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ةـّيميظنتميسارم
قوقحلل ،ايئزج وأ ايلك ،ةرشابم ةلاحإ ةلاح يف:3ةّداملا

ةقفصلا ةميق يواست ،تاقورحـملا دقع راطإ يف تامازتلالاو
:ةيتآلا رصانعلا عومجم ،ةلاحإلا قح باسحل ةمدختسملا

نيعتي يتلا ،ةينيعلاو ةيدقنلا ،تاعوفدملا عيمج غلبم.1
باسحل ىرخأ ةئيه يأ وأ هيلإ نيبستنملا وأ زئاحلا ىلع
يأ وأ هيلإ نوبستنملا وأ لزانتملا حلاصل اهب مايقلا ،زئاحلا

قوـــقحلا ةزاـــيـــح لــــباــــقــــم ،لزاــــنــــتملا باسحل ىرــــخأ ةــــئيــــه
،تاقورحـملا دقع راطإ يف تامازتلالاو

لكو لاغشأ وأ رامثتسا لكل ةردقملا فيلاكتلا غلبم.2
ةئيه يأ وأ هيلإ نوبستنملا وأ زئاحلا هلمحتي رخآ مازتلا
،هنع ةباينو لزانتملا مساب ،زئاحلا باسحل ىرخأ

وأ لزانتملا هيلع لصحتي زايتما لكل قفاوملا غلبملا.3
لباقم ،لزانتملا باسحل ىرخأ ةئيه لك وأ هيلإ نوبستنملا
ىلع مضي ،تاقورحـملا دقع يف تامازتلالاو قوقحلا ةلاحإ
:صوصخلا

يأ وأ هيلإ نيبستنملا وأ زئاحلا لبق نم ،ةلاحإ لك.أ
ةيكلم يف تامهاسم وأ دئاوفل ،زئاحلا باسحل ىرخأ ةئيه
وأ رئازجلا يف ،ىرخأ ةسسؤم وأ رخآ عورشم وأ ىرخأ

يأ وأ هيلإ نيبستنملا وأ لزانتملا حلاصل ،رئازجلا جراخ
،لزانتملا باسحل ىرخأ ةئيه

زئاحلا لبق نم قحتسم رخآ مازتلا يأ وأٍ نْيَدل ءاغلإ لك.ب
،زـــــئاحلا باسحل ىرـــــخأ ةـــــئيـــــه يأ وأ هـــــيـــــلإ نيبستـــــنملا وأ
ىرـــخأ ةـــئيـــه يأ وأ هـــيــــلإ نيبستــــنملا وأ لزاــــنــــتملا حــــلاصل

،لزانتملا باسحل

رخآ فرطل قحتسم رخآ مازتلا يأ وأ ٍنْيَدل لمحت لك.ج
ىرـــخأ ةــــئيــــه يأ وأ هــــيــــلإ نيبستــــنملا وأ زــــئاحلا لــــبــــق نــــم

يأ وأ هيلإ نيبستنملا وأ لزانتملا مساب ،زئاحلا باسحل
.لزانتملا باسحل ىرخأ ةئيه

ةددــحــملا ةــقـفـصلا ةـمـيـق ىلــع ةــقداـصــملا بــجــي :4ةّداملا
لزانــتملا لبــق نــم كرــتـشـم لـــكـشــب ،هالـــعأ3 ةداــمــلل اـــقــبــط
.حرتقملا هل لزانتملاو

رييغت اهنع جتني ةرشابم ريغ ةلاحإ ةلاح يف:5ةّداملا
ةــقــفصلا ةــمــيــق لــثــمــتــت ،دــقاــعــتملا كيرشلا سمــي ةــبــقارملا
ةــــمــــيــــقــــلا نــــم ءزــــج يف ةــــلاــــحإلا قــــح باسحل ةــــمدـــــخـــــتسملا
كيرشلا تاــمازـــتـــلاو قوـــقحل قـــفاوملا ةـــقـــفصلـــل ةـــيـــلاـــمـــجإلا
.ينعملا دقاعتملا

٣44١ ماع مّرحم٥ يفخّرؤم٨١٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
باسح ةقيرط ددحي ،١٢٠٢ ةنس تشغ4١ قفاوملا

تاــــطاشن ىلع قــــبــــطملا هــــتــــيــــفصتو ةــــلاــــحإلا قــــح
.عبنملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و٥-211 ناــتداــملا اـــمـيـس ال ،روـتـسدـــلا ىلـــع ءاــنــبو –
،هنم  )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر41 يف خّرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع
،هنم502 ةداملا اميس ال ،تاقورحـملا

يــف خّرؤــملا٥72-12 مــقر يساــئرلا موسرــملا ىضـتـقمبو –
12٠2 ةــنس وــيـنوــي٠3 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدــــعــقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا182-12 مــقر يساــئرـلا موـسرــملا ىضــتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا89-12 مــقر يذــيـفنتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو –
ددحي يذلا1202 ةنس سرام11 قفاوملا2441 ماع بجر72
،تاقورحـملا دقع راطإ يف ةلاحإلا تايفيكو دعاوق

يف خّرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش91

،مجانملاوةقاطلا ريزو تايحالص

:يتأي ام مسري

نوـــناــقـلا نـــم502 ةداـــملا ماـــكــحأل اــــقـيــبـطت: ىلوألاةّداملا
قــفاوملا1441 ماــع يـــناثــلا عــيبر41 يــف خّرؤــــملا31–91 مــقر
،تاــقورحـملا تاطاشن مظني يذلا9102 ةنس ربـمـسيد11
ةلاحإلا قح باسح ةقيرط ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
 .عبنملا تاطاشن ىلع قبطملا هتيفصتو

ةقفصلا ةميق برضب ةلاحإلا قح باسح متي:2ةّداملا
ةددحـملا ةبسنلا يف ،هاندأ9و7و5و3 داوملل اقبط ةددحـملا

يناثلا عيبر41 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم502 ةداملا يف
.هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع
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يرهشلا فرصلا رعس طسوتم ساسأ ىلع ةيكيرمألا ةدحتملا
ةلاحإلاب غيلبتلا هيف مت يذلا رهشلا قبسي يذلا رهشلل عيبلل
:فرط نم ،ةلاحلا بسح ،هرشن متي يذلاو

،وروألل ةبسنلاب )BCE( يبروألا يزكرملا كنبلا –

،ينيلرتسإلا هينجلل ةبسنلاب ارتلجنإ كنب –

.ةينعملا ةلمعلا دلبل يزكرملا كنبلا –

يرئازجلا رانيدلا ىلإ ةقفصلا ةميق ليوحت متي:9ةّداملا
رعس طسوتم قيبطت قيرط نع ،ةلاحإلا قح عفد ضرغل
متي يذلا رهشلا قبسي يذلا رهشلل عيبلل يرهشلا فرصلا

.روكذملا قحلا عفد هلالخ

روكذملا عيبلل يرهشلا فرصلا رعس طسوتم ديدحت متي
يتلا ةيمويلا فرصلا راعسأ ساسأ ىلع ،هالعأ ةرقفلا يف

.رئازجلا كنب اهرشني

:نايبتب،ةقفصلا ةميقب ءالدإلا بجي:01ةّداملا

تناك ءاوس ،ةعجارملل ةلباقلا ريغو ةتباثلا تامازتلالا.أ
،تقولا رادم ىلع ةّدتمم وأ ةلاحإلا دنع عفدلا ةّقحتسم

طورش ءاـفـيـتساـب ةـحارص طـبـترــت يتــلا تاــمازــتــلالا.ب
.ةقبسم ةصاخ

غلبم قحتسي ،هالعأ01 ةداملا ماكحأل اقبط:11ةّداملا
ةميق رصانع ساسأ ىلع هباسح متي ،ةلاحإلا قحل يلّوأ
،ةعجارملل ةلباقلا ريغو ةتباثلا تامازتلالل ةقفاوملا ةقفصلا

امك ،تقولا رادم ىلع ةّدتمم وأ ةلاحإلا دنع عفدلا ةّقحتسم
.ةروكذملا ةداملا نم )أ( ةطقنلا يف هيلع صوصنم وه

ةـــمـيـق رــصاـنـع ضــعــب تــناــك اذإ اــم ةــلاــح يــف:21ةّداملا
،ةقبسم ةصاخ طورش ءافيتساب ةحارص طبترت ةقفصلا

دقاعتملا كيرشلا وأ ،ةرشابم ةلاحإ ةلاح يف ،لزانتملا لظي
ةفصب نيلوؤسم ،زئاحلاو ،ةبقارملا رييغت ةلاح يف ،ينعملا

ميظنتلل اقبطو ةلاحلا بسح ،غيلبتلل ةنماضتمو ةكرتشم
ىلع ،’’طفنلأ’‘ وأ تاقورحـملاب فلكملا ريزولل ،هب لومعملا
ةصاخلا طورشلا دحأ ءافيتسا اهيف متي ةرم لك يف ،روفلا
نم )ب( ةطقنلا يف روكذملا طبترملا مازتلالا غلبمب ،ةقبسملا
.ةعجارملل لباق ريغو اتباث حبصي يذلا ،هالعأ01 ةداملا

متيو .ةلاحإلا قح نم يفاضإ غلبم قحتسي ،ضرغلا اذهلو
مازتلالل ةقفاوملا ةقفصلا ةميق ةصح ساسأ ىلع هباسح
.ةعجارملل لباق ريغو اًتباث حبصأ يذلا

قح عفدو ةقفصلا ةميق رصانعب غيلبتلا متي نأ بجي
طرش رــخآ ءاــفــيــتسا ةــياــغ ىلإ ،اــيــجــيردــت ،قــفاوملا ةــلاــحإلا

.قبسم صاخ

غــلاــبملا عوــمــجــم نــم ةــقــفصلــل يلاــمــجإلا غــلــبملا نوــكــتـــي
:هاندأ )ج(و)ب(و )أ( طاقنلا يف ةروكذملا

نيعتي يتلا ،ةينيعلاو ةيدقنلا ،تاعوفدملا عيمج غلبم.أ
باسحل ىرخأ ةئيه يأ وأ هيلإ نيبستنملا وأ زئاحلا ىلع
يأ وأ هيلإ نيبستنملا وأ لزانتملا حلاصل اهب مايقلا ،زئاحلا

،لزانتملا باسحل ىرخأ ةئيه

وأ زـــئاحلا اــهب لـــفـكـتي يتـلا تامازــتـلالا عيـمــج ةـــمـيق.ب
مساب ،زئاحلا باسحل ىرخأ ةئيه يأ وأ هيلإ نوـبستنملا

ىرخأ ةئيه يأ وأ هيلإ نيبستنملا وأ لزانتملا نع ةباينو
،لزانتملا باسحل

وأ لزانتملا هيلع لصحتي زايتما لكل قفاوملا غلبملا.ج
مضي ،لزانتملا باسحل ىرخأ ةئيه يأ وأ هيلإ نوـبستنملا

وأ ىرخأ ةيكلم يف تامهاسم وأ دئاوف ةلاحإ صوصخلا ىلع
وأ  ٍنْيَدل لّمحتو رخآ مازتلا يأ وأ ٍنْيَدل ءاغلإو ،رخآ عورشم
.رخآ مازتلا يأ

موــسرـــملا نــم31 ةداــملا يــف روـــكذــملا رارـــقــلا:6ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف خرؤملا89–12 مــقر يذـيـفـنـتلا

ةروكذـــملا ةــقــفاوملاو ،هالــعأ روــكذـــملاو1202 ةــنـس سراـــم11
يف خرؤملا89–12 مـقر يذـيـفنـتلا موــسرـــملا نـــم3 ةداــملا يف

روــكذــملاو1202 ةـنـس سراــم11 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بـــجر72
.اهب حّرصملا ةقفصلا ةميق ىلع ةقداصملا نالثمي ال ،هالــعأ

ةرــــقــفلا بـــجوـــمب ةاـــــفـعـملا تالاــحإلا ءاــنـثـتساــب:7ةّداملا
يف خرؤــملا31–91 مــقر نوــناـــقــلا نــم502 ةداــــملا نــم ةرـيخألا

9102 ةنـس ربـمـسيد11 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع يــناــثــلا عـيــبر٤1
رـيــغ وأ ةرــشاــبـملا ةــلاــحإلا ءارـــجإ ةــلاــح يف ،هالــعأ روـــكذـــملاو
دقع راطإ يف تامازتلالاو قوقحلل ،ايئزج وأ ايلك ،ةرـشاـبـملا
ةــمدـخـتسـملا ةــقــفـصـلا ةـــمـيق نوـــكــت ،اـــناــّـجم تاــقورــحـملا

كيرشلا ةصحل قفاوملا غلبملل ةيواسم ةلاحإلا قح باسحل
دــقــع راطإ يـف ةــلمـحـتملا تاـقــفـنلا عيمجل يـنعملا دــقاـــعتملا
عوضوم تامازتلالاو قوقحلا ةميق عم ابسانت ،تاقورحـملا
.ةلاحإلا

يف ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةلمحتملا تاقفنلا لثمتت
ثحــبــلا طــطــخــم بجومب ةزــجــنملا لاــغشألاو تاراــمــثـــتسالا

تقــفاو نــيذــلا ،ًالاــمــتــحا نيعــجارملا رــيوــطــتـــلا طـــطـــخـــم وأ/و
.’’طفنلأ’‘ تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا امهيلع

تايالولا رالودب ةقفصلا ةميق نع ريبعتلا بجي:8ةّداملا
.هاندأ01 ةداملا ماكحأ عم قباطتلابو ،ةيكيرمألا ةدحتملا

لك ةميق وأ قحتسم مازتلا وأ عفد يأ ناك اذإ ام ةلاح يفو
ةدـحـتملا تاــيالوــلا رالود رــيــغ ىرــخأ ةــلــمــعــب موــقــم زاــيــتــما
تايالولا رالود ىلإ قفاوملا غلبملا ليوحت متي ،ةيكيرمألا
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1٤1و٥-211 ناـــتداـــمـلا اــمــيــس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم  )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم7٥1 ةداملا اميس ال ،تاقورحـملا

يف خّرؤــملا٥72-12 مــقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا182-12 مـقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدــــعـــقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا213-8٠ مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو –
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا92٤1 ماع لاوش٥

تاطاشنلل ةئيبلا يف ريثأتلا تاسارد ىلع ةقفاوملا طورش
،تاقورحـملا لاجمل ةعباتلا

يف خّرؤــملا9٠-٥1 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
يذلا٥1٠2 ةنس رياني٤1 قفاوملا63٤1 ماع لوألا عــيـبر32
عاطقب ةصاخلا راطخألا تاسارد ىلع ةقفاوملا تايفيك ددحي
،اهاوتحمو تاقورحـملا

يف خّرؤملا٤61-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو61٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا73٤1 ماع نابعش62
،اهريسو اهميظنتو اهماهمو ةقاطلل ةيئالو تايريدم ءاشنإ

يف خّرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـحـي يذــلا12٠2 ةـنـس وــياــم13 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع لاّوـش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

نوــناــقــلا نـــم7٥1 ةداــملا ماـــكحأل اــــقيــبــطــت: ىلوألا ةّداملا
قـفاوملا1٤٤1 ماــع يناـثــلا عيــبر٤1 يــف خرؤـــملا31–91 مــقر
،تاقورحـملا تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11
: يتأي ام ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي

تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا لكايهلاو تآشنملا ةمئاق –
ةمجانلا تاريثأتلا وأ راطخألاو اهتيمهأ ببسب ،عضخت يتلا

،راطخألا ةساردو ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةساردل ،اهلالغتسا نع
،ةلاحلا بسح ،راطخألا ةركذمو ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذمل وأ

تآشنملا لالـــغـــتسا صيـــخارـــت حـــنـــم تاءارـــجإو طورش –
،تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا لكايهلاو

،يئيبلا ريثأتلا تاركذمو تاسارد ىلع ةقفاوملا تايفيك –
،اهنييحت رتاوتو اهاوتحمو

ةرادإ ىلإ هـــعـفدو ةـــلاــحإلا قـحـب حــيرـصـتـلا مــتي:31ةّداملا
.دـقاـــعـتملا كــيرــشـلا لبــق نــم ،بــئارــضلا

عفد ةادأ يأ وأ يكنب كص قيرط نع ةلاحإلا قح عفد متيو
 .اهب حومسم ىرخأ

:ةلاحلا بسح ،هعفدو ةلاحإلا قحب حيرصتلا متي نأ بجي

زّيح لوخد خيرات يلت يتلا مايأ )7( ةعبسلا نوضغ يف –
ةرشابملا ةلاحإلا عوضوم تاقورحـملا دقع قحلم ذيفنتلا
،ةرشابملا ريغ ةلاحإلا ،ءاضتقالا دنع ،وأ

غيلبتلا خيرات يلت يتلا اموي )03( نيثالثلا نوضغ يف –
.ةرشابملا ريغ ةلاحإلاب صاخلا رارقلاب ”طفنلأ“ فرط نم

ءافيتساب ًةحارص طبترت يتلا تامازتلالا صخي اميفو
)ب( ةطقنلا01 ةداملا يف ةروكذملا ،ةقبسملا ةصاخلا طورشلا
،هعفدو يفاضإلا ةلاحإلا قحب حيرصتلا متي نأ بجي ،هالعأ

هيلع صوصنملا غيلبتلا يلت يتلا مايأ )7( ةعبسلا نوضغ يف
 .’’طفنلأ’‘ وأ تاقورحـملاب ّفلكملا ريزولل ،هالعأ21 ةداملا يف

يف ةلاحإلا قحل عفد لكب ”طفنلأ“ غيلبت متي نأ بجي
.عفدلا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا نوضغ

موقت يتلا تامازتلالاو قوقحلا تالاحإ يدؤت:41ةّداملا
اقبط ةلاحإلا قح عفد نم ةافعملا ،ةينطولا ةسسؤملا اهب
يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31–91 مقر نوناقلا نم502 ةداملل
ىلإ ،هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
يف ةددحـملا لاجآلا يف ،بئارضلا ةرادإ ىدل حيرصت ميدقت
.هالعأ31 ةداملا

اـقـفو ،حـيرصتـلا اذــه ضارــغأل ةــقــفصلا ةــمــيــق دــيدحت مــتــي
.هالعأ3 ةداملا يف ةددحـملا تايفيكلل

ةـــّـيمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يف موــسرــملا اذــــه رـــشـنـي:٥١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٥ يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣44١ ماع مّرحم٥ يفخّرؤم٩١٣-١٢ مقر يديفنت موـسرــم
ماـــظــــنــب قــــلــــعــتـي ،١٢٠٢ ةـــنـــس تــــشــــغ4١ قــفاوــــمــلا
ةعباتلا لكايهلاو تآشنملا لالـغـتساب صـيــخرـتــلا
ةـقــفاوملا تاــيــفــيــك اذــكو تاــقورــحـملا تاــطاشنــل
ثحبلا تاطاشنب ةقلعتملا رطاخملا تاسارد ىلع
. اهتايوتحمو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –



46  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع مّرحم٣١
7م١٢٠٢ ةنس تشغ٢٢

يناــثلا لصفلا

 تآشنملا لالغتسا صيخارت حنم تاءارجإو طورش

تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا لكايهلاو

لوألا مسقلا

ةماـــــع ماــــكحأ

خرؤملا31–91 مقر نوناقلا نم6٥1 ةداملل اقبط:4 ةّداملا
91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف

لــكاــيهلاو تآشنملا لالغتسا صيخارت ّملـســت ،هالـــعأ روـــكذــملاو
موـسرــملا اذــهب لوألا قــحلملا نــم )أ( لودــجلا يف ةروــكذـــملا

مـــّلستو .تاـــقورـــحـملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب
نم )ب( لودجلا يف ةروكذملا تآشنملا لالغتسا صيخارت
.ايميلقإ صتخملا يلاولا نم رارق بجومب ،لوألا قحلملا

،هالعأ ةروكذملا تاقورحـملا لكايهو تآشنم عضخت ال
ىلع قبطملا لالغتسالا صيخرت ماظنب قلعتملا ميظنتلل
لظت اهّنإف ،كلذ عمو .ةئيبلا ةيامحل ةفنصملا تاسسؤملا

ةبقارمب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل ةعضاخ
صوصنملا كلت اميس ال ،ةئيبلا ةيامحل ةفـّنـصملا تاـسـسؤملا

13 يف خّرؤــــملا891–6٠ مقر يذـــيــــفـــنــــتلا موـــسرـــملا يف اهيلع
ةقبطملا ةيئيبلا ةيابجلاو ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةـــنــس وــيام
.اهيلع

يذلا يرادإلا دنسلا يف صيخرتلا رارق لثمتي:٥ ةّداملا
تاــبــلــطــتملا قــفاوــي ينـــعملا لـــكـــيـــهـــلا وأ ةأشنملا نأ تبـــثـــي
نــــمألاو صاــــخشألا ةــــمالسو ةـــــحصب ةـــــقـــــلـــــعـــــتملا طورشلاو
عـيرشتـلا يف اــهــيــلــع صوصنملا ةــئيــبــلا ةــياــمــحو يعاــنصلا

.موسرملا اذه ماكحأ اميس الو ،امهب لومعملا ميظنتلاو

عبات لكيه وأ ةأشنم لالغتساب صيخرتلا رارق ددحي
ةياقولا اهنأش نم يتلا تابلطتملا ،تاقورحـملا تاطاشنل
وأ ةأشنــم اــهــحرــطــت يتــلا راــطــخألاو رارضألاو ثوــلـــتـــلا نـــم
.اهضيوعت وأ /و اهتلازإ وأ /و اهفيفختو ،ةئيبلا يف لكيه
نــع يلخــتــلاــب ةــقــلــعــتملا فادــهألاو تاــبــلــطــتملا دّدـــحـــي اـــمـــك
.ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا

نـم ةـصــخر يأ ّلـحــم لــحت وأ لالـــغـتسالا ةــصــخر دـحــت ال
عــيرــشـتلا يــف اـــهـيـلــع صوـصـنملا ،ةـيــعاـــطــقلا صـيـخارـتــلا

 .امهب لومعملا ميظنتلاو

عبات لكيه وأ ةأشنم لالغتسا ةصخر قَبست:6 ةّداملا
: هالعأ3 ةداملل اقبطو ،ةلاحلا بسح ،تاقورحـملا تاطاشنل

يتلا ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم وأ ةسارد ىلع ةقفاوملا –
يف ةددـــحـملا طورشلـــل اـــقـــفو اـــهـــيـــلــــع قداصملاو اــــهدادــــعإ مت

،موسرملا اذه نم ثلاثلا لصفلا

،راــطــخألا تارـــكذـــمو تاسارد ىلع ةـــقـــفاوملا تاـــيـــفـــيـــك –
،اهنييحت رتاوتو اهاوتحمو

ةــقــلــعـــتملا رـــطاـــخملا تاسارد ىلع ةـــقـــفاوملا تاـــيـــفـــيـــك –
،اهاوتحمو ثحبلا تاطاشنب

تاــطاــشـنــــــب قــلــعــــــتملا يـموــمــعــــــلا قــيــقـحـتــــــلا تاءارــجإ –
.تاقورحملا

:يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٢ ةّداملا

: تاقورحـملا تاطاشن ةبقارمب ةفلكملا ةيئالولا ةنجللا
ةــنــجــلــلا ،”تاــقورــحـملا ةــنجل“ صنــلا بلص يف ىـــعدـــت يتـــلا
.موسرملا اذه نم91 ةداملا بجومب ةأشنملا

وأ ةقاط ردصم وأ لماع وأ ةدامل ةمزالم ةيصاخ:رطخلا
تاكلتمملاو صاخشألل رارضأ اهيلع بترتت نأ نكمي ةيعضو
.ةئيبلاو

فارطألاو ةينطولا ةسسؤملاو بقنملا: بلطلا بحاص
.زايتمالا بحاصو بصملا لماعتمو عبنملا لماعتمو ةدقاعتملا

حمست يتلا تادحولا نم ةعومجم وأ ةدحو: ةأشنملا
ةيلوؤسم تحت ،رحبلا وأ ربلا يف ،تاقورحـملا تاطاشن ريسب
 .لغتسم

تاقورحـملا لقنل بيبانأ ةعومجم وأ بوبنأ لك: لكيهلا
ةــجــمدملا تآشنملا كلذ يف امب ،ةـــيـــلورـــتـــبـــلا تاـــجـــتـــنملا وأ
تحت نوكت يتلا بيبانألا ةعومجمب وأ بوبنألاب ةطبترملا

 .لغتسم ةيلوؤسم

طـبـترـي لــمـتـحم ررــض ثودـــح زــيـمـي رـصـنع: رــطاـخملا
ثودح لامتحا :نيرصنعب ددحي ام ةداعو ،رطخ ةيعضوب
.بقاوعلا ةروطخو ررضلا

لوألا لصفلا

تاطاشنبةقلعتملا لكايهلاو تآشنملا ةمئاق
ةئيبلا ىلع ريثأتلاةساردلةعضاخلا تاقورحـملا

ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم وأراطخألا ةـــساردو
راطخألا ةركذمو

ةساردل ةعضاخلا لكايهلاو تآشنملا ةمئاق ددحت:٣ ةّداملا
قحلملا نم )أ( لودجلا يف راطخألا ةساردو ةئيبلا ىلع ريثأتلا
.موسرملا اذهب لوألا

ريثأتلا ةركذمل ةعضاخلا لكايهلاو تآشنملا ةمئاق ددحت
قحلملا نم )ب( لودجلا يف راطخألا ةركذمو ةئيبلا ىلع
  .موسرملا اذهب لوألا
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،اــهصيصخــت عــم يناــبملا عــيـــمـــج طـــطـــخملا اذـــه يف ددحت
ءاملا طاــقــنو ةــيــموــمـــعـــلا قرـــطـــلاو ةـــيدـــيدحلا ةـــكسلا قرـــطو
.هيقاوسو

ررقملا تاءارجإلا نـّيبي مئالــم هــسايــقـم لــماــش طــطـخم –
ةـسـمـخ ةــفاـســم ةــياــغ ىلإ لــكـيهلا وأ ةأشنملا اهب موـقــت نأ

تاـياـنـبلا صيصختو )اه( هنم ،لقألا ىلع ،اًرتم )٥3( نيثالثو
ةــفــلــتــخملا قرــطــلا تاــكـــبش مسر اذـــكو ةرواـــجملا يضارألاو
،ةدوجوملا

ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم وأ ةساردل ينقت ريغ صخلم –
،اهضرع مت يتلا

مت يتلا راطخألا ةركذم وأ ةساردل ينقت ريغ صخلم –
.اهضرع

اًقــفو ةـئـيـبلا ىلــع رـيـثأــتـلا ةــسارد صـحــف دــعـب:٠١ ةّداملا
تاقورحـملا طبض ةطلس سمتلت ،اهلوبقو هاندأ٠٤ ةداملل
حـتــف ًاـيـمـيـلـقإ )نيـصـتـخملا( صــتخملا )ةالوــلا( يلاوــلا نــم
اذــه نــم سداـســلا لـصـفـلا ماــكـحأل اـقـبط يـموـمـعـلا قيـقـحـتلا
.موسرملا

،ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذمل ةعضاخلا تآشنملل ةبسنلاب
ةقفاوملا دعب ةرشابم يمومعلا قيقحتلا حتفب يلاولا موقي
.ةئيبلا ىلع ريثأتلا تاركذم ىلع

ةسمخ لجأ يف ءاشنإلل ةقبسملا ةقفاوملا  ّملست:١١ ةّداملا
تاركذملا وأ تاساردلا ىلع ةقفاوملا خيرات نم ًاموي )٥1( رشع
مالتسا نمو موسرملا اذه نم عبارلاو ثلاثلا نيلصفلل اقبط
اذـه نـم سداسلا لصفـلـل اـقـبـط يموـمــعــلا قــيــقــحــتــلا رــيرــقــت
: موسرملا

تآشنملل ةبسنلاب تاقورحـملا طبض ةطلس لبق نم –
اذــهـــب لوألا قـــحـــلملا نـــم )أ( لودجلا يف ةروـــكذملا لـــكاـــيـــهـــلاو
،موسرملا

لودجلا يف ةروكذملا تآشنملل ةبسنلاب يلاولا لبق نم –
.موسرملا اذهب لوألا قحلملا نم )ب(

وأ ةأشنم زاجنإ لاغشأ يف عورشلا نكمي ال:٢١ ةّداملا
ةيعاطقلا صيخارتلاو ةقفاوملا هذه ىلع لوصحلا لبق لكيه
اهيلع صوصنملا ءانبلا ةصخر اهنم اميس الو ،ةيرورضلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف

عيـمـج ةــقـبـسملا ةـقــفاوــملا يف رــكذــت نأ بــجــي:٣١ ةّداملا
9 ةداملا يف روكذملا فلملا ةسارد نع ةجتانلا تابلطتملا
اهب لفكتلاب حمستل ،يمومعلا قيقحتلا جئاتن اذكو ،هالــعأ
.حرتقملا تاقورحـملا لكيه وأ ةأشنم زاجنإ ءانثأ

اهدادعإ مت يتلا راطخألا ةركذم وأ ةسارد ىلع ةقفاوملا –
عبارلا لصفلا يف ةددحـملا طورشلل اقفو اهيلع قداصملاو
 ،موسرملا اذه نم

ةددحـملا تايفيكلل اقبط ذفنملا يمومعلا قيقحتلا ةجيتن –
،موسرملا اذه نم سداسلا لصفلا يف

ليصوتلا وأ /و جاتنإلا يف عورشلا صخر ىلع لوصحلا –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط رتوتلاب

اذه نم٥1 ةداملل اقبط عقوملل تاقورحـملا ةنجل ةرايز –
.موسرملا

لكيه وأ ةأشنم لالغتسا ةصخر بلط لاسرإ متي:7 ةّداملا
قحلملا نم )أ( لودجلا يف جردملا تاقورحـملا تاطاشنل عبات
هتساردل تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ ،موسرملا اذهب لوألا

31–91 مــقر نوـناــقــلا نــم٤٤ ةداــمـلل اـــقــبط هيـلــع ةـقــفاوــملاو
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس

تاطاشنل ةعبات ةأشنم لالغتسا ةصخر بلط لاسرإ متي
اذهب لوألا قحلملا نم )ب( لودجلا يف ةجردملا تاقورحـملا
.صيخرتلاو ةساردلا لجأ نم يلاولا ىلإ ،موسرملا

يناثلا مسقلا

عباتلكيه وأ ةأشــنـم لالــــغـتـسا ةــصــخر بلط
تاقورحـملا تاطاشنل

عبات لكيه وأ ةأشنم لالغتسا ةصخر حنمُت:٨ ةّداملا
: نيتلحرم نمضتي ءارجإ ةياهن يف تاقورحـملا تاطاشنل

،ءاشنإلل ةقبسملا ةقفاوملا اهنع ردصت ،ةقبسم ةلحرم •

عـــباـــتـــلا لـــكـــيـــهـــلا وأ ةأشنملا زاـــجــــنإ دــــعــــب اــــم ةــــلــــحرــــم •
.لالغتسالا ةصخر اهنع ردصت ،تاقورحـملا تاطاشنل

بحاص مدقي ،ءاشنإلل ةقبسملا ةلحرملا لالخ:٩ ةّداملا
،اهيلع ةقفاوملل تاركذملا وأ تاساردلا نمضتي افلم بلطلا

اذكو ،موسرملا اذه نم عبارلاو ثلاثلا نيلصفلا ماكحأل اقبط
: ةيتآلا رصانعلا

ىلع عّقوملا ةفص اذكو بلطلا بحاص ةيوه فيرعت –
،ايونعم اًصخش ناك اذإ بلطلا

اهلالغتسا بلطلا بحاص حرتقي يتلا ةأشنملا ةعيبط –
،موسرملا اذه نم لوألا لصفلل اقفو

،حرتقملا لكيهلا يف وأ ةأشنملا يف ةلمعتسملا تاءارجإلا –

ةطيرخ ىلع نّيبملا ،حرتقملا لكيهلا وأ ةأشنملا عقوم –
،1/٠٠٠.٠٥و1/٠٠٠.٥2 نيب حوارتي سايقمب

وأ ةأشنملا راوج يطغي مئالم هسايقم ةيعضو ططخم –
.اهيواست وأ رتم٠٠٠1 نع ديزت ةفاسم ةياغ ىلإ لكيهلا
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،تايافنلا رييست ططخم )3

،ةثولملا يضارألاو عقاوملا رييست ططخم )٤

،تازاغلاو لئاوسلا حرط رييست ططخم )٥

،يئيبلا ريثأتلا ةعباتمو ةباقر جمانرب )6

،ةيعيبطلا دراوملل لضفأ لامعتسا ططخم )7

،ةيئايميكلا داوملا رييست ططخم )8

،يئيبلا سيسحتلاو مالعإلا ططخم )9

،ةيئيبلا ةعجارملا جمانرب  )٠1

اــهــتــلاــح ىلإ اــهــتداــعإو عــقاوملا نـــع يلخـــتـــلا جماـــنرـــب )11
.ةيلصألا

: ةيتآلا رصانعلا نمألا رييست ماظن نمضتي نأ بجي

،نيوكتلاو ميظنتلا )1

،اهمييقتو رطاخملا ديدحت )2

،ةنايصلاو لالغتسالا تايلمع ةبقارم )3

،تايلمعلا نمأ رييست )٤

،لكايهلاو تآشنملا ةمالس رييست )٥

،تاليدعتلا رييست )6

،ئراوطلا تالاح رييست )7

،ةلوانملا رييست )8

،اهيف قيقحتلاو ثداوحلاب حيرصتلا )9

،تايلاعفلا ةباقر )٠1

.ةيرودلا صحفلا ةداعإو ةعجارملا )11

ةبــقارـمل ةـنـجل ةــيالو لـــك ىوــتـسم ىلــع أــشــنـُت:٩١ ةّداملا
ةــنــجل“ موــسرــملا اذـــه يــف ىــعدـــت تاقورحـملا تاــطاــشــن
.”تاقورحـملا

يلاولا اهسأري يتلا تاقورحـملا ةنجل لكشتت:٠٢ ةّداملا
: نم ،هلثمم وأ ًايميلقإ صتخملا

، ةقاطلل يئالولا ريدملا –

، هلثمم وأ ةئيبلل يئالولا ريدملا –

، هلثمم وأ يئالولا ينطولا كردلا ةعومجم دئاق –

ءاــشنإل ةـقـبـسـملا ةــقفاوملا ىلــع لوــصحلا دــــعـب:4١ ةّداملا
بــحاــص ىلـــع بـجــي ،ءانبلا ةــشرو حــتفو لـــكـيه وأ ةأشـــنم
يف عورـــــشلا ةصخر ىلع لوصحلا ةيلمع يف عرشي نأ بلطلا
.هب لومعملا ميظنتلل اًقفو رتوتلاب ليصوتلا وأ/و جاتنإلا

لــكيهلا وأ ةأـــشـنـملا زاجـنإ نـم ءاـهـتـنالا درجمب:٥١ ةّداملا
اـــقـــبــــط جاــــتــــنإلا يف عورشلا صيــــخارــــت ىلع لوصحلا دــــعــــبو
موقت ،بلطلا بحاص بلط ىلع ًءانبو ،هب لومعملا ميظنتلل

نــم قــقــحــتـــلا لـــجأ نـــم عـــقوملا ةراـــيزـــب تاـــقورـــحـملا ةـــنجل
بلـــطـــلا فـــلـــم يف ةدوـــجوملا قـــئاـــثوـــلا عـــم )اـــه( هـــتـــقـــباـــطــــم
 .ةقبسملا ةقفاوملا تابلطتمو

قراوفلا هيف نّيبت رضحم ررحي ،ةرايزلا هذه رثإ ىلعو
بــلــط فلـمل ةـبسـنـلاب ةـلـمـتحـملا ةــقباطملا مدـــع تالاــحو
ءاــشنإلل ةـقـــــــــــــــــــــــبــسملا ةــقــفاوملا طورــشـب ةــنراــقــم ،ةصخرــلا

بحاص ىلع بجيو .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا اذـكو
نم ةظحالملا ةقباطملا مدع تالاحو قراوفلا كرادت بلطلا
.لالغتسالا ةصخر ىلع لوصحلل ليهأتلا لجأ

قحلملا نم )أ( لودجلا يف ةروكذملا تآشنملل ةبسنلاب
ىلإ ةنجللا ةرايز رضحم لاسرإ بجي ،موسرملا اذهب لوألا

.تاقورحـملا طبض ةطلس

تآشنملل ةبسنلاب تاقورحـملا طبض ةطلس دعُت:6١ ةّداملا
ةنجل وأ ،لوألا قحلملا نم )أ( لودجلا يف ةروكذملا لكايهلاو
)ب( لودجلا يف ةروكذملا تآشنملل ةبسنلاب تاقورحـملا

لالـــغـــتسالاـــب صيـــخرـــتـــلا رارـــق عورشم ،لوألا قـــحــــلملا نــــم
ةداملل اقبط عيقوتلا ةطلس ةلّوخملا ةطلسلا ىلإ هلسرتو
ماع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤملا31–91 مقر نوناقلا نم6٥1
.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1

تاقورحـملل تآشنم ةدع لالغتسا متي امدنع:7١ ةّداملا
بلط ميدقت متي ،لغتسملا سفن لبق نم ةجمدم ةقيرطب
.تآشنملا هذه عيمجل لالغتسالا ةصخرل دحاو

لـــجأ لالــــخ ،ضرــــعــي نأ لـــــغـتـسـملا ىلـــع بــجي:81 ةّداملا
ةـصــخر ىلــع لوـصحلا خــيراــت نــم رــهشأ )6( ةـتـس زواــجتي ال
رييستلا ططخم ،تاقورحـملا طبض ةطلس ىلع ،لالغتسالا
.امهيلع ةقفاوملل نمألا رييست ماظنو يئيبلا

: اصوصخ يئيبلا رييستلا ططخم نمضتي نأ بجي

ذيفنتل تايلوؤسملاو راودألا عم هعضو بجاولا ميظنتلا )1
،يئيبلا رييستلا ططخم

،برستلا( ثولتلا عاونأ يف مكحتلاو ةياقولا ططخم )2
لالغتسالا ةلحرم لالخ ، )خلإ ... ،وجلا يف غيرفتلا ،باكسنالا

،يلختلا ةلحرمو
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ذـيـفـنتو دادـــعإ تاــقورحــملا ةـنــجل ىلــع بــجــي:6٢ ةّداملا
يف ةروكذملا تاقورحـملا لكايهو تآشنم ةبقارم جمانرب
جماــنرــبــلا اذــه لسرــُيو .ةــيالوــلا يف ةــعــقاوــلاو لوألا قـــحـــلملا

،ةــبــقارــم لــك دــعــبو .تاــقورــحـملا طــبض ةــطـــلس ىلإ اـــًيوـــنس
.تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ ةلصلا وذ رضحـملا لسري

وأ اوضع فلكت نأ تاقورحـملا ةنجل نكمي:7٢ ةّداملا
فورظلا تضتقا اذإ ،ةصاخ ةبقارم ماهمب اهئاضعأ نم رثكأ
.كلذ

تآشنم ةبقارم تانياعم يرجت نأ ةنجللا نكمي امك
تاقورحـملا طبض ةطلس نم بلطب ،تاقورحـملا لكايهو
.ةنجللا سيئر نم بلطب وأ

نـــع نيــلـثـمم مـضــت ةــيراــشـتـسا ةنــجل أـــشنــُت:٨٢ ةّداملا
ةيريدملاو ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولاو تاقورحـملا طبض ةطلس

.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا

تاساردلا صحف رـثإ  ىلــع ةــيراـشـتـسالا ةـنـجـللا عـمتــجتو
كلذو ،هاندأ عبارلاو ثلاثلا نيلصفلا ماكحأ مارتحا لظ يف
 .اهئاضعأ ءارآ عمجل

،مهوفلختسمو ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأ نـّيعي:٩٢ ةّداملا
)3( ثالث ةدمل اهنوعبتي يتلا ةطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ديدجتلل ةلباق تاونس
.تاقورحـملاب

.اهسفن لاكشألا قفو مهفالختسا متيو

ةنامأو ةسائر تاقورحـملا طبض ةطلس ىلوتت:٠٣ ةّداملا
.ةيراشتسالا ةنجللا

لــكــب ةــناـــعـتسالا ةــيراـشـتسالا ةـنـجـّـللا نـــكمـي:١٣ ةّداملا
يــف هــتربـخب مــهاــسي نأ ،هــتءاــفــك مــكحـب ،هــنأــش نــم صــخش
.ةنيعم لـئاــسـم

يأر ةيراشتسالا ةنجللا لاغشأ رضحم زربي:٢٣ ةّداملا
.اهيف وضع لك

تاقورحـملا لكيه وأ ةأشنمب ررض قحلي امدنع:٣٣ ةّداملا
نـّـيعتي هّنإف ،رخآ ريبك ثداح يأ وأ راجفنا وأ قيرح ةجيتن
تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ ريرقت لاسرإ لغتسملا ىلع
.ايميلقإ صتخملا يلاولا ىلإو

:ريرقتلا اذه حضويو

،ثداحلا بابسأو فورظ –

،ةئيبلاو تاكلتمملاو صاخشألاب تقحل يتلا رارضألا –

،هلثمم وأ يئالولا نمألا ريدم –

،هلثمم وأ ةيندملا ةيامحلل يئالولا ريدملا –

،هلثمم وأ ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلل يئالولا ريدملا –

،هلثمم وأ مجانملاو ةعانصلل يئالولا ريدملا –

،هلثمم وأ ةيئاملا دراوملل يئالولا ريدملا –

،هلثمم وأ ةيحالفلا حلاصملل يئالولا ريدملا –

،هلثمم وأ تاباغلا ظفاحم –

،هلثمم وأ ةيمومعلا لاغشألل يئالولا ريدملا –

،هلثمم وأ كالمألل يئالولا ريدملا –

،هلثمم وأ ءانبلاو نارمعلاو ةئيهتلل يئالولا ريدملا –

.هلثمم وأ ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر –

،عورشملا بسحو هتيالو صئاصخ بسح ،يلاولا نكمي
ةــنجل يـف ةــيوــضعـلـــــــل ةــيالوـــلـــــــل ىرــخأ حـــلاصم نـــــــــّيـــــــعـــــــي نأ
.تاقورحـملا

: اصوصخ تاقورحـملا ةنجل ىلوتت:١٢ ةّداملا

تاقورحـملا تآشنم لالغتسا ةصخر تابلط ةسارد –
،موسرملا اذهب لوألا قحلملا نم )ب( لودجلا يف ةروكذملا

ىلع ريثأتلا تاساردو ثحبلا تاطاشنل رطاخملا تاساردو
،راطخألا تاساردو ةئيبلا

عم تاقورحـملا لكايهو تآشنم ةقباطم ىلع رهسلا –
.لالغتسالا صخر طورش

رارق بجومب تاقورحـملا ةنجل ءاضعأ نــّيـعي:٢٢ ةّداملا
.ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،يلاولا نم

 .اهسفن لاكشألا قفو مهفالختسا متيو

ةنامأ ةقاطلل ةيئالولا ةيرــيدـملا حــلاـصم ىلوـتت :٣٢ ةّداملا
 .تاقورحـملا ةنجل

صخش لكب ةناعتسالا تاقورحـملا ةنجل نكمي:4٢ ةّداملا
لــئاـسـم يـف هــترــبـخب مــهاــســي نأ ،هــتءاـــفك مـكحــب ،هــنأــش نــم
.ةنّيعم

ءاعدتسا ىلع ءانب تاقورحـملا ةنجل عمتجت:٥٢ ةّداملا
اهتارارق ذختتو ،كلذ ةيعضولا تضتقا املك اهسيئر نم
ددع يواست ةلاح يفو .اهئاضعأ تاوصأل ةطيسبلا ةيبلغألاب
.احّجرم ةنجللا سيئر توص نوكي ،تاوصألا

.اهيف وضع لك يأر ةنجللا لاغشأ رضحم زربيو
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لوألا مسقلا

رــــيـــثأـــــتــــلا تاــــسارد ىلــــــــع ةــــقــفاوـــملا تاــــيـفــيــك
اهاوتحمو ةئيبلا ىلـع

ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةسارد بلطلا بحاص مدقي:٩٣ ةّداملا
 .اهيلع ةقفاوملل تاقورحـملا طبض ةطلس ىدل

يلاولا ىدل ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم بلطلا بحاص مدقي
.اهيلع ةقفاوملل ايميلقإ صتخملا

ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةسارد ءاــفـيـتسا ةــلاــح يــف:٠4 ةّداملا
ةطلس موقت ،هالعأ73 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا

ةـبسنـلاـب ةساردــلا لوــبــقــل يلوأ صحــفــب تاــقورــحـملا طــبض
اذه يف ةينقتلاو ةيملعلا ةفرعمللو ،هب لومعملا ميظنتلل
نم اموي )٥٤( نوعبرأو ةسمخ اهاصقأ ةدم يف كلذو ،لاجملا

هذه لالخ ،تاقورحـملا طبض ةطلس نكميو .اهميدقت خيرات
مييقت وأ ةمولعم لك بلطلا بحاص نم بلطت نأ ،ةرتفلا
.نييفاضإ

بلــــــطــــــلا بحاص تاــــــقورــــــحـملا طــــــبض ةــــــطـــــــلس غـــــــّلـــــــبـــــــت
ىلع رـيـثأتـلا ةسارد صخـي اـمــيــف ةــلــمــتــحـملا تاــظــفــحــتــلاــب
.ةئيبلا

يف تاظفحتلا عفرب مايقلا بلطلا بحاص ىلع نــّيعتي
مل ام ،غيلبتلا خيرات نم اموي )٠3( نيثالث زواجتي ال لجأ
.تاقورحـملا طبض ةطلس هحنمت يذلا لجألا ديدمت متي

عــفر مدـــع ةـــلاـــح يف ةـــئيـــبـــلا ىلع رـــيـــثأتـــلا ةسارد ضفرـــُت
 .اهل ديدمت يأ حنمي مل اذإو ،لجألا اذه نمض  تاظفحتلا

صحفلا دعب ،تاقورحـملا طبض ةطلس لسرت:١4 ةّداملا
ةيراشتسالا ةنجللا ىلإ ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةسارد ،لوبقلاو
 .امهيأر ءادبإل ايميلقإ ةصتخملا ،تاقورحـملا ةنجل ىلإو

لوــــح ةــيراـــشـتـسالا ةــنـجــللا ءارآ عـمــج بــجــي:٢4 ةّداـملا
،هالعأ82 ةداملل اقبط يراشتسا عامتجا راطإ يف ،ةقباطملا

خـــيراـــت نـــم اـــموــــي )٥٤( نوــــــعـــــــبرأو ةسمـــــــخ هاصقأ لـــــــجأ يف
  .اهتلسارم

ايميلقإ صتخملا تاقورحـملا ةنجل سيئر ىلع نــّيعتي
لجأ يف ةئيبلا ىلع ريثأـتـلا ةــسارد لوــح ةــنـجلـلا ءارآ لاــسرإ

.اهتلسارم خيرات نم اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ ىدعتي ال

ةنجل وأ/و ةيراشتسالا ةنجـللا ءادــبإ ةــلاــح يـف:٣4 ةّداملا
طبض ةطلس غّلبت ،تاظفحت ايميلقإ ةصتخملا تاقورحـملا
.اهعفر بجاولا تاظفحتلا بلطلا بحاص تاقورحـملا

ةسارد لاسرإو تاظفحتلا عفر بلطلا بحاص ىلع نــّيعتي
تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ ،ةلدعملا ،ةئيبلا ىلع ريثأتلا

مل ام ،غيلبتلا خيرات نم اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف
.تاقورحـملا طبض ةطلس لبق نم لجألا ديدمت حنمي

لثامم ثداح عوقو يدافتل ةررقملا وأ ةذختملا ريبادتلا –
.ديعبلا وأ طسوتملا نييدملا ىلع هراثآ نم فيفختلاو

تاطاشن ةحاسم يف ليدعت ّيأ نوكي نأ بجي:4٣ ةّداملا
وأ /و ةـــجلاـــعـملا ةردـــق وأ ،تآــشـنـملا مــجــح وأ ،تاــقورحـملا
لــيوـــحت وأ ةـعّـقوـتملا ةيـجوــلونـكـتلا تاــيـلـمـعـلا وأ ،جاـتـنإلا
ةصخرل ديدج بلط عوضوم ،اهليوحت ةداعإ وأ تازيهجتلا
.موسرملا اذه ماكحأل اقبط ،لالغتسالا

وأ /و ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم وأ ةسارد نييحت ةلاح يف
،لالغتسالا ةصخر ثيدحت نكمي ،راطخألا ةركذم وأ ةسارد
صتخملا يلاولا وأ تاقورحـملا طبض ةطلس ريدقت قفو
.ةلاحلا بسح ،ًايميلقإ

لـكـيـه وأ ةأـــشـنم لـغـتـسـم رـيـيـغـت مـتــي اــمدــنـع:٥٣ ةّداملا
رهشلا يف ،ديدجلا لغتسملا ىلع بجي هنإف ،تاقورحـملا
ةطلس ىلإ كلذب حرصي نأ ،لالغتسالاب لفكتلا يلي يذلا

.ًايميلقإ صتخملا يلاولا ىلإو تاقورحـملا طبض

لــكـيـه وأ ةأــشـنمل يئاـــهنلا فـقوـتلا ةـــلاـــح يف:6٣ ةّداملا
اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا هلغتسم ىلع نــّيعتي ،تاقورحـملا
امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيلصألا اهتلاح ىلإ

دونب يف اذكو لالغتسالا ةصخر يف ةنمضتملا تابلطتمللو
.تاطاشنلا فلتخمب ةصاخلا طورشلا رتفد

نوضغ يف ،لسري نأ لغتسملا ىلع نــّيعتي ،ةفصلا هذهبو
طبض ةطلس ىلإ ،يئاهنلا فقوتلا خيرات لبق رهشأ )3( ةثالث
جمانرب ،ًايميلقإ ةصتخملا تاقورحـملا ةنجلو تاقورحـملا
.ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا لاغشأ

ثلاثلا لصفلا

ىلع ريثأتلا تاركذمو تاسارد ىلع ةقفاوملا تايفيك
اهنييحـت رتاوتو اهاوتحمو ةئيبلا

ىلإ ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم وأ ةسارد فدهت:7٣ ةّداملا
ةرشابملا راثآلا ديدحت عم هتئيب نمض عورشم جامدإ ديدحت
لفكت نم ققحتلاو اهمييقتو عورشملل ةرشابملا ريغ وأ/و
.ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا تابلطتملاب ينعملا عورشملا

ريثأتلا ةركذم وأ ةسارد ضرعت نأ بجي ،ةفصلا هذهبو
وأ ةيبلسلا راثآلا ىلع ءاضقلل ةمزاللا ريبادتلا ةئيبلا ىلع
.عورشملل ةيباجيإلا راثآلا نيسحتو اهضيوعت وأ اهفيفخت

،ةــئــيــبـلا ىلــع رــيـثأــتـلا ةرــكذــمو ةـسارد تاـيوـتحم  ددــحي
.موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف

ةـئـيـبـلا ىلــع رــيثأــتــلا ةرــكذــم وأ ةــسارد زجنت:٨٣ ةّداملا
صـصـخـتم بـتـكم فرــط نــم ،بــلـطلا بـــحاــص ةــقــفـن ىلـع
 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط ايلوأ لهؤم
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ةــلاــح يف ةئـيـبلا ىلــع رــيثأـتــلا ةرــكذــم ضــفرــُت:٠٥ ةّداملا
،هالــعأ9٤ ةداــملا يف ةددحـملا لاجآلا يف تاظفحتلا عفر مدــع
صتـخملا يلاوــلا ىلـع بـجـيو .اــهـل دـيدـــمت يأ حـنـمي مـل اذإو
غّلبيو ،ةئيبلا ىلع ريثأــتلا ةركذــم هضفر رربي نأ ايميـلـقإ

 .كلذب بلطلا بحاص

ةركذم مالتسا دعب تاقورحـملا ةنجل ققحتت:١٥ ةّداملا
لجأ يف تاظفحتلاب لفكتلا نم ،ةلدعملا ،ةئيبلا ىلع ريثأتلا

ربتعت ،لجألا اذه ءاضقنا دعبو .اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال
.اهيلع اقفاوم ،ةلدعملا ،ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم

ىلــع رــيثأــتــلا ةرـــكذــم ةقباطمب حيرصتلا دنع :٢٥ ةّداملا
يف ةددـحـملا لاـجآلا يــف تاــظـفـحتلا عــفر ةــلاــح يــف وأ ةئــيـبلا
بحاص ايميلقإ صتخملا يلاولا غلبي ،هالعأ1٥و9٤ نيتداملا
)٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف ،ةقفاوملا رارقب بلطلا

.تاقورحـملا ةنجلل يباجيإلا يأرلا مالتسا خيرات نم اموي

نييحت ،هتيلوؤسم تحت ،لغتسملا ىلع بجي:٣٥ ةّداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم

ةسسؤم يف وأ هتسسؤم يف ريبك يئيب ريثأت وذ ثداح •
،ةلثامم

راــــبــــتــــعالا نيعــــب ذــــخألل وأ كلذ ررــــبــــت ةدـــــيدـــــج عـــــئاـــــقو •
ةيامحب ةقلعتم ةيملعو ةينقت فراعم وأ/و ةديدج تابلطتم
.ةئيبلا

ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم بلطلا بحاص ضرعي نأ بجي
اـقـبـط ،اـهـيـلـع ةـقــفاوــمــلــل يلاوــلا ىلع ،ىرــخأ ةرــم ،ةــنـــــّيــحـملا
.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل

عبارلا لصفلا

،راطخألا تاركذمو تاسارد ىلع ةقفاوملا تايفيك
اهنييحـت رتاوتو اهاوتحمو

دـــيدـــحت ىلإ راــطخألا ةرــكذــم وأ ةـسارد فدـــهـت:4٥ ةّداملا
صاخشألا ضّرعت يتلا ةرشابملا ريغ وأ ةرشابملا رطاخملا

تآشنــم طاشن ءارــج نــم رـــطـــخـــلـــل ةـــئيـــبـــلاو تاـــكـــلـــتـــمملاو
  .تاقورحـملا لكايهو

ديدحتب راطخألا ةركذم وأ ةسارد حمست نأ بجي:٥٥ ةّداملا
فيفختو ثداوحلا عوقو لامتحا نم صيلقتلل ةينقتلا ريبادتلا
.اهرييستو ثداوحلا نم ةياقولل ميظنتلا ريبادت اذكو ،اهراثآ

اذـهـب ثلاــثــلا قــحــلملا يف راــطــخألا ةسارد ىوــتــحــم ددــحــي
.موسرملا

ةــقــفــن ىلــع ،راطخألا ةرــكذــم وأ ةسارد زــجنت:6٥ ةّداملا
اـيـلوأ لـهؤــم صصختم بـتـكم فرــط نـم ،بـلـطـلا بـحاــص
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط

ةــلاــح يـف ةئـيـبلا ىلـع رـيـثأـتـلا ةــسارد ضــفرــُت:44 ةّداملا
ىلــع بـجـيو .هالــعأ ةددـحـملا لاجآلا يـف تاـــظـفـحتلا عــفر مدـــع

ريـثأــتلا ةساردــل اــهـضفر ررـبت نأ تاـقورحـملا طـبـض ةــطـلس
 .كلذب بلطلا بحاص غلبتو ،ةئيبلا ىلع

اهمالتسا دعب ،تاقورحـملا طبض ةطلس لسرت:٥4 ةّداملا
نيتروكذملا نيتنجللا ىلإ ،ةلدعملا ،ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةسارد

لوح امهئارآ لاسرإ امهيلع نيعتي نيتللا ،هالعأ1٤ ةداملا يف
لجأ يـف تاــقورحـملا طـبـض ةـطلس ىلإ تاــظـفحتلاب لـــــفـكـتلا

 .امهتلسارم خيرات نم اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال

،ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةسارد دعت ،لجألا اذه ءاضقنا دعبو
 .اهيلع اقفاوم ،ةلدعملا

ىلع رـيــثأــتــلا ةـسارد ةــقــباـطمب حــيرـصـتلا دـنــع :64 ةّداملا
يف ةددحـملا لاجآلا يف تاظفحتلا عفر ةلاح يف وأ ةئــيـبلا
بحاص تاقورحـملا طبض ةطلس غلبت ،هالعأ٥٤و3٤ نيتداـملا
.ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةسارد ىلع ةقفاوملا رارقب بلطلا

نييحت ،هتيلوؤسم تحت ،لغتسملا ىلع بجي:74 ةّداملا
 : ةيتآلا تالاحلا يف ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةسارد

يف وأ ،هلكيه / هتأشنم يف ريبك يئيب ريثأت وذ ثداح •
،)ة( لثامم لكيه /ةأشنم

راــــبــــتــــعالا نيعــــب ذــــخألل وأ كلذ ررــــبــــت ةدـــــيدـــــج عـــــئاـــــقو •
ةيامحب ةقلعتم ةيملعو ةينقت فراعم وأ/و ةديدج تابلطتم
.ةئيبلا

ةــئيــبــلا ىلع رــيــثأتــلا ةسارد لـــغـــتسملا ضرـــعـــي نأ بجـــي
ةقفاوملل تاقورحـملا طبض ةطلس ىلع ،ىرخأ ةرم ،ةنــّيحـملا

.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقبط ،اهيلع

يناثلا مسقلا

رـــيــثأـــتــلا تارـــــكذـــم ىلـــع ةـــقـــفاوـــملا تاــــيــفــيــك
اهاوتحمو ةئيبلا ىلع

تآشنملا لالغتسا ةصخر بلط فلم مالتسا دنع:٨4 ةّداملا
نم )ب( لودجلا يف ةروكذملا تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا
ضرعي ،هالعأ7 ةداملل اًقفو ،موسرملا اذهب لوألا قحلملا
يأر ىلع ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم ًايميلقإ صتخملا يلاولا

ماـكـحأل اــًقــبــط اــيــموــمــع اــًقــيــقحت حــتــفــيو تاــقورــحـملا ةــنجل
.هاندأ سداسلا لصفلا

تاظحالملاو تاظفحتلا تاقورحـملا ةنجل لسرت:٩4 ةّداملا
اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف بلطلا بحاص ىلإ

.هتلسارم خيرات نم

ةركذم لاسرإو تاظفحتلا عفر بلطلا بحاص ىلع ّنيــعتي
يــف تاــقورحـملا ةــنجل ىلإ ،ةــلدـــعملا ،ةـئـيـبـلا ىلــع رـيــثأـــتلا
مــل اــم ،غـيــلبـتلا خــيراــت نــم اــموــي )٠3( نيثالــث ىدــعـتي ال لـــجأ
.تاقورحـملا ةنجل لبق نم لــجألا ديدـــمت حـنـمي
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اهمالتسا دعب ،تاقورحـملا طبض ةطلس لسرت:٣6 ةّداملا
ةداملا يف نيتروكذملا نيتنجللا ىلإ ،ةلدعملا راطخألا ةسارد
لوح اهيلإ امهءارآ السرت نأ امهيلع نيعتي نيتللا ،هالعأ9٥
نم اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف تاظفحتلاب لفكتلا

 .امهتلسارم خيرات

،ةــلدــعملا ،راــطـــخألا ةسارد دـــعـــت ،لـــجألا اذـــه ءاضقـــنا دـــعـــبو
.اهيلع اقفاوم

يف وأ راطخألا ةسارد ةقباطمب حيرصتلا دنع:46 ةّداملا
36و16 نيتداملا يف ةددحـملا لاجآلا يف تاظفحتلا عفر ةلاح
رارقب بلطلا بحاص تاقورحـملا طبض ةطلس غّلبت ،هالعأ
صتخملا يلاولا مالعإ متي امك .راطخألا ةسارد ىلع ةقفاوملا
.كلذب ايميلقإ

تحت ،راطخألا ةسارد نييحت لغتسملا ىلع بجي:٥6 ةّداملا
نأ بجي امك .لـقألا ىلــع ،تاونس )٥( سمـخ لــك ،هـتـيـلوؤـســم
: ةيتآلا تالاحلا يف نييحتلا اذه متي

لكيه وأ ةأشنم يف وأ ،هلكيه وأ هتأشنم يف ريبك ثداح –
،)ة(لثامم

فراعم رابتعالا نيعب ذخألل وأ كلذ رربت ةديدج عئاقو –
.نمألاب ةقلعتم ةديدج ةينقت

،ىرخأ ةرم ،ةنيحـملا ،راطخألا ةسارد لغتسملا ضرعي
اــقــبــط ،اــهــيــلـــع ةـــقـــفاوـــمـــلـــل تاـــقورـــحـملا طـــبض ةـــطـــلس ىلع
.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل

يناثلا مسقلا

اهاوتحمو راطخألا تاركذم ىلع ةقفاوملا تايفيك

تآشنملا لالغتسا ةصخر بلط فلم مالتسا دعب:66 ةّداملا
نم )ب( لودجلا يف ةروكذملا تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا
ضرعي ،هالعأ8 ةداملل اقبط موسرملا اذهب لوألا قحلملا
ةــنجل يأر ىلع راــطــخألا ةرــكذــم ،اــيــمــيــلــقإ صتـــخملا يلاوـــلا
.تاقورحـملا

اهتاظحالمو اهتاظفحت تاقورحـملا ةنجل لسرت:76 ةّداملا
)٥٤( نيعبرأو ةسمخ زواجتي ال لجأ يف بلطلا بحاص ىلإ
 .اهتلسارم خيرات نم ءادتبا ،اموي

تاــــظـفـحـتلا عــفر بــلـطلا بـــحاــص ىلــع نيـــعتي:٨6 ةّداملا
يف تاقورحـملا ةنجل ىلإ ،ةـلدـــعملا ،راطخألا ةرــكذــم لاــسرإو
،غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث زواجتي ال لجأ

.لجألا ديدمت حنمي مل ام

لوألا مسقلا

اهاوتحمو راطخألا تاسارد ىلع ةقفاوملا تايفيك

ةطلس ىدل راطخألا ةسارد بلطلا بحاص مدقي:7٥ ةّداملا
.اهيلع ةقفاوملل تاقورحـملا طبض

صتخملا يلاولا ىدل راطخألا ةركذم بلطلا بحاص مدقي
.اهيلع ةقفاوملل ايميلقإ

طورـشـلا راــطخألا ةــسارد ءاـــفـيـتـسا ةــلاــح يـف:٨٥ ةّداملا
طبـض ةـطـلس موــقت ،هالــعأ٥٥ ةداـملا يــف اـهــيـلـع صوــصنملا
ميظنتلل ةبسنلاب ةساردلا لوبقل يلوأ صحفب تاقورحـملا
يف ،لاجملا اذه يف ةينقتلاو ةيملعلا ةفرعمللو هب لومعملا

.اهميدقت خيرات نم اموي )٥٤( نوعبرأو ةسمخ اهاصقأ ةدم
بلطت نأ تاقورحـملا طبض ةطلس نكمي ،ةرتفلا هذه لالخو
.نييفاضإ مييقت وأ ةمولعم لك بلطلا بحاص نم

تاظفحتلاب بلطلا بحاص تاقورحـملا طبض ةطلس غّلبت
.راطخألا ةساردب ةصاخلا ةلمتحـملا

زواجتي ال لجأ يف تاظفحتلا عفر بلطلا بحاص ىلع نـّيعتي
ديدمت حنمي مل ام ،غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث
.تاقورحـملا طبض ةطلس لبق نم لجألا اذه

يف تاظفحتلا عفر مدع ةلاح يف راطخألا ةسارد ضفرُت
 .اهل ديدمت يأ حنمي ملو لجألا هذه

صحفلا دعب ،تاقورحـملا طبض ةطلس لسرت:٩٥ ةّداملا
ةنجل ىلإو ةيراشتسالا ةنجللا ىلإ راطخألا ةسارد ،لوبقلاو
 .امهيأر ءادبإل ،ايميلقإ ةصتخملا تاقورحـملا

لوـــح ةـــيراـــشتـسالا ةـــنـجـللا ءارآ عـمــج بــجـي:٠6 ةّداملا
،هالعأ82 ةداملل اقبط يراشتسا عامتجا راطإ يف ،ةقباطملا

  .اهتلسارم خيرات نم اموي )٥٤( نوعبرأو ةسمخ هاصقأ لجأ يف

ةــنـجـلـلا لــبــق نــم تاـــظــفحت ءادــبإ ةــلاــح يـف:١6 ةّداملا
ّغلبت ،ايميلقإ ةصتخملا تاقورحـملا ةنجل وأ/و ةــيراـشتـسالا

بجاولا تاظفحتلاب بلطلا بحاص تاقورحـملا طبض ةطلس
.اهعفر

ةسارد لاسرإو تاظفحتلا عفر بلطلا بحاص ىلع نـّيعتي
ىدعتي ال لجأ يف تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ ،ةلدعملا راطخألا

لجألا ديدمت حنمي مل ام ،غيلبتلا خيرات نم اموي )٠3( نيثالث
.تاقورحـملا طبض ةطلس لبق نم

عــفر مدـــع ةـــلاــح يــف ،راــطــخألا ةــسارد ضــفرــُت:٢6 ةّداملا
طبض ةطلس ىلع بجيو .هالعأ ةددحـملا لاجآلا يف تاظـفحتلا
بحاص غّلبتو راطخألا ةساردل اهضفر رربت نأ تاقورحـملا
 .كلذب بلطلا
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اذـهـب عــبارــلا قـحـلملا يــف ،رــطاخملا ةسارد ىوـتـحـم ددــحــي
.موسرملا

،رطاخملا ةسارد اهيطغت يتلا لاغشألا يف يلعفلا ءدبلا لبق
لك نع ةمجانلا رطاخملل ةلصفم مييقت ةداعإ ءارجإ بجي
بحاص ةيلوؤسم تحت ،هالعأ ةروكذملا لاغشألا نم دحاو
طــبــض ةـــطـلس ىلإ مــييـقـتلا ةداــــعإ لاــسرإ بـجـيو .بـــلـطلا
.اهتساردل تاــقورحـملا

هـــلـمـشـت مـل يـفاـضإ طاــشـن يأ جاـمدإ ةـــلاـح يــف :47 ةّداملا
تالــمــح وأ ةدــيدــج راــبآ رــفـح لــثـم ةـيــلوألا رــطاـخملا ةــسارد

بــجي هّـنإـف ،اــهـيف عورـشـلا لـبـقو ،يلازــلزـلا حـسـملل ةدـيدــج
ةطلس ىلع نييحتلا اذه ضرع بجيو ،ةساردلا هذه نييحت
.هيلع ةقفاوملل تاقورحـملا طبض

بحاص ةقفن ىلع رطاخملا ةسارد ءارجإ متي:٥7 ةّداملا
لهؤم صصختم بتكم فرط نم ،هتيلوؤسم تحتو بلطلا
.هب لومعملا ميظنتلل اًقفو ايلوأ

طاشن ةسرامم لبق رطاخملا ةسارد ميدقت متي:67 ةّداملا
تاقورحـملا طبض ةطلس ىدل ،بلطلا بحاص لبق نم ثحبلا

.مالتسالاب راعشإ لباقم

ةساردلا ءارجإب تاقورحـملا طبض ةطلس موقت:77 ةّداملا
نوثالث اهاصقأ ةدم لالخ رطاخملا ةسارد لوبقل ةيلوألا
.ًاموي )٠3(

طــبض ةـطـلس ةاـــفاوــم بــلـطـــــــلا بــحاــص ىلــع نـــــــــّيــــــــعــــــــتــــــــي
حاتيو .اهبلطت ةيفاضإ ةسارد وأ ةمولعم لكب تاقورحـملا
خـــيراـــت نـــم ًاـموـــي )٠3( نوــثالـــث هـــتدـــم لـــجأ بلـــطـــلا بحاصل
ديدمت نكمي .ةبولطملا ةيفاضإلا تامولعملا ريفوتل ،بلطلا

.بلطلا بحاص نم بلطب ةدملا هذه

،لجألا اذه لالخ ،بلطلا بحاص لبق نم درلا مدع ربتعي
.هبلط نع لزانت ةباثمب

طورشلا رـطاـخملا ةــسارد ءاـــفـيتـسا ةــلاــح يــف :٨7 ةّداملا
تاقورحـملا طبض ةطلس لسرت ،هالعأ37 ةداملا يف ةددحـملا
حتفل ًايميلقإ )نيصتخملا( صتخملا )ةالولا( يلاولا ىلإ ةساردلا
اذـه نـم سداسلا لصفــلا ماــكــحأل اــقــبــط يموــمــعــلا قــيــقــحــتــلا
.تاقورحـملا ةنجل ةراشتسالو ،موسرملا

)نيصتخملا( صتخملا )ةالولا( يلاولا ىلع نيعتي:٩7 ةّداملا
ةــنــجــلــلا ءارآب تاــقورــحـملا طــبض ةــطــلس ةاــفاوــم اــيــمــيـــلـــقإ

ةسمخ هتدم ىدعتت ال لجأ يف يمومعلا قيقحتلا جئاتنبو
.)مه( هتلسارم خيرات نم اًموي )٥٤( نيعبرأو

عــفر مدــع ةــلاــح يــف راـطــخألا ةرــكذـــم ضـفرــُت:٩6 ةّداملا
نأ بجيو .هالعأ86 ةداملا يف ةددحـملا لاجآلا يف تاظفحتلا

بـحاـصـل هــغـيلـبـت مـتـيو ،ارربم راـطـخألا ةرـكذــم ضــفر نوــكـي
.بلطلا

ققحتت ،ةلدــعملا ،راــطخألا ةرــكذــم مالـتـسا دــعب:٠7 ةّداملا
زواجتي ال لجأ يف تاظفحتلاب لفكتلا نم تاقورحـملا ةنجل

ءاضقنا دنعو .اهل اهمالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث
.اهيلع اقفاوم ،ةلدعملا ،راطخألا ةركذم ربتعت ،لجألا اذه

يف وأ راطخألا ةركذم ةقباطمب حيرصتلا دنع:١7 ةّداملا
٠7و86 نيتداملا يف ةددحـملا لاجآلا يف تاظفحتلا عفر ةلاح
رارقب بلطلا بحاص ايميلقإ صتخملا يلاولا غّلبي ،هالعأ
ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ زواجتي ال لجأ يف ،ةقفاوملا

.يباجيإلا يأرلا مالتسا خيرات نم

لك راطخألا ةركذم نييحت لغتسملا ىلع بجي:٢7 ةّداملا
اذه نييحتلا متي نأ بجي امك .لقألا ىلع ،تاونس )٥( سمخ

: ةيتآلا تالاحلا يف

،ةلثامم ةأشنم يف وأ هتأشنم يف ريبك ثداح –

فراعم رابتعالا نيعب ذخألل وأ كلذ رربت ةديدج عئاقو –
.نمألاب ةقلعتم ةديدج ةينقت

ىلع ،ىرخأ ةرم ،ةّنيحـملا ،راطخألا ةركذم لغتسملا ضرعي
تاءارـجإلل اـقـبـط ،اـهــيــلــع ةــقــفاوــمــلــل اــيــمــيــلــقإ صتــخملا يلاوــلا
.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

سماخلا لصفلا

ةقلعتملا رطاخملا تاسارد ىلع ةقفاوملا تايفيك
اهتايوتحمو ثحبلا تاطاشنب

زايتما راطإ يف ،ثحب طاشن يأب مايقلا لبق:٣7 ةّداملا
ىلع بجــي ،بيــقــنـــت ةصخر وأ تاـــقورـــحـــم دـــقـــع وأ عـــبـــنملا

نمألاو ةحصلا ىلع رطاخم ةسارد لاسرإ بلطلا بحاص
رطاخملا عيمج ةساردلا هذه نمضتت نأ بجيو .ةئيبلاو
ثحبلا ةـحاـســم يف اــهزاــجــنإ ررــقملا لاـــغـشألا نـــع ةــمــجاـــنــلا

: اميس الو ،بيقنتلا وأ /و

 ،يقبطلا رفحلاو يفاشكتسالا رفحلا –

،)ةيلازلزلا( ةيئايزيفويجلا لاغشألا –

،هايملا رابآ رفح –

،ةايحلا تاميخم ةئيهت –

.لصولا تاقرط حتف –
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،عورـشملا عــقوــم نــكاــمأ يـفو ةيـنـعملا تاــيدــلـبـلاو ةــيالوــلا
اذــه حــضوــيو .نيـتـيـنطو نيــتيموي نيتفيــحص يــف هــجاردإو
:رارقلا

،ليصفتلاب يمومعلا قيقحتلا عوضوم –

ءادبإ اهلالخ نم روهمجلا نكمي يتلا نكامألاو تاقوألا –
اذــهــل حوــتــفــم هــيــلــع رّشؤمو مــّقرــم لــجس ىلع مــهــتاــظــحالـــم
،ضرغلا

.قيقحتلا لافقإ خيرات –

ةقلعتملا تاقفنلا عيمج بلطلا بحاص لمحتي:7٨ ةّداملا
كلتو يمومعلا قيقحتلاب ةصاخلا راهشإلا ريبادت فلتخمب

.هالعأ٥8 ةداملا يف روكذملا ضرعلاب ةطبترملا

لوـــح ةــلــمـتحـملا ةراــشـتسالا تاــبـلـط لــسرــت:٨٨ ةّداملا
صتخملا يلاولا ىلإ ،هالعأ ةروكذملا تاركذملا وأ تاساردلا
.ًايميلقإ

وأ تاساردلا ىلع عالّطالل ينعملا صخشلا يلاولا وعدي
تاظحالملاو ءارآلا ةغايص بجيو .هالعأ ةروكذملا تاركذملا

.يمومعلا قيقحتلا لافقإ لبق يلاولا ىلإ اهلاسرإو

،يــمومـعـلا قيـقـحتلا راــطإ يــف ،يلاوـــلا نــّيعي:٩٨ ةّداملا
تابـلـطتملا مارـتحا ىلــع رــهـسـلاب فـلــكــي اــقــقـحـم اـظـفاحم
رشنو قيلعت صخي اميف ،هالعأ68 ةداملا ماكحأ يف ةددحـملا
لجس صخي اميفو ،يمومعلا قيقحتلا حتف نمضتملا رارقلا

.ءارآلا عمج

لـــك ءارــجإـب اـضـيأ قــقـحــملا ظــفاـحــملا فــلــكي:٠٩ ةّداملا
ىلإ فدهت يتلا ةيليـمـكـتلا تاــموـلـعملا عـمـج وأ تاـــقيـقـحتلا

.ةئيبلا ىلع عورشملل ةلمتحـملا بقاوعلا حيضوت

قيقحتلا ةياــهن دـــعـــب ققـــحـملا ظفاحـملا ررحي:١٩ ةّداملا
اذكو اهيلع لصحـملا ءارآلا فلتخم نم ةخسن ،يمومعلا
لاجآ يف ،ءاضتقالا دنع ،بلطلا بحاص وعديو ،هتاجاتنتسا

.ةيباوج ةركذم ميدقت ىلإ ،ةلوقعم

ظفاحـملا هررحي ريرقتب يمومعلا قيقحتلا لافقإ جّوتيو
هءارآو هـجــئاــتــن رــيرــقــتــلا اذــه نــمضتــي نأ بجــيو .قــقــحـملا

.هالعأ ةروكذملا ةيباوجلا تاركذملاو

)٥1( رشع ةسمخ لجأ يف يلاولا ىلإ ريرقتلا اذه لسريو
.يمومعلا قيقحتلا لافقإ نم اًموي

يف ةروــكذملا لـــكاـــيـــهـــلاو تآشنملا عـــيراشمل ةـــبسنـــلاـــبو
عــــــيراشملاو موسرملا اذــــــهــــــب لوألا قــــــحــــــلملا نــــــم )أ( لودجلا
لوــح رــيرــقــتــلا لاسرإ بجــي ،ثحــبــلا تاــطاشنــب ةــقــلــعــتملا
لجأ يف تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ يمومعلا قيقحتلا

.اًموي )٥1( رشع ةسمخ

بــــلـــطــلا بــــحاـــــص تاـــقورـحملا ةـــطـــلـــس غــلـــبــت :٠٨ ةّداملا
اذكو رطاخملا ةسارد صخي اميف ةلمتحـملا تاظفحتلاب
مايقلا بلطلا بحاص ىلع نيعتيو .يمومعلا قيقحتلا جئاتن
اًموي )٠3( نيثالث هتدم ىدعتت ال لجأ يف تاظفحتلا عفرب
هحنمت يذلا لجألا ديدمت ةلاح يف ادع ام ،غيلبتلا خيرات نم

.تاقورحـملا طبض ةطلس

متي مل اذإ ام ةلاح يف رطاخملا ةسارد ضفرُت:١٨ ةّداملا
مل امو ،هالعأ٠8 ةداملا يف روكذملا لجألا يف تاظفحتلا عفر
تاقورحـملا طبض ةطــــلس رربت نأ بجيو .ديدـــــمت يأ حنمي
.كلذب بلطلا بحاص غلبتو ،رطاخم ةسارد لك ضفر

يف وأ رطاخملا ةسارد ةقباطمب حيرصتلا دنع:٢٨ ةّداملا
،هالعأ٠8 ةداملا يف ددحـملا لجألا يف تاظفحتلا عفر ةلاح
ةــلاــكوــلاو بلــطــلا بحاص تاــقورــحـملا طــبض ةــطـــلس غـــّلـــبـــت
  .ةقفاوملا رارقب ،)طفنلأ( تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا

سداسلا لصفلا

 قلعتملا يمومعلا قيقحتلا ءارجإ

تاقورحـملا تاطاشنب

تاقورحـملا لكايهو تآشنم نوكت نأ بجي :٣٨ ةّداملا
 .يمومع قيقحت عوضوم ،ثحبلا تاطاشن اذكو

ءانثتساب عيراشملا عيمج ىلع لصفلا اذه ماكحأ قبطت
يتلا تاطاشنلا قطانمو ةيعانصلا قطانملا يف ةعقاولا كلت
.يمومعلا قيقحتلل لبق نم تعضخ دق

،رارق بجومب ،ايميلقإ صتخملا يلاولا موقي:4٨ ةّداملا
نم اموي )٥1( رشع ةسمخ دعب يمومعلا قيقحتلا حتفب
تاسارد وأ ةئيبلا ىلع ريثأتلا تاركذم وأ تاسارد مالتسا
.ثحبلا تاطاشنب ةقلعتملا رطاخملا

نــم اــًموـــي )٠3( نيثالـث قــيــقــحــتــلا ةدــم زواــجــتــت ّالأ بجــي
.قيلعتلا خيرات

ةروكذملا لكايهلاو تآشنملا عيراشم راطإ يف:٥٨ ةّداملا
عيراشملاو موسرملا اذهب لوألا قحلملا نم )أ( لودجلا يف

بلــطــلا بحاص يلاوــلا وــعدــي ،ثحــبــلا تاــطاشنــب ةــقـــلـــعـــتملا
،يموـمـعـلا قـيـقـحـتـلا حـتــف دــعــب ماــيأ )7( ةـعـبس لالــخ ،مّدــقــيــل
،اهيف رظنلا مت يتلا فيفختلا ريبادت اذكو هراثآو عورشملا

اهددح يتلا ةينعملا فارطألاو تاقورحـملا ةنجل ءاضعأل
.يلاولا

نمضتملا رارقلاب روهمجلا مالعإ متي نأ بجي:6٨ ةّداملا
لــــــكاـــيــهو تآــــــشـــنمل ةــبـــــسـنـــلاــب يــموــمـعـلا قــيـــقحــتلا حــتــف
رقم يف هقيلعت لالخ نم ،ثـحـبلا تاــطاــشـنو تاــقورـحــملا
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نيـــتداـــملا يــف ةروـــكذـملا تالاــحـلل ةبــسـنــلاــب :6٩ ةّداملا

ةبولطملا جاتنإلا يف عورشلا ةصخر لادبتسا متي ،هالعأ٥9و٤9

طبض ةطلس لبق نم ،ةعجارم ريرقتب ،هالعأ6 ةداملا بجومب

عفر بجيو .ةلاحلا بسح ،تاقورحـملا ةنجل وأ تاقورحـملا

لهأتلل ،ةعجارملا ريرقت يف ةدراولا تاظحالملاو تاظفحتلا

.لالغتسالا صيخارت ىلع لوصحلل

عساتلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

213–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:7٩ ةّداملا

8٠٠2  ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا92٤1 ماع لاوش٥ يف خرؤملا

ةئيبلا يف ريثأتلا تاسارد ىلع ةقفاوملا طورش ددحي يذلا

موسرملا ماـكـحأو ،تاـقورـحـملا لاـجمل ةـعــباــتــلا تاــطاشنــلــل

63٤1 ماع لوألا عيبر32 يف خرؤملا9٠–٥1 مقر يذيفنتلا

ةقفاوملا تايفيك ددحي يذلا٥1٠2 ةنس رياني٤1 قفاوملا

تاــــــــقورــــــــحـملا عاــــــــطــــــــقــــــــب ةصاخلا راــــــــطــــــــخألا تاسارد ىلع

.اهاوتحمو

ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذــــه رـشـني:٨٩ ةداملا

 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ٤1 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم٥ يف رئازجلاب ررح

.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

عباسلا لصفلا

ةصاخ ماكحأ

ىلــع ةــقـبـطملا ةـيــنمألاو ةيـنـفـلا دـــعاوــقــلا ددــحت:٢٩ ةّداملا
ةـيـلاـمـجإلا اــهـتـعس لـقـت يـتـلا ،عـيـمملا لورــتبلا زاــغ تآـشـنم
،اهتبـقارـم تاـيـفـيك اذـــكو ،اـهـيواــسـت وأ ناــنطأ )6( ةتــس نــع
ةيندملا ةيامحلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب
.تاقورحـملاب فلكملا ريزولاو

اذه رشن خيرات لبق ةّملسملا صيخارتلا ىقبت:٣٩ ةّداملا
اذإ ام ةلاح يفو .اهطورشل اقفو لوعفملا ةيراس ،موسرملا

لكيهلا وأ ةأشنملاب ةقلعتملا تاركذملا وأ تاساردلا ،تناك
نأ بجي اهنإف ،نييحت عوضوم تناك ام ةلاح يف ،)ة(ينعملا

.موسرملا اذه ماكحأ قباطت

نماثلا لصفلا

ةيلاقتنا ماكحأ

ءاشنإل ةقبسملا ةقفاوملا حنم مت اذإ ام ةلاح يف:4٩ ةّداملا
بجي هــّـنإف ،موسرملا اذه نايرس ةيادب لبق لكيه وأ ةأشنم
.موسرملا اذه ماكحأل اقبط لالغتسالا ةصخر حنمت نأ

لالغتسالا ةصخر بلط تافلم ميدقت ةداعإ بجي:٥٩ ةّداملا
اذه ماكحأل اًقفو ،٥٠٠2 ةنس ويلوي91 دعب اهميدقت مت يتلا
.موسرملا اذه رشن خيرات نم )2( نيتنس لجأ يف موسرملا

،ةلاحلا بسح ،يلاولا وأ تاقورحـملا طبض ةطلس نكمي
ةيميظنت تافلم وأ ةيليمكت تاسارد وأ ةمولعم يأ بلط
وأ تاساردو ةئيبلا ىلع ريثأتلا تاركذم وأ تاسارد اذكو
.راطخألا تاركذم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا قحلملا

)أ( لودجلا

راطخألا ةساردو ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةساردل ةعضاخلا تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا تآشنملا ةمئاق

طاشنلا نييعت تاقورحـملل ةعباتلا لكايهلا /تآشنملا

.تافثكملاولورتبلا ريركت

عيزوتلاو عيمجتلاو طغضلاو ةئزجتلاو لصفلاو جارختسالا

،تاقورحـملا فيرصت لئاسوو ناكملا نيع يف نيزختلاو

،اـــهـــب ةـــطـــبـــترملا مـــعدـــلاو رــــيــــيستــــلا تاــــطاشن كلذ يف امب

.لالغتسالا ةحاسم سفن يف ةدجاوتملا

ريركتلا تآشنم .١.أ

اهتجلاعمو تاقورحـملا جارختسا تآشنم .٢.أ
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)عبات( )أ( لودجلا

طاشنلا نييعت تاقورحـملل ةعباتلا لكايهلا /تآشنملا

ةجمدملا تآشنملا كلذ يف امب تاقورحـملا لقن بوبنأ .3.1.أ
.هيف

وأ نينثا نيبوبنأ عم ةطبارتم خضلا وأ طغضلا ةطحم .3.2.أ
.تاقورحـملا لقن بيبانأ ةدع

ةدع وأ دحاو بوبنأ لوصو وأ باهذ تآشنم : ةطحـملا .3.3.أ
.تاقورحـملا نيزخت تآشنم كلذ يف امب ،بيبانأ

يفو ةيطفنلا ئناوملا يفتاقورحـملا غيرفت وأ نحش .3.٤.أ
.تاماوعلا مادختساب رحبلا ضرع

كلذ يف امب ،بيــباــنألا ةــطساوــب ةــيــطـــفـــنـــلا تاـــجـــتـــنملا لـــقـــن
باــهذــلا تاــطــحــمو بوــبــنألا يف ةــجــمدملا خضلا تاــطــحـــم
.لوصولاو

يف امب( نيسوريكلاو توزاملاو اتفنلاو نيزنبلا :نيزختلا
.يرحبلا دوقولاو دوقولا تويزو )تارئاطلا دوقو كلذ

،ةأشنملا يف اهدوجولمتحـملاةيلامجإلا ةيمكلا نوكت امدنع
.نط٠٠٠٠1 يواست وأ نم ربكأ

.ةلوحـملا تاجتنملاو ةيطفنلا تاجتنملا غيرفت وأ نحش

زاغلا نيزخت تآشنم كلذ يف امب يعيبطلا زاغلا عييمت .7.1.أ
.عييمتلا تآشنمب ةطبترملا عيمملا يعيبطلا

نيزخت تآشنم كلذ يف امب ،عيمملا لورتبلا زاغ لصف .7.2.أ
.لصفلا تآشنمب ةطبترملا عيمملا لورتبلا زاغ

تاقورحـملا لمعتست يتلاءايميكزاغلاوءايميكورتبلا .7.3.أ
.ةيساسأ ةيلوأ ةدامك

لمتحـملا ةــيــمــكــلا : عــيــمملا لاــعــتشالــل لــباــقــلا زاــغــلا ةــئبــعــت
.نط٠٠2 يواست وأ نم ربكأ ةأشنملا يف اهدوجو

لمتحـملا ةـيـمـكـلا : عـيـمملا لاـعــتشالــل لــباــقــلا زاــغــلا نــيزــخــت
.نط٠٠2 يواست وأ نم ربكأ ةأشنملا يف اهدوجو

لمتحـملا ةـــيـــمـــكـــلا : تفزـــلا عـــيزوـــت وأ نـــيزـــخـــت وأ عــــيــــنصت
.نط٠٠٥ يواست وأ نم ربكأ ةأشنملا يف اهدوجو

بيبانألا ةطساوب تاقورحـملا لقن لكايه .٣.أ
،فرصلا تاونق ،عيزوتلاو عيمجتلا تاكبش ءانثتساب(
نّومت يتــلا زاــغــلا تاــكــبشو ةــيــطــفــنــلا تاــجــتــنملا تاـــكـــبش

.)اهاوس نود ةينطولا قوسلا

ةيطفنلا تاجتنملا لقن بيبانأ .4.أ

نحشلا تآشنم اهيف امب ،دوقولا نيزخت تآشنم .٥.أ
ءاــنــثـــتساـــب( نـــيزـــخـــتـــلا اذـــهـــب ةـــطـــبـــترملا غـــيرـــفـــتـــلا وأ

)نيزنبلا تاطحم

ةيلورتبلا نفسلا غيرفت وأ نحش ئناوم تآشنم .6.أ

تاقورحـملا ليوحـت تايلمع نمضت يتلا تآشنملا .7.أ

 ةعيمملا لاعتشالل ةلباقلا تازاغلا ةئبعت ةأشنم .٨.أ

لاـــعــــتشالــــل ةــــلــــباــــقــــلا تازاــــغــــلا نــــيزــــخــــت ةأشنــــم .٩.أ
غـــــيرـــــفـــــتـــــلا وأ نـــــحشلا تآشنـــــم كلذ يف امب ،ةـــــعـــــيــــــمملا
اهب ةطبترملا

تفزلا عيزوت وأ نيزخت وأ عينصت تادحو .٠١.أ
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)ب( لودجلا

راطخألا ةساردو ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذمل ةعضاخلا تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا تآشنملا ةمئاق

طاشنلا نييعت تاقورحـملل ةعباتلا لكايهلا /تآشنملا

ةــيــمـكـلا :هعــيزوــت وأ عـيــمملا لاـعتشالل لــباـــقــلا زاــغـــلا ةـــئبـعـت

نكل نانطأ6 نم ربكأ نوكت ةأشنملا يف اهدوجو لمتحـملا

 .نط٠٠2 نم لقأ

لـمـتـحـملا ةـيـمـكـلا :عـيـمملا لاـعـتشالـل لـباـقـلا زاـغـلا نـيزــخــت

نم لقأ نكل نانطأ6 نم ربكأ نوكت ةأشنملا يف اهدوجو

 .نط٠٠2

.نط٠٠٥ نم لقأ نوكت ةأشنملا يف اهدوجو لمتحـملا ةيمكلا

ربكأ ةنزخملا ةيمكلا :تاقلزملا عيزوت وأ نيزخت وأ عينصت

.نانطأ٠1 يواست وأ نم

.ةلمعتسملا تويزلا ديدجت

يف امب( نيسوريكلاو توزاملاو اتفنلاو نيزنبلا :نيزخت

.يرحبلا دوقولاو دوقولا تويزو )تارئاطلا دوقو كلذ

،ةأشنملا يف اهدوجو لمتحـملا ةيلامجإلا ةيمكلا نوكت امدنع

.نط٠٠٠٠1 نم لقأ نكل انط٠٥ يواست وأ نم ربكأ

لقن متي ثيح ،ال وأ روهمجلل ةحوتفم تناك ءاوس ،تآشنملا

زاغلاو دوقو عيمملا لورتبلا زاغ كلذ يف امب دوقولا عاونأ

تاـنازـخ ىلإ ةــتــباــثــلا تاــنازخلا نــم ،طوــغضملا يعــيــبــطــلا

.تابكْرملا دوقو

 ةعيمملا لاعتشالل ةلباقلا تازاغلا ةئبعت ةأشنم .١.ب

لاـــعـــتشالـــل ةـــلـــباـــقـــلا تازاـــغـــلا نـــيزــــخــــت ةأشنــــم .٢.ب

غـــــيرـــــفـــــتـــــلا وأ نـــــحشلا تآشنـــــم كلذ يف امب ،ةـــــعـــــيـــــمملا

اهب ةطبترملا

تفزلا عيزوت وأ نيزخت وأ عينصت تادحو .٣.ب

تاقلزملا عيزوت وأ نيزخت وأ عينصت ةأشنم .4.ب

ةلمعتسملا تويزلا ديدجت ةأشنم .٥.ب

تآشنــــم اــــهــــيــــف امب ،دوــــقوــــلا نــــيزــــخــــت تآشنـــــم .6.ب

ءانثتساب( نيزختلا اذهب ةطبترملا غيرفتلا وأ نحشلا

)نيزنبلا تاطحم

نيزنبلا تاطحم .7.ب
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يتلا راثآلا ىلعءاضقللاهذاختا عمزملا ريبادتلا فصو.11
وأ ،عورشملا لـــــحارـــــم فـــــلـــــتـــــخمب ررض قاحلإ اـــــهــــــنأش نــــــم
ريبادتلاب اصوصخ قلعتت يهو .اهضيوعت وأ/و اهصيلقت
،اهضيوعت وأ اهصيلقتو ةئيبلا يف ريثأتلا ىلع ءاضقلل ةفداهلا

: ديلوتب ةطبترملاو

نعو تاقورحـملا نيزختو رفحلا نع ةجتانلا لاحوألا –
،هايملا ةجلاعمو تويزلا ةلازإ تآشنم

اهنم اميس ال ،ةيعانصلاو ةيلزنملا ةيبوسرلا هايملا –
،هايملا ةجلاعم وأ /و ةيتيزلا هايملا

،هدوجو دنع ،هسيفنت وأ زاغلا قرح –

،ةرخبتملا ةيوضعلا تابكرملا اميس ال ،ةيوجلا تاثولملا –

،ةريطخلا وأ ةصاخلا تايافنلا –

.ءاضوضلا –

ةيعيبطلا دراوملا ىلع ظافحلل ةررقملا ريبادتلا فصو.21
،ينالقعلا اهمادختسا اصوصخو ،ةقاطلاو

،نمضتملا يئيبلا رييستلل يلوألا جمانربلا فصو.31
: اصوصخ

باكسنالاو برستلا( هيف مكحتلاو ثولتلا نم ةياقولا –
،ءانبلا ةلحرم ءانثأ )... ،وجلا يف غيرفتلاو

،تايافنلا رييست –

،ةثولملا يضارألاو عقاوملا رييست –

،تازاغلاو لئاوسلا حرط رييست –

،ةيئيبلا تاريثأتلا ةعباتمو ةبقارم جمانرب –

،ةيعيبطلا دراوملل لثمألا لامعتسالا –

،ةرطخلا داوملا رييست –

،يئيبلا سيسحتلاو مالعإلا –

.ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب –

،اهب ىصوملا ريبادتلا ذيفنتل ةصصخملا ةيلاملا راثآلا.٤1

اهمدقت ةسارد وأ ةقيثو وأ ةمولعم وأ رخآ ثدح لك.٥1
ريثأتلا ةسارد ىوتحم سيسأت وأ ميعدتل تاساردلا بتاكم
.ةينعملا ةئيبلا ىلع

ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذم ىوتحم

،هتئيبلو يلصألا عقوملا ةلاحل لصفملا فصولا.1

،ةلمعتسملا تايلمعلاو ةررقملا تآشنملا فصو.2

،عورشملا ةطشنأب قلعتملا يسايقملاو يميظنتلا قايسلا.3

يداصتـــقالاو يعاـــمـــتـــجالاو يناسنإلا فرــــظــــلا فصو.٤
،يثارتلاو

،عورشملا لحارم فلتخم فصو.٥

يناثلا قحلملا

ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةسارد ىوتحم

:ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةسارد ريرقت صخلم.1

.ةحرتقملا تاءارجإلاو ةماهلا جئاتنلا ميدقت –

،تاساردلا بتكمو عورشملا بحاص ميدقت.2

،عورشملا ةطشنأب قلعتملا يرايعملاو يميظنتلا قايسلا.3

حرش لالــخ نــم عورـشـملل ةــلـمـتحــملا لــئادــبـلا ميدـــقـت.٤
يداصتـــقالا ىوـــتسملا ىلع ةدــــمــــتــــعملا تاراــــيخلا سيسأتو
،يئيبلاو يجولونكتلاو

: عورشملاب ةينعملا عقاوملل ةيلصألا ةلاحلا ليلحت.٥

،اهديدحتو ةساردلا ةقطنم فيرعت –

هـتـئيـبو عــقوــمــلــل ةــيــلصألا ةــلاــحــلــل لصفملا فصوــلا –
يجولويبلا هعونتو ةيعيبطلا هدراوم اصوصخ نمضتملا

لمتحـملا ةــيــئاملا وأ ةــيرــحــبـــلا وأةـيرــبــلا تاءاضفــلا اذــكو
،عورشملاب اهرثأت

يداصتــقالاو يعاـــمـــتـــجالاو يناسنإلا فرـــظـــلا فصو –
،يثارتلاو

ةيسيئرلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا صئاصخلا فصو –
نــم اصوصخو ،عورشملاــب ةــيــنــعملا ةــيـــلحـملا تاعمتجـمـلـل

لالغتساو ةحصلاو فيظوتلاو نكسلاو ايفارغوميدلا ثيح
.ةيرثألا ةحلصملاو ،ةيعيبطلا دراوملا مادختساو يضارألا

اميس ال ،عورشملا لحارم فلتخمل لصفملا فصولا.6
كيكفت( لالغتسالا دعب امو لالغتسالاو ءانبلا ةلحرم اهنم
،)ةيلصألا اهتلاح ىلإ عقاوملا ةداعإو تآشنملا

رارضألاوتاثاعبنالاو بساورلا تايمكو فانصأ ريدقت.7
هلالغتساوعورشملا زاجنإ لحارم فلتخم لالخ دلوتت دق يتلا
جيجضلاو ةرارحلاو تايافنلاو ةلئاسلا تابصملا اميسال (
،)…ناخدلاو حئاورلاو تازازتهالاو عاعشإلاو

ةــيــملاــعــلا ةـيـئـيـبلا تاــناــهرــلا ىلــع عورــشـملا رــيـثأــت.8
ىلع ظاـفحلاو يجوــلوــيــبــلا عوــنــتــلاو ةــيــخاــنملا تارــيــغــتــلا(

،)...نوزوألا ةقبط

،)...يضارألا مادختساو ةقاطلاو ءاملا( ةكلهتسملا دراوملا.9

: ةينعملا طاسوألا ىلع عورشملا راثآ ليلحت.٠1

مييقت يف ةلمعتسملا صئاصخلاو بيلاسألا فصو –
نكمي يتلا ةمكارتملا راثآلا ةاعارم عم ،ةيئيبلا تاريثأتلا
،عورشملا لحارم فلتخم لالخ دلوتت نأ

ةرشابملا ةيعامتجالاو ةيئيبلا تاريثأتلا مييقتو ديدحت –
  .ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةرشابملا ريغو
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تاهويرانيسلل ةطيرخ مسريو ،ةجذمنلا لامعأ ىلع يوتحيو
ةروطخلا ثيح نم افينصت نيعيو،أشنت دق يتلا ةيسيئرلا

،رطاخملا تايولوأ ديدحتل ةيلامتحالاو

،اهثودح نكمملا ةيلسلستلا راثآلا ليلحت.8

،حونمملا ميقرتلا بسح رطاخملا فينصت.9

عوقو ةلاح يف ناكسلا ىلع ةلمتحـملا راثآلا ليلحت.٠1
ىلعو ،)لكيهلا وأ ةأشنملا لخاد لامعلا مهيف نمب( ثداوح
،ةعقوتملا ةيلاملاو ةيداصتقالا راثآلا اذكوةئيبلا

ةيلامتحا صيلقتل ةيئامحلاو ةيئاقولا ريبادتلا فصو.11
نمضتيو ،هنع ةبترتملا راثآلا نم دحلاو ،ريبك ثداح عوقو
: ةيتآلا رصانعلا

نم ةعوضوملا تازيـهـجتلاو ةيـنـقتـلا ريياـــعـملا فـصو–
،لكايهلاو تآشنملل جمدملا نمألا لجأ

يف ةعوضوملا ةينمألا تابيترتلاو تازيهجتلا فصو –
ىربكلا ثداوحلا ىلع ةبترتملا بقاوعلا نم دحلل ةأشنملا

تآشنملا ةيامحو صاخشألا نمأو ةحص ىلع ظافحلا لجأ نم
،ةئيبلاو

ليلقتلل يرورض ينقت ريغو ينقت ريبدت لك فصو –
،ريبك ثداح ىلع ةبترتملا بقاوعلا نم

يعونلا ليلحتلا جئاتن نمضتي ىربكلا رطاخملا لجس.21
ةباجتسالا طيطختو،رطاخملل يمكلا ليلحتلاو ،رطاخملل
،رطاخملل

لوبق ىدـــمب قلــعـتـي نأ بـجــي يذـــلا ماــعــلا جاـتــنتـسالا.31
لــغــتسملا اــهروصتــي يتــلا لــئاسوــلا اذــكو تاــهوــيراــنـــيسلا
،رطاخملا يف مكحتلل

.ةساردلل ينقت ريغ صخلم.٤1

راطخألا ةركذم ىوتحم

،ةأشنملا ةئيب ضرع.1

،ةأشنملا فصو.2

لك لالغتسا نع ةجتانلا رطاخملا لماوع عيمج ديدحت.3
لماوعلا رابتعالا يف ديدحتلا اذه ذخأي نأ بجيو .ةأشنم
،ةقطنملا اهل ضرعتت يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا

،ةلثامم تآشنمل )ثداوحلا ملع( ةربخلا لدابت ليلحت.٤

،اهبقاوعو رطاخملا مييقتو ليلحتو راطخألا ديدحت.٥

ةيلامتحا  نم ليلقتلل ةيئامحلاو ةيئاقولا ريبادتلا فصو.6
،اهبقاوع نم دحلاو ةيضرعلا ثادحألا عوقو

لوــبــق ىدمب قــلــعــتــي نأ بجــي يذــلا ماــعــلا جاـــتـــنـــتسالا.7
لــغــتسملا اــهروصتــي يتــلا لــئاسوــلا اذــكو تاــهوــيراــنـــيسلا
.رطاخملا يف مكحتلل

لك لالخ اهمييقتو عورشملل ةيئيبلا تاريثأتلا ديدحت.6
،ةحرتقملا ةأشنملا ةايح لحارم

نم ةياقولا لجأ نم اهذاختا عمزملا ريبادتلا فصو.7
وأ اــهصيـــلـــقـــت وأ عورشمـــلـــل ةددحـملا ةـماـهـلا ةـيــئيــبــلا راــثآلا

،اهضيوعت وأ اهفيفخت

ةفيكملا ةيئيبلا تارشؤملا ةعباتمو ةبقارمل جمانرب.8
تاءارــجإ اذــكو ةــحرــتــقملا تآشنملاو تاـــطاشنـــلا ةـــعـــيـــبـــطـــل
،)...جيجضلا ،حرطلا ،تايافنلا ( ةيئيبلا بناوجلا رييست

حرــش لالــخ نــم عورـشـملل ةـلــمتـحـملا لــئادــبلا ميدـــقـــت.9
يداصتـــقالا ىوـــتسملا ىلع ةدــــمــتــــعملا تاراــــيخلا سيسأــتو
،يئيبلاو يجولونكتلاو

.ةركذملل ينقت ريغ صخلم.٠1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثلا قحلملا

راطخألا ةسارد ىوتحم

،عورشملل ماع ضرع.1

ةرواجملا نكامألاو عورشملل رشابملا طيحـملا فصو.2
ءاـصــحإ لالــخ نــم ثداــح عوــقو ةــلاــح يف ررـضتت دــق يتلا
عقاوملا ةئيهتو قطانملاو ةرواجملا تاسسؤملاو تاطاشنلا

مقافت وأ ،يلصألا ببسلا نوكت نأ اهنأش نم يتلا لكايهلاو
ريبك ثداح عوقو ىلع ةبترتملا بقاوعلا وأ رطخلا ةدح
،ةلسلستملا راثآلاو

مجحلاو عـقوـملا( هـتآــشـنم فلتخمو عورشملا فصو.3
رـــيـــســـلاو دــــــــمـتــــعملا جــــهــــــــــنـــــــــــمــلا راــــيــــتـــخاو لـــــخادـــــمــلاوةردـــقـلاو
،طئارخ مادختسا عم )...هذيفنتل ةمزاللا داوملاوتاجوتنملاو
ةلتكلا ططخموةيعضولا ططخمو لماش ططخم( ةجاحلا دنع
،)...ةكرحلا ططخمو

ةربخلا لدابت ليلحتو ةقباسلا ثداوحلا تالاح مييقت.٤
،ةلثامم تآشنمل

رــــطاــــخملا لــــيـــــلحتو دـــــيدحت بيـــــلاسأو ءارـــــجإلا فصو .٥
باـسـحلا جذاــمن وأ لــئاـسو رــيرـبـت عــم اهمـيـيـقتو بــقاوــعلاو
،ةلمعتسملا

نــع مـجـنت دــق يتـلا رــطاــخملا لــماوــع عـيـمـج دــيدـحـت.6
ديدحتلا اذه ذخأي نأ بجيو .ةربتعم ةأشنم لك لالغتسا

اهل ضرعتت يتلا ةيجراخلاو ةيلخادلا لماوعلا رابتعالا نــّيعب
،ةقطنملا

وأ ةأشنملا لالغتساب ةطبترملا اهبقاوعو رطاخملا ليلحت.7
،ةـيـفوـتسم ةـفصب ،اـهـثودـح نـكـمملا راـثآلا دـيدـحــتــل لــكــيــهــلا

،اهعوقو لامتحاو اهتروطخ ةجرد نع ربعي اميقرت اهحنمب
،لــماـش لكشب رطاخملا عيمج ددحي : نأ ليلحتلا اذه  يف بجيو
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ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم831ةّداملا اّميس ال ،تاقورحـملا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةــنـس وـــيــنوــي٠3 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدــــعــقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـــف خرؤـــملا182-12 مـــقر يـساـــئرــلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدـعــقـلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا731-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤1٠2 ةنس ليربأ٠2 قفاوملا٥3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠2
زاجنإل ةبولطملا صخرلا ىلع لوصحلا تاءارجإ ددحي يذلا

،اهلالغتساو اهليوحتو تاقورحـملا ريركت تآشنم

يف خرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

نوــناـــقـــلا نــم831 ةداــملا ماــكــحأل اـــقيـبــطـت:ىلوألا ةّداملا
قــفاوــملا1٤٤1 ماــع يـناـثـلا عـيــبر٤1 يــف خرؤــملا31-91 مـــقر
،تاــقورحـملا تاــطاــشـن مـظني يذــلا91٠2 ةـنـس رـبـمـسيد11
ةــسراــمم طورـشو دــعاوــق دــيدــحت ىلإ موــسرــملا اذــه فدــهــي
.ليوحتلاو ريركتلا تاطاشن

:يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةّداملا

)اه( هميلست متي دامتعا وأ ةقبسم ةقفاوم:صيخرتلا –
،موسرملا اذهل اقيبطت

ةأشنم يف ةذفنملا ةيلمعلا بحاص:ةصخرلا رجؤم –
،اهل صخرملا ةيلمعلاب

بــجوـمب ةاـطـغملا تآـشنـملا عيمـج:صـيـخرـتـلا لاــجــم –
،صيـخرتـلا

وأ دوــــمـعــلا وأ لـــجرــملا وأ نرــفــلا وأ ثاــفنلا:تادـــعــملا –
همادختسا نكمي رخآ زاهج وأ ةادأ لك وأ ريساوملا وأ نازـخلا

.ام ةيلمع يف

يف ةديدج ةأشنم زاجنإ ىلإ فدهي عورشم لك:عاستالا –
.هاندأ3ةّداملا موهفمب طاشنلا سفن ةسراممل رخآ عقوم

عبارلا قحلـملا

ثحبلا تاطاشنب  ةقلعتملا رطاخملا ةسارد ىوتحم

،تاساردلا بتكمو بلطلا بحاص ميدقت.1

،رطاخملا ةسارد ريرقت صخلم.2

فورظل ةيلوألا ةلاحلل نالصفملا ليلحتلاو فصولا.3
نانمضتيو ،ةيئيبلاو ةيداصتقالا– ةيعامتجالا ثحبلا ةحاسم
فلتخمل ةساسحلا وأ /و ةيساسألا صئاصخلا اصوصخ
،يرحبلا وأ/ويربلا طسولا رصانع

ثــحــب لاـــغـشأ لــحارــم فــلتـخمل لــصــفملا فـــصوــلا.٤
نكامألا نع يلختلاو ذيفنتلاو ريضحتلا لحارم( تاقورحـملا

صئاصخ اصوصخ نمضتيو ،)ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو
دراوملاوداوملا اذكوةذفنملا تاءارجإلاوتاينقتلاولئاسولا
،ةلمعتسملا

،اهليلحتورطاخملا ديدحتل ةقبطملا ةيجهنملا.٥

،ةقباسلا ثداوحلا تالاح ليلحت.6

قلعتملا ثحبلا طاشن نع ةمجانلا راطخألا مييقتو ديدحت.7
،ةئيبلاو نمألاو ةحصلاب

ةلجاعلا ،ةرشابملا ريغو ةرشابملا رطاخملا مييقت.8
رابتعالا نيـعـب ذــخأ عم ،ةددحـملا راطخألاب ةطبترملا ،ةلجآلاو
فورظلا بسح تاقورحـملا ثحب طاشنب ةطبترملا كلت
تاـيـلـمـعـل ةـبسنـلاـب اصوصخ ،ةـيـحــطسلا هــبشو ةــيــحــطسلا
،رفحلا

نم دحلل ةحرتقملا ةيامحلاوةياقولا ريبادتلا فصو.9
ثحبلا طاشنب ةطبترملا رطاخملا نع ةّرجنملا بقاوعلا

،ةئيبلاو نمألاو ةحصلا ىلع

.ةبقارملاو ةعباتملا ريبادتل لصفملا فصولا.٠1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣44١ ماع مّرحم٥ يفخّرؤم٠٢٣-١٢ مقر يذيفنتموسرم
طورشو دعاوق ددحي ،١٢٠٢ ةنس تشغ4١قفاوملا

.تاقورحـملا ليوحـتو ريركـت تاطاشن ةسرامم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و٥-211 ناــــتداملا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم  )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا6٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تامالعلاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا
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لوصحلا فدهب عيمملا لورتبلا زاغ وأ/و ناثيإلا ليوحت –
،اهتاقتشموتانيفلوألا ىلع

.ةيدعاق تويز ىلع لوصحلل ةلمعتسملا تويزلا ديدجت –

،موـــــــسرملا اذــــــهب ةــــــينعملا تاــــــجتنملا لـــــــثمتت :4 ةّداملا
:يتأي اميف

جتانلاو ،ةيداعلا فورظلا يف يزاغ جوتنم:اينومألا –
نيجورديهلاو ءاوهلا يف نيجورتينلا نيب يزيفحت لعافت نع
زاــــغــــلا حالصإ ةداــــعإ قــــيرــــط نــــع اساسأ هـــــيـــــلـــــع لصحـــــتملا
.راخبلاب يعيبطلا

ةدسكؤملا تفزلا عاونأ كلذ يف امب:يفاصلا تفزلا –
.لورتبلا ريركت تايلمع نع ةرشابم ةجتانلا

لكشب جتان لئاس دوقو لك:ةثافنلا تاكرحـملا دوقو –
تارئاطلل صصخم ،لورتبلا ريركت تايلمع نع رشابم
.٥٥61 د  م ا ا ج رايعملا يف فرعم وه امك ثافن كرحمب ةدوزملا

نوكتي ةيداعلا فورظلا يف لئاس جوتنم:تافثكملا –
سمخ نم نوكتت ةيعيبط ةينيفارب تاقورحم نم اًساسأ
نع هيلع لصحتملاو،نوبرك ةرذ )21( ةرشع يتنثا ىلإ )٥(

تادحو وأ عناصملا ىوتسم ىلع ليوحتلا تايلمع قيرط
.عبنملا طاشن لاجم يف زاغلا ةجلاعم

قفاوتي ’’يرحب’‘ دوقو لك:ODM وأ ’’يرحبلا’‘ لزيدلا –
.OSI7128 رايعم نم1 لودجلا يفBMD ةيعون فيرعت عم

لــيوحتلا وأ رــيرـكـتـلا تاـيـلـمـع نــع جتاـنـلا:نيزنبلا–
يتلا تاراــيسلا تاــكرـحم يــف دوــقوــك اـساــسأ لـمـعـتـسملا

ةيرئازجلا ريياعملا وأ تافصاوملل اقفو ةرارشب لعتشت
.اهب لومعملا

رشابم لكشب جتان لئاس دوقو لك:ناريطلا نيزنب –
ةدوزملا تارئاطلل صصخم ،لورتبلا ريركت تايلمع نع
.٠19 د  م ا ا ج رايعملا يف فرعم وه امك سباكم يذ كرحمب

،ةيداــعــلا فورـظلا يــف يزاــغ نوـــبرـــكردـــيـه:ناثيإلا –
يف يعيبطلا زاغلا ةجلاعم تايلمع ءانثأ هيلع لصحتملاو
لورتبلا زاغ لصفو يعيبطلا زاغلا عييمتو ،جاتنإلا لوقح
.ليوحتلا تايلمع يف ةلومحك مدختسي وهو .عيمملا

قتشم لئاس دوقو لك:FMRوأ ’’يرحبلا’‘ دوقولا اياقب –
.7128OSI وزيإ رايعم نم2 لودجلا يف فرعملا لورتبلا نم

ام ،لورتبلا نم قتشم لئاس دوقو لك:دوقولا تيز–
فرعملا يرحبلا دوقولا ادع امو ،هاندأ فّرعملا توزاملا ادع
تويز فيرعت عم قفاوتي يذلاو دوقوك لمعتسملا ،هالعأ
.693 د م ا ا ج رايعملل٥٠ مقرو٤٠ مقر دوقولا

’’يرحب’‘ دوقو لك :OGM وأ ’’يرحبلا’‘ توزاملا –
1 لودجلا يفZMDوAMDوXMD ةيعون فيرعت عم قفاوتي
.7128OSI وزــيإ رايــعــم نــم

ةديدج ةأشنم زاجنإ ىلإ فدهي عورشم لك:دادتمالا –
،طاشنلا رييغت نود ام لكيه لخاد

ةصصخملا ةطبترملا لكايهلا نم ةعومجم:ةأشنملا –
،ليوحتلا وأ/و ريركتلا طاشن ةسراممل

امإ ةصصخم ةأشنملا نم اءزج نوكت ةينب:لكيهلا –
،تاجتنملا جورخو لوخد عم رثكأ وأ ةدحاو ةيلمع ذيفنتل
،نيزختلل ةصصخم وأ

،ليوحتلا وأ ريركتلا طاشن سرامي صخش لك:لخدتملا –

– TRI:ليوحتلا وأ ريركتلا ةأشنمل فّرعملا زمرلا،

لكيه يف ةيلمع رييغت ىلإ فدهي عورشم لك:ليدعتلا –
.طاشنلا رييغت نود رثكأ وأ دحاو دوجوم

جوتنم عينصت ةيلمع يف ةلمعتسملا ةقيرطلا:ةيلمعلا –
يتلا ،هاندأ٤ةّداملا يف ةروكذملا تاجتنملا نم رثكأ وأ دحاو
لك نمضي .رثكأ وأ دحاو لكيه لالغتسا لالخ نم قبطت
ليوحت ةيلمع متت نيأ عينصتلا ةيلمع نم ةلحرم لكيه
ةيكرح لماوعب ةيئايميك وأ ةيئايزيف تاليوحت ةدع وأ ةدحاو
وأ ةصخر بجومب ةيمحم ةيلمعلا نوكت نأ نكميو .ةنّيعم
.يمومعلا لاجملا يف ةرفوتم نوكت نأ وأ ةءارب

– TRP:لكيه وأ ةأشنم زاجنإ عورشمل فّرعملا زمرلا.

لوــح تاــناـيـب نمـضـتت ةــقــيثو:ةيلمعلا تافصاوم –
.ةيلمعلا بحاص اهدعي مادختسالاو ميجحتلا

ةينعملا ليوحتلاو ريركتلا تاطاشن لثمتت :٣ ةّداملا
:يف موسرملا اذه ماكحأب

ىلع لوصحلا فدهب تافثكملا وأ/و لورتبلا ريركت –
،ةقتشملا داوملاو ةيلورتبلا تاجتنملا

وأ/و لورتبلا ريركت نم ةقتشملا تاجتنملا ليوحت –
روــــطــــعــــلا ىلع لوصحلا فدــــهــــب نيلوزــــغــــلا وأ/و تاــــفـــــثـــــكملا

،ىرخأ تاجتنمو هتاقتشمو تانيفلوألاو

يعـيـبـطـلا زاـغـلا ىلع لوصحـلـل يعـيـبـطــلا زاــغــلا عــيــيمت –
،عيمملا

لوــــــناثيملا ىلــــــع لوــــــصحلل يــــــعيبطلا زاـــــغلا لـــــيوحت–
،هتاقتشمو

اـــــــينومألا ىلـــــــع لوــــــصحلل يــــــعيبطلا زاــــــغلا لــــــيوحت–
،هـــــتاقتشمو

تانيفلوألاو دوقولا ىلع لوصحلل يعيبطلا زاغلا ليوحت–
،لوحكلا عاونأو

عـناـصـم ىوتـسـم ىلـع ةـعـيمملا لورتبلا تازاــغ لــصــف–
تادــحو ءاــنــثــتساــب ،عـــيـــمملا لورـــتـــبـــلا زاـــغ لصف تادـــحوو
ناــبورــبــلا ىلع لوصحلا فدــهــب ،عــبـــنملا تاـــطاشنـــل لصفـــلا

،ةلئاسلا امهتلحرم يف ناتوبلاو
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،ةــيداـــعلا فورظلا يف لئاــس جوتـنـم:ماــخـلا لورتــبـلا –
اــًضــيأ يوتحـيو،ةـيـعـيـبط تاـــقورـــحــم نـــم اــــساـــسأ نوــكـتي
نيجــسكوألاو تـيرـبــكـلا ىلــع يوـتحت ةــيوــضع تاـبــكرــم ىلـع
.نداعملا راثآو حلملا كلذكو نيجورتينلاو

ايرويلاو اينومألا:اينومألا نم ةقتشملا تاجتنملا –
مويساتوبلا تارتنو موينومألا تارتنو كيرتينلا ضمحو
.ىرخأ تاقتشمو

تاــجـتـنـملا:تاــيرـطــعلا نــم ةـقـتـشملا تاــجـتـنــملا –
ىلع تايرطعلا ةدسكأ وأ ةجرده ةيلمع نع اساسأ ةجتانلا

ناسكهولكيسو لوزنب ليكلأ لثم ،ليوحتلا عناصم ىوتسم
.لونيفلاو لوزنبورولكو

تاـجتنملا:تاــنـيفـيلوألا نــم ةـــــقـتـشملا تاجتنملا –
ةدسكألاو ةرملبلا تايلمع لالخ نم اميسال ،اهيلع لصحتملا

ىلعنيجوردـيـهـلا عزـن تاــيــلــمــع وأ تاــنــيــفــيــلوألا بيــطرــتو
دــيسكأو نيلــيــثــيإ يلوــبــلا لــثــم لــيوــحــتــلا تآشنــم ىوــتسم
نيلـيـثـيإلاو لوزـنـب لـيـثـيإلاو لـيـنـياـفــلا دــيروــلــكو نيلــيــثــيإلا

لوناثيإلاو لوكيلج نيليبوربلاو نيليبورب يلوبلاو لوكيلج
.وسكوأ لوحكو نيربورولكلاو نيمويكلاو

تاـــجــــتنـملا:لوــناــثـيـملا نــم ةــقــتـــشـملا تاـــجــتـنملا –
ةـعاـنص يف ةـفــلــتــخــم تاــيــلــمــع لالــخ نــم اــهــيــلــع لصحــتملا
تايلمع لالخ نم اهيلع لصحتملا تانيفيلوألا لثم لوحكلا

هيلع لصحتملا نيزنبلا ،نيفيلوألا ىلإ لوناثيملا ليوحت
،نيلوزاغلا ىلإ لوناثيملا ليوحت )GTM( تايلمع ةطساوب
يتلاو ،لوناثيملل ةيزيفحتلا ةدسكألا قيرط نع لاناثيملا

نــم لوــلــحــم يف يزاــغــلا لاــناـــثـــيملا صاصتـــما نـــم نوـــكـــتـــت
يثلاث ليثيملاو ،ةرارحلاب ةبلصتملا تاجنتارلاو ،ايرويلا

لـيــثيـم يئاـنــثو ،كـيـلـخلا ضـمحو ،“EBTM” رــثـيإ لـيــتوــب
.تاليركاثيم ليثيمو ،نيمأ ليثيمو ،تالاثفيرت

ةروكذملا ليوحتلا وأ /و ريركتلا تاطاشن سرامُت :٥ ةّداملا
وأ اهدرفمب ،ةينطولا ةسسؤملا لبق نم ،هالعأ3ةّداملا يف

ةددحـملا طورشلاو دعاوقلل اًقفو ،صخش يأ عم ةكارشلاب
.موسرملا اذه بجومب

،ليوحتلا وأ/و ريركتلا تاطاشن ةسرامم بلطتت :6 ةّداملا
اهلالغتساو اهل ةقفاوم تآشنم ةدع وأ ةدحاو ةأشنم كالتما

.ةئيبلا ةيامحو نمألاو ةحصلا فورظ لضفأ يف

اهل ةقفاوملا تآشنملاو ليوحتلا وأ/و ريركتلا تاطاشن
اذهب  لوألا قحلملا يف ةروكذم ،تاجتنملا اذكو لكايهلا مهأو
.موسرملا

اذـــه يـف اهـيـلـع صوــصـنملا صـيـخارـتــلا رـبــتـعـت :7 ةّداملا
حنمت يهو .لزانتلا وأ ريجأتلا وأ مساقتلل ةلباق ريغ موسرملا

يف قحلا وأ لكايه وأ تآشنم كالتما يف قحلا امإ اهباحصأل
ميظنتلا مارتحا ةطيرش ،صيخرتلا عوضوم ،طاشنلا ةسرامم

.اهل قفاوملا طورشلا رتافد تاميلعتو هب لومعملا

،لـــيوحتلاو رـــيرــكـتلا تاــيـلـمع نــع جـتانلا:توزاملا–
،طغضلاب لعتشت يتلا تاكرحـملا يف دوقوك اساسأ لمعتسملا

ءانثتساب ،يرحبلا لقنلا يف ةلمعتسملا تاكرحـملا ادعام
،ئناوملا ةفصرأ ىلع عيبلا طاقن نم نومتت يتلا نفسلا

.ةيرئازجلا ريياعملا وأ تافصاوملل اقفو

عـضـخ يذــلا يعيـبـطلا زاـــغلا:عيـمملا يعيـبـطلا زاـغــلا –
.لقنلاو نيزختلا لجأ نم عييمت ةيلمعل

نوكتي ةيداعلا فورظلا يف لئاس جوتنم:نيلوزاغلا –
يوتحت يتلا ةيعيبطلا ةينيفاربلا تاقورحـملا نم اساسأ

لصحتملاو،نوبرك ةرذ )21( ةرشع يتنثا ىلإ )٥( سمخ نم
عييمتلا تادحو ىوتسم ىلع ليوحتلا تايلمع نم هيلع
.ريركتلا تادحو ضعبو

عيمملا يعيبطلا زاغلا:يرحبلا عيمملا يعيبطلا زاغلا –
.نفسلا عفدل مدختسملا

ةجتانلا ةيندعملا ةيدعاقلا تويزلا:ةيدعاقلا تويزلا –
نع ةجتانلا ةيدعاقلا تويزلاو لورتبلا ريركت تايلمع نع
،E لييذتلا–IPA9٠٥1 رايعملا يف ةفرعملا ليوحتلا تايلمع
.موحشلاو ةيئاهنلا  تويزلا ريضحت يف ةمدختسملاو

توــيزو ةــيــعاـنـصـلا توــيزــلا:ةـــلــمـعــتـسـملا توـــيزـــلا –
.ةلمعتسملا تاكرحـملا

تاــقورحـملا:تاــيرــطـعلا وأ ةيرـطعلا تاــقورحـملا –
يتلا نيليزلاو نيولوتلاو لوزنبلا لثم ةيقلحلا ةينبلا تاذ
جارختسالا تايلمع لالخ نم اميس ال ،اهيلع لوصحلا متي

نم طيلخلا ،اتفانلا اميس ال ،لورتبلا ءازجأ فلتخم يف
ريسكتلا نع جتانلا نيزنبلاو ،ةيرطعلا ةيتامورألا داوملا
ىوتسم ىلع يرارحلا للحتلا نع جتانلا نيزنبلاو يرفحلا

.ليوحتلا تآشنم

تاقورحـملا:تانيفيلوألا وأ ةينيفيلوألا تاقورحـملا –
ناــيداــتوــبـــلاو نيلـــيـــبورـــبـــلاو نيلـــيـــثـــيإلا لـــثـــم ةـــعـــبشملا رـــيـــغ
نع اساسأ ةجتانلا ،نيربوزيألاو نيتوبلا –نو نيتوبوزيألاو
ىرخألا لورتبلا ءازجأ نمو ،اتفانلل يراخبلا ريسكتلا تايلمع
لورتبلا تازاغو ناثيإلل يراخبلا ريسكتلا تايلمع نع وأ
.ليوحتلا تآشنم ىوتسم ىلع نيلوزاغلاو تافثكملاو ةعيمملا

يوجلا ريطقتلا نع اساسأ جتانلا ءزجلا:نيسوريكلا –
مقر دوقولا تيز فيرعت عم قفاوتي يذلاو ،ماخلا لورتبلل
.693 د  م ا ا ج رايعملل1٠

هعينصت متي رياطتم لئاس يوضع بكرم:لوناثيملا –
يعيبطلا زاغلا حالصإ ةيلمع نع جتانلا زاغلا نم اًساسأ
تآشنم ىوتسم ىلع ناثيملل ةيئزجلا ةدسكألا وأ راخبلاب
.ليوحتلا

:لورتبلا نم ةقتشملا ىرخألا تاجتنملاو اتفانلا –
ريركتلا لكايه يف ةلومحك ةمدختسملا لورتبلا نم ءازجأ
.ليوحتلا وأ
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،هالـــعأ11 ةداـملا يف روــكذــملا داــمـتعالا نوــكي :٢١ةّداملا
ةينعملا ةأشنمللTRI فّرعملا زمرلا لمحت ةقيثوب ابوحصم
 .ةأشنملا كلتب قلعتم قحال يرادإ فلم لكب اهقافرإ بجيو

تاذ تآشنملا عــيــمــج ،هالــعأ روـــكذملا داـــمـــتـــعالا يطـــغـــيو
سفـــن لــــبــــق نــــم طاشنــــلا سفــــن ةسراــــممل ةــــقــــحالــــلا ةــــلصلا
.لخدتملا

عورـشــم لـكــل ،دــمـتعملا لــخدــتملا نــم طرتـشـي :٣١ةّداملا
ةقفاوملا ىلع لوصحلا ،ليدعت وأ ديدمت وأ ليوحت وأ عاستا
سفنل اقبط تاقورحـملاب فلكملا ريزولا اهردصي ةقبسملا
طبــض ةـــطـلس موــقــت .هالـــعأ9 ةداــملا يـف روــكذــملا ءارــجإلا
دـعــب ،هداــمـتعا لاــجـم نييـحتب لــخدتــملا غيلبتب تاقورحـملا

.همساب ةقفاوملا لالغتسالا ةصخر هميلست

ةــــــلاح يـــف ةأـــــشنم نـــع لزاــــنت وأ ءارـــش لـــــكل :4١ةّداملا
مّلسي دامتعا ىلع لوصحلا يرتشملا نم طرتشي لالغتسا

ةسرامم لجأ نم تاقورحـملاب فلكملا ريزولا فرط نم
.طاشنلا

ىلع بجــــــي ،هالــــــعأ روــــــكذملا داــــــمــــــتــــــعالا ىلع لوصحــــــلـــــــل
ميدقتو طاشنلاب صاخلا طورشلا رتفد باتتكا يرتشملا
.لزانتلا دقع نم ةخسن تاقورحـملا طبض ةطلسل

ةقفاوملا ىلع لوصحلا تافلم ةجلاعم لباقم يف :٥١ةّداملا
فيلاكت ديدستل بلطلا بحاص عضخي ،دامتعالاو ةقبسملا
يتلاو تاقورحـملا طبض ةطلس باسح يف عفدُت ةساردلا

.تاقورحـملاب فلكملا ريزولا فرط نم اهتافيرعت ددحت

ثلاثلا لصفلا

لــيوحتلاو ريركتلا تاطاشن ةسرامم

تاــطاــشـنلا ةــيرــح لــكـب نولــخدــتملا سراــمـــي :6١ةّداملا
عيرشتلا مارتحا ةطيرش ،مهب ةصاخلا صيخارتلاب ةاـطـغملا
.مهتاطاشنب ةصاخلا طورشلا رتافد اذكو هب لومعملا

تاــطاشنــلاــب ةصاخلا ةــيــجذوــمـــنـــلا طورشلا رـــتاـــفد ددحت
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،نولخدتملا اهسرامي يتلا

.ةمّلسملا تادامتعالاب قفرتو ،تاقورحـملاب

تآشنملا ىلع هتمالع عضو لخدتملا ىلع نــّيعتي :7١ةّداملا
.هب صاخلا دامتعالاب ةاطغملا

طــبــــض ةــــطــلــس مالـــعإ لــــخدــتملا ىلــع نـّيـــعـــــتــي :٨١ةّداملا
تافقوتلا لوح ،لقألا ىلع،رهشأ )6( ةتس لبق ،تاقورحـملا
.هل ةعباتلا ةأشنملل ةجمربملا ةينقتلا

فقوت ببست ىرخأ ةثداح يأ وأ ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف
تاقورحـملا طبض ةطلس مالعإ لخدتملا ىلع نيعتي ،ةأشنملا

ةعاس )27( نيعبسلاو نيتنثالا فرظ يف ،لئاسولا عيمجب
ةمزاللا تاءارجإلا تاقورحـملا طبض ةطلس ذختت .ةيلاوملا
.قوسلا نيومت ماظتنا نامضل

وأ/و ريركتلا تاطاشن ةسرامم صيخارت مّلسُت:٨ةّداملا
ريركتلا تآشنم ريوطتل ينطو ططخم راطإ يف ليوحتلا

،ضرــغــلا اذــهــل ةصصخــم ةــيــعاــطــق ةــنجل هدــعــت ،لــيوــحـــتـــلاو
.تاقورحـملاب فلكملا ريزولا هيلع قداصيو

يناثلا لصفلا

ليوحتلاو ريركتلا تاطاشن ةسرامم صيخارت

ةأشنم ءاشنإ عورشم لك ىلع جمدني نأ بجي:٩ ةّداملا
.هالعأ8ةّداملا يف روكذملا هيلع قداصملا ططخملا يف

زاجنإ لاغشأ ءدب لبق بلطلا بحاص زوحي نأ بجي
:يتآلا ءارجإلا قفو ةمّلسملا ةقبسملا ةقفاوملا ،ةأشنم

قــئاــثوــلا نـــم نوـــكـــتملا فـــلملا بلـــطـــلا بحاص لسرـــي –
ةطلس ىلإ ،موسرملا اذه نم يناثلا قحلملا يف ةروكذملا

،تاقورحـملا طبض

نم ًاموي )٠3( نيثالث زواجتت ال ةدم لالخ فلملا ةسارد –
،ًالماك فلملا مالتسا خيرات

،ةيميظنتلا تابلطتملل اقباطم فلملا ناك اذإ ام ةلاح يف –
لوصحلا لجأ نم تاقورحـملاب فلكملا ريزولا ىلإ هلاسرإ متي
تاقورحـملا طــــبض ةــــطـــــلس موـــــقـــــتو ةـــــقـــــبسملا ةـــــقـــــفاوملا ىلع
طـبـض ةـطـلس غــلـبـت ،كــلذ فالــخ يفو .بــلطــلا بــحاـصل اــهـغـيـلبتب
.ةقفاوملا تاظفحتلاب بلطلا بحاص تاقورحـملا

9ةّداملا يف ةروكذملا ةقبسملا ةقفاوملا نوكت :٠١ ةّداملا
يتلاوTRP فّرعملا زمرلا لمحت ةقيثوب ةبوحصم ،هالعأ
ىلإ عورشملاب قلعتم قحال يرادإ فلم لكب اهقافرإ بجي
قفاوملا لكيهلا وأ ةأشنملا لالغتسا يف عورشلا ةيادب ةياغ
.اهل

لوصحلل ،طاشنلل ةيلعفلا ةسرامملا عضخت:١١ ةّداملا
اـقـبـط ،تاـقورحـملاــب فــلــكملا رــيزوــلا هــمــّلسي داـــمـــتـــعا ىلع
:يتآلا ءارجإلل

ةروكذملا قئاثولا نم نوكملا فلملا بلطلا بحاص لسري –
،تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ ،موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف

قئاثولا ةقباطم صخي اميف اميسال ،فلملا ةجلاعم متت –
ةأشنملاـب ةـقـلـعـتملا ةـنـياـعملا رضاـحـمو ةـيرـيرـبـتــلا ةــيرادإلا
،ةينعملا

فــلـكملا رـــيزولا ردصي ،اقــباـطـم فــلـملا راـبـتـعا درجمــب –
طاشنــلا ةسراــممل داــمــتــعالا نــمضتــي اررــقــم تاـــقورحـملاب
يف ،كلذــب بــلـطلا بــحاــص تاــقورحـملا طــبـض ةـطــلس غــّلبتو
مالــتـسا خــيراــت نــم ءادـتـبا ،اــموــي )٠3( نيــثالــث ىدــعــتي ال لــجأ
.قباطملا فلملا
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نودو ،طورشلا رتفد تاميلعتل ةفلاخم ةظحالم ةلاح يف
عــيرشتــلا بجومب اــهـــيـــلـــع صوصنملا تاـــبوـــقـــعـــلاـــب لالـــخإلا
لاـــكشأ سفـــن بسح صيـــخرـــتـــلا بحس مـــتـــي ،هـــب لوــــمــــعملا
نود يقب راذعإ هيجوت نم )1( دحاو رهش دعب كلذو ،هرادصإ

.ىودج

موسرملا اذهل اقفو ةرداصلا صيخارتلا بحسُت:٢٢ةّداملا
:ةيتآلا تالاحلا يف

،صيخرتلا لاجمب ةاطغم ريغ ةأشنملا –

،طاشنلا أدبي مل صيخرتلا بحاص –

،صيخرتلا تاذ نع صيخرتلا بحاص لزانت –

.صيخرتلا بحاص صخشلا لح وأ سالفإ نالعإ –

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

تاطاشن نوسرامي نيذلا صاخشألا ىدل رفوتي:٣٢ةّداملا
ةرتف ،موسرملا اذه رشن خيرات دنع ليوحتلا وأ ريركتلا

طبض ةطلسل فلم ميدقتل ،هرشن خيرات نم تاونس )3( ثالث
نم نوكتي ،دامتعالا ىلع لوصحلا لجأ نم ،تاقورحـملا
:ةيتآلا قئاثولا

طـــبـض ةــطــلس اــهدــعــت ةراــمتسال اـــقــفو داــمـــتـعالا بــلط –
،تاقورحـملا

،ةكرشلل يساسألا نوناقلا –

لالغتساب صيخرتلا ةنمضتملا تارارقلا نم ةخسن –
،بلطلا بحاص مساب ةرداصلا ةينعملا ةأشنملا

،تآشنملا شيتفت تاءارجإو ةيلمعلا تاءارجإلا ليلد –

بحسلاب راعشإ وأ ،ةساردلا فيلاكت ةميقب يكنب كص –
طبض ةطلس باسح ىلإ فيلاكتلا هذه غلبم ليوحت تبثي
.تاقورحـملا

731–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت :4٢ةّداملا
ليربأ٠2 قفاوملا٥3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠2 يف خرؤملا

صخرـــــلا ىلع لوصحلا تاءارـــــجإ ددــــــحــــــي يذــــــلا٤1٠2 ةـــــنس
اـهـلـيوحتو تاـقورحـملا رــيرــكــت تآشنــم زاــجــنإل ةــبوــلـــطملا

.اهلالغتساو

ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رـــشــني :٥٢ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تـشغ٤1قـــفاوملا3٤٤1 ماـــع مّرـــحم٥ يف رــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ةـــسراــمم لـــجأ نــم ،لــخدـتــم لـــك ىلــع نـّيــعـتي :٩١ةّداملا
:نأ اميسال ،طاشنلا

،هل ةعباتلا تآشنملا يطغت يتلا تانيمأتلا لك بتتكي –
         ،قيرحلا دض نيمأتلا اميسال

ةمظنألل اًقفو ةيليغشتلا تاءارجإلا ليلد ىلع رفوتي نأ –
نـم ةدـمـتـعملاو ةّدـعُملا رـيـياـعملاو سيـياـقملاو تاـمـيـلــعــتــلاو
عـــيـــمـــج يطـــغـــت يتـــلاو ،تاـــقورحـملا طـــــبض ةـــــطـــــلس فرــــــط
عيمج رطؤت نأ بجيو .هل ةعباتلا تآشنملا لالغتسا تايلمع
نمألا رييست ماظن يف ةجمدملا تاءارجإلا بسح تايلمعلا

هذــه نــمـضـت نأ بـجــيو .يـئـيـبـلا رــــــــــــيـيـستـلا طــــــــــــطــخـم يفو
ةـطـبـترـملا رـطاـخـملا مييـقـت مت دــق هــنأــب اــمـيس ال ،تاءارــجإلا

نـــم فيـــفخـــتلل تابـــقارـــملا ءارجإ مت دق هنأبو تايلمعلاب
تاءارـــــــــجإلا هذـــه لـــمشـــت نأ بـــجـــــــــي اـــمـــــــــك .رـــطاـــــــــخـــملا كلـــت
راجفنا ثودح ةلاح يف اميس ال ،ئراوطلاب ةصاخلا ريبادتلا
،باكسنا وأ قيرح وأ

اًقفو هتآشنم يطغي شيتفتلاب صاخ ءارجإ ىلع زوحي –
رييست ماظن راطإ يف ،ةدعملا ريياعملاو تاميلعتلاو ةمظنألل
:اميس ال لجأ نم تآشنملل ةينقتلا ةمالسلا

،ةلمتحـملا تالالتخالا بنجتو عّقوت•

،رطاخملا فينصت•

،تآشنملل ةيداملا ةلاحلا ةبقارم•

،بوـقـثـلاو ،تاـمـلــثــلاو ،لــكآتــلا نــكاــمأ دــيدحتو فشك•
،قوقشلاو ،ناردجلا نم برستلاو

،اهتيلاعف نيسحتو ةيليغشتلا تآشنملا ةمالس نامض•

اهفشك نكمي ال يتلا رارضألل بسنألا ءارجإلا ذاختا•
.اًقبسم

نـيذـلا نيمدـخـتسملا ةدـئاـفـل ةـيـنــيوــكــت تارود مــيــظــنــت –
ةئيه لبق نم نيوكتلا مدقي نأ بجي .تآشنملا نولغتسي
.ةصصختم

عبارلا لصفلا

ةبقارملا

اذه بجومب هل صخرملا صخشلا ىلع نـّيعتي :٠٢ةّداملا
هلخدأ رييغت لكب تاقورحـملا طبض ةطلس مالعإ ،موسرملا

مايأ )٥( ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف كلذو ةيساسألا هنيناوق يف
.ةينوناقلا تانالعإلل ةيمسرلا ةرشنلا يف هرشن دعب

يف مهتاطاشن ةسرامم نيلخدتملا ىلع نـّيعتي :١٢ةّداملا
.تاطاشنلا تاذب ةقلعتملا طورشلا رتافد مارتحا لظ

فرط نم ظحالم طورشلا رتافد تاميلعتب لالخإ لك
.رضحم يف هنيودت متي ،تاقورحـملا طبض ةطلس ناوعأ
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لوألا قحلملا

تاجتنملا مهأو تآشنملا مهأ ،ةقفاوملا تآشنملا ،ليوحتلاو ريركتلا تاطاشن

تاجتنملا مهأتآشنملا مهأةقفاوملا ةأشنملاطاشنلاعرفلا

ماخلا لورتبلا

،هتاقتشمو

/ تافثكملا

نيلوزاغلا

يعيبطلا زاغلا

/ لورتبلا ريركت

تافثكملا

تايرطعلا جاتنإ

تانيفيلوألا وأ/و

ةقتشملا داوملاو

ىرخألا تاــجتنــملاو

يعيبطلا زاغلا عييمت

لورتبلا ةافصم

تافثكملا وأ

جاتنإ ةدحو وأ عنصم

وأ/و تايرطعلا

داوملاو تانيفيلوألا

تاجتنملاو ةـقـتشملا

ىرخألا

زاغلا عييمت عنصم

يعيبطلا

يعيبطلا زاغلا عنصم

مجحلا ريغص عيمملا

،يوجلا ريطقتلا -

،تازاغلا لصف -

،يغارفلا ريطقتلا -

،حالصإلا -

،ةيئاملا ةجلاعملا -

،ريسكتلا -

 ،ةرمزألا -

،ةلكلألا -

،تاقلزملا جاتنإ -

،تفزلا جاتنإ -

،ةيدعاقلا تويزلا جاتنإ -

،تاليوحت -

،طلتخم -

.نيزختلا -

،صالختسا -

،حالصإلا -

،راخبلاب ريسكتلا -

،تاقتشملا جاتنإ -

.نيزخت -

،تانوبركلا ةلازإ( جالعلا -

،تيربكلا ةلازإ ،فافجلا

،)تابسرتلا عزن

،لاصفنا -

تارودـــــــــــب لـــــــــــيـــــــــــيستـــــــــــلا -

،ديربتلا

،نحشلاو نيزختلا -

لاسملا يعــيــبـــطـــلا زاـــغـــلا -

.ريغص قاطن ىلع

ناتوبلاونابوربلا

ةلباقلا داوملاو دوقولاو

دوقوو قارتحالل

دوقولاو”ناريطلا“

تويزلاو”يرحبلا“

تفزلاوةيندعملا ةيدعاقلا

ىرــخأ دـــعاوـــقواثـفنلاو

.تايواميكورتبلل

نيولوتونيزنب

ليكلأونيليسكارابو

ليثيإونيمويكونيزنب

.نيزنب

نيليبوربلاو نيليثيإلا

.نيداتوبلاو

عيمملا  يعيبطلا زاغلا

عيمملا  يعيبطلا زاغلاو

)يرحبلا(
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)عبات( لوألا قحلملا

تاجتنملا مهأتآشنملا مهأةقفاوملا ةأشنملاطاشنلاعرفلا

يعيبطلا زاغلا

)عبات(

زاغ / ناثيإلا

عيمم يعيبط

تويزلا

ةلمعتسملا

لوناـثـيملا جاتنإ عنصم

هتاقتشمو

جاتنإ عنصم

كاـــيــــــــــــنوـــمألا

اهتاقتشمو

ليوحت ةدحو وأ عنصم

لئاوس ىلإ زاغلا

زاغ لصفل عنصم

عيمملا لورتبلا

زاغ لصف ةدحو

عيمملا لورتبلا

جاتنإل عنصم

تانيفيلوألا

اهتاقتشمو

تويزلا ديدجت عنصم

ةلمعتسملا

،يراخب ليكشت -

،ريطقتلاو فيلوتلا -

،تاقتشملا جاتنإ -

.نيزخت -

،يراخب ليكشت -

نيب عــــــــمجلا ةــــــــجــــــــيــــــــتـــــــــن -

،ةضيقنلاو ةحيرطلا

،تاقتشملا -

.نيزختلا -

،راخبلا ةيقنت -

نيب عــــــــمجلا ةــــــــجــــــــيــــــــتـــــــــن -

،ةضيقنلاو ةحيرطلا

.نيزختلا -

ةــــــلازإ،فاــــــفــــجلا( جالـــعـــلا -

عزــــــن ،تـــــيرـبـكـلا

،)تابسرتلا

،ريطقتلا -

،ديربتلا -

.نيزختلا -

،راخبلاب ريسكتلا -

،يرارحلا لالحنالا -

،نيجورديهلا عزن -

،تاقتشملا جاتنإ -

.نيزختلا -

،بيطرتلا -

،ديرجتلا -

،ةئزجتلاو ريطقتلا -

.نيزختلا -

EBTMولوــــــناــــــثــــــيملا

لكشلاو دياهيدلامروفلاو

تاقتشملاو تاجنتارلاو

.ىرخألا

ايرويلاو كاينومألا

موينومألا تارتنو

كيرتينلا ضمحو

ةقتشملا تاجتنملاو

ىرخألا

لوحكلاو دوقولا

تانيفيلوألاو

ناتوبلاو نابوربلا

نيزنبلاو ناثيإلاو

ىرخأ ةقتشم تاجتنمو

نيليبوربلاو نيليثيإلا

ىرخألا تانــيـفيلوألاو

لـينــفلا ديروـلــكو

نيزنب لــيثــــيإو

نيليثيإلا دـيــســــــكأو

لوناثيإلاو

ةيدعاقلا تويزلا

لوناثيملا جاتنإ

هتاقتشمو

كاينومألا جاتنإ

اهتاقتشمو

دوقولا جاتنإ

تانيفيلوألاو

لوحكلاو

زاغ لصف

عيمملا لورتبلا

جاتـنإ عنــصم

تانــيـفيـلوألا

اهتاقتشمو

تويزلا ةعانص

قيرط نع ةيدعاقلا

توـيزــلا ديدجت

ةلمعتسملا
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٣44١ ماع مّرحم7 يفخّرؤم١٢٣-١٢ مقر يذيـفنتموــسرم
موــــسرـــملا مــــمـتـي ،١٢٠٢ ةـنــس تــشــغ6١قــــفاوـــملا
ةدــــعــقـلا يذ٥ يــفخرؤـــملا٨٢4–6٠ مــقر يذــيــفـنتلا

يذـــلا6٠٠٢ ةــنـس رــبـمــفوـــن6٢ قـــفاوـــملا7٢4١ ماـــع
جاتنإل تآشنملا لالغـتسا صـخر حنم ءارــجإ ددــحي
.ءابرهكلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و5-211 ناــــــتداملا اـــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةدــعقلا يذ22 يف خرؤملا1٠-2٠ مـقر نوـناـقــلا ىضـتـقـمبو –
ءابرهكـلاب قـلـعـتملاو2٠٠2 ةنـس رــيارـبـف٥ قــفاوملا22٤1 ماع
اـمـيـس ال ،مـّمتملاو لّدـعـملا ،تاوـنـقـلا ةطساوـب زاـغــلا عـيزوــتو
 ،هنم61 ةداملا

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةــنس وــيــنوـــي٠3 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤـــملا182-12 مــــقر يــــساـــئرــلا موــسرــملا ىـضــتــقــمبو –
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدــعــقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا82٤-6٠ مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضتـقــمبو–
يذلا6٠٠2 ةنس ربمفون62 قفاوملا72٤1 ماع ةدعقلا يذ٥
،ءابرهكلا جاتنإل تآشنملا لالغتسا صخر حنم ءارجإ ددحي
،مّمتملا

يف خرؤملا932-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

:يتأي ام مسري
موسرملا نم رركم2 ةداملا ماكحأ ممتت: ىلوألاةّداملا

قفاوملا72٤1 ماع ةدعقلا يذ٥ يف خرؤملا82٤–6٠ مقر يذيفنتلا
ةرقفب اهتياهن يف ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ربمفون62

: يتأي امك ررحت

..........................)رييغت نودب(................ : رركم2 ةداملا“

حنم فلم ليلحت فيلاكت عفد نم تآشنملا هذه ىفعت
اذــه نـم11 ةداــملا يـف اــهــيلع صوصنملا لالـــغـتسالا ةــصــخر
.”موسرملا

ةــّيــمسّرلا ةدـــيرجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشــنـي:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تـشغ61قـــفاوملا3٤٤1 ماـــع مّرـــحم7 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

يناثلا قحلملا
دامتعالاو ةقبسملا ةقفاوملا بلط

ليوحتلاو ريركتلا تاطاشنل
I.ةقبسملا ةقفاوملا
ةرامتسال اًقفو ةقبسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا بلط.1

،تاقورحـملا طبض ةطلس اهدعت

عورشم ةلاح يف ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن.2
،ةكارش

يتلا ضرألا ةعطق زايتما دقع وأ ةيكلملا دقع نم ةخسن.3
،ةينعملا ةأشنملا مضت

وأ ةـصــخرــلا رــجؤــم اــهدــعي ةــيدــعاــقلا ةسدـنــهلا ةــسارد.٤
تـناــك اذإ ،تادــعــملا دروــم وأ صـصخـتم تاـسارد بـــتـكـم
: اميس ال نمضتتو ،يمومعلا لاجملا يف ةرفوتم ةيلـمـعلا

ةـصاــخلا تاـيــطــعــملا لــمــشت يـتـلا ةيـلـمـعـلا تاـــفــصاوـــم –
،ميجحتلاو مادختسالاب

،ةيرارحلا ةليصحلاو قفارملا ةليصحو ،داوملا ةليصح –

،ةزجتحـملا لئاوسلا ةكرح ططخم –

،تادعملا عضو ططخم –

.تاودألاو داتعلاو تادعملا تافصاوم –

،عورشملاب ةقلعتملا ةئيبلا ىلع ريثأتلاو راطخألا تاسارد.٥
،هب لومعملا ميظنتلل اًقفو ةدعم

هيلع عّقومو رشؤم طاشنلاب صاخلا طورشلا رتفد.6
،ينوناقلا هلثمم وأ بلطلا بحاص لبق نم

بحسلاب راعشإ وأ ،ةساردلا فيلاكت ةميقب يكنب كص.7
طبض ةطلس باسح ىلإ فيلاكتلا هذه غلبم ليوحت تبثي
.تاقورحـملا

II. دامتعالا
طــبـض ةــطـلس اــهدـــعــت ةراـــمـتسال اــقــفو داـــمتـعالا بــلـط.1

،تاقورحـملا

،بلطلا بحاص ةيوه تابثإ ةقيثو.2

ةأشنملا لالغتساب صيخرتلا نمضتملا رارقلا نم ةخسن.3
مـــيـــظـــنـــتـــلـــل اــــًقــــفو بلــــطــــلا بحاص مساــــب رداصلا ةــــقــــفاوملا
،هب لومعملا

: لزانتلاو ءارشلا تايلمع ةلاح يف.٤

،لزانتلا دقع نم ةخسن –

نم هيلع عّقومو رشؤم طاشنلاب صاخلا طورشلا رتفد –
.ينوناقلا هلثمم نم وأ بلطلا بحاص لبق

،تآشنملا شيتفت تاءارجإو ةيلمعلا تاءارجإلا ليلد.٥

بحسلاب راعشإ وأ ،ةساردلا فيلاكت ةميقب يكنب كص.6
طبض ةطلس باسح ىلإ فيلاكتلا هذه غلبم ليوحت تبثي
.تاقورحـملا
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ةـّيدرفميسارم
قــفاوــملا٣44١ ماــع مرـحـم7 يفخرؤــم يـساـــئر موـــسرـــم

رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،١٢٠٢ ةـنـس تــشــغ6١
.ةيروهمجلا ةساــئرــب تاراطإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،روكاش دـمحم ديسلا ماـــهــم ىـــهـــنــــت ،12٠2 ةـنـس تــشــغ61
 .ةيروهمجلا ةسائرب تاراطإلل اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣44١ ماــع مرـحــم٨ يـفخرؤــم يــساـــئر موـــسرـــم
بــئاــن ماــهـم ءاــهــنإ نـمـضـتي ،١٢٠٢ ةـنــس تــشــغ7١

.رــئازــجلا كـنـب ظــفاــحمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم8 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نــــيدــــلا لاـــــمــج دــيـسلا ماـــهـم ىـــهـــنــــت ،12٠2 ةـنــس تــشــغ71
هـتلاــحإل ،رــئازـجلا كنـب ظــفاحـمل اــبـئاــن هـتـفـصب ،مــساـقـلـب نـب
.دعاقتلا ىلع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوـملا٣44١ ماــع مرـحــم6 يـفخرؤـــم يساــئر موـــسرـــم
فـلــكـم ماــهـم ءاـهــنإ نمـضـتي ،١٢٠٢ ةـنـس تـشــغ٥١
-ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم6 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
قحلا دبع ىفطصم ديسلا ماهم ىـــهـــنــــت ،12٠2 ةنس تشغ٥1
ةرازوـــب صـيـخـلتلاو تاــساردــلاب اـــفــــلـكــم هــتـفــصب ،يـمـساــق
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - ةيجراخلا نوؤـشـلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا٣44١ ماــع مرــحـم6 يفخرؤــم يــساـــئر موـــسرـــم
ةمهــمب فلـكم نيـيـعـت نـمـضتي ،١٢٠٢ ةـنــس تــشغ٥١

.لوألا ريزولا حلاصمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم6 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يمساق قحلا دبع ىفطصم ديسلا ّنيعي ،12٠2 ةنس تشغ٥1
.لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب افلكم

قــفاوــملا٣44١ ماــع مرــحــم6 يفخرؤــم يساــئر موـــسرـــم
ةرازوــب نييـعـتلا نـمــضـتـي ،١٢٠٢ ةـنــس تــشــغ٥١
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم6 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةرازوب،امهامسأ يتآلا ناديسلا ّنيعي ،12٠2 ةنس تشغ٥1
: جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلا

،صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ،شرطل سيردإ–

.ةيلودلا ةيسايسلا نوؤشلل ريدم ،طبارم يناغلا دبع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوــملا٣44١ ماــع مرـحـم٢ يفخرؤــم يساــئر موـــسرـــم
ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ١١
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
اشتفم ،يضاقلب قداص ديسلا نّيعي ،12٠2 ةنس تشغ11
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٣44١ ماــع مرـحــم٣ يفخرؤــم يذـــيفنت موـــسرــم
سـيـئر ماــهــم ءاــهــنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنـس تـشــغ٢١
رئازجلا ةيالو يلاو ىدــل بدـتنملا يلاوــلا ناوــيد
.يداولا بابب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يــحاـنــج نـب حتاـف دـيـسلا ماــهـم ىهنـت ،12٠2 ةنـس تــشــغ21
رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب
 .يداولا بابب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوــملا٣44١ ماــع مرـحـم٣ يـفخرؤــم يذـيـفـنت موـــسرــم
بــئاــن ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتـي ،١٢٠٢ ةـنــس تـشــغ٢١
.ةنايلم سـيـمـخ ةــعــماــجـب رــيدــم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،قازرلا دبع لالب ديسلا ماهم ىهنت ،12٠2 ةنس تشغ21
ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ريدم بئان هتفصب
اميف يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو
 .ةنايلم سيمخ ةعماجب جردتلا دعب
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قــفاوــملا٣44١ ماــع مرـحـم٣ يفخرؤــم يذيــفـنت موـــسرـــم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٢١
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب تاسارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يبوجحم ىسوم ديسلا ماـهــم ىــهنت ،12٠2 ةـنـس تـشـغ21
،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب تاساردلل اسيئر هتفصب
  .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا٣44١ ماــع مرـحـم٢ يفخرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
شـتـفـم ماـهــم ءاــهــنإ نـمـضـتي ،١٢٠٢ ةـنــس تــشــغ١١
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم2 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يــضاـــقـلـب قداــص دـيـسلا ماــهــم ىــهـنت ،12٠2 ةـنـس تــشــغ11
هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب اشتفم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوــملا٣44١ ماـــع مرـحــم٣ يفخرؤـــم يذــيـفـنت موــسرـــم
رــيدــم ماــهــم ءاـــهــنإ نــمـضتي ،١٢٠٢ ةنـس تـشــغ٢١
.فلشلا ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،حابصم نب فسوي ديسلا ماهم ىهنت ،12٠2 ةنس تشغ21
هفيلكتل ،فلشلا ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣44١ ماــع مرـحــم٣ يـف ناــخرؤــم ناــيذــيـفـنت ناــموـــسرــم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٢١ قفاوملا

.ةراجتلل نييوهج نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3٤٤1 ماـــع مرــحـم3 يـف خرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـــمب
يتآلا نيديسلا ماهم ىهنت ،12٠2 ةنس تشغ21 قـــفاوـــملا
امهتلاحإل ،ةراجتلل نييوهج نيريدم امهتفصب ،امهامسا

 : دعاقتلا ىلع

،ةنتابب ،يرذيخ ميهاربا–

.فيطسب ،ةبارعل ىفطصم–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هتفصب ،يلاله رمع ديسلا ماهم ىهنت ،12٠2 ةنس تشغ21
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةديعسب ةراجتلل ايوهج اريدم

قــفاوــملا٣44١ ماــع مرـحـم٣ يفخرؤــم يذــيفـنت موـــسرــم
نيريدــم ماـهــم ءاـهـنإ نـمـضـتي ،١٢٠٢ ةـنـس تــشــغ٢١
.تايالولا ضعب يف ةراجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مــهؤاـمـسأ ةـيـتآلا ةداــسـلا ماـــهـم ىــهنت ،12٠2 ةنـس تــشـغ21
ىلع مهتلاحإل ،ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم مهتفصب
 : دعاقتلا

،ةليسملا ةيالو يف ،ىفطيصم يملعلا–

،ةلقرو ةيالو يف ،نورمع يشايعلا–

،نارهو ةيالو يف ،نامقد ةشاكع–

.ةزابيت ةيالو يف ،لاجح دمـحم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوـملا٣44١ ماــع مرـحـم٣ يفخرؤــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
رــيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضتي ،١٢٠٢ ةـنس تــشغ٢١
.نازيلغ ةــيالو يف ناــكـسـلاو ةـحـصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةكوكد دمحأ ديس ديسلا ماهم ىهنت ،12٠2 ةنس تشغ21
.نازيلغ ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا٣44١ ماــع مرـحم٣ يفخرؤــم يذـيـفـنت موـــسرــم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٢١
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يعــيــبر ةــمــطاــف ةدــيسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،12٠2 ةــــــــــنس تشغ21
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب نيفظوملل ريدم ةبئان اهتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا٣44١ ماــع مرــحم٣ يفخرؤــم يذــيـفـنت موـــسرــم
رـيدـم بـئاــن نييـعت نــمضتي ،١٢٠٢ ةـنس تـشــغ٢١
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3٤٤1 ماــع مرـحـم3 يف خرؤــم يذــيفـنت موــسرــم بــجوــمب
،يواخرف يلاليج ديسلا نّيعي ،12٠2 ةنس تشغ21 قـــفاوـــملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان



46  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع مّرحم٣١
31م١٢٠٢ ةنس تشغ٢٢

قفاوملا٣44١ ماــع مرــحم٣ يفخرؤـــم يذــيـفنــت موــــسرـــم
ةقحلملا ريدم نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٢١
.ةلقروب تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل ةيوهجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يبوجحم ىسوم ديسلا نّيعي ،12٠2 ةنس تشغ21
 .ةلقروب تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل ةيوهجلا ةقحلملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوــملا٣44١ ماــع مرـحم٣ يفخرؤــم يذيـفــنت موـــسرـــم
تازيهجتلا ريدم نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٢١
.تنشومت نيع ةيالو يف ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3٤٤1 ماع  مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،حابصم نب فسوي ديسلا ّنيعي ،12٠2 ةنس تشغ21 قفاوملا

 .تنشومت نيع ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم

قفاوملا٣44١ ماــع مرـحم٣ يفخرؤــم يذيــفـنت موـــسرـــم
يوهجلا ريدملا نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٢١
.راشبب ةراجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم3 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ايوهج اريدم ،يلياله رمع ديسلا نيعي ،12٠2 ةنس تشغ21
 .راشبب ةراجتلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوــملا٣44١ ماــع مرـحـم٣ يفخرؤــم يذـيـفـنـت موــسرـــم
ةراجتلا ريدم نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنـس تـشــغ٢١

.ةنيطنسق ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3٤٤1 ماـــع مرـحـم3 يف خرؤــم يذـيفـنت موـسرــم بــجوـــمب
،لاــجـح دـيـشر دـيـسلا نيــعي ،12٠2 ةنس تـشــغ21 قـــفاوـــملا

 .ةنيطنسق ةيالو يف ةراجتلل اريدم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

قفاوملا٢44١ ماع لاوش4 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويام6١
سلجم سيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا
.ةيناثلا

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

2٤٤1 ماع لاوش٤ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
يلاليجلا ديسلا بادتنا ددجي ،12٠2 ةنس ويام61 قفاوملا

سلجمل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل  ،يراخوب
،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا

.12٠2 ةنس ربمتبس لوأ نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٢44١ ماع لاوش4 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويام6١
ةفرغل  اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
/ نارـهوــب يرــكسعــلا فاــنــئتسالا سلــجمب ماــهــتالا
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

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

2٤٤1 ماع لاوش٤ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
دمحأ جاح ديسلا بادتنا ددجي ،12٠2 ةنس ويام61 قفاوملا

ةفرغل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل  ،ةدادمح نب

ةـــيــحاــنــلا / نارــــهوـــب يرــــكـســعلا فاــــنـئـتسالا سلــجــمب ماـــهــتالا
نــــم ءادــــتــبا ،)1( ةدــــحاو ةــنــس ةدـــمل ،ةــيــناـــثــلا ةــــيرـــكــسـعـلا
.12٠2 ةنـس رــبـمـتبـس لوأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٢44١ ماع لاوش4 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ٍضاق بادتنا ديدجت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ويام6١
ةمكحملا سيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا

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

2٤٤1 ماع لاوش٤ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
نامحرلا دبع ديسلا بادتنا ددجي ،12٠2 ةنس ويام61 قفاوملا
ةمـكـحـمـلل اســيـئر هتـفـصـب ،ينـطوــلا عاــفدــلا ةرازو ىدـــل ،زـــعلا
ةنس ةدمل ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا

.12٠2 ةنس ربمتبس لوأ نم ءادتبا ،)1( ةدحاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ١١ قفاوملا٣44١ ماع مّرحم٢ يف ناخّرؤم نارارق
.نييركسع نييضاق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،١٢٠٢ ةنس

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

تشغ11 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم2 يف خّرؤم رارق بجومب
دئارلا ماهم ،12٠2 ةنس ويلوي٥1 نم ءادتبا ،ىهنت ،12٠2 ةنس

ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت يضاق هتفصب ،ةيطياوع رصانلا
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب ةيركسعلا
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تشغ11 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم2 يف خّرؤم رارق بجومب
مدقملا ماهم ،12٠2 ةنس ويلوي٥1 نم ءادتبا ،ىهنت ،12٠2 ةنس
ةمكحملا ىدل يركسع قيقحت يضاق هتفصب ،يوارد ديشر
.ةسماخلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ١١ قفاوملا٣44١ ماع مّرحم٢ يف ةخّرؤم تارارق
.نييركسع ةاضق نييعت نمضتت ،١٢٠٢ ةنس

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

تشغ11 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم2 يف خّرؤم رارق بجومب
لـيـكوـلـل اـبـئاـن ،ةـيـطــياوــع رصاــنــلا دــئارــلا نيعــي ،12٠2ةنس

/ نارـهوـب ةـيرـكسعـلا ةـمـكحملا ىدـل ةــيروــهــمــجــلــليركسعلا
.12٠2 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا

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

تشغ11 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم2 يف خّرؤم رارق بجومب
يركسعلا ليكولل ابئان ،يوارد ديشر مدقملا نـّيعي ،12٠2 ةنس

ةيحانلا / ةنيطنسقب ةيركسعلا ةمكحملا ىدل ةيروهمجلل
.12٠2 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةسماخلا ةيركسعلا

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

تشغ11 قفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم2 يف خّرؤم رارق بجومب
قــيــقحت يضاــق ،يرصنــعــم رــمــعــم دــئارــلا نيعـــي ،12٠2 ةـــنس
ةــيــحاــنــلا / ةــنــيــطــنسقــب ةــيرــكسعــلا ةــمــكحملا ىدــل يرـــكسع
.12٠2 ةنس ويلوي61 نم ءادتبا ،ةسماخلا ةيركسعلا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

وينوي8 قفاوملا2441 ماع لاوش72 يفخّرؤم رارق
لوألا عيبر7 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس
دّدحي يذلا9102 ةنس ربمفون4 قفاوملا1441 ماع
زـــكرملا ةرادإ سلـــجـــم ءاضعأل ةـــيـــمسالا ةـــمــــئاــــقــــلا
ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو تاساردلل ينطولا

.4591 ةنس ربمفون لّوأ ةروثو

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

قــــــفاوـــملا2441 ماـــع لاوــش72 يــف خّرؤــــم رارـــــق بــــجوـــمب
لوألا عيبر7 يف خّرؤــملا رارـقــلا لّدـــعي ،1202 ةـنـــس وــــيــنوــــي8
ةمئاقــلا دّدحي يذــلا9102 ةـنـس ربـمـفوــن4 قــفاوــملا1441 ماــع
تاساردلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا

،4591 ةنس ربـمفون لّوأ ةروثو ةينطولا ةكرحلا يف ثحبلاو
: يتأي امك ،لّدـعـملا

 )ىتح رييغت نودب(........................................................ “

،زكرملا يف ثحبلا معد يمدختسم

تايصخشلا ناونعب نالثمم ،رامع شوحوبو دــمحــم ساوح–
،زكرملل ثحبلا نيدايمب ةقالع اهل يتلا

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وـيلوــي٩١قــفاوـملا2441ماــع ةــجحـلا يذ٩ يفخّرؤــم رارـق
رـــيدــم ىلإ ءاـضـمإلا ضــيوــفــت نــمـضـتي ،1202ةـنــس

.لئاسولا ةرادإ

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

،قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ّنإ

يف خرؤـــملا182-12 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نمضتملاو1202ةـنس ويلوـي7 قفاوملا2441 ماعةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا001-61 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىضــتقــمبو–
6102 ةنس سرام41 قـفاوـــملا7341 ماــــع ةــيــــناـــــثلا ىداــــمـــج5
،نيدهاجملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا12٠2 ةـنس وــيلوـــي7 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــعةدـــعــقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يـــف خّرؤـــملا يـــــساــــــئرـــلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
نمضتملاو71٠2 ةنـسلــيربأ٠3 قفاوملا83٤1 ماعنابعش3
ةرازوــب ،لئاسوـلا ةرادإل ارــيدــم ،ناــهد دــلاـخ دّيـــسلا نيــيعــت
،نيدهاجملا

: يتأي ام رّرقي

ةرادإ ريدم ،دلاخ ناهد دّيسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةّداملا
رـــيزو مــساــب ،هــتاــيــحالــص دودـــح يـف ءاــضـمإلا ،لــئاــسوــلا
،تاررقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،قوقحلا يوذو نيدهاجملا

.تارارقلا ءانثتساب

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي91قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ9 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

ةقيبر ديعلا

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


