيتفتلا لجس
.نيزختلا

طبض ةطلس نم ةميلعت بجومب ةداملا هذه ماكحأ حضوت
.تاقورحـملا

ثلاثلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

تاودألاو ةزهجألا ةرياعمو صحف متي نأ بـجي :48 ةداملا
لكشب ،تاسايقلاو ةبقارملا تايلمع يف ةمدختسملا تالآلاو
ريياعملاو سيياقملا تابلطتمل اًقفو دمتعم ربتخم يف يرود
.ةقبطملا

طــبض ةـــــطلس ىلإ لــــــغتسملا لــــــسري نأ بـــــجي :58 ةداملا
تآشنـــــم لوــــــح اــــــفشك ،ةــــــيــــــمــــــقر ةــــــخسن يف ،تاــــــقورحـملا
ةطلس ىلإ فشكلا اذه نييحت لسري نأ بجيو .نيزختلا

يفناج13 هاصقأ لجأ يفو اهنم بلطب تاقورحـملا طبض
.ةنس لك نم

طبض ةطلس نم ةميلعت بجومب ،ةداملا هذه ماكحأ حضوت
.تاقورحـملا

نيزختلا ةأشنمل يضرع عدـصت ثودــح ةـلاح يف :68 ةداملا
اهتمالس ىلع رثؤت دق تاروهدتو بويع روهظ ةلاح يف وأ
تاقورحـملا طبض ةطلس مالعإب لغتسملا مزلي ،لالغتسالا ءانثأ
 .اروف ،كلذب

عضي نأب لغتسملا وأ عورشملا بحاص مزتلي :78 ةداملا
دراوملا ،تاــقورــحـملا طـــبـــض ةــطــلـــس يلـــثـــمم فرـــصـــت تــــحت

ليهستل ،ةيرورضلا صخرلا اذكو ةيداملا لئاسولاو ةيرشبلا
 .مهماهم راطإ يف مهتالخدت

ىلع تاقفاوملاو ةقباطملاب تاراعشإلا لظت :88 ةداملا
لبق اهحنم مت يتلا ،نيزختلا تآشنمب ةقلعتملا تافلملا

.لوعفملا ةيراس ،موسرملا اذه رشن
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: يتأي ام مسري

لّوألا لصفلا
ةماـــع ماـــكحأ

نــم٦٣2و٥٤١و٦٣١ داوملا ماكـحأل اقــيـبطت : ىلوألا ةّداملا
١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا٣١-٩١ مقر نوناقلا
تاـــــطاـــشــن مـــــظــنــي يذـــلا٩١٠2 ةـــنـــس رـــبــمـــســـيد١١ قــــفاوـــملا
تاــــيـــــفـــــيـــــك دـــــيدحت ىلإ موسرملا اذـــــه فدـــــهـــــي ،تاـــــقورحـملا
ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب ةفلكت باستحا

،بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما صخي اميف ،ةيلصألا اهتلاح
باسحو ،ةـــيرودـــلا اـــهـــتـــعـــجارـــمو ةـــفـــلـــكـــتـــلا هذـــه سيـــيـــقــــتو
.ةيكلملا ليوحتو ةيونسلا تادامتعالا

ةــــمظنأ تازاــــيتما ىلــــع موــسرملا اذـــه قــــبطي :2 ةّداملا
نوناقلا بجومب اهيلع صوصنملا بيبانألا ةطساوب لقنلا

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا٣١-٩١ مقر
.هالعأ روكذملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد

ةـــطساوـــب لـــقـــنـــلا ةـــمـــظـــنأ تازاـــيـــتـــما ىلع اضيأ قــــبــــطــــي
٧٠-٥٠ مـــقر نوـــناـــقـــلا بجومب اـــهـــيـــلــــع صوصنملا بيــــباــــنألا
ةنس ليربأ82 قفاوملا٦2٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خرؤملا

اقبط كلذو ،ممتملاو لدعملا ،تاقورحـملاب قلعتملاو٥٠٠2
خرؤملا٣١-٩١ مقر نوناقلا نم )٣ ةرقفلا(٠٣2 ةداملا ماكحأل

٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف
.هالعأ روكذملاو

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٣ ةّداملا

.بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن ةعس عفر : عاستالا

قيرط نع بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن ديدمت : دادتمالا
لــقــنــلا ماــظـــن ىلإ وأ/نـــم طـــبرـــلاو بعشتـــلا وأ/و لصوـــلا طـــخ
.بيبانألا ةطساوب

ةـطــساوــب لــقنـــلا ماـــظـــن تآـــشــنـــم: ةـــجــمدـــملا تآــشــنـــملا
نــيزــخــتــلا تآشنــم ،صوصخلا ىلع ،لـــمشت يتـــلا بيـــباـــنألا

طوطخو ميسقتلاو عطقلا زكارمو خضلاو طغضلا تاطحمو
لصفلاو عييمتلا تابكرم ىلإ لوصولا تاطحم نم نحشلا

ىلع رــحــبــلا ضرـــع يفو فـــيصرـــلا ىلع نـــحشلا تاـــطـــحـــمو
ةـيدوـثاــكــلا ةــياــمحلا ةــمــظــنأو ةــيــلورــتــبــلا ئــناوملا ىوــتسم
ةــــيـــــكـــــلسالـــــلاو ةـــــيـــــكـــــلسلا تالاصتالاو طـــــبضلاو دادـــــعـــــتـــــلاو
وأ /وتاعاستال يرورض زيهجت لكو دعب نع رييستلاو
.بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن تادادتما

يف هؤارـجإ مـتــي مــهــم رــيــيــغــت لــك: تالـمـتشملا لـيدــعــت
ةــطساوــب لــقــنـــلا ماـــظـــنـــل ةـــجـــمدملا تآشنملا وأ/و بيـــباـــنألا
.هتادادتما وأ /وهتاعاستاو بيبانألا

يطغت يتــلا ةـــقـــيـــثوـــلا : لالــغــتــسالاوزاــجــنإلا طــطـــخـــم
اهتداعإو عقاوملا نع يلختلاو لالغتسالاوزاجنإلا لحارم

لاـــــمعأو عــــينصتو ميـــــمصت تاــــيلمع لـــــكشت :98 ةداملا
يتــــلا نــــيزــــخــــتــــلا تآشنــــمو بيــــباــــنألا لالــــغــــتساو زاــــجــــنإ
داوم وأ تايلمع وأ ةديدج تايجولونكت مادختسا يعدتست
رــيــياــعملاو دــعاوــقــلا بجومب اــهداــمــتــعاو اــهراــبـــتـــخا مت ،اـــم
ةطلس نم ةصاخ تاميلعت عوضوم ،اهب فرتعملا ةيلودلا

.تاقورحـملا طبض

ةّيــمسرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رـــــشني :09 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تـشغ٤١ قــفاوملا٣٤٤١ ماــع مّرــحم٥ يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
–––––––––––H–––––––––––

ماـع مّرـــحـــم5 يفخّرؤـــم٦١٣-١2 مـــقر يذــيــفــنـــتموــــسرــــم
تايفيك ددحي ،١202 ةنس تشغ٤١ قــفاوملا٣٤٤١
عـــــقاوملا نــــــع يلــــختلا جــــمانرب ةـــــفلكت باـــــستحا

زايتما صخي اميف ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو
هذـــــــه سيـــيــــــــقـــتو ،بــــــيـــباـــنألا ةــــــطساوــــب لــــــــــــقـــنـــلا
تادامتعالا باسحو ،ةيرودلا اهتعجارمو ةفلكتلا
.ةيكلملا ليوحـتو ةيونسلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و٥-2١١ ناــتداملا اــــميس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم  )2 ةرقفلا(

عــــيبر٤١ يف خرؤــــملا٣١-٩١ مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
مظني يذلا٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،هنم٦٣2و٥٤١و٦٣١ داوملا اميسال ،تاقورحـملا تاطاشن

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــنس وــــينوي٠٣ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٩٣2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٩١

،مجانملاوةقاطلا ريزو تايحالص
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وأ بيــباــنألا ةــطساوــب لــقــنــلا ماـــظـــنـــل ةـــيـــلصألا اـــهـــتـــلاـــح ىلإ
ىلع ةــــنــــمضتملا ،ةــــلــــمـــــتحـملا هــــــتادادــــــتــــــما وأ/و هـــــــتاـــــــعاستا
تايمكلاوزاجنإلا ةــطــخو ةــفــلــكــتو تالــمــتــشــملا ،صوــصـــخلا
نـع يلخــتــلا جماــنرــب اذــكو لالــغــتسالا ءاــبــعأو اــهــلــقــن بجاوــلا
.ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا

بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما ةدم ءاضقنا دنع:٤ ةّداملا
يف وأ زايتمالا بحاص لبق نم هنع يلكلا لزانتلا ةلاح يف وأ

يئاهنلا فقوتلا ةلاح يف وأ ،ةلودلا فرط نم هبحس ةلاح
لكايهلا ةيكلم دوعت ،بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن نم ءزجل
ىلإ تاـــيـــلـــمـــعـــلا ةسراـــممب حـــمست يتـــلا ةـــجــــمدملا تآشنملاو
نـــــم٦٣١ ةداـــملا ماــــكحأل اـــقبط ،ءاـــبعأ نودــــبو ًاناـــجم ةــــلودلا
١٤٤١ ماـــــع يـــناثلا عـــيبر٤١ يف خرؤــــملا٣١-٩١ مـــقر نوـــناقلا
نأ ّنيعتيو .هالعأ روكذملاو٩١٠2 ةــنــس رــبــمــســيد١١ قـــفاوــملا

زايتمالا بحاص موقي يتلا ةجمدملا تآشنملاو لكايهلا نوكت
.ديج ريسو لاغتشا ةلاح يف اهليوحتب

موقي ،ام لكيهل ةيكلملا ليوحت نع ةلودلا لزانتت امدنع
اهتداعإو عقاوملا نع يلختلاب ،هتقفن ىلع ،زايتمالا بحاص

مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا مارــتــحا لــظ يف ،ةــيــلصألا اــهــتـــلاـــح ىلإ
يف اًمومع ةلوبقملا ريياعملاو سيياقملا اذكو امهب لومعملا

.تاقورحـملا ةعانص لاجم

ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع فدهت:5 ةّداملا
ةيامحو صاخشألا ةحص ىلع ظافحلا ىلإ ،ةيلصألا اهتلاح
.لبقتسملا يف عقاوملا هذه مادختسا نم نيكمتلاو ةئيبلا

اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع لثمتت
: يتأي اميف ،صوصخلا ىلع ةيلصألا

،اقبسم ةجمدملا تآشنملاو بيبانألا نيمأت –

،ةجمدملا تآشنملا كيكفت –

وأ اهتلاح يف ،اهناكم يف اهنع يلختلا وأ بيبانألا ةلازإ –
،ةصاخ ةجلاعم دعب

تاـــيلمع نــــع ةـــجتانلا تاــــيافنلاو داوــــملا نـــم صــــلختلا –
،يلختلا

تآـــــشنـــملاو بـــــيـــبانألا عــــقوــــم رــــيهطتو لـــــيــــهأت ةداــــعإ –
هيلع ناك امل ةقباطم ٍةلاح ىلإ عقوملا ةداعإ لجأ نم ةجمدملا

،بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن ءاشنإ لبق

.يلختلا دعب ام ةبقارملا –

يناثلا لصفلا
اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب ةفلكت ديدحـت

ةيلصألا اهتلاح ىلإ

اهتداعإو عقاوملا نـع يلــختــلا جــماــنرــب عــضــخــي:٦ ةّداملا
يف نيجمدملا ،هب ةطبترملا ةفلكتلاو ةيلصألا اهتلاح ىلإ

،هـلالـغـتساو بيـباـنألا ةـطساوـب لـقـنـلا ماـظــن زاــجــنإ طــطــخــم
زايتما بلط لك راطإ يف تاقورحـملا طبض ةطلس ةقفاومل

 .بيبانألا ةطساوب لقنلل

اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب دادعإ متي :٧ ةّداملا
قرطلا فلتخم ددحت ةسارد ساسأ ىلع ةيلصألا اهتلاح ىلإ
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلل ةنكمملا

يعاـــنصلا نـــمألاو ةـــيـــنـــقــــتــــلا تاــــيوــــتسملا ىلع اــــهــــنراــــقــــتو
.ةيداصتقالاو ةيئيبلاو

ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا ةسارد يعارت نأ بجي
زايتمالا بلط بحاص ةقفن ىلع متت يتلا ،ةيلصألا اهتلاح
لضفألو اــــمــــهــــب لوــــمــــعملا مــــيــــظــــنــــتــــلاو عــــيرشتــــلــــل اــــقــــبــــط

قحلملا يف ةروكذملا رصانعلا اميس ال ،ةيلودلا تاسرامملا
.موسرملا اذهب لوألا

تآـــشــنــملل ةــبــسنلاب يلـــختـــلا ةــقــيرــط لــثــمــتــت:٨ ةّداملا
.ةلازإلاو كيكفتلا يف ،ةيحطسلا بيبانألاو ةجمدملا

بيـباـنألل ةـبسنـلاـب ةـيـئاـنــثــتسا ةــلازإلا نوــكــت نأ بجــيو
نكمي الو ،رحبلا قمع يف ةعوضوملا بيبانألاو ةرومطملا
اميس ال ،بجاولا وحنلا ىلع ةرربم بابسأل ّالإ اهيلإ ءوجللا

ةئيبلا ةيامحو تاكلتمملاو صاخشألا ةمالسب ةقلعتملا كلت
.عقاوملل يلبقتسم لالغتساب وأ

كيـكـفــتــلا تاــيــلــمــع عــبــتــت نأ بجــي ،لاوــحألا عــيــمــج يفو
.ةيلصألا اهتلاح ىلإ عقاوملا ةداعإ ،ةلازإلاو

ريضحت يف اهل لاثتمالا بجي يتلا ةينقتلا ماكحألا ددحت
،ةـيـلصألا اــهــتــلاــح ىلإ اــهــتداــعإو عــقاوملا نــع يلخــتــلا ةسارد
طبض ةطلس هددحت ماظن بجومب ،هالعأ٧ ةداملا يف ةروكذملا
.تاقورحـملا

ةجلاعم راطإ يف ،تاقورحـملا طبض ةطلس عرشت :٩ ةّداملا
اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب ةسارد يف ،زايتمالا بلط
.هب ةقلعتملا ةفلكتلاو ةيلصألا اهتلاح ىلإ

عقاوملا نع يلختلا جمانرب ربتعي ،زايتمالا حنم دنعو
ًاقفاوم ،هب ةقلعتملا ةفلكتلاو ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو
.تاقورحـملا طبض ةطلس لبق نم امهيلع

ثلاثلا لصفلا

عقاوملا نع يلختلا جمانرب ةفلكت ةعجارمو سييقت
ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو

عقاوملا نع يلختلا جمانرب ةفلكت عضخت :0١ ةّداملا
ةــطساوــب لــقــن ماـــظـــن لـــكـــل ةـــيـــلصألا اـــهـــتـــلاـــح ىلإ اـــهـــتداـــعإو
رتفد يف ةددحـملا دعاوقلل اًقفو ،اًيونس سييقتلل ،بيبانألا
تاقورحـملاــــب فــــلــــكملا رــــيزوــــلا رارـــــقـــــب قـــــحـــــلملا طورشلا
.زايتمالا حنم نمضتملا
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نع يلختلل يونسلا دامتعالا غلـبــم عادـــيإ مــتــي :٦١ ةّداملا
اـًقـفو بسحـي يذــلا ،ةــيــلصألا اــهــتــلاــح ىلإ اــهــتداــعإو عــقاوملا

ليومـتـــل هـــجوـــم يـــكـنـــب باـــســــح يف ،هالــــعأ٥١ ةداـــملا ماـــكــحأل
.ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع

لـــقـــن ماـــظـــن لـــكـــل حـــتـــفـــي نأ زاـــيـــتــــمالا بحاص ىلع بجــــي
.هرييست ىلوتيو ايكنب اًباسح ،بيبانألا ةطساوب

تاقورحـملا طبض ةطلس مالعإ زايتمالا بحاص ىلع ّنيعتي
.اهنيوكت مت يتلا تادامتعالاب

فـــّلـــكملا رـــيزوـــلا رارـــقـــب قـــحـــلملا طورشلا رـــتــــفد ددــــحــــي
طورشو ماـــكـــحأ ،زاـــيــــتــــمالا حــــنــــم نــــمضتملا تاــــقورحـملاب
عقاوملا نع يلختلا تادامتعا لامعتساو سييقتو نيوكت
.ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو

يف ةنــمــضــتــملا غـــلاــبــملا لــمــعــتــســـت نأ بــــجـــي :٧١ ةّداملا
تاـيـلــمــع فــيــلاــكــت ةــيــطــغــتــل اــًيرصح ةــيــكــنــبــلا تاــباسحلا
.ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا

باسحلا يف نمضتملا غلبملا ّنأ نيبت اذإ ام ةلاح يفو
ةيطغتل ٍفاك ريغ بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظنل يكنبلا
بحاص ىلع بجــي ،ةروــكذملا تاــيــلــمــعــلــل ةــيــلــكــلا ةــفـــلـــكـــتـــلا
.قرافلا رفوي نأ زايتمالا

لــقنلا ماــظنل يــكنبلا باـــسحلا يف غـــلبم ءاـــقب ةـــلاح يفو
عقاوملا نع يلختلا تايلمع ءاهتنا دعب ،بيبانألا ةطساوب
بصي يقبتملا غلبملا  اذه نإف ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو

.ةيمومعلا ةنيزخلا يف

سماخلا لصفلا
يلختلا وأ/و ةيكلملا ليوحـت

 بيبانألا ةطساوب لقنلا ةمظنأ  نع

٣١-٩١ مقر نوناقلا نم٦٣١ ةداملا ماكحأل اقبط:٨١ ةّداملا
ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا

دـيدـــحت ىلإ لــصــفلا اذــــه فدـــهـــي ،هالـــعأ روـــكذـــملاو٩١٠2 ةـــنـــس
.بيبانألا ةطساوب لقنلا ةمظنأ ةيكلم ليوحت تايفيك

لّوألا مسقلا
زايتمالا ةدم ءاضقنا دنع يلختلا وأ/و ةيكلملا ليوحـت

)٤( عبرأ لبـق ،زاــيــتــمالا بـــحاـــص ىلــــع بــــجـــي:٩١  ةّداملا
نأ ،بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما ةدم ءاضقنا نم تاونس
ةيكلملا ليوحتل اًبلط تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ مدقي
اًبوحصم ،بيباـنألا ةــطــساوــب لــقــنلا ماــظــن نـــع يلــخــتلا وأ/و
.موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف هاوتحم ددحي فلمب

بــــــحاــــص تاـــقورـــحــــملا طــبـــض ةـــطــلـــس غّلـــبـــت:02 ةّداملا
ةدم ءاضقنا نم ،لقألا ىلع ،تاونس )٣( ثالث لبق ،زايتمالا
لقنلا ماظنل ةجمدملا تآشنملاو بيبانألا ةمئاقب ،زايتمالا

.اهتيكلم ليوحت يف ةلودلا بغرت يتلا بيبانألا ةطساوب

ةطساوب لقنلا ماظن دادتما وأ/و عاستا ةلاح يف:١١ ةّداملا
اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب نييحت متي ،بيبانألا
اًقفو ،هب ةطبترملا ةفلكتــلا ةــعــجارــمو ةــيــلــصألا اـــهــتــلاـــح ىلإ

.هالعأ٩ ىلإ٦ داوملا ماكحأل

عقاوملا نع يلختلا جمانرب ليدعـت اًضـــيأ متـــي :2١ ةّداملا
ماظن تالمتشم رييغت دعب ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو
رصانعلا يف ماه رييغت ةلاح يف وأ ،بيبانألا ةطساوب لقنلا
ديدحتل وأ/و جمانربلا اذه دادعإل ساسأك تمدختسا يتلا
.هب ةطبترملا ةفلكتلا

نع يلختلا جمانرب ليدعت رثإ ةعجارملا ةفلكتلا عضخت
طبض ةطلس ةقفاومل ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا
.تاقورحـملا

ليلاحتو تاسايــق زاــيــتــمالا بـــحاـــص يرــجــي :٣١ ةّداملا
اهنطابو ضرألا حطس ةلاح مييقت لجأ نم ةقمعم ةيئيب
تايافنلا عيمج مجح اذكو ،ةيحطسلا وأ/و ةيفوجلا هايملاو
نــــــم ،لــــــقألا ىلع ،تاوــــــنس )٣( ثالــث لــبــق اـــهـــتـــلازإ بجاوـــلا
وأ بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن لالغتسال يئاهنلا فقوتلا
.هئازجأ دحأ

اهـتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانربل ليدعت لك عضخي
،هب ةطبترملا ةفــلــكــتلا ةـــعـــجارــم وأ /و ةيـــلـــصألا اــهــتــلاــــح ىلإ

.تاقورحـملا طبض ةطلس ةقفاومل

عبارلا لصفلا
يونسلا دامتعالا باسح

،ةيندم ةنس لكل زايتمالا بحاص ىلع بجي :٤١ ةّداملا
ةطساوب لقن ماظن لكل نّوكي نأ ،لالغتسالا ةيادب نم ءادتبا
ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلل يونس دامتعا ،بيبانألا

.ةيلصألا اهتلاح

ةيلاملا ةنسلل لالغتسا ةفلكت دامتعالا اذه غلبم لثمي
.ةينعملا

،بيبانألا ةطساوب لقن ماظن لكل ةــبـــســـنـــلاـــب :5١ ةّداملا
عـقاوملا نــع يلخــتــلــل يوــنسلا داــمــتــعالا غــلــبــم باسح مــتــي
،ةربتعملا لالغتسالا ةنسل ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو
: ةيتآلا ةغيصلل اًقفو

: ثيح
ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلل يونسلا دامتعالا: ت إ

،ةربتعملا لالغتسالا ةنسل ،ةيلصألا اهتلاح
ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب ةفلكت : ت ب ت

سيــــيــــقــــتــــلــــل ةـــــعضاخلاو ةـــــبستحـملا ،ةـــــيـــــلصألا اـــــهـــــتـــــلاـــــح
داوملا ماكحأل اًقفو ،ةربتعملا لالغتسالا ةنسل ،ةعجارملاو
،هالعأ٣١ ىلإ٩ نم

٦١ ةداملا يف روـكذـــملا يـــكــنــبلا باــســحلا دـــيــصر: ب ح ر
،ةربتعملا لالغتسالا ةنس ةيادب يف ،هاندأ

ةنس ةيادب يف ،زايتمالل ةيقبتملا ةيونسلا ةدملا : م س م
.ةربتعملا لالغتسالا

ب ح ر - ت ب ت

 م س م
 = ت إ
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بيبانألا  نوكت نأ نم تاقورحـملا طبض ةطلس دكأتت
ةلاح يف ،ةلودلا ىلإ اهليوحت بجاولا ةجمدملا تآشنملاو
.اهليوحت ءانثأ ديج  ريسو لاغتشا

يناثلا مسقلا
زايتمالا ةدم ءاضقنا لبق يلختلا وأ/و ةيكلملا ليوحـت

وأ/و ةيكلـملا لـــيوـــحـتـــل بــــلــط لـــك ميدــقـــت مـــتــي :١2 ةّداملا
بحاص لبق نم زايتمالا نع يلكلا لزانتلا ةلاح يف ،يلختلا
ةلاح يف وأ ةلودلا فرط نم هبحس ةلاح يف وأ زايتمالا
ىلإ ،بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن نم ءزجل يئاهنلا فقوتلا

يف هاوتحم ددحي فلمب اًبوحصم تاقورحـملا طبض ةطلس
.موسرملا اذهب يناثلا قحلملا

ةساردلا يف تاقورحـملا طبض ةطلس عرشت:22 ةّداملا
ةداملا يف روكذملا يلختلا وأ/و ةيكلملا ليوحت بلطل ةيلوألا

مالتسا خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٧( ةعبس لجأ يف ،هالعأ١2
.بلطلا

،ًالوبقم فلملا رابتعا مت اذإو ،لجألا اذه ءاضقنا دنعو
ىلإ مالــــتسالاـــــب اراـــــعشإ تاـــــقورحـملا طــــبض ةـــــطـــــلس مـــــّلست

.زايتمالا بحاص

لجأ تاقورــحـملا طـبـــض ةـــطــلــس ىدـــل رـــفوــتـــي :٣2 ةّداملا
مالتسالاب راعشإلا ميلست خيرات نم ءادتبا ،اًموي )٠٦( نيتس

تآشنملاو بيـــباـــنألا ةـــمـــئاـــقـــب زاـــيـــتـــمالا بحاص غـــيـــلــــبــــتــــل
ةلودلا بغرت يتلا بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظنل ةجمدملا

.اهتيكلم ليوحت يف

نأ ،لجألا اذه ةدم لالخ ،تاقورحـملا طبض ةطلس نكميو
.زايتمالا بحاص نم ةيفاضإ تامولعم بلطت

نع يلختلا وأ/و ةيكلملا ليوحت بلط ةلاح يف :٤2 ةّداملا
بحاص عــطــتــقــي ،بيــباــنألا ةــطساوــب لــقــنــلا ماــظــن نـــم ءزـــج
ةــطساوــب لــقــنــلا ماــظــنــل ةــنّوــكملا تاداــمــتــعالا نــم زاــيــتـــمالا
رتفد يف ةددحـملا طورشلاو ماكحألل اقفو ،ينعملا بيبانألا
تاقورحـملاــــب فــــّلــــكملا رــــيزوــــلا رارـــــقـــــب قـــــحـــــلملا طورشلا
.زايتمالا حنم نمضتملا

نع يلختلا وأ/و ةيكلملا ليوحت بلط ةلاح يف :52 ةّداملا
ةطلس ةقفاوم دعبو ،هلمكأب بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن

ةيصوت ةريخألا هذه غيصت ،بلطلا ىلع تاقورحـملا طبض
.زايتمالا ءاهنإل تاقورحـملاب فلكملا ريزولل

سداسلا لصفلا
ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع ةبقارم

ةيلصألا اهتلاح

ءدب لبـــق رـــهـــشأ )٦( ةـــتـــس ىدـــعــتـــي ال لـــــــجأ يف:٦2 ةّداملا
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا لاغشأ

ةطخلا تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ زايتمالا بحاص لسري
اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمعل ةيليصفتلا
.تايلمعلا هذهل ينمزلا لودجلاو ةيلصألا

بحاص نم بلطت نأ تاقورحـملا طبض ةطلس نكمي
.ةيرورض اهارت ةيفاضإ ةمولعم لك زايتمالا

ةالولا ىلإ ةطخلا هذه تاقورحـملا طبض ةطلس لسرت
لجأ يف درلا مهيلع نيعتيو ،يأرلا ءادبإل ايميلقإ نيصتخملا

دعبو .لاسرإلا خيرات نم ءادتبا ،اًموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ
.ادّيؤم مهيأر ربتعُي ،لجألا اذه ءاضقنا

،راسملا اذـــه ةـــياـــهـــن يف تاـــقورحـملا طـبض ةــطــلس غــّلــبــت
يلختلا تايلمع ةطخ ذيفنت ىلع اهتقفاومب زايتمالا بحاص
.ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع

ذيفنت ةبقارمب تاقورحـملا طبض ةطلس موقت:٧2 ةّداملا
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع
.ايميلقإ ةصتخملا تايالولا حلاصم عم نواعتلاب

خيراتب تاقورحـملا طبض ةطلس زايتمالا بحاص ملعي
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا لاغشأ ءدب
.لاغشألا هذه مدقت لوح ةيرهش ريراقت اهل لسريو

يف ةعوضوملا بيبانألاو ةرومطملا بيبانألل ةبسنلابو
رهست نأ بجي ،اهناكم يف اهنع يلختلا مت يتلا رحبلا قمع

زايتمالا بحاص ذختي نأ ىلع تاقورحـملا طبض ةطلس
لومعملا ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنملا ريبادتلا عيمج
تاـكــلــتــمملاو صاــخشألا ةــمالس ىلع ظاــفــحــلــل ةــمزالــلاو هــب
.ةئيبلا ةيامحو

عقاوملا نع يلختلا تايلمع نم ءاــهــتــنالا دنــــع :٨2 ةّداملا
تاقورحـملا طبض ةطلس مّلست ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو
هذــهـــل مـــيـــلسلا ذـــيـــفـــنـــتـــلا نأشب ارضحـــم ،زاـــيـــتـــمالا بحاصل
.تايلمعلا

نّيعتي ،هالعأ82 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب :٩2 ةّداملا
يلختلا دعب ام ةبقارم تايلمع ءارجإ زايتمالا بحاص ىلع
مت يتلا بيبانألا نع مجني دق يئيب ريثأت لكب لفكتلاو
.ةجمدملا تآشنملا ةلازإ نعو ،اهناكم يف اهنع يلختلا

عباسلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةـــــطــساوــب لــقــنلا ةــمــظــنأ نــم ماـــظــن لــكــل ةــبــســنلاب :0٣ ةّداملا
،موسرملا اذه رشن خيرات دنع لالغتسالا ديق يه يتلا بيبانألا

طبض ةطلس ةقفاوم ىلع ضرعي نأ زايتمالا بحاص ىلع بجي
خيرات نم ءادتبا ،)2( نيتنس ىدعتي ال لجأ يف ،تاقورحـملا

ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب ،موسرملا اذه رشن
.هب ةقلعتملا ةفلكتلا اذكو ةيلصألا اهتلاح
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يطغت يتلا عقوملا ةطخ اميسال ،طئارخلا مسر قئاثوب
ةنيبملاو بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظنل ةرواجملا ةقطنملا

طاقنلاو ةيمومعلا قرطلاو ةيديدحلا ككسلا طوطخ اهيف
وأ/و ةيعيبطلا عقاوملا صئاصخ اذكو ةيئاملا يراجملاو
،ةيمحـملا

يلختلا ةقيرط لوح ،بجاولا وحنلا ىلع ةرربم ةيصوت –
ةطبترملا ةفلكتلاو ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع
.اهب

عــــقاوـــملا نـــع يلـــختــلــل ةـــقــيرــط لـــك يف لـــفــكــتلا بـــجـــي -2
رصاـنـعـلاـب ،صوصخلا ىلع ،ةــيــلصألا اــهــتــلاــح ىلإ اــهــتداــعإو
: ةيتآلا

ةــطــبــترــملا ةـــعّقوــتملا ةــيــئــيــبلا راـــثآلا مــيــيـــقـــتو دـــيدـــحت –
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمعب
،ليوطلاو ريصقلا نييدملا ىلع ،ةرشابملا ريغو ةرشابملا

،ينعملا لئاسلا تايصوصخ ةاعارم عم

نع يلختلا تايلمعب ةطبترملا رطاخملا مييقتو ديدحت –
ريصقلا نييدملا ىلع ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا

،ليوطلاو

: ةيتآلا رصانعلا لمشت يتلا رطاخملا رييست ةطخ –

صاــــــخــــشألا ةـــــمالــــس ناــمـــضـــل ةـــيـــئاـــقوــــلا رــــيـــبادــتــــلا•
عــقاوملا نــع يلخــتــلا تاــيــلــمــع ذــيــفــنــت ءاــنــثأ تاــكـــلـــتـــمملاو
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو

ءانـثأ ثدـــحت يــتلا رــطاــخــملا رــيــيــســـتل لــخدــتلا رــيــبادــت•
.يلختلا دعب امو يلختلا تايلمع

: ةيتآلا  بناوجلا يطغت يتلا يئيبلا رييستلا ةطخ –

تابرستلا( اهتحفاكمو ةيضرعلا تاثولتلا نم ةياقولا•
ذــيــفــنــت ءاـــنـــثأ )...خـــلإ ،ةـــيوجلا تاـــثاـــعـــبـــنالاو تاـــباـــكسنالاو
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع

تاــــياــــفــنـــلا )ةـــــلازإو ةـــجلاـــعـــمو عـــمــــجو زرــــف( رـــيــيـــســــت•
مدهو بيبانألا فيظنت ءانثأ اميسال ،ةجتانلا بساورلاو
،ةجمدملا تآشنملا كيكفتو

،ةثولملا ضرألا حطسأو عقاوملا رييست•

،ةجتانلا ةيزاغلاو ةلئاسلا ةحورطملا تايافنلا رييست•
،نيزختلا تآشنمو بيبانألا غيرفت ءانثأ اميسال

ذـيـفـنـت ءاـنـثأ ةـمدـخـتسملا ةـيـئاـيـمــيــكــلا داوملا رــيــيست•
،تايلمعلا

ثولت ةلازإو عقوملاب ضرألا نطابو حطس ليهأت ةداعإ•
.ثولتلا توبث ةلاح يف ةيفوجلا هايملا

جماـــــنرـــــب ةسارد يف تاـــــقورحـملا طـــــبض ةـــــطـــــلس عرشت
ةفلكتلاو ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا
.امهيلع ةقفاوملاو ،هب ةقلعتملا

ةـــــطـــساوـــب لــقــنلا ةــمـــظــنأ ءازـــجأل ةـــبـــســنـــلاـــب :١٣ ةّداملا
اذه رشن خيرات دنع اــيـئاهن اهفيقوت مت دق يتلا بيبانألا
يلختلا يف عورشلا زايتمالا بحاص ىلع بجي ،موسرملا

،ضرـغـلا اذـهــلو .ةــيــلصألا اــهــتــلاــح ىلإ عــقاوملا ةداــعإو اــهــنــع
ماظنل ةنَّوكملا تادامتعالا نم زايتمالا بحاص عطقتسي
 .ينعملا بيبانألا ةطساوب لقنلا

هذه ماكحأ قيبطت ىلع تاقورحـملا طبض ةطلس رهست
.ةداملا

جمانرب دادعإ تايـفــيـــك بــيــجــتــســت نأ بـــجــي :2٣ ةّداملا
باستحاو ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا
،يونسلا دامتعالا باسحو ،اهتعجارمو هب ةطبترملا ةفلكتلا

لقنلا ةمظنأ نع يلختلا تايلمع ةبقارمو ةيكلملا ليوحتو
اـهـتـلاـح ىلإ اـهـعـقاوــم ةداــعإو ةــّلــَغــتسملا بيــباــنألا ةــطساوــب
اذــه بجومب اــهـــيـــلـــع صوصنملا اـــهسفـــن ماـــكـــحألل ،ةـــيـــلصألا
.موسرملا

لوخد لبق اهنيوكت مت يتلا تادامتعالا عدوت:٣٣ ةّداملا
١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا٣١-٩١ مقر نوناقلا
زــــيـــح ،هالـــعأ روـــكذـــملاو٩١٠2 ةـــنـــس رـــبـــمـــســـيد١١ قـــفاوـــملا
،هالعأ٦١ ةداملا يف روكذملا يكنبلا باسحلا يف ،ذيفنتلا

مقر نوناـقــلا نــم )٣ ةرــقــفلا(٠٣2 ةداــملا ماــكـــحأل اــقــبــط كــلذو
١١ قـــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع يـــناـــثــــلا عــــيــــبر٤١ يف خرؤـــملا٣١-٩١
.هالعأ روكذملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد

ةّيـــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذـــــه رـــشني:٤٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تــشغ٤١ قـــفاوملا٣٤٤١ ماـــع مّرـــحم٥ يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا قحلملا

ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا ةسارد

اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا ةسارد نمضتت نأ بجي -١
: ةيتآلا رصانعلا ،صوصخلا ىلع ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ

يراـــيـــعملاو يــمــيظــنــتلاو يــنوــناــقــلا قاــيـــســلـــل فـــصو –
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلاب قلعتملا

اميسال ،بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن ةئيب فصو –
ةــــــــــيــــــــــجوــــــــــلوــــــــــيجلا تاــــــــــناــــــــــيــــــــــبــــــــــلاو يفارـــــــــــغجلا عـــــــــــقوملا

اقفرم فصولا اذه نوكي نأ بجيو .ةيجولويجورديهلاو



٣٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٩
27م١202 ةنس  تشغ٨١

راثآلا صخي امـيـــف يلــخــتـــلا دـــعـــب ام ةــبـــقارـــم تاــيـــلـــمــــع –
بيبانألل ةبسنلاب اميس ال ،عقاوملا ىوتسم ىلع ةيئيبلا
،ةجمدملا تآشنملا ةلازإ قيرط نعو اهناكم يف اهنع ىلختملا

اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع ةفلكت –
.ةيلصألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا قحلملا

يلختلا وأ/و ةيكلملا ليوحـت بلط افلم

: زايتمالا ةدم ءاضقنا دنع -١

بـــــيبانألا ةـــــطساوب لـــــقنلا ماــــظنل ةــــينقتلا ةــــقاطبلا – أ
،ينعملا

ةدوجوملا ةجمدملا تآشنملاو بيبانألل لصفم درج – ب
،ةديج لاغتشا ةلاح يف

ةدوجوملا ةجمدملا تآشنملاو بيبانألل لصفم درج – ج
،مدِق ةلاح يف

اهعضت يتلا دعاوقلل اًقفو ةبولطم ىرخأ ةقيثو لك – د
.تاقورحـملا طبض ةطلس

بحاص لبق نم زايتمالا نع ماتلا لزانتلا ةلاح يف -2
فقوتلا ةلاح يف وأ ،ةلودلا فرط نم هبحس وأ زايتمالا
: بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن نم ءزجل يئاهنلا

بيبانألا ةطــساوــب لــقــنــلا ماــظــنــل ةــيــنــقــتلا ةـــقاـــطـــبلا – أ
،ينعملا

،يلختلا وأ/و ةيكلملا ليوحت بلطل ةيريسفت ةركذم  – ب

ةدوجوملا ةجمدملا تآشنملاو بيبانألل لصفم درج – ج
،ةديج لاغتشا ةلاح يف

ةدوجوملا ةجمدملا تآشنملاو بيبانألل لصفم درج – د
،مدِق ةلاح يف

اهعضت يتلا دعاوقلل اًقفو ةبولطم ىرخأ ةقيثو لك – ـه
 .تاقورحـملا طبض ةطلس

–––––––––––H–––––––––––

٣٤٤١ ماع مّرحم5 يفخّرؤم٧١٣-١2 مقر يذيفنتموسرم
باستحا تايفيك ددحي ،١202 ةنس تشغ٤١قفاوملا
ىلإ اــهــتداــعإو عــقاوملا نــع يلخــتــلا جماــنرـــب ةـــفـــلـــكـــت
ةـفـلـكـتـلا هذـهـل ةـيرودـلا ةـعــجارملاو ،ةــيــلصألا اــهــتــلاــح
.اهسييقتو ةيونسلا تادامتعالا باسحو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و٥-2١١ ناـــتداملا اــــــميس ال ،روـــــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم  )2 ةرقفلا(

عــــيبر٤١ يف خرؤــــملا٣١-٩١ مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
مظني يذلا٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،هنم٠٣2و٦١١ ناتداملا اميس ال ،تاقورحـملا تاطاشن

يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
١2٠2 ةـــــنس وــــينوي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــــع ةدــــعقلا يذ٩١
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦2 يف خرؤملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو١2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٩٣2-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا١2٠2 ةنس ويام١٣ قفاوملا2٤٤١ ماع لاّوش٩١

،مجانملاوةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا مسقلا

ةــماع ماــكحأ

نــــم٠٣2و٦١١ نيـــتداــملا ماــكــحأل اــقــيــبـــطـــت : ىلوألا ةّداملا
١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا٣١-٩١ مقر نوناقلا
تاــــطاــشــن مــظــنـــي يذـــلا٩١٠2 ةـــنـــس رـــبــمــســـيد١١ قـــفاوــملا
تاــــيـــــفـــــيـــــك دـــــيدحت ىلإ موسرملا اذـــــه فدـــــهـــــي ،تاـــــقورحـملا
ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب ةفلكت باستحا

باسحو ةفلكتلا هذهل ةيرودلا ةعجارملاو ،ةيلصألا اهتلاح
.اهسييقتو ةيونسلا تادامتعالا

 :ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:2 ةّداملا

راـــطإ يف ةدـــقاـــعـــتملا فارـــطألا وأ ةـــيـــنـــطوـــلا ةسسؤملا –
،يلاوتلا ىلع ،تاقورحـملا دقع وأ عبنملا زايتما

مقر نوناقلا بجومب ةمربملا لوعفملا ةيراسلا دوقعلا –
ليربأ82 قفاوملا٦2٤١ ماع لّوألا عيبر٩١ يف خرؤملا٧٠–٥٠

.ممتملاو لدعملا ،تاقورحـملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس

يناثلا مسقلا

فيراعتلا

 :يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٣ ةّداملا

ىلإ اـــــــــهتداعإو عـــــقاوملا نـــــع يلــــختلا جــــمانرب ةـــــفلكت
يف ةعّقوتملا تايلمعلل قفاوملا غلبملا:ةــــيلصألا اهـــتلاح
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب
.ريوطتلا ططخم يف نمضتملا
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ريرقت لاسرإ بجي ،رئبلا نع يلختلا تايلمع ةياهن يف
ةفاضإلاب ةذفنملا تايلمعلا عيمج ليصفتلاب حضوي يئاهن
)طفنلأ( ىلإ ،يلختلا دعب امل ةبقارملاو ةعباتملا ةطخ ىلإ

 .تاقورحـملا طبض ةطلسو

بسح رابآلا نع يئاهنلا يلختلا نوكي نأ بجي:٧ ةّداملا
.موسرملا اذه نم سداسلا مسقلا يف ةددحـملا تايفيكلا

عبارلا مسقلا
ةيدعاقلا لكايهلاو ةيحطسلا تآشنملا نع يلختلا

عقاوملا نع يلختلا جمانرب نمضتي نأ بجي:٨ ةّداملا
يلخـتـلـل ةصصخملا دوـنـبـلا ،ةـيــلصألا اــهــتــلاــح ىلإ اــهــتداــعإو
عـّقوـتملا ةـيدـعاـقـلا لـكاـيـهـلاو ةـيـحـطسلا تآشنملاـب قـلـعــتملا
ةداعإ اذكو ،لالغتسالا ةلحرم ةياهن يفو لالخ اهنع يلختلا
.ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهب ةطبترملا عقاوملا

ةيحطسلا تآشنملا نع ايئاهن يلختلا نكمي ال:٩ ةّداملا
لامعتسال ةعفنم يأ اهل حبصت مل اذإ الإ ،ةيدعاقلا لكايهلاو
 .)طفنلأ( نم ةيباتك ةقفاوم دعبو قحال

ةأـــــشـــنـــــم مادـــــخــتـــسا نــــــع فــــقوـــــتلا ةــــلاــــح يف:0١ ةّداملا
ةسسؤملا ىلع بجـــي ،لالـــغـــتسالا ةـــلـــحرـــم لالـــخ ةــــيــــحــــطس

ىلع ضرعت نأ ،ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا
غــّلــبــتو ،ةأشنملا تاذ نــع يئاــهـــنـــلا يلخـــتـــلا بلـــط )طـــفـــنـــلأ(
.تاقورحـملا طبض ةطلس ةراشتسا دعب اهرارقب )طفنلأ(

عــيــمــج لــيصفــتــلاــب حضوــي يئاــهــن رــيرــقـــت لاسرإ بجـــي
ةــيــلصألا هــتــلاــح ىلإ هــتداــعإو عــقوملا نــع يلخــتــلا تاــيــلـــمـــع
يلخــتــلا دــعــب امل ةـــبـــقارملاو ةـــعـــباـــتملا ةـــطـــخ ىلإ ةـــفاضإلاـــب
طــبض ةــطــلسو )طــفــنــلأ( ىلإ ،عــقوملا يف يلخــتــلــل ةــبسنـــلاـــب
.تاقورحـملا

ةيحطسلا تآشنملا نع يلختلا لمشي نأ بجي:١١ ةّداملا
اـهـكـيـكـفــتــل ةــيرورضلا تاــيــلــمــعــلا عــيــمــج ةــيدــعاــقــلا لــكاــيــهــلاو
.اهتلازإو

عقوملا ناك اذإ ّالإ كيـكــفــتــلا تاــيــلــمـــع ذـــفــنُت ال:2١ ةّداملا
مت دق تازيهجتلا عيمج تناكو ةنّمؤم تآشنملا عيمجو
ثولتلا ةلازإ ،رمألا ىضتقا اذإو ،اهفيظنتو اهفرصو اهلزع
مث ،ةيئابرهكلا رئاودلاو لكايهلا ليصوت عطق مت دقو ،اهنم
نكمي الو ،ةيندملا ةسدنهلا يف ريمدتلاو كيكفتلا اهعبتي
تآشنـمـلـل لـماــكــلا رــيــهــطــتــلا دــعــب الإ كيــكــفــتــلا ةــيــلــمــع ءدــب
.ةيدعاقلا لكايهلاو ةيحطسلا

تآشنملا نع يئاهنلا يلختلا نوـكـــي نأ بـــجـــي:٣١ ةّداملا
يف ةددحـملا تايفيكلا بسح ،ةيدعاقلا لكايهلاو ةيحطسلا
.موسرملا اذه نم سداسلا مسقلا

ةرــــتـــــفـــــلا نــــم ةـــيــــقـــبــتــــم ةداــــم وأ مــــســــج يأ:تاــياــفــنلا
اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا ةرتف لالخ تجتن ةيدقاعتلا
.يلختلا عوضوم ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ

داوملا وأ /وةــيــئاــيــمــيــكـــلا داوـــملا ةـــــلازإ:ثوـــلــتـــلا ةـــلازإ
ريهطت ةيلمع لكو ،عقوم وأ ةأشنم يف ةدجاوتملا ةرطخلا
.هثولت لمتحم عقوملا

ايداــم بــحــســلاــب حــمــســـت يـــتـــلا تاـــيـــلــمـــعـــلا:كـــيــكــفــتلا
.ةيدعاقلا لكايهلاو ةيحطسلا تآشنملل

ةايحلا دعاوقو ةيعانصلا دعاوــقــلا:ةـــيدـــعاـــقــلا لـــكاــيـــهلا
.ةيرادإلا تارقملاو

وأ/و تاقورحـملا جاــتــنإ ةدـــحو:ةــيــحــطــسلا تآـــشــنـــملا
ةـئزـجـتـلاو تيـبـثـتــلاو ةجلاــعملاو لصفــلا تازــيــهجت عــيــمــج
كلذ يف امب ،فـــــيرصتـــــلاو نـــــيزـــــخـــــتـــــلاو نـــــقحلاو طـــــغضلاو

راـبآلا سوؤر ىلإ ةـفاضإلاـب ،غـيرـفـتــلاو عــيــمــجــتــلا تاــكــبش
.اهب ةطبترملا تآشنملاو

يتلا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت:رطاخملا رييـســت ةــطــخ
تاـــكـــلـــتـــمملاو صاـــخشألا ةـــمالس ناـــمضل اـــهذاـــخــــتا بجــــي
ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع ءانثأ ،ةئيبلاو
.ةيلصألا اهتلاح

عيمـــج:يلــختلا دــعــب اــمل ةــبــقارــملاو ةــعــباــتــملا ةطـــخ
.ةيئيبلا تاريثأتلا فلتخم ةبقارمب حمست يتلا تايلمعلا

.ةيحطسلا تآشنملا دوجو ناكم:عقوملا

ثلاثلا مسقلا
راــــبآلا نع يــــلختلا

حبصت مل اذإ ّالإ رئب نع ايئاهن يلختلا نكمي ال:٤ ةّداملا
لــثمت تناــك اذإ وأ قــحال لاــمــعــتسال ةــيــنــف ةــعــفــنــم ةــيأ اـــهـــل
ةلاكولا نم ةيباتك ةقفاوم دعبو ،ةمالسلاب قلعتت لكاشم
.)طفنلأ( تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا

يلختلل يجذومنلا جمانربلا نمضتي نأ بجي:5 ةّداملا
صوصخلا ىلع ،ريوطتلا ططخم راطإ يف ،رابآلا نع يئاهنلا

 :يتأي ام

،رئبلا نع يئاهنلا يلختلا ططخم –

،رئبلا ةصنم ليهأت ةداعإ ةطخ –

.ةيلصألا هتلاح ىلإ رئبلل رواجملا عقوملا ةداعإ –

ةلحرم لالخ رئب نع يئاهنلا يلختلا ةلاح يف:٦ ةّداملا
فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا ىلع بجي هنإف ،لالغتسالا
،)طفنلأ( ىلع اقبسم ضرعت نأ ،ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا

.رئبلا هذه نع يئاهنلا يلختلا بلط

،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا )طفنلأ( غّلبت
،تاقورحـملا طبض ةطلس ةراشتسا دعبو ،ةلاحلا بسح
.رئبلا نع يئاهنلا يلختلاب اهرارقب
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سماخلا مسقلا
ةيلصألا اهتلاح ىلإ عقاوملا ةداعإ

اهتلاح ىلإ عقاوملا ةداعإ لاغشأ ذفنت نأ بجي:٤١ ةّداملا
،ءاضتقالا دنعو ،هب لومعملا ميظنتلا مارتحا نمض ةيلصألا
.ةيلودلا تاسرامملاو ريياعملا لضفأ

يف عورشلل ةيليصفت تاسارد ءارجإ بجي:5١ ةّداملا
تاـــيــــلــــمــــع دــــيدحتو ةــــيــــفوجلا هاــــيملاو ضرألا ثوــــلــــت ةــــلازإ
.تايافنلا عاونأ نم عون لكب ةصاخلا ةجلاعملا

هتلاح ىلإ عقوملا ةداعإ ةيلمع لمشت نأ بجي:٦١ ةّداملا
ىلإ عــقوملا ةداــعإب حــمست يتــلا تاــيــلــمــعــلا عــيــمــج ةــيـــلصألا
لبق اهيلع ناك يتلا ةلاحلا ،ناكمإلا ردق ،بسانت يتلا ةلاحلا

ىلع ظافحلا ىلع رهست نأ بجيو،عبنملا تاطاشن ءدب
ىلإ عقاوملا ةداعإ ةيلمع صختو .صاخشألا ةمالسو ةئيبلا

 :يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،ةيلصألا اهتلاح

،مدهلا ةيلمع نع ةجتانلا تايافنلاو تازيهجتلا ةلازإ –

ةجتانلا كلتو ةبسرتملا تايافنلا عيمجب مئادلا لفكتلا –
لــكاــيــهــلاو ةــيــحــطسلا تآشنملا نــع يلخـــتـــلا تاـــيـــلـــمـــع نـــع
،رابآلاو ةيدعاقلا

ةيحطسلاو ةيفوجلا هايملاو ةثولملا يضارألا ةجلاعم –
،ةثولملا

ِولم ةدام يأو تاقورحـملا نم صلختلا – ،ةثّ

ريغت يذلا يعيبطلا رظنملا نيسحت وأ/و ليهأت ةداعإ –
.لالغتسالا لالخ

سداسلا مسقلا
اهتلاحىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب
ريوطتلا ططخم يف هميدقت بجاولاةيلصألا

ىلإ اـــــــهتداعإو عــــقاوـــملا نــــع يلــــــختلا جـــــمانرب:٧١ ةّداملا
يذلا ريوطتلا ططخم نم أزجتي ال ءزج ،ةيلصألا اهتلاح
.هيلع ةقفاوملل )طفنلأ( ىلع ضرعُي

اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب لثمتي
ةلاح ىلإ عقاوملا ةداعإل ةمزاللا لاغشألا عومجم يف ةيلصألا

.ةيلوألا ةلاحلا عم ،ناكمإلا ردق ،بسانتت

،تاــــــقورحـملا طــــــبض ةــــــطلس ةراـــــــشتسا دــــــعب:٨١ ةّداملا
ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب يف )طفنلأ( لصفت
ءانثأ ،جمانربلا اذه ثيدحت متي نأ نكميو .ةيلصألا اهتلاح
.ريوطتلا ططخم ةعجارم لالخ نم ،لالغتسالا ةلحرم

عقاوملا نـع يلــختلا جـــمانرب حــــضوي نأ بـــــجي:٩١ ةّداملا
لاــغشألا ،لصفــنــم لـــكشب ،ةـــيـــلصألا اـــهـــتـــلاـــح ىلإ اـــهـــتداـــعإو
نأ بجيو .لالغتسالا ةلحرم دعبو ءانثأ ،اهزاجنإ بجاولا

عــقاوملا نــع يلخــتــلا لاــغشأب ةــقــلــعـــتملا تاـــيـــلـــمـــعـــلا نوـــكـــت
لــكــيــهــلا عوــن بسح ةــلصفــم ،ةيلصألا اـهـتـلاــح ىلإ اــهــتداــعإو
.طاشنلا ةعيبط بسحو ةأشنملاو

عقاوملا نع يلختلا جمانرب دادعإ متي نأ بجي:02 ةّداملا
،هــــب لوـــمعملا مـــيظنتلل اًقفوةـــيلصألا اــــهتلاحىلإ اـــــهتداعإو
.ةــيــلودــلا تاسراــمملا لضفأو رــيــياــعــمــلــل ،ءاضتـــقالا دـــنـــعو
 :ةيتآلا رصانعلا ،صوصخلا ىلع نمضتي نأ بجيو

ةقبطملا ةمظنألاو سيياقملاو دعاوقلل ةيفصو ةمئاق –
،ةئيبلا مارتحا راطإ يف

يلختلاب قلعتملا يرايعملاو يميظنتلا قايسلل فصو –
اذــكو ةــيدــعاــقــلا لــكاــيــهــلاو ةــيـــحـــطسلا تآشنملاو راـــبآلا نـــع
،ةيلصألا اهتلاحىلإ عقاوملا ةداعإب قلعتملا

،ةرشابملا ريغو ةرشابملا ،ةعّقوتملا ريثأتلا تاسارد –
،ةئيبلا ىلع ،ىدملا ةليوطلاو ةطسوتملاو ةريصقلا

ةــــــيحطسلا تآـــــــشنملاو راــــبآلا:لـــــمشي يلـــــيصفت درـــــج –
،يلختلا عوضوم ،ةيدعاقلا لكايهلاو

اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمعل لصفم فصو –
،قفاوملا ينمزلا لودجلا اذكو،ةيلصألا اهتلاحىلإ

،رطاخملا رييست ةطخ –

ةيدعاقلا لكايهلاو ةيحطسلا تآشنملا ثولت ةلازإ ةطخ –
،ةيفوجلا هايملاو عقوملا ضرأو

ةلحرم ءانثأ ةيبلسلا ةيئيبلا تاريثأتلا رييست ةطخ –
نأ بجيو .ةيلصألا اهتلاحىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا

 :يتأي ام صوصخلا ىلع ةطخلا هذه نمضتت

،هيف مكحتلاو ثولتلا نم ةياقولا•

،تايافنلل مادتسملا رييستلا•

ةـــيـــفوجلا هاـــيملاو يضارألاو عـــقاوملا لـــيــــهأت ةداــــعإ•
،ةثولملا ةيحطسلاو

،ةيئايميكلا داوملا رييست•

،يئيبلا سيسحتلاو مالعإلا•

.ةلمتحـملا ةيئيبلا تاريثأتلا ةعباتمو ةبقارم•

عباسلا مسقلا
يلختلا جمانرب ةفلكت

نـــــع يلــــختلا جــــمانرب ةـــــفلكت نوـــــكت نأ بـــــجي:١2 ةّداملا
لـكـيــهــلا عوــن بسحةيلصألا اـهـتـلاـحىلإ اــهــتداــعإو عــقاوملا

اذــــه ماــــكــــحأل اـــــقـــــبـــــط ،طاشنـــــلا ةـــــعـــــيـــــبـــــط بسحو ةأشنملاو
زايتماب قحلملا جذومنلل اًقفو ةمسقم نوكت نأو،موسرملا
.ةلاحلا بسح ،دانسإلا دقع وأ عبنملا

،اهتيلوؤسم تحت ،ةينطولا ةسسؤملا ىلوتت:22 ةّداملا
نع يلختلا تايلمع ليومتل ةهجوملا تادامتعالا رييست
.ةيلصألا اهتلاحىلإ اهتداعإو عقاوملا

ةسسؤملا ىلع بجــــي ،لالــــغــــتسالا ةــــلــــحرــــم ةــــياـــــهـــــن يفو
يف ةدقاعتملا فارطألا وأ عبنملا زايتما ةلاح يف ةينطولا

قحلي ررض يأو ثولت يأ كرادت ،تاقورحـملا دقع ةلاح
.رثكأ وأ دحاو لقح لالغتسا هببسي ةئيبلاب
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ةيوستب مايقلا بجي ،ارفوتمم رشؤملا حبصي نأ درجمب
.ةبوسحـملاس إ م

،رشؤملا رشن نع ةيكيرمألا لمعلا ةرازو فقوت ةلاح يف
فارـــطألاو ةـــيـــنـــطوـــلا ةسسؤملا غـــيـــلـــبــــتــــب )طــــفــــنــــلأ( موــــقــــت
 .ديدج ليدب ردصمب ةدقاعتملا

هــــنع اًرـــبعم ،ةـــعوفدملا تاداــــمتعالا مـــــكارت:)١–ن( م.إ.ت
ةــيــندملا ةــنسلا ةــياـــغ ىلإ ةـــيادـــبـــلا نـــم ،يكـــيرـــمألا رالودـــلاـــب
.ةينعملا ةيلاملا ةنسلل ةقباسلا

ةنسلل لالغتسا ةحاسم ىلع عّقوتملا جاتنإلا:)ن( م.م.إ
يف ةدراولا جاتنإلا تانايب يف حضوم وه امك ،)ن( ةيندملا

.)طفنلأ( لبق نم هيلع قفاوملا ريوطتلا ططخم
نـــكـمـي يـتـلا تايطاــيــتحالل ردـــــقــملا مــــجــحلا:)١–ن( إ.إ.ح

لالغتسالا ةلحرم نم ةيقبتملا ةدملل قفاوملاو اهعاجرتسا
تايطايتحالا مجح يف رايعملا اذه ةميق لثمتتو .ةـيدــقاــعـتلا
قفاوملا ريوطتلا ططخم يف دراولا ،اهعاجرتسا نكمي يتلا

جاــتــنإلا مــكارــت هــنــم مصخــي يذــلاو ،)طــفــنـــلأ( لـــبـــق نـــم هـــيـــلـــع
.ةينعملا ةيندملا ةنسلا تقبس يتلا تاونسلل )م.م.ا( عّقوتملا

اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع تناك اذإ ام ةلاح يف
هنإف ،لالغتسالا ةلحرم لالخ ةعّقوتم ةيلصألا اهتلاح ىلإ
غلبم ةميق نم لاغشألا هذهل لداعملا غلبملا مصخي نأ بجي
اــــــهتلاحىلإ اـــــهتداعإو عـــقاوملا نـــع يلـــختلا جـــمانرب ةـــفلكت
دنع رابتعالا يف اهذخأ بجي يتلا )ا. ت. ب .ت(ةيلصألا

.يونسلا دامتعالا باسح
،يلــــــختلل يوـــــنسلا داــــمتعالا غــــلبم يواــــسي:٦2 ةّداملا

،ةـيدـقاـعـتـلا لالـغـتسالا ةـلــحرــم نــم ةرــيــخألا ةــنسلــل قــفاوملا
اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب ةفلكت غلبم نيب قرفلا
غــلــبملاو ،سيــيـــقـــتـــلا دـــعـــب ،)ا ت ب ت(ةيلصألا اهـتـلاـحىلإ
.ةعوفدملا تادامتعالل يمكارتلا

يوــــــنــسلا داـــــــــمتعالا غــــــــلبم عــــــفدُي نأ بـــــــــجي:٧2 ةّداملا
ةسسؤملا اهتحتف يتلا ةيكنبلا تاباسحلا يف بستحـملا
يف ةددحـملا تايفيكلل اًقفو ،ةيلام ةنس لك يف ةينطولا
.ةلاحلا بسح ،دانسإلا دقع وأ عبنملا زايتما

عساتلا مسقلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماـــــــكحأ

ةيادب لبق اهديدحت مت يتلا تادامتعالا عفدت:٨2 ةّداملا
ماع يناثلا عيبر٤١ يف خرؤملا٣١-٩١ مــــقر نوــــناقلا ناــــيرس
يف ،هالـــعأ روــــكذملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١
ماكحأل اقبط كلذو ،هالعأ٧2 ةداملا يف ّنيبملا يكنبلا باــــسحلا
٤١ يف خرؤــــملا٣١-٩١ مــــقر نوـــــناقلا نــــم )٣ ةرــــقفلا(٠٣2 ةداملا

٩١٠2 ةـــــــنس رــــــبمسيد١١ قــــــفاوملا١٤٤١ ماــــــع يــــــناثلا عــــــيبر
.هالعأ روكذملاو

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــــه رــــشني :٩2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تــشغ٤١ قـــفاوملا٣٤٤١ ماــــع مّرـــحم٥ يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .١2٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

لالـــخ ةـــــــعّقوتملا يلــختلا لاـــــغشأ ةـــــلاح يف:٣2 ةّداملا
جماـنرـب ةــفــلــكــت حضوــت نأ بجــي هــنإف ،لالــغــتسالا ةــــــلــحرــم
غـلـبــم ،ةيلصألا اـهـتـلاـحىلإ اــهــتداــعإو عــقاوملا نــع يلخـــتـــلا
ةـلـحرـم لالـخ اـهذـيـفـنـت بجاوـلا لاـغشألاـب قـلـعـتملا ةـفـلـكـتــلا
يف ةعّقوتملا لاغشألاب قلعتملا ةفلكتلا غلبمو ،لالغتسالا

.لالغتسالا ةلحرم ةياهن

يف ةــــــجردــــملا تالـــــيدعتلا نـــــع رـــــظنلا ضـــــغب:٤2 ةّداملا
ةيلصألا اهتلاحىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب
ةـقـلـعـتملا تاـعـجارملا راــطإ يف هــب ةــطــبــترملا ةــفــلــكــتــلا يفو
جماــنرــب ةــفــلــكــت لــكشت نأ بجــي هــنإف ،رــيوــطـــتـــلا طـــطـــخمب

عوضومةيلصألا اهتلاحىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا
)طـــفـــنـــلأ( ىلع ضرـــعـــت ،تاوــــنس )٥( سمــخ لـــك تاـــعـــجارـــم
ىلوألا ةعجارملا جاردإ متي نأ بجي ثيحب  ،اهيلع ةقفاوملل
.ريوطتلا ططخم ىلع ةقفاوملاب غيلبتلا خيرات نم اءدب

نماثلا مسقلا
يــــلختلا داــــمتعا

يف هعفد بجاولا دامتعالا غلبم باسح متي:52 ةّداملا
 :ةيتآلا ةغيصلل اًقفو ،هسييقتو ةيندم ةنس لك

ق.ا.ح / )ن( م.م.ا * ) )١–ن( م.م.ت– )ن( ا.ت.ب.ت( = )ن( س إ م
)١–ن(

:ثيحب
اًربعم ،)ن( ةنسلل يونسلا دامتعالا غلبم:)ن( س إ م

.يكيرمألا رالودلاب هنع

عقاوملا نع يلختلا جمانرب ةفلكت غلبم:)ن( ا .ت .ب .ت
عم ،هالعأ١2 ةداملا يف روكذملا ،ةيلصألا اهتلاحىلإ اهتداعإو
.)ن( ةيندملا ةنسلل قبطم سييقت

هيلإ راشملا ا. ت. ب. ت برضب ا .ت .ب .ت سييقت متي
 :ثيح ،)٠( م /)ن( م لماعلا يف ،هالعأ١2 ةداملا يف

راعسأ رشؤم“ ،يعجرملا يونسلا رشؤملا ةميق:)ن( م
ةرازو“ ةيندم ةنس لك ةيادب يف هرشنت يذلا ”كلهتسملا
يف نيكــلــهــتسملا عــيــمـــج“ ةـــلسلس يف ،”ةـــيـــكـــيرـــمألا لـــمـــعـــلا
،ةـيـكالـهـتسالا داوملا عـيـمجل ةـبسنــلاــب ،ةــيرضحلا قــطاــنملا

ةرتفلا طسوتمل ًاقفو ًايمسوم ةسيقملا ريغو ةلدعملا ريغ
28٤–٩١8٩١“.

رشنت يتلا ،هالعأ ددحـملا يونسلا رشؤملا ةميق:)0( م
ىلإ ريوطتلا ططخم ميدقت اهلالخ متي يتلا ةنسلا ةيادب يف

.هيلع ةقفاوملل )طفنلأ(

بجي ،اهليدعت وأ يلختلا جمانرب ةفلكت ةعجارم ةلاح يف
نم ةيقبتملا ةرتفلل اهقيبطت بجاولا )٠(م ةميقلا نوكت نأ
هب لومعملا يدعاقلا رشؤملا عم ًةبسانتم ،لالغتسالا ةرتف
.ليدعتلاو ةعجارملا خيرات دنع

م رشؤملا رفوت مدع وأ رشنلا يف ريخأت ثودح ةلاح يف
م رشؤم رخآ ،ةتقؤم ةروصب ،مادختسا متيسف ،ةّنيعم ةنسل
.رفوتم
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١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يفخرؤم يسائر موسرم
تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس تشغ
.ةيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

٣٤٤١ ماــع مرــحـــم2 يف خرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
،ةصقلب قوراف ماهم ىـــهـــنــــت ،١2٠2ةنس تشغ١١قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ةيروهمجلا ةسائرب تاساردلل اريدم هتفصب
 .دعاقتلا

–––––––––––H–––––––––––

١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيــــفلكم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،١202 ةـــــنس تــــشغ
.ةيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

––––––––––––

٣٤٤١ ماــع مرــحـــم2 يف خرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ديسلاو ةديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،١2٠2ةنس تشغ١١قفاوملا
صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم  امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: ىرخأ فئاظوبامهفيلكتل ،ةيروهمجلا ةسائرب

،منار ةلف–

.قودص ميهاربإ–
–––––––––––H–––––––––––

١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةــفــلـــكـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،١202 ةــــــــــــــنس تشغ
طــــــيسوحـــــــلاــــــصمبصــــــــــــيــــــخلتلاوتاــــــــساردــــــــــلاب
.ةيروهمجلا

––––––––––––

٣٤٤١ ماــع مرــحـــم2 يف خرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ةبيبح ةديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،١2٠2ةنس تشغ١١قـــفاوـــملا

حـلاصمب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاــب ةــفــلــكــم اــهــتــفصب ،يعــيــبر
.ةيروهمجلا طيسو

–––––––––––H–––––––––––

١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يفخرؤم يسائر موسرم
ةسيـــئر ماـــهـــم ءاـــهــــنإ نــــمضتــــي ،١202 ةــــــــــــنس تشغ
.ةيروهمجلا طيسو حلاصمب تاسارد

––––––––––––

٣٤٤١ ماــع مرــحـــم2 يف خرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ةيضار ةديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،١2٠2ةنس تشغ١١قـــفاوـــملا

طـــــــيسو حـــــــلاصمب تاسارد ةسيـــــــئر اــــــــهــــــــتــــــــفصب ،ةسيدوــــــــب
 .ةيروهمجلا

١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم باون ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس تشغ
 .اقباس - ةجراخلا نوؤشلا ةرازوب

––––––––––––

٣٤٤١ ماــع مرــحـــم2 يف خرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
تشغ لّوأ نم ءادتبا ،ىـــهـــنــــت ،١2٠2ةنس تشغ١١قفاوملا

باوــن مــهــتــفصب مــهؤاــمسا ةــيـــتآلا ةداسلا ماـــهـــم ،١2٠2 ةـــنس
: اقباس - ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم

تالــباــقملاو تاداــمــتــعإلل رــيدــم بئاــن ،شاوــلـــت يزـــمر–
،ةيمسرلا تارايزلاو

،تارمتؤملل ريدم بئان ،يجاح سانول–

ةيسامولبدلا تازايتمالل ريدم بئان ،موركأدوعسم–
.ةيلصنقلاو

–––––––––––H–––––––––––

١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يفخرؤم يسائر موسرم
 .ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس تشغ

––––––––––––

٣٤٤١ ماــع مرــحـــم2 يف خرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،١2٠2ةنس تشغ١١قـــفاوـــملا
: ةافولا ببسب ،ةاضق مهتفصب مهؤامسأ

،١2٠2 ةنس ويلوي8١ نم ءادتبا ،جياد زيرحوب دمحأ–

،١2٠2 ةنس ويلوي٠2 نم ءادتبا ،يلاليف داروم–

.١2٠2 ةنس ويلوي22 نم ءادتبا ،نادوب نيدلا رصن–

–––––––––––H–––––––––––

١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يفخرؤم يسائر موسرم
زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس تشغ
 .تاطوطخملل ينطولا

––––––––––––

٣٤٤١ ماــع مرــحـــم2 يف خرؤم يساـــــــــئر موسرـــــــــم بجومب
وينوي٣2 نم ءادتبا ،ىـــهـــنــــت ،١2٠2ةنس تشغ١١قفاوملا

زكرملل اريدم هتفصب ،ملاعلب دمحأ ديسلا ماهم ،١2٠2 ةنس
 .تاطوطخملل ينطولا

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٨2 يفخرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس تشغ٧
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ىليل ةديسلا ماهم ىهنت ،١2٠2ةنستشغ٧قـــفاوـــملا
ةرازوـب لصاوـتملا نـيوـكـتـلـل رـيدـم ةـبـئاــن اــهــتــفصب ،ةــغاــبوأ
 .يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٨2 يفخرؤم يذيفنت موسرم
ماــعــلا شتــفملا نييــعــت نــمضتــي ،١202 ةـــــــنس تشغ٧
.يقاوبلا مأ ةيالول

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ميرك دوليم ديسلا نيعي ،١2٠2ةنستشغ٧قـــفاوـــملا
 .يقاوبلا وأ ةيالو يف اماع اشتفم ،زايب

–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماـــــــع ةـــــــجحلا يذ٨2 يفخرؤم يذـيــفــنــت موسرــم
سيئر نييعت نمضتي ،١202 ةنس تشغ٧ قفاوملا
عارذل ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويد
.ةبانع ةيالوب شيرلا

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يراقب ريذن ديسلا نيعي ،١2٠2ةنستشغ٧قـــفاوـــملا
عارذــل ةــيرادإلا ةــعــطاــقــمــلــل بدـــتـــنملا يلاوـــلا ناوـــيدـــل اسيـــئر
 .ةبانع ةيالوب شيرلا

–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماـــــع ةـــــجحلا يذ٨2 يفخرؤـــــم يذـــــيفنت موــــسرم
نييــــــــعت نــــــمضتي ،١202 ةــــــنس تــــــشغ٧ قــــــفاوملا

ضـــــعب يف فاـــــقوألاو ةـــــينيدلا نوؤــــــشلل نـــــيريدم
.تايالولا

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،١2٠2ةنستشغ٧قـفاوملا
 : ةيتآلا تايالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم

،نوميميت ةيالو يف ،يدلاخ دمحأ–

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،يعبرم ديمحلا دبع–

،سابع ينب ةيالو يف ،رثيخلب رداقلا دبع–

،حلاص نإ ةيالو يف ،راعرع فيطللا دبع–

،مازق نإ ةيالو يف ،ملاعلا نامقل–

١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يفخرؤم يسائر موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةنس تشغ
يـــــعاـــــمتجالاو يداـــــــصتقالا يــــــنطوــــــلا ســــــلجملاب
 .يئيبلاو

––––––––––––

٣٤٤١ ماع مرحم2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
داعس ةديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،١2٠2ةنس تشغ١١قـــفاوـــملا

نييكولسلا ةساردلاو ليلحتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،دياح
ءانب ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملاب
.اهبلط ىلع

–––––––––––H–––––––––––

١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يفخرؤم يسائر موسرم
تاساردلل نيريدم نييعت نمضتي ،١202 ةنس تشغ
.ةيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

٣٤٤١ ماع مرحم2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا ديسلاو ةديسلا نّيعت ،١2٠2ةنس تشغ١١قـــفاوـــملا
: ةيروهمجلا ةسائرب تاساردلل نيريدم ،امهامسأ

،منار ةلف–

.قودص ميهاربإ–

–––––––––––H–––––––––––

١١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم2 يفخرؤم يسائر موسرم
تاسارد ةسيئر نييعت نمضتي ،١202 ةنس تشغ
.ةيروهمجلا ةسائرب

––––––––––––

٣٤٤١ ماع مرحم2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،بليوط ةحيلص ةديسلا نيعت ،١2٠2 ةنس تشغ١١ قفاوملا

.ةيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ةسيئر

–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ٨2 يفخرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،١202 ةـــنس تـــشغ٧ قــــفاوملا

.تليسمسيت ةيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب شتفم

––––––––––––

ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديسلا ماهم ىهنت ،١2٠2ةنستشغ٧قـــفاوـــملا2٤٤١
ةــيالو يف ةــماــعــلا ةــيشتــفملاــب اشتــفــم ،زاــيــب ميرـــك دوـــلـــيـــم
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تليسمسيت



٣٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٩
33م١202 ةنس  تشغ٨١

،ترقت ةيالو يف ،نيدموب زيزعلا دبع–

،تناج ةيالو يف ،نكي نب ريبز–

،ريغملا ةيالو يف ،يدلاخ ميهارب–

.ةعينملا ةيالو يف ،ينخوب دمحأ–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا2٤٤١ ماع ةجحلا يذ٨2 يفخرؤم يذيفنت موسرم
ةـــــــــــعماـــــجب نييــــــــــــعتلا نــــــــــــمضتي ،١202 ةــــــــــنس تـــــــــــــشغ٧
.يقاوبلا مأ

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نيعي ،١2٠2ةنستشغ٧قفاوملا
: يقاوبلا مأ ةعماجب

،اماع انيمأ ،يدياز ظيفحلا دبع–

تاــــقالعلاب اــــفلكم ،رـــيدم بـــــئان ،ةرــــمامعل نـــيدلا رـــيخ–
تارــــــهاظتلاو لاــــــصتالاو طـــــيشنتلاو نواـــــعتلاو ةـــــــيجراخلا
،ةيملعلا

موــــــلعلاو موـــــلـــعلا ةــــــيلكل ادــــــميع ،يـــــظوفحم يـــقوــــش–
.ةيقيبطتلا

–––––––––––H–––––––––––
2٤٤١ ماـــــــع ةــــجحلا يذ٨2 يفخرؤـــــم يذــــــيفنت موــــسرم

ديمع نييعت نمضتي ،١202 ةــنس تـــشغ٧ قـــفاوملا
.ةياجب ةعماجب بطلا ةيلك

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يرـــــهف اــــضر دــــيسلا نيـــــعي ،١2٠2ةـــــنستـــــشغ٧قـــفاوملا
.ةياجب ةعماجب بطلا ةيلكل اديمع ،يرازبوب

–––––––––––H–––––––––––
2٤٤١ ماـــــــع ةـــــــجحلا يذ٨2 يفخرؤم يذـيــفــنــت موسرــم

نيمألا  نييعت نمضتي ،١202 ةنس تشغ٧ قفاوملا
.ةركسب ةعماجل ماعلا

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ونانه ميكح ديسلا نيعي ،١2٠2ةنستشغ٧قـــفاوـــملا
  .ةركسب ةعماجل اماع انيمأ

–––––––––––H–––––––––––
2٤٤١ ماـــــــع ةـــــــجحلا يذ٨2 يفخرؤم يذـيــفــنــت موسرــم

ديمع نييعت نمضتي ،١202 ةنس تشغ٧ قفاوملا
.١ ةديلبلا ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،يلتاقم نيعامس ديسلا نيعي ،١2٠2ةنستشغ٧قـــفاوـــملا
.١ ةديلبلا ةعماجب ةايحلاوةعيبطلا مولع ةيلكلاديمع

2٤٤١ ماـــــع ةـــجحلا يذ٨2 يف ةــــخرؤم ةــــيذيفنت مــــيسارم
ءادمع نييعت نمضتت ،١202 ةـــنس تـــشغ٧ قفاوملا

.وزو يزيت ةعماجب تايلك
––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسأ يتآلا ناديسلا نيعي ،١2٠2ةنستشغ٧قـفاوـملا

 : وزو يزيت ةعماجب نيتيتآلا نيتيلكلل نيديمع

،يلآلا مالعإلاو ةيئابرهكلا ةسدنهلا ةيلك ،ةراق ناوضر–

.بطلا ةيلك ،بلاط رامع–
––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسأ يتآلا ناديسلا نيعي ،١2٠2ةنستشغ٧قفاوـملا

 : وزو يزيت ةعماجب نيتيتآلا نيتيلكلل نيديمع

مولعلاو ةيجولويبلا مولعلا ةيلك ،يرهاطم ديعس دـمحم–
،ةحالفلا

.ءانبلا ةسدنه ةيلك ،يواوز حلاص–
––––––––––––

2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يبلحم ةليلد ةديسلا نيعت ،١2٠2ةنستشغ٧قـــفاوـــملا

رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل ةديمع
.وزو يزيت ةعماجب

–––––––––––H–––––––––––
2٤٤١ ماـــع ةــــجحلا يذ٨2 يفخرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم

ديمع نييعت نمضتي ،١202 ةنس تشغ٧ قـــفاوملا
.مناغتسم ةعماجب بطلا ةيلك

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ضاير راتخم ديسلا نيعي ،١2٠2ةنستشغ٧قـــفاوـــملا
 .مناغتسم ةعماجب بطلا ةيلكل اديمع ،دـمحم

–––––––––––H–––––––––––
2٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ٨2 يفخرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم

نيمألا نييعت نمضتي ،١202 ةنس تـــشغ٧ قــــفاوملا
.١ نارهو ةعماجل ماعلا

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،مهديس فسوي ديسلا نيعي ،١2٠2ةنستشغ٧قـــفاوـــملا
 .١ نارهو ةعماجل اماع انيمأ

–––––––––––H–––––––––––
2٤٤١ ماــــع ةــــجحلا يذ٨2 يف خرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم

ةنيمألا نييعت نمضتي ،١202 ةنس تشغ٧ قفاوملا
.ةنايلم سيمخ ةعماجل ةماعلا

––––––––––––
2٤٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةــــــيماـــس ةدـــــــيسلا نيــــــــــعت ،١2٠2ةـــــنستــــــشغ٧قـــــفاوـــملا
 .ةنايلم سيمخ ةعماجل ةماع ةنيمأ ،يليعامسإ نب
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خّرؤملا281-40 مقر يذيفنتلا موسرملا نم11 ةداملا ماكحأل
4002 ةنس وينوي42 قفاوملا5241 ماعىلوألا ىدامج6 يف

ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ةينطو زكارم ثادحإ نمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو بعص عضو يف نه نمو فنعلا اياحض

ينـطوـلا زـكرـمـلـل هـيــجوــتــلا سلــــــــــجــــــــــم يف ،مــّمــتملاو لّدــعملا
عضو يف نه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال

تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةزابيت ةيالو - ليعامسوبل بعص
: ديدجتلل ةلباق

يـــنطولا نـــماضتلا ةرـــيزو نـــع ةـــلثمم ،لوـــــلهب ةــــميرك –
،ةسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نع ةلثمم ،ينزعوب ةبيبح –

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نع ةلثمم ،لالع نب ةليضف –
،ةيلحملا

ناـــــكسلاو ةــــحصلا رــــيزو نــــع ةــــــلثمم ،ةـــيكنارب هــــيدهم –
،تايفشتسملا حالصإو

مــيلعتلاو نــــيوكتلا ةرــــيزو نــــع ةــــلثمم ،دادـــحلب ةـــميسن –
،نيينهملا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو نع ةلثمم ،ةراكيز ايروص –

ةينيدلا نوؤشلا ريزو نع لثمم ،قـــيدصلا تيآ داــــمع –
،فاقوألاو

ةرـــسألاب ةـــفلكملا ةرــــيزولا نــــع ةـــــلثمم ،ضاــــيفلا ىلــــيل –
،ةأرملا اياضقو

“ةاـيحلاو لــمألا“ ةــيعمج نـــع ةــلثمم ،يواللا دــبع ةــميعن–
،ةزابيت ةيالول

اــياضقل نيـــمساي“ ةـــيعمج نــــع ةــــلثمم ،مالــــعوب ةـــــليقع –
،ةزابيت ةيالول ”ةرسألا

زـــكرملا يـمدختسم نــع ةبختنم ةــلثمم ،حــيمز ةــليضف –
نه نمو فنعلااياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا

،ةزابيت ةيالول ،ليعامسوبل بعص عضو يف

زكرملا يمدختسم نع بختنم لثمم ،يويلع نيدلا ردب –
نه نمو فنعلا اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا

.ةزابيت ةيالول ،ليعامسوبل بعص عضو يف

لّوألا ريزولا حلاصم

٣١ قــفاوملا2٤٤١ ماــع ةّجحلا يذ٣ يفخّرؤـــم رارــق
سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١202 ةنس ويلوي
رـــــــييستو ةـــــــيقرــــت ةــــــــسسؤــــــمل يــــنقتلاو يــــــــملعلا

.ةئشانلا تاسسؤملا مــــــعد لـــــكايه
–––––––––––

قــفاوملا2٤٤١ ماــع ةّجحلا يذ٣ يف خّرؤــم رارــق بــجومب
،مـــــهؤامسأ ةــــــيتآلا ءاـــــضعألا نّيــــــعي ،١2٠2 ةــنس وـــــيلوي٣١
٦٥٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩١ ةداملا ماكحأل اقيبطت
رــبمفون٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع يــــناثلا عـــيبر٤١ يف خرؤــــملا

رــــييستو ةـــيقرت ةــــسسؤم ءاــــشنإ نــــمضتملاو٠2٠2 ةــــنس
اهميظنتو اهماهم ديدحتو ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه
ةـــيقرت ةــــسسؤمل يــــنقتلاو يــــملعلا ســــلجملا يف ،اـــــهريسو
: ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو

،ثحاب ،يناسح ميلس ديسلا –

،ثحاب ،كاحد داؤف ديسلا –

،ثحاب ،ةفلاخلب دارم ديسلا –

تاـــــيجولونكتلا لاــــجم يف رــــيبخ ،فادـــن يدـــهم ديــــسلا –
،ةثيدحلا

تاـــــيجولونكتلا لاــــجم يف رـــيبخ ،مناـــــغ دــــيرف دـــــيسلا –
،ةثيدحلا

تايجولونكت لاجم يف ةينطو ةءافك ،رارق سنوي ديسلا –
،لاصتالاو مالعإلا

،ةئشان ةسسؤم سسؤم ،يمناغ ديلو ديسلا –

يئـــيبلا ماــــظنلا نـــع لــــثمم ،نـــــيدلا جاــــت رــــيشب دــــيسلا –
.ةئشانلا تاسسؤملل

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو

ةنس ليربأ41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم رارق
هـــــــــــــيجوتلا ســــــــــلجم ءاـــــــــضعأ نييـــــــــــــعت نـــــــمضتي ،1202
اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملل
ةيالو - ليعامسوبل بعص عضو يف نه نمو فنعلا
.ةزابيت

`````````````````````````

41 قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،1202 ةنس ليربأ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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وينوي02 قــــفاوملا2441 ماــــع ةدــــعقلا يذ9 يفخّرؤـــم رارــــق
ينطولا ســلجملا ءاــــضعأ نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس

.ةأرملاو ةرسألل
`````````````````ــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ9 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاــضعألا ّنيـــعي،1202 ةـــنس وـــينوي
يف خّرؤملا124-60 مقر يذيفنتلا موسرملا نم7 ةداملا ماكحأل
6002 ةـنس رـبــمــفوــن22 قــــفاوملا7241 ماــــعةدــعـــقـــلا يذ لّوأ

سلجملا يف ،ةأرملاو ةرسألل ينطو سلجم ءاشنإ نمضتملاو
ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةأرملاو ةرسألل ينطولا

: ةدحاو ةرم

،ةسيئر ،يشايع حابص –

ةيلخادلابةفّلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،يناليج جاح ناميإ –
،ةيلحملا تاعامجلاو

نوؤشلابةفّلكملا ةرازوــلا نــع الــثمم ،يفــيـــلـــخ دـــيـــعس –
،ةيجراخلا

،لدعلابةفّلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،ةيلياجح ةقيفر –

،ةيلاملابةفّلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،شمام ةيفص –

نوؤشلابةفّلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،يدلاخم ةريمس –
،فاقوألاو ةينيدلا

ةــــيبرتلابةـــــفّلكملا ةرازوـــــلا نـــــع ةــــــلثمم ،روـــــعل اــــيسآ –
،ةينطولا

ةــــحالفلابةـــــفّلكملا ةرازوــــلا نـــع ةــــلثمم ،يــــناودع لاــــمأ –
،ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةـــحصلابةــــفّلكملا ةرازوــــلا نـــع ةــــلثمم ،نوــــعرج ةــــيدان –
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

،ةفاقثلابةفّلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،يساق ةبيسح –

،لاصتالابةفّلكملا ةرازولا نع الثمم ،ةداق ناميلس –

ميلعتلابةفّلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،يسيوعل ةحيلص –
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

نـــيوكتلابةـــفّلكملا ةرازوـــلا نـــع ةـــلثمم ،دادـــحلب ةــــميسن –
،نيينهملا ميلعتلاو

ليغشتلاو لمعلابةّفلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،مساقلب ةريخ –
،يعامتجالا نامضلاو

ةرازوــلا نــع نيتــلــثمم ،ضاــيــفــلا ىليـــلو رـــكاش ىوـــجـــن –
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلابةفّلكملا

،بابشلابةفّلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،ريمأ تيآ ةديرو –

،ةعانصلابةّفلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،سليبح نب ةميسن –

ةحايسلابةفّلكملا ةرازولا نع ةلثمم ،ياب رصان ةميعن –
،ةيديلقتلا ةعانصلاو

،ىلعألا يمالسإلا سلجملا نع ةلثمم ،حادق ةيضار –

ينطولا سلجملا نع ةلثمم ،ةيطلجوب يرداوق ةشئاع –
،ناسنإلا قوقحل

يداصتقالا ينطولا سلجملا نع ةلثمم ،يرباوج ةيدان –
،يئيبلاو يعامتجالاو

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا نع ةلثمم ،طاليم ةديشن –

ةــــــحفاــكمل يــــنطوــــلا ناوـــــيدــــلا نـــــــع لـــــثمم ،يدواد حتاـــف –
،اهنامدإو تاردخملا

ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا نع ةلثمم ،يليبح ةليسو –
،ةيتالواقملا

،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو نع ةلثمم ،قياب ينادب ةيروح –

رييستل ةينطولا ةلاكولا نع ةلثمم ،يدوليم ةحيبص –
،رغصملا ضرقلا

،ةيعماج ةثحاب ةذاتسأ ،يرغج ةريصن–

،يعماج ثحاب ذاتسأ ،ةنيردب يبرعلا دمـحم –

،ةيعماج ةثحاب ةذاتسأ ،اشاب لاون –

،ةيعماج ةثحاب ةذاتسأ ،روكشلا دبع يناسح ةليبن –

ثحبلا زكرم نع ةلثمم ،ةثحاب ،يواضفلوب ءارهزلا ةمطاف –
،يداصتقالاو يعامتجالا ناسنإلا ملع يف ينقتلاو يملعلا

يملعلا ثــحبلا زــــكرم نــــع ةــــلثمم ،ةــــثحاب ،وــــحر ةـــنيمي –
،يداصتقالاو يعامتجالا ناسنإلا ملع يف ينقتلاو

ثحبلا زكرم نع ةـــلثمم ،ةـــثحاب ،يـــنادمح ةورد ةــــيناغ –
،ةيبرعلا ةغللا ريوطتل ينقتلاو يملعلا

يملعلا ثحبلا زكرم نع ةلثمم ،ةثحاب ،تولخ ةحيتف –
،ةيبرعلا ةغللا ريوطتل ينقتلاو

يف ثــــــحبلا زـــــكرم نــــع ةــــلثمم ،ةــــثحاب ،شاــــمح ةــــنياكلا –
،ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا

زــــكرم نـــع ةــــلثمم ،ةـــثحاب ،ناــــمحرلا دـــبع نــــب ناــــميرن –
،ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا

ةأرملا“ ةينطولا ةيعمجلا نع ةلثمم ،فــــيرش ةــــميلس –
،”ةيفيرلا ةيمنتلاو

وــــحمل ةــــيرئازجلا ةــــيعمجلا نـــــع ةــــلثمم ،ناورــــم بــــنيز –
،“ أرقا “ ةيمألا

بارـــــطضال ةــــينطوــلا ةــــيعمجلا نــــــع ةـــــلثمم ،يلاو ىلــــيل –
،رئازجلاب دحوتلا

ةــــينطولا ةـــــيعمجلا نــــع ةـــــلثمم ،فورــــــخ نــــــب ةــــخيلوز –
،“ ةكربلا “ نيقوعملا صاخشألا ةدناسمل

.ةيرئازجلا ةيمالسإلا ةفاشكلا نع ةلثمم ،يكيمر ةرهز –
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 ةيمومعلا لاغشألا ةرازو

ةنس تشغ٤١ قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم5 يفخّرؤـــمرارـــق
تاـقـفصلـل ةـيـعاـطـقــلا ةــنــجــلــلا ةــلــيــكشت ددــحــي١202
.ةيمومعلا لاغشألا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــــع مرـــحــم٥ يــف خرؤــم رارـــق بـــجوـــمب
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت ددحت ،١2٠2 ةنس تشغ٤١
٧8١و٥8١ نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول
ةجحلا يذ2 يف خرؤملا٧٤2-٥١ مقر يسائرلا موسرملا نم
ميظنت نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع
: يتأي امك ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا

: نيمئادلا ءاضعألا ناونعب

لاـــغـشألا رـــيزو لــثــمم ،بــيــلحلوــب ناــمــحرــلا دـبـع ديسلا–
،اــسـيـئر ،ةـيـموـمـعـلا

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو لثمم ،وقاس ميركلا دبع ديسلا–
،سيئرلل ابئان

،ةـيـموــمــعـلا لاـــغـشألا عاــطـق لــثـمم ،يــعفار دــمحـم ديسلا–
،اوضع

،ةيمومعلا لاـغـشألا عاــطـق ةــلـثمم ،كــيارــب ةــلـيـبن ةديسلا–
،اوضع

ةيرـيدــملا( ةـيــلاــملا رـــيزو ةــلـثمم ،جاـــنـس ةدـــيرــف ةديسلا–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا

ةيريدــملا( ةـيـلاــملا رــيزو لـثـمم ،شوـطــعز نيــسـح ديسلا–
،اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،يزوزعم ديشر ديسلا–

: نيفلختسملا ءاضعألا ناونعب

،ةيمومـعـلا لاـغـشألا عاــطـق لثـمم ،يديــعـلب يلاليج ديسلا–
،افلختسم

،ةيمومـعـلا لاـغـشألا عاـطـق ةـلـثمم ،لــيــعاو ةـلـــيـبن ةديسلا–
،ةفلختسم

ةـيرــيدــملا( ةـيــلاــملا رــيزو لــثــمم ،نــماــمــلـق ماـشــه ديسلا–
،افلختسم ،)ةينازيملل ةماـعـلا

ةيريدملا( ةـيـلاــملا رــيزو لــثـمم ،يروـصـنم ليــبـن دـيـسلا–
،افلختسم ،)ةبساحملل ةماعلا

،افلختسم ،ةراجتلا ريزو لثمم ،ينامحر نيمأ ديسلا–

قفاوملا2٤٤١ ماع بجر٩١ يف خرؤملا رارـقــلا ماـــكـحأ ىغــلت
ةـيــعاــطـقـلا ةنـجـللا ةلـيـكـشت ددـحـي يذــلا١2٠2 ةـنـس سراــم٣
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازولا تاقـفـصلل

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


