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٣٤٤١ ماع نابعش٥٢ يفخّرؤم٤٣١-٢٢ مقر يساـئر موسرم
ماــــــمضنا نـــــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــــــنس سراــــم٨٢ قـــــــفاوملا
ةــــــــيبعشلا ةــــــيطارـــــقميدـــــلا ةــــــيرـــــــئازــــجلا ةــــــــيروــــهمجلا
ةدـــــــــمتعملا ،قـــــــبئزلا نأــــــــشب اـــــــتامانيم ةـــــــيقاــــفتا ىلإ
.٣١٠٢ ةنس ربوتكأ٠١ خيراتب وتوماموكب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةـــــيلاجلاو ةــــيجراخلا نوؤـــــشلا رــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاـــــنب –
،جراخلاب ةينطولا

)2١و٧(١٩ ةداـــملا اـــمــــيس ال ،روـــــــــتسدـــــــــلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم

،قـــــبئزلا نأــــشب اــــتامانيم ةــــيقافتا ىلـــع عالـــــطالا دـــــــعبو –
،٣١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ خيراتب وتوماموكب ةدمتعملا

: يتأي ام مسري

ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا مضنت: ىلوألا ةداملا
ةدـمـتــعملا ،قــبــئزــلا نأشب اــتاــماــنــيــم ةــيــقاــفــتا ىلإ ةــيــبــعشلا

.٣١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ خيراتب وتوماموكب

يف ةيقافتالا صن اذكو موــــسرملا اذـــــه رـــــشني:٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرـجلا

سرام82 قــفاوملا٣٤٤١ ماـــع نابعش٥2 يف رئازجلاب رّرـح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبئزلا نأشب اتامانيم ةيقافتا

،ةيقافتالا هذه يف فارطألا ّنإ

ايملاع الاغشنا ريثت ةيئايميك ةدام قبئزلا نأبرقت ذإ
ةئيبلا يف اهتابثو ،وجلا يف ىدملا ديعبلا اهلاقتنا ببسب

ىلع اهتردقو ،أشنملا ةيرشب طئاسوب اهيلإ اهلوخد درجمب
ةـيـبـلسلا اـهراـثآو ،ةـيــجوــلوــكــيإلا مــظــنــلا يف ًاــيــئيــب مــكارــتــلا
،ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةريبكلا

/طاـــبش٠2 يف خرؤــــملا٥2/٥ ررــــقملا ىلإرــــيشت ذإو
ممألا جمانرب ةرادإ سلجم هذختا يذلا٩٠٠2 ةنس رــــياربف
قبئزلا ةرادإل ةيلود تاءارجإ ذاختاب ءدبلل ةئيبلل ةدحتملا

،قاستالاو ةيلاعفلاو ةءافكلاب مستي وحن ىلع

ةرداصلا ةيماتخلا ةقيثولا نم١22 ةرقفلا ىلإريشت ذإو
ناوـــنـــعـــب ةـــمادـــتسملا ةـــيـــمـــنـــتـــلــــل ةدــــحــــتملا ممألا رمتؤم نــــع

ةقَّفوم ةمتاخ ىلإ وعدت يتلا ‘‘هيلإ وبصن يذلا لبقتسملا’’
قبئزلا نأشب انوناق مزلم يملاع ّكص نأشب تاضوافملل

،ةئيبلاو ناسنإلا ةحص دّدهت يتلا راطخألا ةجلاعمل

ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم نأ ىلإريشت ذإو
،ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ ئدابم ىلع ديكأتلا داعأ

،ةنيابتملاو ةكرتشملا تايلوؤسملا ،ىرخأ رومأ نمض اهنمو
ىلإ ةجاحلاو اهتاردقو نادلبلاب ةصاخلا فورظلاب ملست ذإو
،يملاع ءارجإ ذاختا

نادـلـبــلا يف اصوصخ ،ةــيــحصلا لــغاوشلــل اــهــنــم اـــكاردإو
تاـئفـلـل ةـبسنـلاـب ،قـبـئزـلـل ضرـعـتـلا نـع ةـمـجاـنـلا ،ةـيــماــنــلا
مهلالخ نمو ،ءاسنلاو لافطألا اصوصخو ،ةفيعضلا ةيناكسلا
،ةمداقلا لايجألا

تاعمتجمو ةيجولوكيإلا مظنلا فعض رهاظمظحالت ذإو
ةيلامشلا ةدّمجتملا ةقطنملا يف صاخ هجوب ةيلصألا بوعشلا

ةـيذـغألا ثوـلـتو قـبـئزـلـل يئاـيـحألا مــخضتــلــل اــهضّرــعــت ببسب
ةيلصألا بوعشلا تاعمتجم ءازإ قلقلاب رعشت ذإو ،ةيديلقتلا

،قبئزلا راثآ صخي اميف معأ هجوب

اتامانيم ضرم نم ةصلختسملا ةماهلا سوردلاكردت ذإو
نــع ةــمــجاــنــلا ةرــيــطخلا ةــيــئيــبــلاو ةــيــحصلا راــثآلا ةصاــخـــبو
عنمو قبئزلل ةميلس ةرادإ ةلافك ىلإ ةجاحلاو قبئزلاب ثُّولتلا

،لبقتسملا يف ةلثامم ثادحأ عوقو

يجولونكتلاو ينقتلاو يلاملا معدلا ةيمهأ ىلع ددشت ذإو
رمت يتلا نادلبلاو ةيمانلا نادلبلل ةصاخبو ،تاردقلا ءانب معدو
نم ةينطولا تاردقلا زيزعت ةيغب ،لاقتنا ةلحرمب اهتاداصتقا
،ةيقافتالل لاعفلا ذيفنتلا عيجشتو قبئزلا ةرادإ لجأ

ةيامحل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةطشنأباضيأرقت ذإو
تاــقاــفــتالا راودأبو قــبــئزـــلاـــب لصتـــي اـــمـــيـــف ناسنإلا ةـــحص

لزاب ةيقافتا اميس ال ،ةلصلا تاذ فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا
ربع اهنم صُّلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب
ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتل مادرتور ةيقافتاو ،دودحلا

ةرطخ ةنّيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع
،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم

يف ةيلودلا تاقافتالا رئاسو ةيقافتالا هذه نأبرقت ذإو
اــهضعــبــل ةدــناسم تاــقاـــفـــتا يه ةراـــجـــتـــلاو ةـــئيـــبـــلا لاـــجـــم
،ضعبلا

ىلإ يمري ام ةيقافتالا هذه يف سيل هنأ ىلعددشت ذإو
يأ نع ةئشانلا هتامازتلا ىلعو فرط يأ قوقح ىلع ريثأتلا
 ،مئاق يلود قافتا

ةماــــــقإ ىلإ يـــمري ال هالـــــــعأ دراوـــــلا درــــسلا نأكردــــت ذإو
 ،ىرخألا ةيلودلا كوكصلاو ةيقافتالا هذه نيب يمره بيترت

ةيلود تاقافتاو تايقافتا
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نم تارذ نم نوكتت ةدام يأ ينعي ‘‘قبئزلا بكرم’’ )ـه(
ىرـــــخأ ةـــــيئايميك رــــصانع نــــم رــــثكأ وأ ةرذ نــــمو قـــــبئزلا

تالعافت لالخ نم ّالإ ةفلتخم تابكرم ىلإ اهلصف نكمي ال
،ةيئايميك

نّوكم وأ جتنملا ينعي ‘‘قبئزلا هيلإ فاضملا جتنملا’’ )و(
،ادمع فيضأ قبئز بّكرم وأ قبئزلا ىلع يوتحي يذلا جتنملا

لـماـكـتـلـل ةـيـمـيـلـقإ ةـمـظـنــم وأ ةــلود ينــعــي ‘‘فرــطــلا’’ )ز(
نوـــكـــتو ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــهـــب مازـــتـــلالا ىلع قـــفاوــــت يداصتــــقالا
،اهل ةبسنلاب لوعفملا ةيراس ةيقافتالا

ةرضاحلا فارطألا ينعت ‘‘ةتّوصملاو ةرضاحلا فارطألا’’ )ح(
،فارطألا عامتجا يف ابلس وأ اباجيإ اهتاوصأب يلدت يتلاو

نوكت يذلا نيدعتلا ينعي ‘‘قبئزلل يلّوألا نيدعتلا’’ )ط(
،قبئزلا يه هيف ةدوصقملا ةيسيئرلا ةداملا

ينـعــت ‘‘يداصتــقالا لــماــكــتــلــل ةــيــمــيــلــقإلا ةــمــظــنملا’’ )ي(
لقنت ةنّيعم ةقطنم يف ةدايس تاذ لود اهتأشنأ ةمظنم
لئاسملاب قلعتي اميف صاصتخالا اهيف ءاضعألا لودلا اهيلإ
اقفو ،لوصألا بسح ،اهلّوختو ،ةيقافتالا هذه اهمكحت يتلا

قيدصتلا وأ ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلا ،ةيلخادلا اهتاءارجإل
،اهيلإ مامضنالا وأ اهرارقإ وأ اهلوبق وأ اهيلع

نـــم مادـــخـــتسا يأ ينـــعـــي ‘‘هـــب حوـــمسملا مادـــخــــتسالا’’ )ك(
يف امب ،ةيقافتالا هذه عم قستي هتابّكرم وأ قبئزلل ام فرط
نود ،٧ و٦ و٥ و٤ و٣ داوملا عم ةقستملا تامادختسالا كلذ
.اهيلع رصتقي نأ

٣ ةداملا
هيف ةراجتلاو قبئزلاب دادمإلا رداصم

: ةداملا هذه ضارغأل -١

داوم عم قبئزلا طئالخ ‘‘قبئزلا’’ ىلإ تاراشإلا لمشت )أ(
قبئزلا زيكرت لقي ال يتلا قبئزلا كئابس كلذ يف امب ،ىرخأ
،اهنزو نم ةئاملا يف٥٩ نع اهيف

قــبــئزــلا دــيروــلــك )لوأ( ينــعــتو ‘‘قــبــئزــلا تاــبــكرــم’’ )ب(
دــــــيسكأ )يناــــــث(و ،)لــــــيــــــموــــــلاــــــكــــــلا مساــــــب ًاضيأ فورــــــعملا(
تارـتـن يناــثو ،كيــقــبــئزــلا تاــتــيرــبــك )يناــث(و ،كيــقــبــئزــلا
.قبئزلا ديفلسو ،رفجنزلا زلفو ،كيقبئزلا

: يتأي ام ىلع ةداملا هذه ماكحأ قبطت الو -٢

يف مدختست يتلا قبئزلا تابكرم وأ قبئزلا تايمك )أ(
وأ ،يعجرم رايعمك وأ يربتخم قاطن ىلع ثوحبلا

قــبــئزــلا تاــبــكرــم وأ قــبــئزــلا نــم ةرزــنــلا تاــيــمــكــلا )ب(
وأ تازلفلا لثم ةيندعملا تاجتنملا يف اهتعيبطب ةدوجوملا
،قبئزلا ىلع ةيوتحملا ريغ ةيندعملا تاجتنملا وأ تاماخلا

،داوملا هذه نم ةقتشملا تاجتنملا وأ محفلا كلذ يف امب
،ةيئايميكلا تاجتنملا يف ةدوصقملا ريغ ةرزنلا تايمكلاو
وأ

يأ عنمي ام ةيقافتالا هذه يف دجوي ال هّنأ ىلإريشت ذإو
هذه ماكحأو قستت ةيفاضإ ةيلحم ريبادت ذاختا نم فرط

نــم ةــئيــبـــلاو ناسنإلا ةـــحص ةـــياـــمـــح ىلإ اـــيـــعس ةـــيـــقاـــفـــتالا
ىلع ةـبـترـتملا ىرـخألا تاـمازـتـلالـل اـقـفو قــبــئزــلــل ضرــعــتــلا
،يراسلا يلودلا نوناقلا بجومب فرطلا

: يتأي ام ىلع تقفتا دق

ىلوألا ةداملا
فدهلا

ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ةيامح وه ةيقافتالا هذه نم فدهلا
قـــبـــئزـــلـــل أشنملا ةــــيرشبــــلا تاــــقالــــطإلاو تاــــثاــــعــــبــــنالا نــــم
.قبئزلا تابكرمو

٢ ةداملا
فيراعتلا

: ةيقافتالا هذه ضارغأل

نيدعت ينعي ”قاطنلا قيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت“ )أ(
ةرــيــغص تاـــكرش وأ دارـــفأ مـــجاـــنـــم لاـــمـــع لـــبـــق نـــم بهذـــلا

،نيدودحم جاتنإو يلامسأر رامثتساب

رثكألا تاينقتلا ينعت ”ةحاتملا تاينقتلا لضفأ“ )ب(
نم دحلا يف ،يلمع ريغ كلذ نوكي امثيحو ،عنم يف ةيلاعف
رثأو يضارألاو ءاملاو ءاوهلا يف قبئزلا تاقالطإو تاثاعبنا

ةاـعارـم عـم ،لـكـك ةــئيــبــلا ىلع تاــثاــعــبــنالاو تاــقالــطإلا كلــت
ام قفرمل وأ ام فرطل ةينقتلاو ةيداصتقالا تارابتعالا

: قايسلا اذه يفو .فرطلا كلذ يضارأ ىلع دوجوم

ماع ىوتسم قيقحت يف ةيلاعف رثكألا ينعي ”لضفأ“ ‘١‘
،لكك ةئيبلا ةيامح نم عفترم

قفرمو نّيعم فرطب قلعتي اميف ،”ةحاتملا تاينقتلا“ ‘2‘
يتـــلا تاـــيـــنـــقـــتـــلا ينـــعـــت ،فرـــطـــلا كلذ يضارأ ىلع نــــّيــــعــــم
يذ يعانص عاطق يف ذيفنتلا نم نّكمي قاطن ىلع ثدحتست

ذـــخأ عـــم ،اـــيـــنـــقـــتو اـــيداصتـــقا ةحلاص فورــــظ لــــظ يف ةــــلص
كلــت تمدــخــتسا ءاوس ،راــبــتــعالا يف دـــئاوـــفـــلاو فـــيـــلاـــكـــتـــلا
ىلع ،ثدحتست وأ مدختست مل وأ ،اهثادحتسا مت وأ تاينقتلا
لـــّـغشمل ةـــحاـــتـــم نوـــكـــت نأ طرشب ،ينـــعملا فرــــطــــلا يضارأ
،فرطلا كلذ هددحي امل اقفو ،قفرملا

ةــمدــخــتسملا تاــيــجوـــلوـــنـــكـــتـــلا ينـــعـــت ”تاـــيـــنـــقـــتـــلا“ ‘٣‘
اـــهـــب مــــمصت يتــــلا قــــئارــــطــــلاو ةــــيــــلــــيــــغشتــــلا تاسراــــمملاو
نم اهجارخإو اهليغشت يرجيو ناصتو ىنبتو تآشنملا
،ةمدخلا

بسنأ قيبطت ينعت ‘‘ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ’’ )ج(
،يئيبلا مكحتلا تايجيتارتساو ريبادت نم طيلخ

يــــــــلوألا قــــــــبئزلا رـــــصنع يـــنعي ‘‘قــــــبئزلا’’ )د(
)٩٣٤٧-٧٩-٦. °N SAC ,)O( g H(
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.قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا )ج(

نكي مل يذلا يلوألا قبئزلا نيدعتب فرط يأ حمسي ال–٣
ذافنلا زيح ةيقافتالا لوخد خيرات يف هيضارأ ىلع يرجي
.هل ةبسنلاب

ناك يذلا يلوألا قبئزلا نيدعتب ّالإ فرط يأ حمسي ال–٤
ذافنلا زيح ةيقافتالا لوخد خيرات يف هيضارأ ىلع يرجي
كلذ دــعــب اـــماـــع رشع ةسمـــخ ىلإ لصت ةرـــتـــفـــل هـــل ةـــبسنـــلاـــب
نع جتانلا قبئزلا مدختسي ال ،ةرتفلا هذه لالخو .خيراتلا

اهيلإ فاضملا تاجتنملا ةعانص يف ّالإ هذه نيدعتلا ةيلمع
ةداملل اقفو عينصتلا تايلمع يف وأ ،٤ ةداملاب المع قبئزلا

تايلمع مادـــختساب ،١١ ةداــــملاب المع هنم صلختلا مـــتي وأ٥
ةداعإ وأ صالختسا وأ ريودت ةداعإ وأ دادرتسا ىلإ يدؤت ال
.ةليدبلا تامادختسالا وأ رشابملا مادختسالا

: يتأي امب فرط لك موقي -٥

تانوزخم نم ةدح ىلع ةيمك لك ديدحت ىلإ ىعسي )أ(
ايرتم انط٠٥ ىلع ديزت يتلا قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا

اـــهـــنـــع دـــّلوـــت يتـــلا قـــبـــئزــــلاــــب دادــــمإلا رداصم ىلإ ةــــفاضإلاــــب
ىلع ةدوجوملاو ايونس ةيرتم نانطأ٠١ نع ديزت تانوزخم
،هيضارأ

ضئاف رفاوت فرطلا ررق ام اذإ ،لفكت ريبادت ذختي )ب(
،تايولقلاو رولكلا جاتنإ قفارم ليغشت فقو ةجيتن قبئزلا
ةرادإلل ةيهيجوتلا ئدابملل اقفو قبئزلا اذه نم صلختلا
،١١ ةداملا نم )أ(٣ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ايئيب ةميلسلا

وأ ريودت ةداعإ وأ دادرتسا ىلإ يدؤت ال تايلمع مادختساب
.ةليدبلا تامادختسالا وأ رشابملا مادختسالا وأ صالختسا

: ّالإ قبئزلا ريدصتب فرط يأ حمسي ال -٦

،ةيطخلا هــــتقفاومب رّدصملا فرــــطلا دّوز فرــــط ىلإ )أ(
: ىوس ضرغ يأل سيلو

هذــه بـــجومب دروتسملا فرطلل هب حمسي مادختسا )١(
وأ ،ةيقافتالا

وحنلا ىلع ايئيب ميلسلا تقؤملا نيزختلا ضرغل )2(
وأ ،٠١ ةداملا يف نّيبملا

،ةيطخلا هتقفاومب رّدصملا فرطلا دّوز فرط ريغ ىلإ )ب(
: نأ تبثت ةداهش اهيف امب

ناسنإلا ةحص ةيامح لفكت ريبادت فرطلا ريغ ىدل )١(
،١١و٠١ نيتداملا ماكحأل هلاثتما لفكتو ةئيبلاو

اـــمادـــخـــتسا طـــقــــف مدــــخــــتسي فوس قــــبــــئزــــلا اذــــه نأو )2(
لـــجأ نـــم وأ ةـــيـــقاـــفــــتالا هذــــه بجومب فرــــطــــل هــــب اــــحوــــمسم
ةداملا يف نّيبملا وحنلا ىلع ايئيب ميلسلا تقؤملا نيزختلا

٠١.

مدقم ماع راطخإ ىلع دمتعي نأ رّدصملا فرطلل زوجي–٧
فرطلا ريغ ةلودلا نم وأ دروتسملا فرطلا نم ةنامألا ىلإ

.٦ ةرقفلا ىضتقمب ةبولطملا ةيطخلا ةقفاوملا كلذ رابتعاب
فرطلا مدقي ماكحأو طورش يأ ماعلا راطخإلا اذه حضويو
كلذل زوجيو .هتقفاوم اهاضتقمب فرطلا ريغ وأ دروتسملا
ىلعو .راطخإلا اذه ءاغلإ تقو يأ يف فرطلا ريغ وأ فرطلا
اذــه نــم تاراــطــخإلا عــيــمجل ماــع لــجسب ظـــفـــتحت نأ ةـــناـــمألا
.عونلا

فرط ريغ نم قبئزلا داريتساب فرط يأ حمسي ال–٨
مدق دق فرطلا ريغ نكي مل ام ةيطخلا هتقفاوم هل مدقيس
اهنأ ىلع ةددحم رداصم نم سيل قبئزلا كلذ نأب ةداهش
.)ب(٥ ةرقفلا وأ٣ ةرقفلا بجومب اهب حومسم ريغ رداصم

ةـــــقفاوملاب اماع اراطخإ مدقي يذــــلا فرــــطلل زوـــجي –٩
نأ ةطيرش ،8 ةرقفلا قيبطت مدع ررقي نأ٧ ةرقفلا بجومب
ذختي نأو قبئزلا ريدصت ىلع ةلماش دويق قيبطت لصاوي
ةقيرطب دروتسملا قبئزلا اذه رادي نأ ةلافكل ةيلحم ريبادت

،ةنامألا ىلإ رارقلا اذهب اراطخإ فرطلا مدقيو .ايئيب ةميلس
ريبادتلاو تارداصلا ىلع هدويق فصت تامولعم نمضتي
قبئزلا تايمك نع تامولعم نع الضف ،ةيلحملا ةيميظنتلا

ظفتحتو .فارطألا ريغ نم دروتسملا قبئزلا أشنم نادلبو
موقتو .عونلا اذه نم تاراطخإلا عيمجل ماع لجسب ةنامألا

تاراطخإ يأ مييقتو ضارعتساب لاثتمالاو ذيفنتلا ةنجل
،تايصوت مدقت نأ زوجيو ،٥١ ةداملاب المع ةمعاد تامولعمو
.فارطألا رمتؤم ىلإ ،ىضتقملل اقفو

نيـــــحل اــــحاتم٩ ةرــــــقفلا يف نّيـــــبملا ءارـــــجإلا لــــــظي–٠١
كلذ دعب حاتي الو .فارطألا رمتؤمل يناثلا عامتجالا ماـتتخا
ةـــيـــبـــلـــغأب كلذ فالـــخ فارـــطألا رمتؤم ررـــقـــي مـــل اـــم ،تقوــــلا

ام ءانثتساب ،نيتوصملا نيرضاحلا فارطألا نم ةطيسب
ةياـهـن لـبـق٩ ةرــقــفــلا بجومب اراــطــخإ مّدــق فرــطــب قــلـــعـــتـــي
.فارطألا رمتؤمل يناثلا عامتجالا

ةداملاب المعو ،ةمدقملا هريراقت يف نأ فرط لك جردي–١١
هذه يف ةدراولا تاطارتشالا ءافيتسا ّنيبت تامولعم ،١2
.ةداملا

نــــم ادــــيزم لوألا هــــعامتجا يف فارــــطألا رـــمتؤم مدــــقي–٢١
قلعتي اميف اصوصخو ،ةداملا هذهب قلعتي اميف تاهيجوتلا

نوـــــمضم دـــــمتعيو عــــضيو ،8و٦ نيترقفلاو ،)أ(٥ ةرـــــقفلاب
.8و )ب(٦ نيترقفلا يف هيلإ راشملا بولطملا ةداهشلا

يف ةراـــــجــــتلا تــــــــناــك اذإ اـــــم فارــــــطألا رـــــــــمتؤــــم ّميـــــــــــقي–٣١
اميف رظنيو ،ةيقافتالا هذه فدهب لخت ةددحم قبئز تابّكرم
،8و٦ نيترقفلل ةددحم قبئز تابّكرم عاضخإ يغبني ناك اذإ

.٧2 ةداملل ًاقفو دَمتعُي يفاضإ قفرم يف اهجاردإ لالخ نم

٤ ةداملا
قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا

،ةبسانم ريبادت هذاختا لالخ نم ،فرط يأل حمسي ال –١
اهيلإ فاضملا تاجتنملا ريدصت وأ داريتسا وأ عينصتب
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لوخد خيرات لبق قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملل فورعم
رهظأ اذإ ّالإ ،فرطلا كلذل ةبسنلاب ذافنلا زيح ةيقافتالا هذه
ىلع دوعت دئاوف هل نأ جتنملا اذه دئاوفو رطاخمل مييقت
اقفو ،ةنامألا ىلإ فرطلا مدقيو .ناسنإلا ةحص وأ ةئيبلا
كلذ يف امب ،ليبقلا اذه نم جتنم يأ نع تامولعم ،ىضتقملل
ةحصو ةئيبلل هدئاوفو جتنملا اذه رطاخم نع تامولعم يأ
ةحاتم تامولعملا هذه لعجت نأ ةنامألا ىلع بجيو .ناسنإلا
.روهمجلل

جاردإب ةنامألا ىلإ احرتقم مدقي نأ فرط يأل زوجي –٧
حارتقالا لمشيو ،فلأ قفرملا يف قبئزلا هيلإ فاضم جتنم
نم ةيلاخ جتنملا اذهل لئادب رفاوت ىدمب لصتت تامولعم
اـهرـطاــخــمو ،اــهــل ةــيداصتــقالاو ةــيــنــقــتــلا ىودجلاو قــبــئزــلا

تاـموـلـعملا ةاـعارـم عــم ،ناسنإلا ةــحصو ةــئيــبــلــل اــهدــئاوــفو
.٤ ةرقفلاب المع ةحاتملا

يف ،فلأ قفرملا ضارعتساب فارطألا رمتؤم موقي –8
ةيقافتالا لوخد خيرات دعب تاونس سمخ زواجتي ال دعوم
اذه ىلع تاليدعت لاخدإ يف رظني نأ هل زوجيو ،ذافنلا زيح
.٧2 ةداملل اقفو قفرملا

يعاري ،8 ةرقفلاب المع ،فلأ قفرملا ضارعتسا دنع –٩
: يتأي ام ،لقألا ىلع ،فارطألا رمتؤم

،٧ ةرقفلا بجومب مدقم حرتقم يأ )أ(

،٤ ةرقفلاب المع ةحاتملا تامولعملا )ب(

مستـــت فارـــطألل قـــبـــئزـــلا نـــم ةـــيـــلاـــخ لـــئادــــب رــــفاوــــت )ج(
اــهرــطاــخــم ةاــعارــم عــم ،ةــيداصتــقالاو ةـــيـــنـــقـــتـــلا اـــهاودـــجـــب
.ناسنإلا ةحصو ةئيبلل اهدئاوفو

٥ ةداملا
وأ قبئزلا اهيف مدختسي يتلا عينصتلا تايلمع

قبئزلا تابّكرم

تايلمع لمشت ال ،ءاب قفرملاو ةداملا هذه ضارغأل –١
قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا اهيف مدختسي يتلا عينصتلا
وأ قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا مِدختست يتلا تايلمعلا

تايلمعلا وأ قبئزلا اهيلإ فاضملا داوملا عينصت تايلمع
.قبئزلا ىلع ةيوتحملا تايافنلا ةجلاعم يف ةمدختسملا

،ةبسانم ريبادت ذاختا لالخ نم ،فرط يأ حمسي ال –2
عينصتلا تايلمع يف قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا مادختساب
دعوم ءاضقنا دعب ءاب قفرملا نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا
،تايلمعلا ىدارفل قفرملا كلذ يف ددحملا يجيردتلا ءاهنإلا
.٦ ةداملاب المع لجسم ءافعإ فرطلا ىدل ناك اذإ ّالإ

وأ قبئزلا مادختسا دييقتل ريبادت فرط لك ذختي –٣
نم يناثلا ءزجلا يف ةجردملا تايلمعلا يف قبئزلا تابّكرم
.هيف ةدّدحملا ماكحألل اقفو ،ءاب قفرملا

نــم ةــمدــقملا تاــموــلــعملا ىلإ اداــنــتسا ،ةــناــمألا موــقــت –٤
يتــلا تاــيــلــمــعــلا نــع تاــموــلــعملا ظـــفـــحو عـــمـــجـــب ،فارـــطألا

ءاضقنا دعب فلأ قفرملا نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا قبئزلا
اذإ ّالإ ،تاجتنملا كلت نم يجيردتلا صلختلل ددحملا دعوملا

لجسم ءافعإ فرطلا ىدل ناك وأ فلأ قفرملا يف ءافعإ دّدح
.٦ ةداملاب المع

تقو ريشي نأ فرطلل زوجي ،١ ةرقفلا نع ليدبك –2
ذافنلا زّيح فلأ قفرملا ىلع ليدعتلا لوخد ىدل وأ قيدصتلا

تاــيــجــيــتارــتسا وأ رــيــبادــت ذـــفـــنـــيس هـــنأ ىلإ ،هـــل ةـــبسنـــلاـــب
نم لوألا ءزجلا يف ةجردملا تاجتنملا عم لماعتلل ةفلتخم
اذإ ّالإ ليدبلا اذه راتخي نأ فرطلل زوجي الو .فلأ قفرملا
عــيــنصت ،ىــندألا ّدحلا ىلإ ،الـــعـــف لـــلـــق هـــنأ تبـــثـــي نأ هـــنـــكـــمأ

ةجردملا تاجتنملا نم ىربكلا ةيبلاغلا ريدصتو داريتساو
وأ ريبادت ذّفن دق هنأو ،فلأ قفرملا نم لوألا ءزجلا يف

تاـــجـــتـــنـــم يف قـــبـــئزـــلا مادـــخـــتسا ضفخل تاـــيـــجـــيـــتارـــتسا
تقو فلأ قفرملا نم لوألا ءزجلا يف ةجردم تسيل ةيفاضإ
ىلإ ةفاضإو .ليدبلا اذه مادختساب هرارقب ةنامألا هراطخإ
: يتأي امب ليدبلا اذه راتخي يذلا فرطلا موقي ،كلذ

فصي فارطألا رمتؤم ىلإ ةصرف لوأ يف اريرقت مدقي )أ(
ريدقت كلذ يف امب ،ةذفنملا تايجيتارتسالا وأ ريبادتلا هيف
،ةزجنملا تاضيفختلل يّمك

مادــخــتسا ضفخل تاــيــجــيــتارــتسا وأ رــيــبادــت ذـــفـــنـــي )ب(
قفرملا نم لوألا ءزجلا يف ةجردم تاجتنم يأ يف قبئزلا
،دعب ىندألا اهّدح ةميق ددحت مل فلأ

،ىرخأ تاضيفخت قيقحتل ةيفاضإ ريبادت يف رظني )ج(

٦ ةداملاب المع تاءافعإب ةبلاطملل الهؤم نوكي ال )د(
اذه رايتخا اهلجأ نم متي تاجتنم ةئف يأب قلعتي اميف
.ليدبلا

تاونس سمخ زواجتي ال دعوم يف ،فارطألا رمتؤم موقي
ةيلمع نم ءزجكو ،ذافنلا زيح ةيقافتالا لوخد خيرات نم
زرحملا مدقتلا ضارعتساب ،8 ةرقفلا بجومب ضارعتسالا

.ةرقفلا هذه بجومب ةذختملا ريبادتلا ةيلاعفو

فاضملا تاجتنملا نأشب ريبادت فرط لك ذختي –٣
ًاقفو فلأ قفرملا نم يناثلا ءزجلا يف ةجردملا ،قبئزلا اهيلإ
.ءزجلا كلذ يف ةنّيبملا ماكحألل

،فارــــطألا اــهمّدقت تاـــمولعم ىلـــع ءاــنب ،ةـــنامألا موـــقت –٤
قــبــئزــلا اــهــيــلإ فاضملا تاــجــتــنملا نــع تاــموــلــعــم عـــمـــجـــب
ةـحاـتـم اــهــلــعجتو ،تاــموــلــعملا هذــهــب ظــفــتحت نأو ،اــهــلــئادــبو
يأ روهمجلل حيتت نأ اضيأ ةنامألا ىلع بجيو .روهمجلل
.فارطألا اهمدقت ةلص تاذ ىرخأ تامولعم

فاضم تاجتنم لاخدإ عنمل ريبادت فرط لك ذختي –٥
اهريدصت وأ اهداريتسا وأ اهعينصتب حمسي ال قبئزلا اهيلإ

.ةعّمجم تاجتنم يف ،ةداملا هذه بجومب

يراجتلا عيزوتلا وأ عينصتلا نع فرط لك ينثي –٦
لامعتسا يأب ةلومشم ريغ قبئزلا اهيلإ فاضم تاجتنمل
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هذـه لـعجتو ،مـهــلــئادــبو قــبــئزــلا تاــبــّكرــم وأ قــبــئزــلا مدــخــتست
تامولعم فارطألا مدقت نأ زوجيو .روهمجلل ةحاتم تامولعملا
.روهمجلل اهتحاتإب ةنامألا موقت نأو ةلص تاذ ىرخأ

مدختسي رثكأ وأ دحاو قفرم هيدل فرط لك ىلع –٥
يف ةجردملا عينصتلا تايلمع يف قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا
: يتأي امب موقي نأ ،ءاب قفرملا

تابّكرم وأ قبئزلا تاثاعبنا عم لماعتلل ريبادت ذاختا )أ(
،قفارملا كلت نم اهتاقالطإو قبئزلا

هذهب المع ةذختملا ريبادتلا نع تامولعملا جاردإ )ب(
،١2 ةداملاب المع هنم ةمدقملا ريراقتلا يف ةرقفلا

هــــيضارأ لـــــخاد ةدوـــــجوملا قـــــفارملا دـــــيدحت ىلإ يعسلا )ج(
تاـيـلــمــعــلا يف قــبــئزــلا تاــبــّكرــم وأ قــبــئزــلا مدــخــتست يتــلا
ةرتف نوضغ يف ،ةـــنامألا ةاـــفاومو ،ءاــــب قــــفرملا يف ةــــجردملا

زـيـح ةـيــقاــفــتالا لوــخد خــيراــت دــعــب تاوــنس ثالــث ىّدــعــتــت ال
هذــه عاوــنأو ددــع نــع تاــموــلــعمب ،فرــطــلــل ةــبسنــلاــب ذاــفــنــلا
وأ قبئزلا نم ةمدختسملا ةيونسلا ةيمكلل ريدقتبو قفارملا

ةنامألا موقتو .قفارملا كلت يف ةمدختسملا قبئزلا تابّكرم
.روهمجلل تامولعملا هذه ةحاتإب

تاـــبّكرــم وأ قـــــبئزــــلا مادـــــختساب فرـــــط يأ حــــمسي ال –٦
ةيقافتالا لوخد خيرات لبق ادوجوم نكي مل قفرم يف قبئزلا

يف ةدراولا عينصتلا تايلمع يف ،هل ةبسنلاب ذافنلا زيح
.قفارملا هذه ىلع تاءافعإ ةيأ يرست الو .ءاب قفرملا

يأ مدختسي قفرم يأ ريوطت نود فرط لك لوحي –٧
تاـبـّكرــم وأ قــبــئزــلا اــهــيــف مدــخــتسي ىرــخأ عــيــنصت ةــيــلــمــع
ةيقافتالا لوخد خيرات لبق ادوجوم نكي ملو دمع نع قبئزلا

نأ فرطلا اهيف عيطتسي يتلا تالاحلا ءانثتساب ،ذافنلا زيح
رفوت عينصتلا ةيلمع نأب فارطألا رمتؤم عنقي ام ّنيبي
ةيلاخ ةحاتم لئادب دجوت ال هنأو ،ةماه ةيحصو ةيئيب عفانم
.عفانملا هذه رفوت ايداصتقاو اينقت ةيدجمو قبئزلا نم

نأــــــشب تاــــموــــلعملا لداــــبت ىلــــع فارــــطألا عــــجشت –8
ةيلاخلا لئادبلاو ةلصلا تاذ ةديدجلا ةيجولونكتلا تاروطتلا

تاينقتلاو ريبادتلاو ،اينقتو ايداصتقا ةيدجملا قبئزلا نم
قـبـئزـلا مادــخــتسا ءاــهــنإل ،نــكــمأ اــمــثــيــحو ،ضفخل ةــنــكــمملا

قفرملا يف ةجردملا عينصتلا تايلمع يف قبئزلا تابّكرمو
تاـبـّكرـمو قـبـئزـلا تاـقالــطإو تاــثاــعــبــنا ىلع ءاضقــلاو ،ءاــب
.اهنع ةمجانلا قبئزلا

ءاب قفرملا ليدعتل احارتقا مدقي نأ فرط يأل زوجي –٩
تابّكرم وأ قبئزلا اهيف مدختسي عينصت ةيلمع جاردإ ةيغب
لئادب رفاوتب لصتت تامولعم حارتقالا نمضتيو .قبئزلا

ةـيداصتـقالاو ةـيـنـقـتـلا اـهاودـجو ةـيـلــمــعــلــل قــبــئزــلا رــيــغ نــم
.ةيحصلاو ةيئيبلا دئاوفلاو رطاخملاو

يف ،ءاـب قـــفرملا ضارـــــعتساب فارــــطألا رــــمتؤم موــــقي –٠١
ةيقافتالا لوخد خيرات دعب تاونس سمخ زواجتي ال دعوم
اذه ىلع تاليدعت لاخدإ يف رظني نأ هل زوجيو ،ذافنلا زيح
.٧2 ةداملل اقفو قفرملا

،٠١ ةرقفلاب المع ءاب قفرملل ضارعتسا يأ دنعو –١١
: يتأي ام ،لقألا ىلع ،فارطألا رمتؤم يعاري

،٩ ةرقفلا بجومب مدقم حرتقم يأ )أ(
،٤ ةرقفلا ىضتقمب ةحاتملا تامولعملا )ب(
مستــت ،فارـــطألل قـــبـــئزـــلا نـــم ةـــيـــلاـــخ لـــئادـــب رـــفاوـــت )ج(

اــهرــطاــخــم ةاــعارــم عــم ،ةــيداصتــقالاو ةـــيـــنـــقـــتـــلا اـــهاودـــجـــب
.ةحصلاو ةئيبلل اهدئاوفو

٦ ةداملا
بلطلا دنع فرطلل ةحاتملا تاءافعإلا

لــماــكــتــلـــل ةـــيـــمـــيـــلـــقإ ةـــمـــظـــنـــم وأ ةـــلود يأل زوـــجـــي –١
نم رثكأ وأ دحاو ىلع لوصحلل اهسفن لجست نأ يداصتقالا
قفرملا يف ةجردملا يجيردتلا ءاهنإلا خيراوت نم تاءافعإلا
،‘‘ءافعإ’’ ةملكب دعب اميف اهيلإ راشملاو ،ءاب قفرملاو فلأ

: ايطخ ةنامألا راطخإب كلذو
وأ ،ةيقافتالا يف ًافرط تحبصأ اهنأب)أ(
ىلإ فاـــضي قــــبئزلا هـــيلإ فاـــضم جتنم يأ ةلاح يف )ب(

مدختسي عينصت ةيلمع يأ وأ ليدعت بجومب فلأ قفرملا
دعوم يف ،ليدعت بجومب ءاب قفرملا ىلإ فاضت قبئزلا اهيف
.فرطلل ةبسنلاب قبطملا ليدعتلا ذافن ءدب خيرات زواجتي ال

للعي نايبب اعوفشم ليبقلا اذه نم ليجست يأ نوكيو
.ءافعإلا ىلإ فرطلا ةجاح

ةجردم ةئفب قلعتي اميف امإ ،ءافعإ ليجست نكميو –2
اهدّدحت ةيعرف ةئفب قلعتي اميف وأ ءاب وأ فلأ قفرملا يف

.يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود يأ
وأ ءافعإ ىلع لصح فرط لك لجس يف ددحي نأ بجي –٣

.رثكأ
.روهمجلل هحيتتو هب ظفتحتو لجسلا ةنامألا ئشنتو
: يتأي ام ىلع لجسلا لمتشي –٤
،رثكأ وأ ءافعإ ىلع تلصح يتلا فارطألاب ةمئاق )أ(
،فرط لكل ةلجسملا تاءافعإلا وأ ءافعإلا )ب(
.ءافعإ لك ءاضقنا خيرات )ج(
دعب ،١ ةرقفلاب المع تاءافعإلا عيمج لجأ يضقني –٥

ينعملا يجيردتلا ءاهنإلا خيرات نم تاونس سمخ ءاضقنا
يف اـــــم فرــــط رـــشي مل اـــم ،ءاـــــب وأ فـــــلأ قــــفرملا يف جردـــــملا
.رصقأ ةينمز ةرتف ىلإ لجسلا

دــــحأ نــــم بلــــط ىلع ءاــــنــــب ،فارــــطألا رمتؤمل زوــــجـــــي –٦
،تاونس سمخ ىتح ءافعإلا ةرتف ديدمت ررقي نأ ،فارطألا

،رارقلا ذاختا دنعو .رصقأ ةينمز ةرتف فرطلا بلطي مل ام
: يتأي ام بجاولا وحنلا ىلع فارطألا رمتؤم يعاري

،ءافعإلا ديدمت ىلإ ةجاحلا هيف رربي فرطلا نم ريرقت )أ(
عالطضالا عمزملا وأ اهب عالطضالا مت يتلا ةطشنألا ضرعيو
،ايلمع نكمم تقو برقأ يف ءافعإلا ىلإ ةجاحلا ءاهنإل اهب
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تاونس ثالث لك ضارعتسا ميدقتب كلذ دعب مايقلا )ج(
ةداملا هذــه بجومب هــتاــمازــتــلاــب ءاـــفوـــلا يف زرحملا مدـــقـــتـــلـــل
ةداملاب المع ةمدقملا هريراقت يف تاضارعتسالا هذه جاردإو
١2.

عمو ضعبلا اهضعب عم نواعتت نأ فارطألل زوجي –٤
،ىرخألا تانايكلاو ةصتخملا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا

نأ زوــجــيو .ةداملا هذــه فادــهأ قــيــقــحــتــل ،ىضتــقــمــلــل اــقـــفو
: يتأي ام نواعتلا اذه لمشي

وأ قبئزلا ةهجو ليوحت عنمل تايجيتارتسا عضو )أ(
بهذـلا عـيـنصتو نـيدـعـت يف اـهـمادـخـتسال قــبــئزــلا تاــبــّكرــم
،قاطنلا قّيضلاو يفرحلا

،تاردقلا ءانبو ةيعوتلاو فيقثتلا تاردابم )ب(

ةمادتسملا تاسرامملا نأشب ثوحب ءارجإ عيجشت )ج(
،قبئزلا ريغ لئادبل

،ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت )د(

بجومب اهتامازتلا ذيفنت يف ةدعاسملل تاكارش ةماقإ )ه(
،ةداملا هذه

زـيزـعـتـل ةـمـئاـقـلا تاـموـلـعملا لداــبــت تاــيــلآ مادــخــتسا )و(
،ةـــــــيــــــــئيــــــــبــــــــلا تاسراــــــــمملا لضفأ عــــــــيــــــــجشتو ،ةــــــــفرــــــــعملا

ايعامتجاو اينقتو ايئيب ةحلاصلا ةليدبلا تايجولونكتلاو
.ايداصتقاو

٨ ةداملا
تاثاعبنالا

،نكمأ امثيح ،ضيفختلاو طبضلاب ةداملا هذه ىنعُت –١
ابلاغ اهيلإ راشملا قبئزلا تابكرم وأ قبئزلا تاثاعبنال
ريبادت لالخ نم ،يوجلا فالغلا يف ‘‘يّلكلا قبئزلا’’ ةرابعب
جردنت يتلا ةتباثلا رداصملا نم تاثاعبنالا طبض ىلإ فدهت

.لاد قفرملا يف ةدراولا رداصملا تائف يف

: ةداملا هذه ضارغأل –2

تاـــــــبّكرمو قـــــبئزلا تاــــثاعبنا يـــنعت ‘‘تاـــــثاعبنالا’’ )أ(
،يوجلا فالغلا يف قبئزلا

نم ةئف يف جردني اردصم ينعي ‘‘ةلصلا وذ ردصملا’’ )ب(
اذإ فرط يأل زوجيو ،لاد قفرملا يف ةدراولا رداصملا تائف
ةلومشملا رداصملا ديدحتل ريياعم عضي نأ ،كلذ راتخا ام
تلــــمــــتشا املاــــط لاد قــــفرملا يف ةــــجردــــم رداصمــــلــــل ةــــئفــــب
ىلـــع ،ةـــئاملا يف٥٧ ةــبسن ىلـــع ةئف يأـــب ةـــقلعتملا رـــيياعملا
،ةئفلا كلت نم ةرداصلا تاثاعبنالا نم ،لقألا

يف جردني ةلص يذ ردصم يأ ينعي ‘‘ديدجلا ردصملا’’ )ج(
تالــــيدعت ءارــــجإ وأ هؤاـــنب أدـــب ،لاد قــــفرملا يف ةدراو ةئـــف
: خيرات نم ،لقألا ىلع ،ةدحاو ةنس لبق هيلع ةريبك

فرـطـلـل ةــبسنــلاــب ذاــفــنــلا زــِّيــح ةــيــقاــفــتالا هذــه لوــخد ‘١‘
وأ ،ينعملا

تاــجــتــنــم رــفاوــت كلذ يف امب ،ةـــحاـــتملا تاـــموـــلـــعملا )ب(
كالهتسا ىلع يوطنت وأ قبئزلا نم ةيلاخ ةليدب تايلمعو
،ىفعملا مادختسالاب ةنراقم قبئزلا نم لقأ ةيمك

نيزخت ريفوتل اهب علطضملا وأ ةعمزملا ةطشنألا )ج(
.قبئزلا تايافن نم صّلختللو قبئزلل ايئيب ميلس

هل ددح جتنم لكل ةدحاو ةرم ّالإ ءافعإ يأ ديدمت زوجي الو
.يجيردت ءاهنإ دعوم

ءانب ءافعإلا بحسي نأ تقو يأ يف فرط يأل زوجي –٧
ءافعإلا بحس يرسيو .ةنامألا ىلإ همدقي يطخ راطخإ ىلع
.راطخإلا يف ددحملا خيراتلا نم ارابتعا

ةلود يأل زوجي ال ،١ ةرقفلا يف ءاج امع رظنلا فرصب –8
اهسفن لجست نأ يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم وأ
ءاهنإلا خيرات نم تاونس سمخ دعب ءافعإ ىلع لوصحلل
ةيلمعلا وأ جردملا ينعملا جتنملاب قلعتي اميف يجيردتلا
لظي مل ام ،ءاب قفرملا وأ فلأ قفرملا يف ةجردملا ةينعملا

كلذل ءافعإ ىلع لوصحلل نيلَّجسم فرط نم رثكأ وأ فرط
الــمــع دــيدمت ىلع مــهــلوصح دــعــب ،ةــيــلــمـــعـــلا كلـــتـــل وأ جتـــنملا

ةـــمـــظـــنـــم وأ ةـــلود يأل زوـــجــــي ،ةــــلاحلا كلــــت يفو .٦ ةرقـفـلاـب
يف ةددحملا تاـــقوألا يف ،يداصتـــقالا لـــماـــكـــتـــلـــل ةـــيـــمــــيــــلــــقإ
لجأ نم ءافعإ ىلع لوصحلل ليجستلا ،)ب(و )أ(١ نيترقفلا
رشع رورم دعب يضقنيس يذلا ،ةيلمعلا كلت وأ جتنملا كلذ

.ةلصلا يذ يجيردتلا ءاهنإلا خيرات نم تاونس
تقو يأ يف ءافعإب العف عتمتلا فرط يأل زوجي ال –٩

جتنمل يجيردتلا ءاهنإلا خيرات نم ماوعأ ةرشع رورم دعب
.ءاب قفرملا وأ فلأ قفرملا يف ةجردم ةيلمع وأ جردم

٧ ةداملا
قاطنلا قّيضلا يفرحلا بهذلا نيدعت

ميج قفرملاو ةداملا هذه يف ةدراولا ريبادتلا قبطنت –١
يتلا قاطنلا قّيضلاو يفرحلا بهذلا عينصتو نيدعت ىلع
.زاكرلا نم بهذلا جارختسال قبئزلا ةمغلم هيف مدختست

وأ نيدعت ةيلمع هيضارأ يف يرجت ،فرط لك ذختي –2
،ةداملا هذــهــل ةــعضاــخ ،بهذــلــل قاــطــنــلا قــّيضو يفرـــح عـــيـــنصت
صلختلاو ،قبئزلا تابّكرمو قبئزلا مادختسا نم دحلل تاوطخ
تاثاعبنا عنمو ،عينصتلاو نيدعتلا اذه يف ،نكمأ امثيح هنم
.ةئيبلا يف عينصتلاو نيدعتلا اذه نم قبئزلا تاقالطإو

تقو يأ يف ،ررق دق ناك اذإ ةنامألا فرط لك رطخي –٣
يف قاطنلا قّيضلاو يفرحلا بهذلا عينصتو نيدعت نأ ،ناك
اذإ ،فرطلا موقيو .ةيمهألا ميدع هنوك نم رثكأ وه هيضارأ
: يتأي امب ،كلذ ررق

،ميج قفرملل اقفو ةينطو لمع ةطخ ذيفنتو عضو )أ(
يف ةــــناــــمألا ىلإ ةــــينطوـــــــلا هــــــــلمع ةــــــــطخ ميدـــــــــــقت )ب(

ةيقافتالا ذافن ءدب دعب تاونس ثالث زواجتي ال دـــــــــعوــــــم
ىلإ راطخإلا لاسرإ نم تاونس ثالث دعب وأ هل ةبسنلاب
،دعبأ امهيأ ،ةنامألا
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ةــبسنــلاــب ذاــفــنــلا زــّيــح لاد قــفرملا ىلع لــيدــعــت لوـــخد ‘2‘
ةيقافتالا هذه ماكحأل اعضاخ ردصملا حبصيل ينعملا فرطلل

،ريغ ال ليدعتلا كلذ ىضتقمب

ةلص يذ ردصم ىلع ليدعت ءارجإ ينعي ‘‘ريبك ليدعت’’ )د(
رييغت يأ ءانثتساب ،تاثاعبنالا يف ةريبك ةدايز هنع جتنت

كرـتيو .يـــعرف جـــتنم دادرـــتسا نـــع ةـــمجانلا تاـــثاعبنالا يف
،ال وأ اريبك ليدعتلا ناك اذإ اميف ّتبلا رمأ فرطلل

ربتعي ال ةلص يذ ردصم يأ ينعي ‘‘مئاقلا ردصملا’’ )ـه(
،اديدج اردصم

تازيكرتل ّدح عضو ينعت ‘‘تاثاعبنالل ةيدحلا ةميقلا’’ )و(
لدـــــعـــــم وأ اــــهـــــتـــــلـــــتـــــك وأ قـــــبـــــئزـــــلا تاـــــبـــــّكرــــــم وأ قـــــبــــــئزــــــلا
ربعملاو ،تاثاعبنالل تباث ردصم نع ةمجانلا اـــــــهتاثاعبنا

.‘‘يّلكلا قبئزلا’’ ةرابعب ابلاغ اهنع

طبضل ريبادت ةلص تاذ رداصم هيدل فرط يأ ذختي –٣
ددحت ةينطو ةطخ دادعإب موقي نأ هل زوجيو ،تاثاعبنالا
فادهألاو تاياغلاو تاثاعبنالا طبضل ذختتس يتلا ريبادتلا

رمتؤم ىلع ةــطــخ ةــيأ ضرــعــتو .اــهــنــم ةاـــخوـــتملا جئاـــتـــنـــلاو
زيح ةيقافتالا لوخد خيرات نم تاونس٤ نوضغ يف فارطألا
ذيفنت ةطخ فرط عضو اذإو .فرطلا كلذل ةبسنلاب ذافنلا

ةدعملا ةطخلا اهنّمضي نأ فرطلل زوجي ،٠2 ةداملاب المع
.ةرقفلا هذهب المع

طرتشي ،فرط لكل ةديدجلا رداصملاب قلعتي اميف –٤
لضفأو ةـــــحاـــــتملا تاـــــيـــــنـــــقـــــتـــــلا لضفأ مادـــــخــــــتسا فرــــــطــــــلا
،نـكـمأ اــمــثــيــحو ،تاــثاــعــبــنالا طــبضل ةــيــئيــبــلا تاسراــمملا

ثيحب ،ةيلمعلا ةيحانلا نم نكمم تقو برقأ يف اهضيفخت
زــيــح ةــيــقاــفــتالا لوــخد خــيراــت نــم ماوــعأ ةسمــخ زواــجــتـــي ال
مدــختسي نأ فرــطلل زوـــجيو .فرـــطلا كلذل ةـــبسنلاب ذاـــفنلا

تاـيـنـقـتـلا لضفأ قـيـبـطـتو قستـت تاـثاـعـبـنالـل ةــيدــح اــمــّيــق
.ةحاتملا

يأ يف ،ةمئاقلا هرداصمب قلعتي اميف ،فرط لك جردي –٥
اهذفني نأو ،ةيتآلا ريبادتلا نم رثكأ وأ اريبدت ةينطو ةطخ
ةـــيداصتـــقالا ىودجلاو ةـــيـــنـــطوـــلا هــــفورــــظ كلذ يف اــــيــــعارــــم
تقو برقأ يف كلذو ،اهفيلاكت ةمءالمو ريبادتلل ةينقتلاو

ةرشع هاصقأ دعوم يف نكلو ،ةيلمعلا ةيحانلا نم نكمم
: هل ةبسنلاب ذافنلا زيح ةيقافتالا لوخد خيرات دعب ماوعأ

تاثاعبنالا ضفخل ،نكمأ امثيحو ،طبضل يّمك فده )أ(
،ةلصلا تاذ رداصملا نم

،نكمأ امثيحو ،طبض ةيغب تاثاعبنالل ةيدحلا ميقلا )ب(
،ةلصلا تاذ رداصملا نم تاثاعبنالا ضفخ

تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختسا )ج(
،ةلصلا تاذ رداصملا نم تاثاعبنالا طبضل ةيئيبلا

رفوت نأ نكمي ةددعتملا تاثولملا طبضل ةيجيتارتسا )د(
،قبئزلا تاثاعبنا طبضل ةكرتشم عفانم

.ةلصلا تاذ رداصملا نم تاثاعبنالا ضفخل ةليدب ريبادت )ـه(
عيمج ىلع ريبادتلا سفن قبطت نأ فارطألل زوجي –٦

ريبادت دمتعت نأ اهل زوجي وأ ،ةلصلا تاذ ةمئاقلا رداصملا
نم فدهلا نوكيو .ةفلتخملا رداصملا تائفل اقفو ةفلتخم
لوقعم مدقت زارحإ فرطلا بناج نم ةقبطملا ريبادتلا كلت

.تقولا رورم عم تاثاعبنالا ضفخ يف
ةيلمعلا ةـيحانلا نـم تـــقو برـــقأ يف ،فرـــط لـــك عـــضي –٧

ةيقافتالا لوخد خيرات دعب ماوعأ ةسمخ زواجتي ال دعوم يفو
رداصملا نم تاثاعبنالل درج ةمئاق ،هل ةبسنلاب ذافنلا زيح
.كاذ دعب اهب ظفتحيو ،ةلصلا تاذ

تاهيجوت لوألا هــعامتجا يف فارـــطألا رـــمتؤم دــــمتعي –8
: يتأي ام نأشب

ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ )أ(
رداصملاو ةدـــــيدجلا رداصملا نيب قرـــــف يأ راـــــبـــــتـــــعالا يف اذـــــخآ
ىندأ ىلإ طاسوأ ةدعل ةلماشلا راثآلا ليلقت ةرورضو ،ةمئاقلا

،دح
،٥ ةرقفلا يف ةدراولا ريبادتلا ذيفنتل فارطألا معد )ب(

.تاثاعبنالل ةيدحلا ميقلا عضوو فادهألا ديدحت ةصاخبو
نم تقو برقأ يف ،فارطألا رمتؤم دمتعي نأ يغبني –٩

: نأشب تاهيجوت ،ةيلمعلا ةيحانلا
 ،”ب“2 ةرقفلاب المع فارطألا اهعضت نأ نكمي ريياعم )أ(
.تاثاعبنالا درج مئاوق دادعإل ةيجهنم )ب(
المع تعضو يتلا تاهيجوتلا فارطألا رمتؤم يقبي –٠١

اــــــقفو اـــــهـــلمكتسيو ،ضارـــــعتسالا دــــيق٩و8 نيــــترـــــقفلاب
دـنـع راـبـتــعالا يف تاــهــيــجوــتــلا فارــطألا ذــخأتو ،ىضتــقــمــلــل
.ةداملا هذه نم ةلصلا تاذ ماكحألا ذيفنت

ةداملا هذه هذيفنت نأشب تامولعم فرط لك جردي –١١
تامولعملا ًاصوصخو ،١2 ةداملاب المع ةمدقملا هريراقت يف

نأشبو٧ ىلإ٤ تارقفلل اقفو اهذختا يتلا ريبادتلا نأشب
.ريبادتلا ةيلاعف

٩ ةداملا
تاقالطإلا

ضفــخــب ،نــكــمأ اــمــثــيــحو ،طــبضب ةداملا هذــه ىــنــعــت –١
اـبـلاـغ اـهـيـلإ راشملا قــبــئزــلا تاــبــّكرــم وأ قــبــئزــلا تاــقالــطإ
رداصم نم ،هايملاو يضارألا يف ،‘‘يّلكلا قبئزلا’’ ةرابعب
.ةيقافتالا هذه نم ىرخأ ماكحأ اهلوانتت ال ةلص تاذ ةتباث

: ةداملا هذه ضارغألو –٢

قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا تاقالطإ ينعت ‘‘تاقالطإلا’’ )أ(
،هايملا وأ يضارألا يف

ماــــــه تباــــــث ردصم يأ ينـــــــعـــــــي ‘‘ةـــــــلصلا وذ ردصملا’’ )ب(
يف جلاعي مل هنأ ىلع فرط هددحي قالطإلل أشنملا يرشب
،ةيقافتالا هذه نم ىرخأ ماكحأ
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المع ةمدقملا هريراقت يف جردي نأ فرط لك ىلع بجي –8
ةــــصاخبو ،ةداـــملا هذــــهل هذــــيفنت نــــع تاــــمولعم ،١2 ةداــــملاب
٦ ىلإ٣ تارقفلل اقفو اهذختا يتلا ريبادتلا نأشب تامولعم
.ريبادتلا ةيلاعف ىدمو

٠١ ةداملا
فالخب ،قبئزلل ايئيب ميلسلا تقؤملا نيزختلا

قبئزلا تايافن

قبئزلل تقؤملا نيزختلا ىلع ةداملا هذه قبطنت –١
٣ ةداـــــــملا يف فرــــعملا وـــــحنلا ىلــــع قـــــبئزلا تاـــــــبّكرــــملو
يف دراولا قبئزلا تايافن فيرعت ىنعم يف جردني ال يذـــــــلاو
.١١ ةداملا

نيزختلاب عالطضالا ةلافكل ريبادت فرط لك ذختي –2
مادـخـتسال ةصصخملا قــبــئزــلا تاــبــّكرــمو قــبــئزــلــل تقؤملا

ةميلس ةقيرطب ةيقافتالا هذه بجومب ام فرطل هب حومسم
يأل ًاـقـفوو ةـيــهــيــجوــت ئداــبــم يأ راــبــتــعالا يف اذــخآ ،اــيــئيــب
.٣ ةرقفلاب المع تدمتعا تاطارتشا

نيزختلا نأشب ةيهيجوت ئدابم فارطألا رمتؤم دمتعي –٣
يف اذـخآ ،قـبـئزـلا تاـبـّكرـمو قــبــئزــلــل اــيــئيــب مــيــلسلا تقؤملا
ةيقافتا بجومب عضوت ةلص تاذ ةيهيجوت ئدابم يأ رابتعالا

اهنم ّصلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مُّكحتلا نأشب لزاب
رمتؤمل زوــــجــــيو .ةــــلص يذ رــــخآ هــــيـــــجوـــــت يأو دودحلا رـــــبـــــع
يف جردت تقؤملا نيزختلل تاطارتشا دمتعي نأ فارطألا

.٧2 ةداملل اقفو ةيقافتالا هذهل يفاضإ قفرم

ضعبلا اهضعب عم ،ىضتقملل اقفو ،فارطألا نواعتت –٤
تاـناـيـكـلاو ةصتــخملا ةــيــلودــلا ةــيــموــكحلا تاــمــظــنملا عــمو
تقؤملا نيزختلا لجأ نم تاردقلا ءانب زيزعتل ،ىرخألا
.قبئزلا تابّكرمو قبئزلل ايئيب ميلسلا

١١ ةداملا
قبئزلا تايافن

لزاب ةيقافتا يف ةدراولا ةلصلا تاذ فيراعتلا قبطنت –١
ربع اهنم صلختلاو ةرطخلا تايافنلا لقن يف مكحتلا نأشب
ةـبسنـلاـب ةـيـقاـفـتالا هذــه اــهــلــمشت يتــلا تاــياــفــنــلا ىلع ،دودحلا
ةيقافتالا هذه يف فارطألا مدختستو .لزاب ةيقافتا يف فارطألل
داشرتسالل فيراعتلا كلت لزاب ةيقافتا يف افارطأ تسيل يتلا

.ةيقافتالا هذهل ةعضاخلا تايافنلاب قلعتي اميف اهب

قبئزلا تايافن ينعت ،ةيقافتالا هذه ضارغأل اقيقحت –2
: ءايشألا وأ داوملا

،قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا نم ةنّوكملا )أ(

،قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا ىلع ةيوتحملا )ب(

.قبئزلا تابّكرمب وأ قبئزلاب ةثولملا )ج(

يتــلا ةــلصلا تاذ ةــيدحلا تاــيوــتسملا نــع دــيزـــت ةـــيـــمـــكـــب
ةلصلا تاذ تائيهلا عم نواعتلاب ،فارطألا رمتؤم اهددحي

وأ هؤانب أدب ةلص يذ ردصم يأ ينعي ‘‘ديدجلا ردصملا’’ )ج(
نم ،لقألا ىلع ،ةدحاو ةنس لبق هيلع ةريبك تاليدعت ءارجإ
،ينعملا فرطلل ةبسنلاب ذافنلا زيح ةيقافتالا هذه لوخد خيرات

ةلص يذ ردصم ىلع ليدعت ءارجإ ينعي ‘‘ريبك ليدعت’’ )د(
رييغت يأ ءانثتساب ،تاقالطإلا يف ةماه ةدايز هنع مجني

كرتيو ،يعرف جتنم دادرتسا نع ةمجانلا تاقالطإلا يف
،ال وأ اريبك ليدعتلا ناك اذإ اميف ّتبلا رمأ فرطلل

سيــــل ةــــلص يذ ردصم يأ ينــــعــــي ‘‘مـــــئاـــــقـــــلا ردصملا’’ )ـه(
،اديدج اردصم

تازيكرتل دح عضو ينعت ‘‘تاقالطإلل ةيدحلا ةميقلا’’ )و(
تباث ردصم نع ةمجانلا قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا ةلتك وأ
.‘‘يلكلا قبئزلا’’ ةرابعب اهيلإ راشي ام اريثكو ،تاقالطإلل

يف ،ةلصلا تاذ ةتباثلا رداصملا تائف فرط لك ددحي –٣
زيح ةيقافتالا لوخد خيرات نم ماوعأ ةثالث هاصقأ دعوم
.مظتنم وحن ىلع كلذ دعبو ،هل ةبسنلاب ذافنلا

طبضل ريبادت ةلص تاذ رداصم هيدل فرط يأ ذختي –٤
ريبادتلا ددحت ةينطو ةطخ دعي نأ هل زوجيو ،تاقالطإلا
جئاتنلاو اهتاياغو اهفادهأو تاقالطإلا طبضل ذختتس يتلا
لالخ فارطألا رمتؤم ىلع ةطخ ةيأ ضرعتو .اهنم ةاّخوتملا
ةبسنلاب ذافنلا زيح ةيقافتالا لوخد خيرات نم ماوعأ ةعبرأ
،٠2 ةداملل ًاقفو ذيفنت ةطخ فرط عضو اذإو .فرطلا كلذل
.ةرقفلا هذهب المع ةدعملا ةطخلا اهيف جردي نأ هل زوجي

اقفو ،ةيتآلا ريبادتلا نم رثكأ وأ ادحاو ةطخلا نمضتت –٥
: ىضتقملل

ضفخل ،نــــكــــمأ اــــمــــثــــيــــحو ،طــــبضل ةــــيدــــح مــــيــــق عضو )أ(
،ةلصلا تاذ رداصملا نم تاقالطإلا

لضفأو ةــــــحاــــــتملا تاــــــيــــــنــــــقـــــــتـــــــلا لضفأ مادـــــــخـــــــتسا )ب(
تاذ رداصملا نــم تاــقالــطإلا طـــبضل ةـــيـــئيـــبـــلا تاسراـــمملا
،ةلصلا

اهنأش نم ةددعتم تاثولم يف مكحتلل ةيجيتارتسا )ج(
،قبئزلا تاقالطإ طبضل ةكرتشم عفانم قيقحت

تاذ رداــــصملا نـــم تاـــقالطإلا ضـــفخل ةــــليدب رـــيبادت )د(
.ةلصلا

رداصملا نم تاقالطإلل درج ةمئاق فرط لك عضي –٦
ةسمخ نوضغ يف كلذو ،نكمم تقو برقأ يف ةلصلا تاذ
نأو ،هل ةبسنلاب ذافنلا زيح ةيقافتالا لوخد خيرات دعب ماوعأ
.كلذ دعب اهب ظفتحي

ةيحانلا نم تقو برقأ يف ،فارطألا رمتؤم دمتعي –٧
: يتأي ام نأشب تاهيجوت ،ةيلمعلا

،ةيئيبلا تاسرامملا لضفأو ةحاتملا تاينقتلا لضفأ )أ(
،ةمئاقلاو ةديدجلا رداصملا نيب قرف يأ رابتعالا يف اذخآ
،دح ىندأ ىلإ طاسوأ ةدعل ةلماشلا راثآلا ليلقت ىلإ ةجاحلاو

.تاقالطإلا درج مئاوق دادعإل ةيجهنم )ب(
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صلختلا يرجي يتلاو ،ةقستم ةقيرطبو لزاب ةيقافتا يف
اهنم صلختلا بولطملا وأ اهنم صلختلا عمزملا وأ اهنم
ىنثتسيو .ةيقافتالا هذه وأ ينطولا نوناقلا ماكحأ بجومب
يطغي يذلا يبارتلا وأ يرخصلا ءاطغلا فيرعتلا اذه نم
ىنثتسيو ،ماخلا تايافن وأ روخصلا تايافن وأ ماخلا ندعملا

ىلع يوتحت تناك اذإ ّالإ ،قبئزلل يلوألا نيدعتلاب كلذ نم
ةيدحلا تايوتسملا نع اهتيمك ديزت قبئز تابّكرم وأ قبئز
.فارطألا رمتؤم اهددحي يتلا

يتأي امب مايقلل ةمئالملا ريبادتلا فرط لك ذختي –٣
: قبئزلا تايافن صوصخب

نأ ىلع ،ًايئيب ةميلس ةقيرطب تايافنلا هذه ةرادإ )أ(
بجومب ةعوضوملا ةيهيجوتلا ئدابملا رابتعالا يف ذخؤت
رمتؤم اـهدـمـتــعــي يتــلا تاــطارــتشالــل ًاــقــفوو لزاــب ةــيــقاــفــتا
.٧2 ةداملا هيلع صنت امل اقفو يفاضإ قفرم يف فارطألا

ةمظنأ ،تاطارتشالا هعضو دنع ،فارطألا رمتؤم يعاريو
،فارطألا ىدل ةيراسلا تايافنلا ةرادإ جماربو

وأ اهتداعتسا وأ اهريودت ةداعإ وأ اهعاجرتسا مدع )ب(
هب حومسم مادختسا لجأ نم ّالإ ةرشابم اهمادختسا ةداعإ
اهنم ايئيب ميلسلا صلختلل وأ ةيقافتالا هذه بجومب فرطلل
،”أ“٣ ةرقفلاب المع

ربع اهلقن مدع ،لزاب ةيقافتا يف فارطألل ةبسنلاب )ج(
اقبط اهنم ايئيب ميلسلا صلختلا ضرغل ّالإ ةيلودلا دودحلا

يــــتلا فورـــــــظلا يفو .ةـــيقاــــفتالا كلـــتو ،ةداـــــملا هذـــه ماــــكحأل
،ةيلودلا دودحلا ربع لقنلا ىلع لزاب ةيقافتا اهيف قبطنت ال
دعاوقلا رابتعالا يف ذخؤت نأ دعب طقف لقنلاب فرطلا حمسي
.ةلصلا تاذ ةيلودلا تاهيجوتلاو ريياعملاو

تائيهلا عم بثك نع نواعتلل فارطألا رمتؤم ىعسي –٤
ضارـــــعـــــتسا دـــــيــــــعص ىلع لزاــــــب ةــــــيــــــقاــــــفــــــتا يف ةــــــلصلا تاذ
،)أ(٣ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيهيجوتلا ئدابملا لامكتساو
.ىضتقملل ًاقفو

عمو ضعبلا اهضعب عم نواعتلا ىلع فارطألا عجشت –٥
،ىرخألا تانايكلاو ةصتخملا ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا

ةـيــمــيــلــقإلاو ةــيملاــعــلا تاردــقــلا ةــيــمــنــتــل ،ىضتــقــمــلــل اــقــفو
،قــبــئزــلا تاــياــفــنــل اــيــئيــب ةــمــيــلسلا ةرادإلا ىلع ةــيــنــطوــلاو
.اهيلع ظافحلاو

٢١ ةداملا
قبئزلاب ةثولملا عقاوملا

ةبسانم تايجيتارتسا عضو ىلإ فرط لك ىعسي –١
.قبئزلا تابكرم وأ قبئزلاب ةثولملا عقاوملا مييقتو ديدحتل

هذه اهلكشت يتلا رطاخملا نم دحلل تاءارجإ يأ ذختت –2
كلذ ناــك اــمــثــيــح ،لــمشت اــيــئيــب ةــمــيــلس ةــقــيرــطــب عــقاوملا

ةئيبللو ناسنإلا ةحصل ةبسنلاب رطاخملل امييقت ،ابسانم
.اهيلع يوتحت يتلا قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا نع ةمجانلا

عقاوملا ةرادإ نأشب تاهيجوت فارطألا رمتؤم دمتعي –٣
: لجأ نم جهانمو قئارط لمشت نأ نكمي ،ةثولملا

،اهتامسو عقاوملا ديدحت )أ(

،روهمجلا كارشإ )ب(

،ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع راطخألا تامييقت )ج(

،ةثولملا عقاوملا اهلّكشت يتلا راطخألا ةرادإل تارايخ )د(

،فيلاكتلاو دئاوفلا مييقت )ـه(

.جئاتنلا ةحص نم ققحتلا )و(

تايجيتارتسا عضو يف نواعتلا ىلع فارطألا عجشت –٤
اـهـمـيـيـقـتو قـبـئزـلاـب ةـثوـلملا عـقاوملا دـيدـحـتـل ةـطشنأ ذـيـفــنــتو
.اهريهطتب ،ىضتقملل اقفو ،مايقلاو اهترادإو اهتايولوأ ديدحتو

٣١ ةداملا

ةيلاملا ةيلآلاو دراوملا

ةطشنألاب قّلعتت دراوم ،ريفوتب فرط لك علطضي –١
دودـح يف ،ةـيـقاــفــتالا هذــه ذــيــفــنــت ىلإ يمرــت يتــلا ةــيــنــطوــلا
هـجـمارـبو هـطـطـخو هـتاـيوـلوأو هـتاساـيسل اـقـفوو ،هـتاــناــكــمإ
يلحم ليومت ىلع دراوملا هذه لمتشت نأ زوجيو ،ةينطولا

ةـــــيـــــئاـــــمـــــنإلا تاـــــيـــــجـــــيـــــتارـــــتسالاو تاساــــــيسلا لالــــــخ نــــــم
يئانث ليومت لالخ نمو ،ةلصلا تاذ ةينطولا تاينازيملاو
.صاخلا عاطقلا كارشإ بناج ىلإ فارطألا ددعتمو

بناج نم ةيقافتالا هذه ذيفنتل ةماعلا ةيلاعفلا طبترت –2
.ةداملا هذهل لاعفلا ذيفنتلاب فارطألا ةيمانلا نادلبلا

ةــــيــــمــــيــــلــــقإلاو فارــــطألا ةددــــعــــتملا رداصملا عــــجشت –٣
لقنو تاردقلا ءانبلو ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملل ةيئانثلاو
اــهتطشنأ ةداـــيزو زـــيزعت ىلـــع ،ةـــلجاع ةــــفصب ،اـــيجولونكتلا

ذيفنت يف ةيمانلا نادلبلا نم فارطألل امعد قبئزلا نأشب
ةدــعاسملاو ةــيــلاملا دراوملاــب لصتــي اــمــيـــف ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــه
.ايجولونكتلا لقنو ةينقتلا

ةقلعتملا اهتاءارجإ يف ،ةمات ةاعارم فارطألا يعارت –٤
نم فارطألل ةصاخلا فورظلاو ةددحملا تاجاحلا ،ليومتلاب
.اومن نادلبلا لقأ نم وأ ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا

نكمي ةيفاك ةيلام دراوم ريفوتل ةيلآ صنلا اذه ددحي –٥
ةيلآلا هذه نم فدهلاو .بسانملا تقولا يف حاتتو اهب ؤبنتلا

رمت يتــلا فارــطألاو ةــيــماــنــلا نادــلــبــلا نــم فارــطألا مـــعد وـــه
هذه بجومب اهتامازتلا ذيفنت يف لاقتنا ةلحرمب اهتاداصتقا
.ةيقافتالا

: يتأي ام ىلع ةيلآلا لمتشت –٦

،ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل عباتلا ينامئتسالا قودنصلا )أ(

ةدعاسملاو تاردقلا ءانب معدل ددحم يلود جمانرب )ب(
.ةينقتلا
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٤١ ةداملا

ايجولونكتلا لقنو ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب

،اهنم لك تايناكمإ دودح يف ،مدقتل فارطألا نواعتت –١
تقولا يفو ةمئالم ةينقت ةدعاسمو تاردقلا ءانبل ةدعاسم
فارطألا اميس ال ،ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلإ ،بسانملا

،ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا وأ اومن نادلبلا لقأ نم
اهتدعاسمل ،لاقتنا ةلحرمب اهتاداصتقا رمت يتلا فارطألاو
.ةيقافتالا هذه بجومب اهتامازتلاب ءافولا ىلع

ةدــــعاسملاو تاردــــقلا ءاـــنبل ةدـــعاسملا ميدـــقت زوـــجي –2
تاـــبيترتلا لالـــخ نـــم ،٣١ ةداـــملاو١ ةرــــقفلاب الـــمع ةـــينقتلا
زكارملا كلذ يف امب ،ةينطولاو ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا
لـئاسوـلا لالـخ نـمو ،ةــمــئاــقــلا ةــيــمــيــلــقإلا نودو ةــيــمــيــلــقإلا
لالخ نمو ،ىرخألا ةيئانثلا لئاسولاو فارطألا ةددعتملا
.صاخلا عاطقلا لمشت يتلا تاكارشلا اهيف امب ،تاكارشلا

ةيئيبلا تاقافتالا عم قيسنتلاو نواعتلل يعسلا يغبنيو
ةــيـــئاـــيـــمـــيـــكـــلا داوملا لاـــجـــم يف فارـــطألا ةددـــعـــتملا ىرـــخألا

ةـــيـــنـــقـــتـــلا ةدـــعاسملا ةـــيـــلاـــعـــف ةداـــيز لـــجأ نـــم تاـــياـــفــــنــــلاو
.اهميدقتو

فارــطألاو ،ةـــمدـــقـــتملا نادـــلـــبـــلا نـــم فارـــطألا عـــجشت –٣
عاطقلا نم معدبو اهنم لك تاردق دودح يف ،رسيتو ىرخألا
اــــقــــفو ،ةــــلصلا يوذ نــــيرــــخآلا ةــــحــــلصملا باـــــحصأو صاخلا
اهرشنو اهلقنو ةليدبلا تايجولونكتلا ريوطت ،ىضتقملل
ةــمــيــلسلا ةــلــيدــبــلا تاــيــجوـــلوـــنـــكـــتـــلا ثدـــحأ ىلع لوصحلاو
نادلبلا لقأ اميس ال ،ةيمانلا نادلبلا نم فارطألل ،ايئيب
رمت يتلا فارطألاو ،ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو اومن
هذه ذيفنت ىلع اهتاردق زيزعتل ،لاقتنا ةلحرمب اهتاداصتقا
.ايلعف اذيفنت ةيقافتالا

يناثلا هعامتجا دعوم لولحب ،فارطألا رمتؤم موقي –٤
ضورعلا رابتعالا يف اذخآ ،مظتنم ساسأ ىلع ،هدعب امو
صوصنملا كلذ يف امب ،فارـــطألا نـــم ةـــمدــــقملا رــــيراــــقــــتــــلاو
باـــحصأ نـــم ةـــمدـــقملا تاـــموـــلــــعملاو ،١2 ةداملا يف اــــهــــيــــلــــع
: يتأي امب ،نيرخآلا ةحلصملا

مدقتلاو ةمئاقلا تاردابملا نع تامولعملا يف رظنلا )أ(
،ةليدبلا تايجولونكتلاب قلعتي اميف زرحملا

تايجولونكتلا نم فارطألا تاجايتحا يف رظنلا )ب(
،ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا اميس ال ،ةليدبلا

لـــــقن يف فارـــــطألا اــــههجاوت يــــتلا تاـــيدحتلا دـــــيدحت )ج(
.ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا اميس ال ،ايجولونكتلا

ةدايز ةيفيك نأشب تايصوت فارطألا رمتؤم مدقي –٥
لقنو ةينقتلا ةدعاسملاو تاردقلا ءانب ىلع ةدعاسملا زيزعت
.ةداملا هذه بجومب ايجولونكتلا

ةئيبلا قفرمل عباتلا ينامئتسالا قودنصلا رفوي –٧
حاتتو اهب ؤبنتلا نكمي ةيفاك ةديدج ةيلام دراوم ةيملاعلا

هذه ذيفنتل امعد فيلاكتلاب ءافولل بسانملا تقولا يف
.فارــطألا رمتؤم هــيــلــع قــفاوــي يذــلا وــحـــنـــلا ىلع ةـــيـــقاـــفـــتالا

ينامئتسالا قودنصلا ليغشت متي ،ةيقافتالا هذه ضارغألو
رمتؤم نــم تاــهــيــجوـــتـــب ةـــيملاـــعـــلا ةـــئيـــبـــلا قـــفرمل عـــباـــتـــلا
رمتؤم مدــقــيو .هــماــمأ الوؤسم قودــنصلا رــبـــتـــعـــيو فارـــطألا
ةــــماــــعــــلا تاـــــيـــــجـــــيـــــتارـــــتسالا نأشب تاـــــهـــــيـــــجوـــــت فارـــــطألا

ىلع لوصحلا ةـــيـــلـــهأو جماـــنرـــبـــلا تاــــيوــــلوأو تاساــــيسلاو
رمتؤم مدقي ،كلذ ىلإ ةفاضإو .اهمادختساو ةيلاملا دراوملا
ةطشنألا تائفب ةيداشرإ ةمئاق عضول تاهيجوت فارطألا
عباتلا ينامئتسالا قودنصلا نم معدلا ىقلتت نأ نكمي يتلا

دراوم ينامئتسالا قودنصلا رفويو .ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل
ةيئيبلا عفانملل اهيلع قفتملا ةيفاضإلا فيلاكتلاب ءافولل
ةـطشنأ ضعـبـل اـهـيـلـع قـفـتملا ةـلـماـكـلا فـيـلاـكـتـلاو ةـيملاـعــلا
.نيكمتلا

ةئيبلا قفرمل عباتلا ينامئتسالا قودنصلل يغبني –8
ةلمتحملا قبئزلا تاضيفخت رابتعالا يف ذخأي نأ ،ةيملاعلا

نم دراوملا ريفوت ىدل هفيلاكتل ةبسنلاب حرتقم طاشن يأل
.ام طاشن لجأ

لــــــيغشت مـــــتيس ،ةــــيقافتالا هذـــــه ضارــــغأل ًاـــــقيقحتو –٩
رمتؤم نم هيجوتب ”ب“٦ ةرقفلا يف هيلإ راشملا جمانربلا
رمتؤم ّتــبــيو .هــماــمأ الوؤسم جماـــنرـــبـــلا نوـــكـــيو ،فارـــطألا
ةــــــفــــــيضملا ةسسؤملا نأشب لوألا هــــــعاــــــمــــــتــــــجا يف فارــــــطألا
يف امب ،اهل هيجوتلا مدقيو ،امئاق انايك نوكت يتلا ،جمانربلل
رــئاسو فارــطألا عــيــمــج ىــعدــيو .جماــنرــبـــلا ةرـــتـــف نـــع كلذ
ةيلاملا دراوملا ريفوت ىلإ ةلصلا يوذ نم ةحلصملا باحصأ
.يعوط ساسأ ىلع جمانربلل

ةيلآلا فلؤت يتلا تانايكلاو فارطألا رمتؤم قفتي –٠١
ذيفنتل تابيترت ىلع ،فارطألا رمتؤمل لوألا عامتجالا يف

.ركذلا ةفلاس تارقفلا

،ليومتلا ىوتسم ضارعتساب فارطألا رمتؤم موقي –١١
تاــناــيــكــلا ىلإ فارـــطألا رمتؤم نـــم ةـــمدـــقملا تاـــهـــيـــجوـــتـــلاو
ىدمو ةداملا هذه بجومب ةأشنملا ةيلآلا ليغشتب ةفلكملا

نادلبلل ةريغتملا تاجايتحالا ةجلاعم ىلع اهتردقو اهتيلعاف
ةــلــحرمب اــهــتاداصتــقا رمت يتــلا فارــطألاو فارــطألا ةـــيـــماـــنـــلا
دعبو ،ثلاثلا هعامتجا داقعنا زواجتي ال دعوم يف كلذو لاقتنا
ذختي ،ضارعتسالا اذه ىلإ ادانتساو .مظتنم ساسأ ىلع كلذ
.ةيلآلا ةيلاعف نسحتل بسانملا ءارجإلا فارطألا رمتؤم

يف ،ةـــــيلآلا يف ةــــمهاسملا ىلإ فارــــطألا عـــيمج ىـــعدت –2١
رداصم نــم دراوملا رــيــفوــت ةــيــلآلا عــجشتو .اــهــتاردـــق دودـــح
هذه دشح ىلإ ىعست نأو ،صاخلا عاطقلا اهنيب نم ،ىرخأ
.اهمعدت يتلا ةطشنألا لجأ نم دراوملا
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٥١ ةداملا
لاثتمالاو ذيفنتلا ةنجل

ةيعرف ةئيه ةفصب ةنجل لمشت ةيلآ صنلا اذهب أشنت –١
لاثتمالا ضارعتساو ذيفنت زيزعتل ،فارطألا رمتؤمل ةعبات

كلذ يف امب ،ةـــيـــلآلا مستـــتو .ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــه ماـــكـــحأ عـــيــــمجل
تاردـقـلـل اصاـخ اـماـمـتـها يلوــتو يرــيسيــت عــباــطــب ،ةــنــجــلــلا

.فارطألل ةينطولا فورظلاو

هذه ماكحأ عيمج ذيفنت زيزعت ىلع ةنجللا لمعت –2
اياضق ةنجللا سرادتتو .اهل لاثتمالا ضارعتساو ةيقافتالا
اقفو ،تايصوت مدقتو اعم ةماعلاو ةيدرفلا لاثتمالاو ذيفنتلا
.فارطألا رمتؤم ىلإ ،ىضتقملل

فارـــطألا مـــهـــحشرـــت ،اوضع٥١ نـــم ةـــنـــجــــلــــلا فــــلأتــــت –٣
ليثمتلل ةبجاولا ةاعارملا ءاليإ عم فارطألا رمتؤم مهبختنيو
،ةدحتملا ممألل سمخلا قطانملا ىلإ ادانتسا لداعلا يفارغجلا

فارطألا رمتؤمل لوألا عامتجالا يف لئاوألا ءاضعألا بختنيو
المع فارطألا رمتؤم هرقي يذلا يلخادلا ماظنلل ًاقفو كلذ دعبو
ةلص يذ ناديم يف صاصتخا ةنجللا ءاضعأل نوكيو ،٥ ةرقفلاب
.تاربخلا يف ابسانم انزاوت سكعيو ةيقافتالا هذهب

: يتأي ام ساسأ ىلع لئاسم ةنجللا سردت نأ زوجيو –٤

،هلاثتما صخي اميف فرط يأ نم ايباتك ةمدقم ريراقت )أ(

،١2 ةداملل اقفو ةينطو ريراقت )ب(

.فارطألا رمتؤم نم تابلط )ج(

رمتؤم ىلع ضرعي يذلا يلخادلا اهماظن ةنجللا غوصت –٥
رمتؤمل زوجيو ،يناثلا هعامتجا يف هيلع ةقفاوملل فارطألا
.ةنجلل ىرخأ تاصاصتخا دمتعي نأ فارطألا

.ءارآلا قفاوتب اهتايصوت دامتعال دهج لك ةنجللا لذبت –٦
قفاوت ىلإ لصوتلا ىلإ ةيمارلا دوهجلا عيمج تذفنتسا اذإو
ذالمك تايصوتلا هذه دمتعت ،هيلإ لصوتلا متي ملو ءارآلا
نـــيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ عاـــبرأ ةـــثالـــث ةــــيــــبــــلــــغأب رــــيــــخأ

اثلث وهو ينوناق باصن لامتكا ساسأ ىلع ،نيتوصملاو
.ءاضعألا ددع

٦١ ةداملا
ةيحصلا بناوجلا

: يتأي ام ىلع فارطألا عجشت –١

جماربو تايجيتارتسا ذيفنتو عضو ىلع عيجشتلا )أ(
ةضّرعملا ةيناكسلا تاعومجملا ةيامحو ديدحت ىلإ يمرت
لمشت نأ نكميو ،ةفيعضلا ناكسلا تائف اميس ال ،رطخلل
ةيملع قئاقح ىلإ دنتست ةيحص ةيهيجوت ئدابم دامتعا

فادهأ عضوو ،قبئزلا تابّكرمو قبئزلل ضرعتلاب قلعتتو
،كلذ رــمألا يضتــقــي اــمــثــيــح ،قــبــئزــلــل ضرــعــتــلا نـــم دـــحـــلـــل
تاعاطقلاو ةماعلا ةحصلا عاطق ةكراشمب ،روهمجلا فيقثتو
،ةكراشملا ىرخألا

ةيئاقوو ةيفيقثت جمارب ذيفنتو عضو ىلع عيجشتلا )ب(
قبئزلل ينهملا ضرعتلاب قلعتتو ةيملع قئاقح ىلع ةمئاق
،قبئزلا تابّكرملو

ةـياــقوــل ةــمــئالملا ةــيــحصلا ةــياــعرــلا تاــمدــخ زــيزــعــت )ج(
وأ قــبــئزــلـــل ضّرـــعـــتـــلا ءاّرـــج ةررضتملا ةـــيـــناـــكسلا تاـــئفـــلا

،اهتياعرو اهجالعو قبئزلا تابّكرمل
ةيحصلا ةينهملاو ةيسسؤملا تاردقلا زيزعتو نيوكت )د(

قبئزلل ضّرعتلا نع ةمجانلا ةيحصلا راطخألا نم ةياقولل
.اهدصرو اهجالعو اهصيخشتو قبئزلا تابكرمو

وأ اياضقلل هثحب ضرعم يف ،فارطألا رمتؤمل يغبني –2
: يتأي امب موقي نأ ،ةحصلاب ةقلعتملا ةطشنألا

،ةـــيملاـــعـــلا ةـــحصلا ةـــمـــظـــنـــم عـــم نواـــعـــتـــلاو رواشتـــلا )أ(
تاذ ةـيـلودـلا تاـمـظـنملا رـئاسو ،ةــيــلودــلا لــمــعــلا ةــمــظــنــمو
،ىضتقملل اقفو ،ةلصلا

ةــمــظــنــم عــم تاــموــلــعملا لداــبــتو نواـــعـــتـــلا زـــيزـــعـــت )ب(
تامظنملا رئاسو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا
.ىضتقملل اقفو ،ةلصلا تاذ ةيلودلا ةيموكحلا

٧١ ةداملا
تامولعملا لدابت

: يتأي ام لدابت ريسيت ىلع فرط لك لمعي –١

ةينوناقلاو ةيداصتقالاو ةينقتلاو ةيملعلا تامولعملا )أ(
نـع تاـموـلـعملا كلذ يف امب ،هـتاـبـكرــمو قــبــئزــلاــب ةــقــلــعــتملا
،ةمالسلاو ةيجولوكيإلا ةيّمسلاو ةيّمسلا

هتابّكرمو قبئزلا جاتنإ ءاهنإ وأ ضفخ نع تامولعملا )ب(
،اهتقالطاو اهتاثاعبناو ،اهيف ةراجتلا وأ اهمادختساو

ًايداــصتقاو ًاــــينقت ةـــيدجملا لــــئادبلا نــــع تاــــمولعملا )ج(
: يتأي امل

،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا ‘١‘
وأ قــبــئزــلا اــهــيــف مدــخــتسي يتــلا عــيــنصتــلا تاــيــلـــمـــع ‘2‘

،قبئزلا تابّكرم
ثاعبنا اهنع جتني يتلا عينصتلا تايلمعو ةطشنألا ‘٣‘

،هتابّكرم وأ قبئزلا قالطإ وأ
ةيئيبلاو ةيحصلا رطاخملا نع تامولعملا كلذ يف امب

،لئادبلا هذهل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا دئاوفلاو فيلاكتلاو
ةـــيـــحصلا راـــثآلاـــب ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــيـــئاـــبوـــلا تاـــموـــلـــعملا )د(

نواـعـتـلاـب كلذو ،هـتاـبـّكرـمو قـبـئزـلـل ضرـعــتــلاــب ةــطــبــترملا
تاذ ىرخألا تامظنملاو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم قيثولا
.ىضتقملل اقفو ،ةلصلا

يف اهيلإ راشملا تامولعملا لدابتت نأ فارطألل زوجي –2
عم نواعتلاب وأ ،ةنامألا ربع وأ ،رشابم لكشب١ ةرقفلا
تايقافتالا تانامأ اهيف امب ،ةلصلا تاذ ىرخألا تامظنملا
.ىضتقملل اقفو ،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا
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ةـــــيـــــفارـــــغجلا قـــــطاـــــنــــــمــــــلــــــل يليــــــثمت دصرو جذاــــــمــــــن )ب(
ةيناكسلا تائفلا ىدل قبئزلا تابّكرمو قبئزلا تايوتسمل

طاسوألا كلذ يف امب ،ةــــــيــــــئيــــــبــــــلا طاسوألا يفو ةــــــفــــــيـــــــعضلا
فــحالسلاو ةــيرــحــبــلا تاــيــيدــثــلاو كاــمسألا لـــثـــم ةـــيوـــيحلا
لدابتو عمج ديعص ىلع نواعتلا كلذكو ،رويطلاو ةيرحبلا
،ةلصلا تاذ ةمئالملا تانّيعلا

ناسنإلا ةحص ىلع هتابّكرمو قبئزلا راثآ تامييقت )ج(
،ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا راثآلا ىلإ ةفاضإ ،ةئيبلاو
،ةفيعضلا ةيناكسلا تائفلاب قلعتي اميف اميس الو

بجومب اهب علطضملا ةطشنألل ةقسنملا تايجهنملا )د(
،”ج”و ”ب”و ”أ“ ةيعرفلا تارقفلا

هـتاـبـّكرـمو قـبـئزـلـل ةــيــئيــبــلا ةرودــلا نــع تاــموــلــعملا )ه(
،”مـكارـتــلاو ىدملا دــيــعــبــلا لاــقــتــنالا كلذ يف امب“ ،اــهــلاــقــتــناو
مظنلا نم ةعومجم يف هتابكرمو قبئزلا ريصمو لوحتو
نيب زــيــيــمــتــلـــل بساـــنملا راـــبـــتـــعالا ءالـــيإو ،ةـــيـــجوـــلوـــكـــيإلا
تاــــقالــــطإلاو أشنملا ةــــيرشبــــلا تاـــــقالـــــطإلاو تاـــــثاـــــعـــــبـــــنالا
نـم ةـيـئيــبــلا هــترودــل قــبــئزــلا ةداــعإو ،قــبــئزــلــل ةــيــعــيــبــطــلا

،ةميدقلا هتابسرت
تابّكرمو قبئزلا يف ةراجتلاب ةقلعتملا تامولعملا )و(

،قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملاو قبئزلا
ينــــقــــتــــلا رــــفاوــــتــــلا نأشب ثوــــحــــبــــلاو تاــــموــــلـــــعملاو )ز(

،قـبـئزـلا نـم ةـيـلاخلا تاـيـلـمـعـلاو تاــجــتــنــمــلــل يداصتــقالاو
ةــيــئيــبــلا تاسراــمملا لضفأو ةــحاــتملا تاــيـــنـــقـــتـــلا لضفأو

.اهدصرو هتابّكرمو قبئزلا تاقالطإو تاثاعبنا ضفخل
ىلع دـمـتـعــت نأ ،ىضتــقــمــلــل اــقــفو ،فارــطألل يغــبــنــي –2

اـهـعالـطضا دـنــع ةــمــئاــقــلا ثوــحــبــلا جمارــبو دصرــلا تاــكــبش
.١ ةرقفلا يف ةددحملا ةطشنألاب

٠٢ ةداملا
ذيفنتلا ططخ

عضي نأ ،يلوأ مييقت ءارجإ بقع ،فرط لكل زوجي –١
ءاــفوـــلـــل ،ةـــيـــلحملا هـــفورـــظ يعارـــت ذـــيـــفـــنـــت ةـــطـــخ قـــبـــطـــيو
ةطخ يأ ةلاحإ نّيعتيو .ةيقافتالا هذه بجومب تامازتلالاب
.اهدادعإ دعب تقو عرسأ يف ةنامألا ىلإ عونلا اذه نم

ذيفنتلاب ةصاخلا هتطخ ضرعتسي نأ فرط لكل زوجي –2
ىلإ عوجرلابو ةيلحملا هفورظ كلذ يف ايعارم اهثدحي نأو
نــــم كلذ رــــيــــغو فارــــطألا رمتؤم نــــع ةرداصلا تاـــــهـــــيـــــجوـــــتـــــلا
.ةلصلا تاذ تاهيجوتلا

ةدراولا لامعألاب اهعالطضا ىدل ،فارطألا ىلع نّيعتي –٣
نيينطولا ةحلصملا باحصأ ريشتست نأ ،2و١ نيترقفلا يف

اـهضارـعـتساو اـهذـيـفـنـتو ذـيـفـنـتـلــل اــهــطــطــخ عضو رــيسيــتــل
.اهثيدحتو

نأشب اهنيب اميف قيسنتلاب موقت نأ ًاضيأ فارطألل –٤
.ةيقافتالا هذه ذيفنت ريسيت ىلإ ةيمارلا ةيميلقإلا ططخلا

تامولعملا لدابت ديعص ىلع نواعتلا ةنامألا رسيت –٣
تاذ تاـــمـــظـــنملا عـــم كلذــــكو ،ةداملا هذــــه يف اــــهــــيــــلإ راشملا
فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ اهيف امب ،ةلصلا

ةدراولا تامولعملا ىلإ ةفاضإو .ىرخألا ةيلودلا تاردابملاو
ةمدقملا تامولعملا لمشت تامولعملا هذه نإف ،فارطألا نم
ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا نم
تاسسؤملا نـــمو ،قـــبـــئزـــلا لاـــجــــم يف ةرــــبــــخ اــــهــــيدــــل يتــــلا
.ةربخلا كلتب عتمتت يتلا ةيلودلاو ةينطولا

تامولعملا لدابتل ةينطو لاصتا ةطقن فرط لك نيعي –٤
فارطألا ةقفاومب قلعتي ام كلذ يف امب ،ةيقافتالا هذه راطإ يف

.٣ ةداملا بجومب ةدروتسملا
ةصاخلا تامولعملا ربتعت ال ،ةيقافتالا هذه ضارغأل –٥

فارطألا موقتو .ةيّرس تامولعم ةئيبلاو ناسنإلا ةمالسو ةحصب
ةيامحب ةيقافتالا هذهب المع ىرخألا تامولعملا لدابتت يتلا
.ةلدابتم ةروصب هيلع قفتم وه ام قفو ةيّرس تامولعم يأ

٨١ ةداملا
هفيقثتو هتيعوتو روهمجلا مالعإ

ريسيتو زيزعتب ،هتايناكمإ دودح يف ،فرط لك موقي –١
: يتأي ام

: نع ةحاتملا تامولعملاب روهمجلا ديوزت )أ(
،هتابكرمو قبئزلل ةيئيبلاو ةيحصلا راثآلا ‘١‘
،هتابكرمو قبئزلا لئادب ‘2‘
.٧١ ةداملا نم١ ةرقفلا يف ةددحملا عيضاوملا ‘٣‘
رـــيوـــطـــتـــلاو ثوـــحـــبـــلا تالاـــجـــم يف هـــتـــطشنأ جئاــــتــــن ‘٤‘

،٩١ ةداملا بجومب دصرلاو
هذه بجومب هتامازتلاب ءافولا ىلإ ةيمارلا هتطشنأ ‘٥‘

.ةيقافتالا
قلعتي اميف روهمجلا ةيعوتو بيردتلاو فيقثتلا )ب(

،ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع هتابّكرمو قبئزلل ضّرعتلا رثأب
ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا عم نواعتلاب
اـقـفو ،ةــفــيــعضلا ةــيــناــكسلا تاــئفــلاو ةــلصلا تاذ ةــيــموــكحلا
.ىضتقملل

رابتعالا يلوي وأ ةدوجوملا تايلآلا فرط لك مدختسي –2
اقفو ،تاثولملا لقنو قالطإ تالجس لثم ،تايلآ عضول
هتايمك تاريدقت نع تامولعملا رشنو عمجل ،ىضتقملل
اهقالطإ وأ اهثاعبنا متي يتلا هتابّكرمو قبئزلا نم ةيونسلا
.ةيرشبلا ةطشنألا لالخ نم اهنم صلختلا وأ

٩١ ةداملا
دصرلاو ريوطتلاو ثوحبلا

ىلإ ،اهتاردقو اهفورظ ةاـــعارم عـــم ،فارـــطألا ىـــعست –١
: يتأي ام نيسحتو دادعإ

هـتاـبـّكرـمو قـبــئزــلا كالــهــتساو مادــخــتسال درــج مــئاوــق )أ(
هايملا يف اهتاقالطإو وجلا ىلإ أشنملا ةيرشبلا اهتاثاعبناو
،يضارألاو
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١٢ ةداملا
غالبإلا

فارطألا رمتؤم ىلإ ،ةنامألا قيرط نع ،فرط لك مدقي –١
ةيقافتالا هذه ماكحأ ذيفنتل اهذختا يتلا ريبادتلا نع ريراقت
دق يتلا ةلمتحملا تايدحتلاو ريبادتلا كلت ةيلاعف ىدم نعو
.ةيقافتالا فادهأ قيقحت يف ههجاوت

وحنلا ىلع تامولعملا هريراقت يف فرط لك جردي –2
.ةيقافتالا هذه نم٩ و8 و٧ و٥ و٣ داوملا يف بولطملا

ةلأسم يف لوألا هعامتجا ناّبإ فارطألا رمتؤم ّتبي –٣
عم ،فارطألا هعبتت نأ بجي يذلا غالبإلا لكشو تيقوت
تاذ ىرخألا تايقافتالا عم غالبإلا قيسنت باوصتسا ةاعارم
.تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ةلصلا

٢٢ ةداملا
ةيلاعفلا تامييقت

ءادتبا ،ةيقافتالا هذه ةيلاعف ىدم فارطألا رمتؤم مّيقي –١
ةيقافتالا لوخد خيرات دعب ماوعأ ةتس نع ديزت ال ةرتف نم
اــهررــقــي تارــتــف ىلع كلذ دــعــب يرود لــكشبو ،ذاــفــنــلا زـــيـــح
.فارطألا رمتؤم

هعامتجا ناّبإ ،فارطألا رمتؤم أدبي ،مييقتلا ريسيتلو –2
نع ةنراقم دصر تانايبب هديوزتل تابيترتلا عضوب ،لوألا

كلذكو ،ةئيبلا يف اهلاقتناو قبئزلا تابّكرمو قبئزلا دوجو
ةظحالملا قبئزلا تابّكرمو قبئزلا تايوتسم يف تاهاجتالا

.ةفيعضلا ةيناكسلا تائفلاو ةيئايحألا طاسوألا يف

ةيئيبلاو ةيملعلا تامولعملا ساسأ ىلع مييقتلا ىرجي –٣
: كلذ يف امب ،ةحاتملا ةيداصتقالاو ةيلاملاو ةينقتلاو

رمتؤم ىلإ ةمدقملا ىرخألا دصرلا تامولعمو ريراقتلا )أ(
،2 ةرقفلاب المع فارطألا

،١2 ةداملاب المع ةمدقملا ريراقتلا )ب(

،٥١ ةداملاب المع ةمدقملا تايصوتلاو تامولعملا )ج(

ريس نأشب ةلصلا تاذ ىرخألا تامولعملاو ريراقتلا )د(
ةــقــلــعــتملاو ةــيــقاــفــتالا هذــه ىضتــقمب ةــمــئاــقــلا تاــبـــيـــترـــتـــلا

.تاردقلا ءانبو ايجولونكتلا لقنو ةيلاملا تادعاسملاب
٣٢ ةداملا

فارطألا رمتؤم

.فارطألل رمتؤم صنلا اذه بجومب أشني –١

ريدملا نم ةوعدب فارطألا رمتؤمل لوألا عامتجالا دقعني –2
زواجتي ال دعوم يف ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا

دعبو .ذافنلا زيح ةيقافتالا هذه لوخد خيرات دعب ةدحاو ةنس
تارتف ىلع فارطألا رمتؤمل ةيداعلا تاعامتجالا دقعت كلذ
.رمتؤملا اهررقي ةمظتنم

يف فارــطألا رمتؤمل ةــيــئاــنــثــتسا تاــعاــمــتـــجا دـــقـــعـــت –٣
ىلع ءانب وأ ،ةيرورض رمتؤملا اهاري امبسح ىرخأ تاقوأ

فارطألا ددع ثلث هديؤي نأ طرشب ،فرط يأ نم يّطخ بلط
ةــــناــــمألا غــــلــــبــــت نأ دــــعــــب رــــهشأ ةــــتس نوضغ يف ،لـــــقألا ىلع
.بلطلا اذهب فارطألا

هل عامتجا لوأ يف ءارآلا قفاوتب فارطألا رمتؤم قفاوي –٤
هـــتاـــئيـــه نـــم يأل وأ هـــل ،ةــــيــــلاــــم دــــعاوــــقو يلخاد ماــــظــــن ىلع
لمع ريس مظنت يتلا ةيلاملا ماكحألا ىلإ ةفاضإ ،ةيعرفلا
.صوصنلا كلت دمتعيو ،ةنامألا

دــيــق ةــيــقاــفــتالا هذــه ذــيـــفـــنـــت فارـــطألا رمتؤم يقـــبـــي –٥
ماـــهملا رـــمتؤملا يدؤـــيو .نـــيرمتسملا مـــييقتلاو ضارـــعتسالا
،ةياغلا هذهل اقيقحتو .ةيقافتالا هذه بجومب هيلإ ةلكوملا

: يتأي امب فارطألا رمتؤم موقي

ذيفنتل ةيرورض اهاري يتلا ةيعرفلا تائيهلا ءاشنإ )أ(
،ةيقافتالا هذه

ةــيــلودــلا تاـــمـــظـــنملا عـــم ،ءاضتـــقالا دـــنـــع ،نواـــعـــتـــلا )ب(
رـيـغ تاـمـظـنملاو ةـيـلودــلا ةــيــموــكحلا تاــئيــهــلاو ةصتــخملا
،ةيموكحلا

هل حاتت يتلا تامولعملا عيمجل مظتنملا ضارعتسالا )ج(
،١2 ةداملاب المع ةنامأللو

ةــــنجل لبق نـــــم هـــيلإ مدقت تاــــيصوت يأ يف رــــظنلا )د(
،لاثتمالاو ذيفنتلا

قيقحتل ايرورض هاري يفاضإ ءارجإ يأ ذاختاو ثحب )ه(
،ةيقافتالا هذه فادهأ

.٥ ةداملاو٤ ةداملاب المع ءابو فلأ نيقفرملا ضارعتسا )و(

ةلاكولاو ةصصختملا اهتالاكوو ةدحتملا ممألل زوجي –٦
هذه يف افرط تسيل ةلود يأ كلذكو ،ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا
فارـطألا رمتؤم تاــعاــمــتــجا يف ةــلــثمم نوــكــت نأ ،ةــيــقاــفــتالا

تناك ءاوس ،ةلاكو وأ ةئيه يأ لوبق زوجيو .بقارم ةفصب
صاصتخا تاذ ةيموكح ريغ وأ ةيموكح وأ ةيلود وأ ةينطو

ةــناــمألا تغــلــبأو ةــيــقاــفــتالا هذــه اــهــلــمشت يتــلا لـــئاسملا يف
فارطألا رمتؤمل عامتجا يف ةلثمم نوكت نأ يف اهتبغرب
فارـــــطألا ثلـــــث كلذ ىلع ضرـــــتـــــعـــــي مـــــل اـــــم ،بقارـــــم ةـــــفصب
مهتكراشمو نيبقارملا لوبق عضخيو .لقألا ىلع ةرضاحلا
.فارطألا رمتؤم هدمتعي يذلا يلخادلا ماظنلل

٤٢ ةداملا
ةنامألا

.ةنامأ صنلا اذه بجومب أشنت –١

: ةيتآلا فئاظولاب ةنامألا علطضت –2

هتائيهو فارطألا رمتؤم تاعامتجال تابيترتلا عضو )أ(
،ىضتقملل اقفو تامدخلاب اهديوزتو ةيعرفلا

اـــمــــيس الو ،فارــــطألا ىلإ ةدــــعاسملا ميدــــقــــت رــــيسيــــت )ب(
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لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملا نم فرط يأل زوجي –٣
قــلــعــتـــي اـــمـــيـــف رـــثألا سفـــن هـــل اـــنالـــعإ ردصي نأ يداصتـــقالا

.2 ةرقفلل اقفو كلذو ميكحتلاب

نأ ىلإ ايراس٣ وأ2 ةرقفلاب المع رداصلا نالعإلا لظي –٤
ةثالث ءاضقنا نيحل وأ هماكحأل اقفو هنايرس ةرتف يضقنت
.عيدولا ىدل هئاغلإب يّطخ راعشإ عاديإ دعب رهشأ

ءاغلإ راعشإ ميدقت وأ نالعإ يأ نايرس ءاـضقنا رـــثؤي ال  –٥
دق يتلا تاءارجإلا يف لئاسولا نم ةليسو يأب ديدج نالعإ وأ
ةيلودلا لدعلا ةمكحم وأ ميكحت ةئيه يأ مامأ رظنلا ديق نوكت
.كلذ فالخ ىلع ةعزانملا يف نافرطلا قفتي مل ام

ةــيوست ةــلــيسو سفــن ةــعزاــنملا اــفرـــط لـــبـــقـــي مـــل اذإ –٦
نم انكمتي مل اذإو ،٣ ةرقفلا وأ2 ةرقفلاب المع ةعزانملا

١ ةرقفلا يف ةروكذملا لئاسولا قيرط نع امهتعزانم ةيوست
راطخإب نيفرطلا دحأ مايق دعب ارهش رشع ينثا ةدم لالخ
ىلإ ةعزانملا لاحت ،امهنيب ةعزانم دوجوب رخآلا فرطلا

.ةــــعزاــــنملا يفرــــط نــــم يأ بلــــط ىلع ءاــــنــــب قــــيــــفوــــت ةـــــنجل
ءاه قفرملا نم يناثلا ءزجلا يف ةدراولا تاءارجإلا قبطنتو
.ةداملا هذه بجومب قيفوتلا ىلع

٦٢ ةداملا
ةيقافتالا تاليدعت

.ةيقافتالا هذهل تاليدعت حرتقي نأ فرط يأل زوجي –١

رـــمتؤمل عاـــمتجا يف ةـــيقافتالا هذــــه تالـــيدعت دــــمتعت –2
ةيقافتالا هذهل حرتقم ليدعت يأ صن ةنامألا غّلبتو .فارطألا
هدامتعا هيف حرتقيس يذلا عامتجالا دعوم لبق فارطألا ىلإ
ىلع نيعّقوملا اضيأ ةنامألا غلبتو .لقألا ىلع ،رهشأ ةتسب
،عيدولا كلذك اهب غّلبتو ةحرتقملا تاليدعتلاب ةيقافتالا هذه
،ملعلل

ىلع قافتا ىلإ لصوتلل اهدهج ىراصق فارطألا لذبت –٣
اذإو .ءارآلا قـــفاوـــتـــب ةـــيـــقاـــفـــتالا هذــــهــــل حرــــتــــقــــم لــــيدــــعــــت يأ
يف قفاوت ىلإ لصوتلا ىلإ ةيمارلا دوهجلا عيمج تذفنتسا
،ريخأ لحك ،ليدعتلا دمتعي ،قافتا ىلإ لصوتلا نود ،ءارآلا

ةتوصملاو ةرضاحلا فارطألا تاوصأ عابرأ ةثالث ةيبلغأب
.عامتجالا يف

فارطألا عيمج ىلإ دمتعملا ليدعتلا عيدولا لسري –٤
.هرارقإ وأ هلوبق وأ هيلع قيدصتلل

وأ ليدعت يأ ىلع قيدصتلاب ةباتك عيدولا راطخإ متي –٥
٣ ةرقفلل اقفو دمتعي ليدعت يأ ذافن أدبيو .هرارقإ وأ هلوبق
موـيــلا نــم اراــبــتــعا هــب مازــتــلالا تلــبــق يتــلا فارــطألل ةــبسنــلاــب
وأ هلوبق وأ هيلع قيدصتلا كوكص عاديإ خيرات دعب نيعستلا
تناك يتلا ،لقألا ىلع ،فارطألا عابرأ ةثالث لبق نم هرارقإ
كلذ دـعــب لــيدــعــتــلا ذاــفــن أدــبــيو .لــيدــعــتــلا داــمــتــعا تقو اــفارــطأ
كلذ عاديإ خيرات دعب نيعستلا مويلا يف رخآ فرط يأل ةبسنلاب
.هرارقإ وأ هلوبق وأ ليدعتلا اذه ىلع هقيدصت ةقيثو فرطلا

اهتاداصتقا رمت يتلا فارطألاو ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا
،اهبلط ىلع ءانب ،ةيقافتالا هذه ذيفنت يف ،لاقتنا ةلحرمب

تاــئيــهــلا تاــناــمأ عــم ،ىضتــقــمــلــل اـــقـــفو ،قـــيسنـــتـــلا )ج(
ةقلعتملا ىرخألا تايقافتالا اميس الو ،ةلصلا تاذ ةيلودلا

،تايافنلاو ةيئايميكلا داوملاب

ةــــلصتملا تاــــموــــلــــعملا لداــــبـــــت يف فارـــــطألا ةدـــــعاسم )د(
،ةيقافتالا هذه ذيفنتب

ةدراولا تامولعملا ىلإ ادانتسا ةيرود ريراقت دادعإ )ه(
،ةـــحاتملا تاــمولعملا نــم اــــهريغو١2و٥١ نيـــتداملاب الـــمع
،فارطألل اهتحاتإو

دق اميف ،فارطألا رمتؤم نم ماع هيجوتب ،لوخدلا )و(
اهفئاظو ءادأل ةيدقاعتلاو ةيرادإلا تابيترتلا نم ًامزال نوكي
،ةيلاعفب

،ةيقافتالا هذه يف ةددحملا ىرخألا ةنامألا فئاظو ءادأ )ز(
.فارطألا رمتؤم اهررقي يتلا فئاظولا نم اهريغو

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا يدؤي –٣
فارطألا رمتؤم ررقي مل ام ،ةيقافتالا هذهل ةنامألا فئاظو
نأ ةتوصملاو ةرضاحلا فارطألا ددع عابرأ ةثالث ةيبلغأب
تاــمــظــنملا نــم رــثــكأ وأ ةدــحاو ىلإ ةــناــمألا فــئاـــظو لـــكوـــي
.ىرخألا ةيلودلا

ةيلودلا تائيهلا عم رواشتلاب ،فارطألا رمتؤمل زوجي –٤
ةنامألا نيب قيسنتلاو نواعتلا زيزعت ىلع لمعلا ،ةصتخملا

ةيـئاـيـمـيـكـلا داوملاـب ةـقـلـعـتملا ىرـخألا تاـيـقاـفـتالا تاـناـمأو
تائيهلا عم رواشتلاب ،فارطألا رمتؤمل زوجيو .تايافنلاو
هذه نأشب ةيفاضإ تاهيجوت مدقي نأ ،ةصتخملا ةيلودلا
.ةلأسملا

٥٢ ةداملا
تاعزانملا ةيوست

اميف اهنيب ةعزانم يأ ةيوست ىلإ فارطألا ىعست –١
ضوافتلا قيرط نع ةيقافتالا هذه قيبطت وأ ريسفتب قلعتي
.اهسفنب اهراتخت ىرخأ ةيملس قرط يأ وأ

اهرارقإ وأ اهلوبق وأ ةيقافتالا هذه ىلع قيدصتلا دنع –2
فرط يأل زوجي ،قحال تقو يأ يف وأ اهيلإ مامضنالا وأ
كص يف ،نلعي نأ ،يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم سيل

وأ ريسفتب قلعتت ةعزانم يأ صخي اميف عيدولل مدقي يطخ
وأ نيتيتآلا نيتليسولا ىدحإب هفارتعا نع ،ةيقافتالا قيبطت
يأ ءازإ تاـــــعزانملا ةـــيوــــستل ،مازــــــلإلا لــــيبس ىلـــــع ،امهيتلك
: مازتلالا سفن لبقي فرط

نم لوألا ءزجلا يف ةنّيبملا تاءارجإلل ًاقفو ميكحتلا )أ(
،ءاه قفرملا

.ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلع ةعزانملا ضرع )ب(
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٧٢ ةداملا
اهليدعتو تاقفرملا دامتعا

امو ،اهنم أزجتي ال اءزج ةيقافتالا هذه تاقفرم لكشت -١
هذه ىلإ ةراشإ ةيأ لكشت ،كلذ فالخ ىلع ةحارص صني مل
.اهل تاقفرم يأ ىلإ هتاذ تقولا يف ةراشإ ةيقافتالا

هذه ذافن ءدب دعب دمتعت ةيفاضإ تاقفرم يأ رصتقت –2
وأ ةينقتلا وأ ةيملعلا وأ ةيئارجإلا لئاسملا ىلع ،ةيقافتالا
.ةيرادإلا

يأ ذافنو دامتعاو حارتقا ىلع يتآلا ءارجإلا قبطني –٣
: ةيقافتالا هذهل ةيفاضإ تاقفرم

اقبط دمتعتو ةيقافتالا هذهل ةيفاضإ تاقفرم حرتقت )أ(
،٦2 ةداملا نم٣ ىلإ١ تارقفلا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل

يفاضإ قفرم يأ لوبق عيطتسي ال فرط يأ موقي )ب(
مايق خيرات نم ةنس نوضغ يف كلذب ةباتك عيدولا راطخإب
نود ،عـيدوـلا غــّلــبــيو .قــفرملا كلذ داــمــتــعاــب هــغالــبإب عــيدوــلا

فرط يأل زوجيو .هاقلتي راطخإ يأب فارطألا عيمج ،ريخأت
هراطخإ بحسي هنأب ،ايطخ ،عيدولا رطخي نأ تقو يأ يف

ذافن أدبي كلذ دنعو ،يفاضإ قفرم يأ لوبق مدعب قباسلا
،”ج“ ةيعرفلا ةرقفلل اقفو فرطلا اذهل ةبسنلاب قفرملا

عــيدوــلا مــيــمــعــت خــيراــت نــم ةدــحاو ةــنس ءاضقــنا دــنـــع )ج(
اذـفاـن قــفرملا حــبصي ،يفاضإ قــفرــم يأ داــمــتــعاــب غــيــلــبــتــلــل
لوبقلا مدعب اراطخإ مدقت مل يتلا فارطألا عيمجل ةبسنلاب
.”ب“ ةيعرفلا ةرقفلا ماكحأل اقفو

تالـــــيدعت يأ ذاــــفن ءدــــبو داـــمتعاو حارـــتقا عـــضخي –٤
حارتقا يف ةعبتملا تاءارجإلا سفنل ةيقافتالا هذه تاقفرمل
،ةـيـقاــفــتالا هذــهــل ةــيــفاضإ تاــقــفرــم يأ ذاــفــن ءدــبو داــمــتــعاو
يأل ةبسنلاب هذافن أدبي ال ام قفرمل ليدعت يأ نأ ءانثتساب

اــقــفو تاــقــفرملا لــيدــعــت نأشب اــنالـــعإ مدـــق دـــق نوـــكـــي فرـــط
ليدعتلا اذه ذافن أدبي ،ةلاحلا هذه يفو .٠٣ ةداملا نم٥ ةرقفلل
يذلا خيراتلا دعب نيعستلا مويلا يف فرطلا اذهل ةبسنلاب
وأ هرارقإ وأ هلوبق وأ هقيدصت كص عيدولا ىدل هيف عدوأ
.ليدعتلا اذهب قلعتي اميف همامضنا

ليدعتب قفرم ىلع ليدعت وأ يفاضإ قفرم لصتا اذإ –٥
زيح ليدعتلا وأ يفاضإلا قفرملا لخدي ال ،ةيقافتالا هذهل
.ذافنلا زيح ةيقافتالا ليدعت لخدي نأ ىلإ ذافنلا

٨٢ ةداملا
تيوصتلا قح

اميف ،دحاو توص ةيقافتالا هذه يف فرط لكل نوكي –١
.2 ةرقفلا يف هيلع صوصنم وه ام ادع

اهقح يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ سرامت –2
قاــــــــطــــــــن يف لــــــــخدــــــــت يتـــــــــلا لـــــــــئاسملا نأشب تيوصتـــــــــلا يف

لودلا ددعل ٍواسم تاوصألا نم ددعب اهئالدإب ،اهصاصتخا

هذه سرامت الو .ةيقافتالا يف افارطأ نوكت يتلا اهيف ءاضعألا
اهلود نم ةلود يأ تناك اذإ تيوصتلا يف اهقح ةمظنملا
.سكعلاب سكعلاو ،تيوصتلا يف اهقح سرامت ءاضعألا

٩٢ ةداملا
عيقوتلا

،وـتوـماـموـك يف ةـيـقاـفـتالا هذـه ىلع عــيــقوــتــلا باــب حــتــفــي
لــماــكــتــلــل ةــيــمــيــلــقإلا تاــمــظـــنملاو لودـــلا عـــيـــمجل ناـــباـــيـــلا
ةنس ربوتكأ / لوألا نيرشت١١و٠١ خيراتب يداصتقالا

ىتح كرويوين يف ةدحتملا ممألا رقم يف كلذ دعبو ،٣١٠2
.٤١٠2 ةنس ربوتكأ/لوألا نيرشت٩ خيرات

٠٣ ةداملا
مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا

رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلل ةيقافتالا هذه عضخت –١
.يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملاو لودلا بناج نم
تاــمــظــنملاو لودــلــل ةــيـــقاـــفـــتالا ىلإ ماـــمضنالا باـــب حـــتـــفـــيو
يلاـتـلا موــيــلا نــم اراــبــتــعا يداصتــقالا لــماــكــتــلــل ةــيــمــيــلــقإلا
قيدصتلا كوكص عدوتو .اهيلع عيقوتلا باب لافقإ خيراتل
.عيدولا ىدل مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ

حبصت يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ نوكت –2
ءاضعألا لودلا نم يأ نوكي نأ نودب ،ةيقافتالا هذه يف افرط
نـع ةـئشاـنـلا تاـمازـتـلالا عـيـمـجـب ةـمزـلـم ،اـهـيـف ًاـفرـط اــهــيــف
نم رثكأ وأ ةدحاو نوكت يتلا تامظنملا ةلاح يفو .ةيقافتالا
ةمظنملا ىلوتت ،ةيقافتالا هذه يف افرط اهيف ءاضعألا لودلا

ءاــفوــلا نــع اــهــنــم لـــك ةـــيـــلوؤسم يف ّتــــبـــلا ءاضعألا اـــهـــلودو
زوجي ال ،تالاحلا هذه يفو .ةيقافتالا بجومب اهتامازتلاب
تقولا يفو اعم سرامت نأ اهيف ءاضعألا لودلاو ةمظنملل
.ةيقافتالا نع ةئشانلا قوقحلا ،هتاذ

يف يداــــصتقالا لــــماكتلل ةـــيميلقإ ةـــمظنم يأ نــــلعت –٣
ىدم اهمامضنا وأ اهرارقإ وأ اهلوبق وأ اهقيدصت كوكص

رطختو .ةيقافتالا هذه اهمظنت يتلا لئاسملاب اهصاصتخا
هرودب رطخي يذلا ،عيدولا اضيأ ليبقلا اذه نم ةمظنم يأ
.اهصاصتخا قاطن ىلع أرطي ةلص يذ ليدعت يأب ،فارطألا

لــــــماــكتلل ةــــــيميلقإ ةـــــــمظنم وأ ةــــــلود لــــــــك عـــــــجشت –٤
وأ اــــهـــــقـــــيدصت تقو ةـــــناـــــمألا ىلإ لـــــيحت نأ ىلع يداصتـــــقالا

نـع تاـموـلـعـم ةـيـقاـفـتالـل اـهـماـمضنا وأ اـهرارــقإ وأ اــهــلوــبــق
.ةيقافتالا ذيفنتل اهريبادت

وأ هلوبق وأ هقيدصت كص يف نلعي نأ فرط يأل زوجي –٥
زيح لخدي ال ام قفرمل ليدعت يأ نأ همامضنا وأ هرارقإ
وأ هلوبق وأ هقيدصت كص عاديإ دنع ّالإ هل ةبسنلاب ذافنلا
.ليدعتلا كلذب قلعتملا همامضنا وأ هرارقإ

١٣ ةداملا
ذافنلا ءدب

خيرات دعب نيعستلا مويلا يف ةيقافتالا هذه ذافن أدبي –١
وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كوكص نم نيسمخلا كصلا عاديإ
.مامضنالا وأ رارقإلا



٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٩
19م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٠١

ةنس ءاضقناب اذفان ليبقلا اذه نم باحسنا يأ نوكي –2
يف وأ باـــحسنالا راـــطـــخإ عـــيدوـــلا مـــّلست خــــيراــــت ىلع ةدــــحاو
.باحسنالا راطخإ يف ددحتي امبسح قحال خيرات

٤٣ ةداملا

عيدولا

.ةيقافتالا هذهل عيدولا وه ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نوكي

٥٣ ةداملا
صوصنلا ةيّجح

هصوصن ىواستـــــت يذـــــلا ،ةـــــيــــــقاــــــفــــــتالا هذــــــه لصأ عدوــــــي
ةـيـبرــعــلاو ةــيــنــيصلاو ةــيسورــلاو ةــيزــيــلــكــنإلاو ةــيــناــبسإلا

.عيدولا ىدل ةيجحلا يف ةيسنرفلاو

بسح نولّوخملا ،هاندأ نوعّقوملا ماق ،مدقت امل اتابثإو
.ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلاب ،لوصألا

نيرشت رهش نم رشاعلا مويلا يف ،نابايلا ،وتوماموك يف
.رشع ةثالثو نيفلأ ماع نم ربوتكأ/لوألا

ةيميلقإ ةمظنم وأ ةلود يأل ةبسنلاب ةيقافتالا ذافن أدبي –2
وأ اهلبقت وأ ةيقافتالا هذه ىلع قدصت يداصتقالا لماكتلل
كوكص نم نيسمخلا كصلا عاديإ دعب اهيلإ مضنت وأ اهرقت
دعب نيعستلا مويلا يف مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا

لــماــكــتــلـــل ةـــيـــمـــيـــلـــقإلا ةـــمـــظـــنملا وأ ةـــلودـــلا هذـــه عادـــيإ خـــيراـــت
.اهمامضنا وأ اهلوبق وأ اهرارقإ وأ اهقيدصت كص يداصتقالا

نم عدوم كص يأ ربتعي ال ،2 و١ نيترقفلا ضارغأل –٣
ايفاضإ اكص يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ لبق
.ةمظنملا كلت يف ءاضعألا لودلا اهتعدوأ يتلا كوكصلل

٢٣ ةداملا
تاظفحتلا

.ةيقافتالا هذه ىلع تاظفحت يأ ءادبإ زوجي ال

٣٣ ةداملا
باحسنالا

تقو يأ يف ةيقافتالا نم بحسني نأ فرط يأل زوجي –١
كلذل ةبسنلاب اهذافن ءدب خيرات نم تاونس ثالث يضم دعب
.عيدولا ىلإ يطخ راطخإ هيجوتب كلذو ،فرطلا

قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا

ىلع يوتحت يتلا ةضفلاو كنزلا يديسكأ نم ةعونصملا ةيرزلا تايراطبلا ادع ام ،تايراطبلا
ىلع ةيوتحملاو كنزلا نم ةعونصملا ةيئاوهلا ةيرزلا تايراطبلاو %2 < ةبسنب قبئزلا
%2 < ةبسنب قبئزلا

تالّحرملاو عطاوقلاو ةقدلا ةيلاعلا دقفلا وأ ةعسلا سايق رطانق ادع ام ،تالّحرملاو عطاوقلا
نم هيلع يوتحت ام ديزي ّالأ ىلع ،مكحتلاو ةبقارملا ةزهجأ يف ةيلاعلا ةبذبذلا تاذ ةيكلساللا
لّحرم وأ حاتفم وأ ةرطنق لكل غلم٠2 نع قبئزلا

نم هيلع يوتحت ام ديزيو طاو٠٣   ةماعلا ةرانإلا ضارغأل ةريغصلا تنسرولفلا حيباصم
حابصم ةلعشم لكل غلم٥ نع قبئزلا

حمسي نل يذلا خيراتلا
وأ جتنملا عينصتب هدعب

هريدصت وأ هداريتسا
)ّصلختلا خيرات(

٠2٠2

٠2٠2

٠2٠2

٤ ةداملا نم١ ةرقفلل ةعضاخلا تاجتنملا : لوألا ءزجلا

≥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلأ قفرملا
قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا
: قفرملا اذه نم ةيتآلا تاجتنملا ىنثتست
،ةي ركسعلا تامادختساللو يندملا عافدلل ةيساسألا تاجتنملا )أ(
،يعجرم رايعمك مادختساللو ،سايقلا ةزهجأ ةرياعمو ،ثحبلا ضارغأل تاجتنم )ب(
تاحولل يجراخلا دورتكلإلا تاذ تنسرولفلا حيباصمو ،درابلا طبهملا تاذ تنسرولفلا حيباصمو ،تالّحرملاو عطاوقلا )ج(

،هب ةضاعتسالل بسانم قبئزلا نم لاخ ليدب دجوي مل اذإ ،سايقلا ةزهجأو ةينورتكلإلا ضرعلا
،ةينيدلا وأ ةيديلقتلا تاسرامملا يف ةلمعتسملا تاجتنملا )د(
.ةظفاح ةدامك لاسريمويثلا ىلع يوتحت يتلا ميعطتلا لاصمأ )ـه(
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قبئزلا اهيلإ فاضملا تاجتنملا

: ةماعلا ةرانإلا ضارغأل ةيطخلا تنسرولفلا حيباصم
٥ نع قبئزلا نم هيلع يوتحت ام ديزيو طاو٠٦ < طيرشلا ةيثالثلا تنسرولفلا حيباصم )أ(
حابصم لكل غلم
لكل غلم٠١ نع ديزي قبئزلا نم هيوتحت امو طاو٠٤    تافسوفولاهلا روفسوف حيباصم )ب(
حابصم

ةلماشلا ةرانإلا ضارغأل لمعتستو قبئزلا راخبل عفترملا طغضلاب لمعت يتلا حيباصملا

دورتكلإلا تاذ تنسرولفلا حيباصمو درابلا طبهملا تاذ تنسرولفلا حيباصم يف قبئزلا
: ةينورتكلإلا ضرعلا تاحولل يجراخلا
حابصم لكل غلم٥,٣ نع قبئزلا نم هيلع يوتحت ام ديزيو  )ملم٠٠٥     ( ةريصقلا )أ(
غلم٥ نع قبئزلا نم هيلع يوتحت ام ديزيو  )ملم٠٠٥١     و  ملم٠٠٥  >( لوطلا ةطسوتملا )ب(
حابصم لكل
حابصم لكل غلم٣١ نع قبئزلا نم هيلع يوتحت ام ديزيو )ملم٠٠٥١ >( ةليوطلا )ج(

كلذ يف امب ،)نويلملاب دحاو ءزج نع قبئزلا نم هيلع يوتحت ام ديزيو( ليمجتلا داوم
مدختسي ثيح نيعلا ةقطنم ليمجت داوم اهنم ىنثتسيو ،ةرشبلا حيتفتل ميركلاو نوباصلا
)١( )نومأمو لاّعف ليدب اهل دجوي الو ةظفاح ةدامك قبئزلا

حورجلل ةيعضوملا تارهطملاو ،ةيئايحألا تاديبملاو ،تافآلا تاديبم

يف ةبّكرملا ةينورتكلإلا ريغ سايقلا ةزهجأ ادع ام ،ةيتآلا ةينورتكلإلا ريغ سايقلا ةزهجأ
نم ٍلاخ ليدب اهل دجوي ال يتلاو ةقدلا يلاعلا سايقلا يف ةـــــمدختسملا وأ ةرــــيبكلا تادــــــعملا
: قبئزلا

،تارتمورابلا )أ(

،ةبوطرلا سايق ةزهجأ )ب(

،طغضلا سيياقم )ج(

،ةرارحلا سيياقم )د(

مدلا طغض سيياقم )ـه(

حمسي نل يذلا خيراتلا
وأ جتنملا عينصتب هدعب

هريدصت وأ هداريتسا
)ّصلختلا خيرات(

٠2٠2

٠2٠2

٠2٠2

٠2٠2

٠2٠2

≥

≥

≥

.قبئزلا نم ةرزن تاثولم ىلع ةيوتحملا ميركلا وأ نوباصلا وأ ليمجتلا داوم جاردإ دصقلا سيل )١(
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فاضملا تاجتنملا
قبئزلا اهيلإ

نانسألا مغالم

ماكحألا

فورظلا ،نانسألا مغالم لامعتسا نم يجيردتلا صلختلل فرطلا اهذختي يتلا ريبادتلا يعارت
نم رثكأ وأ نينثا نيريبدت لمشتو ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تاهيجوتلاو ينعملا فرطلل ةيلخادلا
: ةيتآلا ةمئاقلا يف ةجردملا ريبادتلا

،ةحصلا زيزعتو نانسألا سوست نم ةياقولا نب عمجلا ىلإ يمرت ةينطو فادهأ عضو ”١“
،نانسألا حيلصت ىلإ ةجاحلا للقت كلذبو

،اهلامعتسا ليلقت ىلإ يمرت ةينطو فادهأ عضو ”2“

ايكينيلكإ ةلاّعفو ةفلكتلا ثيح نم ةلاّعف قبئزلا نم ةيلاخ لئادب لامعتسا عيجشت ”٣“
،نانسألا حيلصتل

حيلصت يف ةمدختسملا قبئزلا نم ةيلاخلا ةديجلا داوملل ريوطتلاو ثحبلا عيجشت ”٤“
،نانسألا

بيردـتو مـيـلـعـت ىلع ناــنسألا بط سرادــمو ةــيــلــيــثــمــتــلا ةــيــنــهملا تاــمــظــنملا عــيــجشت ”٥“
،نانسألا حيلصتل قبئزلا نم ةيلاخ لئادب لامعتسا ىلع نانسألا بط يف بالطلاو نيينهملا

،ةيرادإلا تاسرامملا لضفأ عيجشتو

الدب نانسألا حيلصتل مغالملا لامعتسا لضفت يتلا نيمأتلا جماربو صلاوب عيجشت مدع ”٦“
،قبئزلا نم ةيلاخ داوم لامعتسا نم

حيلصت يف مغالملل ةديج لئادب لامعتسا لضفت يتلا نيمأتلا جماربو صلاوب عيجشت ”٧“
،نانسألا

،يلصيوحلا اهلكش ىلع مغالملا لامعتسا رصح ”8“

تاقالطإ نم دحلل نانسألا بط قفارم يف ةيئيبلا تاسرامملا لضفأ لامعتسا عيجشت ”٩“
.يضارألاو هايملا يف قبئزلا تابّكرمو قبئزلا

 قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا اهيف مدختسي يتلا عينصتلا تايلمع

تايولقلاو رولكلا جاتنإ

زفحمك قبئزلا تابكرم وأ قبئزلا هيف مدختسي يذلا ديهدلاتيسألا جاتنإ

 صلختلا خيرات

٥2٠2

8١٠2

٤ ةداملا نم٣ ةرقفلل ةعضاخلا تاجتنملا : يناثلا ءزجلا

ءاب قفرملا

 قبئزلا تابّكرم وأ قبئزلا اهيف مدختسي يتلا عينصتلا تايلمع
٥ ةداملا نم٢ ةرقفلل ةعضاخلا تايلمعلا : لوألا ءزجلا
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عينصتلا ةيلمع
قبئزلا  مادختساب

رمونوم جاتنإ
 لينيفلا ديرولك

تاليثيإ وأ تاليثيم
وأ مويدوصلا
مويساتوبلا

ناثيرويلوبلا جاتنإ
تازفحم مادختساب
قبئزلا ىلع يوتحــت

ماكحألا

: يتأي ام يرصح ريغ وحن ىلع لمشت ريبادت فارطألا ذختت
ةنراقم٠2٠2 ماع لولحب ةئاملا يف٠٥ ةبسنب ةدحولا جاتنإ ثيح نم قبئزلا مادختسا ضفخ ‘١‘

،٠١٠2 ماع مادختساب
،يلوألا نيدعتلا تايلمع نم جتنملا قبئزلا ىلع دامتعالا نم دحلا ىلإ ةيمارلا ريبادتلا زيزعت ‘2‘
،ةئيبلا يف قبئزلا تاقالطإو تاثاعبنا نم دحلل ريبادت ذاختا ‘٣‘
،قبئزلا نم ةيلاخلا تايلمعلاو ةزفاحلا داوملاب قلعتي اميف ريوطتلاو ثحبلا معد ‘٤‘
رمتؤم هيف ققحتي يذلا خيراتلا نم تاونس سمخ دعب قبئزلا مادختساب حامسلا مدع ‘٥‘
ةيدجم تحبصأ دق ةمئاقلا تايلمعلا ىلإ ادانتسا قبئزلا نم ةيلاخلا تازفحملا نأ نم فارطألا

،ةينقتلاو ةيداصتقالا نيتيحانلا نم
نم يجيردتلا صلختلاو لئادب ديدحت وأ/و ريوطتل هدوهج نأشب فارطألا رمتؤم غالبإ ‘٦‘
.١2 ةداملاب المع قبئزلا مادختسا

: يتأي ام يرصح ريغ وحن ىلع لمشت ريبادت فارطألا ذختت
تقو عرسأب مادختسالا اذه نم يجيردتلا صلختلا فدهب قبئزلا مادختسا ضفخل ريبادت ‘١‘

،ذافنلا زّيح ةيقافتالا لوخد نم  تاونس٠١ لالخو نكمم
٠2٠2 ماع لولحب ةئاملا يف٠٥ ةبسنب ةدحولا جاتنإ ثيح نم تاقالطإلاو تاثاعبنالا ضفخ ‘2‘

،٠١٠2 ماعب ةنراقم
،يلوألا نيدعتلا نم ماخلا قبئزلا مادختسا رظح ‘٣‘
،قبئزلا نم ةيلاخلا تايلمعلاب قلعتي اميف ريوطتلاو ثحبلا معد ‘٤‘
رمتؤم هيف ققحتي يذلا خيراتلا نم تاونس سمخ دعب قبئزلا مادختساب حامسلا مدع ‘٥‘
ةيداصتقالا نيتيحانلا نم ةيدجم تحبصأ قبئزلا نم ةيلاخلا تايلمعلا نأ نم فارطألا

،ةينقتلاو
نم يجيردتلا صلختلاو لئادب ديدحت وأ /و ريوطتل ةلوذبملا دوهجلاب فارطألا رمتؤم غالبإ ‘٦‘
.١2 ةداملاب المع قبئزلا مادختسا

: يتأي ام يرصح ريغ وحن ىلع لمشت ريبادت فارطألا ذختت
يف مادختسالا اذه نم يجيردتلا صلختلا فدهب ،قبئزلا مادختسا نم دحلل ريبادت ذاختا ‘١‘
،ذافنلا زّيح ةيقافتالا لوخد نم تاونس٠١ لالخو ،نكمم تقو عرسأ
،يلوألا قبئزلا نيدعت نع جتانلا قبئزلا ىلع دامتعالا نم دحلل ريبادت ذاختا ‘2‘
،ةئيبلا يف قبئزلا تاقالطإو تاثاعبنا نم دحلل ريبادت ذاختا ‘٣‘
،قبئزلا نم ةيلاخلا تايلمعلاو تازفحملاب قلعتي اميف ريوطتلاو ثحبلا عيجشت ‘٤‘
نم يجيردتلا صّلختلاو لئادب ديدحت وأ /و ريوطتل ةلوذبملا دوهجلاب فارطألا رمتؤم غالبإ ‘٥‘
.١2 ةداملاب المع قبئزلا مادختسا

.هذه عينصتلا ةيلمع ىلع٥ ةداملا نم٦ ةرقفلا قبطنت ال

٥ ةداملا نم٣ ةرقفلل ةعضاخلا تايلمعلا : يناثلا ءزجلا
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ةينطولا هلمع ةطخ يف جردي نأ فرط لكل زوجي –2
وأ مادختسا اهنم ،هفادهأ قيقحتل ةيفاضإ تايجيتارتسا

نود قاطنلا قّيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعتل ريياعم قيبطت
تاودأ وأ،قاوسألا ىلع ةـمـئاــق تاــيــلآو ،قــبــئزــلا مادــخــتسا
.قيوستلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاد قفرملا

 قبئزلا تاثاعبنال ةتباثلا رداصملاب ةمئاق

يوجلافالغلا يف هتابّكرمو

: ةتباثلا رداصملا ةئف

،يرجحلا محفلاب لمعت يتلا ةقاطلا ديلوت تاطحم

،يرجحلا محفلاب لمعت يتلا ةيعانصلا لجارملا

ريغ نداعملا جاتنإ يف ةمدختسملا يشلاو رهصلا تايلمع
،)١( ةيديدحلا

،تايافنلا ديمرت قفارم

.تنمسإلا ثبخ جاتنإ قفارم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ءاه قفرملا

قيفوتلاو ميكحتلا تاءارجإ

ميكحتلا تاءارجإ : لوألا ءزجلا

٥2 ةداملا نم )أ(2 ةرقفلا ضارغأل ميكحتلا تاءارجإ نوكت
: يتآلا وحنلا ىلع ةيقافتالا نم

ىلوألا ةداملا

ميكحتلا ىلإ ءوجللا يف عرشي نأ فرط يأل زوجي –١
ىلإ يطخ راطخإ هيجوتب ةيقافتالا هذه نم٥2 ةداملل اقفو
نوــــكــــيو .ةــــعزاــــنملا يف ىرــــخألا فارــــطألا وأ رــــخآلا فرــــطــــلا
تادنتسم يأ بناج ىلإ ،ءاعدالا نايبب ًاعوفشم راطخإلا
هـجوـب ،لــمشيو مــيــكــحــتــلا عوضوــم راــطــخإلا رــكذــيو ،ةــمــعاد

.اهقيبطت وأ اهريسفت ىلع عزانتملا ةيقافتالا داوم،صاخ

ةعزانم ليحي هنأب ةنامألا يعّدملا فرطلا رطخُي –2
راطخإلا نوكيو .ةيقافتالا هذه نم٥2 ةداملاب المع ميكحتلل
نايبو ،يعدملا فرطلا نم مدقملا يطخلا راطخإلاب اعوفشم
.هالعأ١ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةمعادلا تادنتسملاو ،ءاعدالا

عـيـمـج ىلإ كلذـب اــهاــقــلــتــت يتــلا تاــموــلــعملا ةــناــمألا لــيحتو
.فارطألا

ميج قفرملا

قاطنلا قّيضلاو يفرحلا بهذلا نيدعت

ةينطولا لمعلا ططخ

يف٧ ةداملا نم٣ ةرقفلا ماكحأل عضخي فرط لك جردي –١
: يتأي ام ،ةينطولا هلمع ةطخ

،ةفدهتسم ضيفخت بسنو ةينطوافادهأ )أ(

: ءاهنإل تاءارجإ )ب(

،ةلماكلا زاكرلا ةمغلم‘١‘

،جلاعملا مغلملل وأ مغلملل فوشكملا قرحلا‘2‘

،ةينكس قطانم يف مغلملا قرح‘٣‘

تايافنلا وأ زاكرلا وأ بساورلا يف دينايسلا حشر‘٤‘
.ًالوأ قبئزلا ةلازإ نود قبئزلا اهل فيضأ يتلا

نيدعت عاطق ىلع يمسر عباط ءافضإ رّسيت تاوطخ )ج(
،هميظنت وأ قاطنلا قّيضلاو يفرحلا بهذلا

ةــمدــخــتسملا قــبـــئزـــلا تاـــيـــمـــكـــل ةـــيساسأ تارـــيدـــقـــت )د(
رحلا بهذلا عينصتو نيدعت يف ةمدختسملا تاسراممللو

،هيضارأ ىلع قاطنلا قيضلا يف

تاقالطإو تاثاعبنا نم دحلا عيجشتل تايجيتارتسا )ه(
نييفرحلا بهذلا عينصتو نيدعت يف ،هل ضرعتلاو ،قبئزلا

مدــخــتست ال يتـــلا قـــئارـــطـــلا كلذ يف امب ،قاـــطـــنـــلا يقـــّيضلاو
،قبئزلا

ةـهـجو لـيوحت عـنــمو ةراــجــتــلا ةرادإل تاــيــجــيــتارــتسا )و(
ةــيــجراــخ رداصم نــم ةــمداــقــلا قــبــئزــلا تاــبـــّكرـــمو قـــبـــئزـــلا

نييفرحلا بهذلا عينصتو نيدعت يف اهمادختسال ةيلحمو
،قاطنلا يقّيضلاو

ذيفنت يف ةحلصملا باحصأ كارشإل تايجيتارتسا )ز(
،اهريوطت ةلصاومو ةينطولا لمعلا ةطخ

نييفرحلا ضّرعت نأشب ةماعلا ةحصلل ةيجيتارتسا )ح(
مـهـتاـعـمـتـجـمو قاـطـنـلا قـّيضلا بهذـلا نـيدـعـتـب نيلـغــتشملاو
ةيجيتارتسالا هذه نمضتت نأ يغبنيو .قبئزلل ةيلحملا

بيردتو ،ةيحصلا تانايبلا عمج اهنيب نم ،رومأ ةلمج
قفارملالالخ نم ةيعوتلاو ،ةيحصلا ةياعرلاب نيلغتشملا
،ةيحصلا

ةفيعضلا ةيناكسلا تائفلا ضّرعت عنمل تايجارتسا )ط(
قـــّيضلاو يفرحلا بهذـــلا نــــيدــــعــــت يف مدــــخــــتسملا قــــبــــئزــــلــــل
ةصاخبو ،باجنإلا نس يف ءاسنلاو لافطألا اميس ال ،قاطنلا
،لماوحلا ءاسنلا

نييــفرــحــلــل تاــموــلــعملا رـــيـــفوـــتـــل تاـــيـــجـــيـــتارـــتسا )ي(
تاـعـمـتـجملاو قاـطـنـلا قـّيضلا بهذـلا نـيدـعـتــب نيلــغــتشملاو
،ةررضتملا ةيلحملا

.ةينطولا لمعلا ةطخ ذيفنتلاينمزالودج )ك(
ساحنلاو كنزلاو صاصرلا ىلإ ”ةيديدحلا ريغ نداعملا“ ريشت ،قفرملا اذه ضارغأل )١(
.يعانصلا بهذلاو
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٢ ةداملا

أشنت ،هالعأ١ ةداملل ًاقفو ميكحتلل ةعزانم تليحأ اذإ –١
.ءاضعأ ةثالث نم ةئيهلا فلأتتو .ميكحت ةئيه

نامّكحملانّيعيو امّكحم ةعزانملا يف فرط لكنّيعي –2
كرتشملا قافتالابو ،وحنلا اذه ىلع امهنييعت متي ناذللا

.ميكحتلا ةئيه سيئر حبصي يذلا ،ثلاثلا مّكحملا امهنيب
يتلا فارطألا نّيعت ،نيفرط نم رثكأ نيب تاعزانملا يفو
قافتالاب ةكرتشم ةروصب ادحاو امّكحم ةحلصملا سفن اهل
يأ ينطاوم نم ميكحتلا ةئيه سيئر نوكي الو .اهنيب اميف
ىلع داتعملا هتماقإ لحم نوكي الو ،ةعزانملا فارطأ نم
الو ،اهنم ّيأ ىدل لمعي الو ،فارطألا هذه نم ّيأ يضارأ
.ىرخأ ةفص يأب ةيضقلا يف رظن دق نوكي

.يلوألا نييعتلل فوصوملا وحنلا ىلع رغاش يأ ألمي –٣

٣ ةداملا

نوضغ يف ًامّكحم ةعزانملا يفرط دحأنّيعي مل اذإ –١
هيلع ىعّدملا فرطلا هيف ىقلتي يذلا خيراتلا نم نيرهش

ماعلا نيمألا رطخي نأ رخآلا فرطلل زوجي ،ميكحتلا راطخإ
يف نييعتلا ةيلمعب موقي نأ هيلع بجي يذلا ،ةدحتملا ممألل
.نارهش اهتدم ةيفاضإ ةرتف نوضغ

نيرهش نوضغ يف ميكحتلا ةئيه سيئرنّيعي مل اذإ –2
ممألل ماعلا نيمألا موقي ،يناثلا مكحملا نييعت خيرات نم
يف سيئرلا نييعتب ،نيفرطلا دحأ بلط ىلع ءانب ،ةدحتملا

.نارهش اهتدم ةيفاضإ ةرتف نوضغ

٤ ةداملا

ةيقافتالا هذه ماكحأل اقفو اهتارارق ميكحتلا ةئيه ردصت
.يلودلا نوناقلاو

٥ ةداملا

افرط ررقي مل ام ،يلخادلا اهماظن ميكحتلا ةئيه ررقت
.كلذفالخ ةعزانملا

٦ ةداملا

نأ ،نيفرطلا دحأ بلط ىلع ءانب ،ميكحتلا ةئيهل زوجي
.ةيامحلل ةيساسأ ةتقؤم ريبادتب يصوت

٧ ةداملا

هجوب ،ناموقيو ميكحتلا ةئيه لمع ةعزانملا افرط رسيي
تحت ةدوـــــجوملا لـــــئاسوـــــلا عـــــيـــــمــــــج مادــــــخــــــتساــــــبو ،صاــــــخ
: يتأي امب ،امهفرصت

تاليهستلاو تامولعملاو تادنتسملا عيمجب اهديوزت )أ(
،ةلصلا تاذ

ءاربخ وأ دوهش ءاعدتسا نم ،ءاضتقالا دنع ،اهنيكمت )ب(
.مهتلدأ يّقلتو

٨ ةداملا

ةيامحب مازتلالا نيمّكحملا ىلعو ةعزانملا يفرط ىلع عقي
لكشب اهيلع نولصحي تادنتسم وأ تامولعم يأ ةيّرس
.ميكحتلا ةئيه تاءارجإ ءانثأ يّرس

٩ ةداملا

فيلاكت نيتيواستمنيتصحب ةعزانملا افرط لّمحتي
بـــــبسبكلذ فالـــخ ةـــئيهلا ررـــقت مـــل اـــم ،مـــيكحتلا ةـــئيه
عيمجل لجسب ةئيهلا ظفتحتو .ةيضقلل ةصاخلا فورظلا

.نيفرطلا ىلإ اهنأشب ايئاهن ارارقإ مدقتو اهفيلاكت

٠١ ةداملا

عوضوم يف ينوناق عباط تاذ ةحلصم هل فرطل زوجي
لخدتي نأ ةيضقلا يف ذختُي يذلا رارقلاب رثأتت دق ةعزانملا

.ميكحتلا ةئيه ةقفاومب تاءارجإلا يف

١١ ةداملا

ةداضمتاـئاـعدا ىلإ عـمـتست نأ مـيـكـحــتــلا ةــئيــهــل زوــجــي
.اهيف ّتبت نأو ةعزانملا عوضوم نع ةرشابم ةئشان

٢١ ةداملا

تاءارـجإلا نـم لــك نأشب مــيــكــحــتــلا ةــئيــه تارارــق ذــخــتــت
.اهئاضعأ تاوصأ ةيبلغأب نومضملاو

٣١ ةداملا

وأ ميكحتلا ةئيه مامأ ةعزانملا يفرط دحأ لثمي مل اذإ –١
ةئيهلا نم بلط نأ رخآلا فرطلل زوجي هتيضق نع عفادي مل
بايغ لكشي الو .اهرارق ردصت نأو تاءارجإلا لصاوت وأ

.تاءارجإلا مامأ اقئاع هتيضق نع فرط عفد مدع وأ فرط

،يئاهنلا اهرارق رادصإ لبق ،ميكحتلا ةئيه ىلع بجي –2
عـــقاوـــلا ثيـــح نـــم اــــخسار ادــــنس ءاــــعدالــــل نأ نــــم دــــكأتــــت نأ

.نوناقلاو

٤١ ةداملا

رهشأ ةسمخ نوضغ يف يئاهنلا اهرارق ةمكحملا ردصت
نم نأ دجت مل ام ،لماكلاب هيف تلكشت يذلا خيراتلا نم
ّالأ يغــبــنــي ةرـــتـــفـــل ةـــيـــنـــمزـــلا ةـــلـــهملا كلـــت دـــيدمت يرورضلا

.ةيفاضإ رهشأ ةسمخ زواجتت

٥١ ةداملا

عوضوــم ىلع مــيــكــحــتــلا ةــئيــهــل يئاــهــنــلا رارــقــلا رصتــقـــي
نــمضتــيو .اــهــيــلإ دــنــتسا يتــلا باــبسألا رــكذـــبو ،ةـــعزاـــنملا
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٤ ةداملا

نيرهش نوضغ يف قيفوتلا ةئيه سيئر رايتخا متي مل اذإ
ممألل ماعلا نيمألاّنيعي ،ةئيهلا يف يناثلا وضعلا نييعت نم
يف ،ةعزانملا يف فرط يأ بلط ىلع ءانب ،سيئرلا ةدحتملا

.نارهش اهتدم ةيفاضإ ةرتف نوضغ

٥ ةداملا

ةلقتسم ةقيرطب ةعزانملا يفرط قيفوتلا ةئيه دعاست
ةــــيدو ةــــيوست ىلإ لصوــــتــــلا اــــمــــهــــتالواــــحـــــم يف ةدـــــياـــــحـــــمو
.ةعزانملل

٦ ةداملا

قـيـفوـتـلا تاءارـجإ رـيدـت نأ قـيـفوـتـلا ةــئيــهــل زوــجــي –١
وحن ىلع رابتعالا يف ةعضاو ،ةبسانم اهارت يتلاةقيرطلاب
اــفرــط اــهــنــع برــعــي دــق يتــلا ءارآلاو ةــيضقــلا فورــظ لـــماـــك
اهل زوجيو .ةعيرس ةيوستل بلط يأ كلذ يف امب ،ةعزانملا
قــفــتــي مــل اــم ،ةرورضلا بسح يلخادــلا اــهــماــظــن دـــمـــتـــعـــت نأ
.كلذ فالخ ىلع نافرطلا

،تاءارجإلا ءانثأ تقو يأ يف ،قيفوتلا ةئيهل زوجي –2
.ةعزانملا ةيوستل تايصوت وأ تاحرتقم حرطت نأ

٧ ةداملا

هجوبنايعسيو .قيفوتلا ةئيه عم ةعزانملا افرط نواعتي
ميدقتو ،ةيطخ داوم ميدقت ةئيهلا تابلطل لاثتمالا ىلإ صاخ
ةئيه ءاضعأو نيفرطلا ىلعو .تاعامتجالا روضحو ،ةلدألا
تادنتسم وأ تامولعم يأل ةيّرس ةيامحب مازتلالا قيفوتلا

.ةئيهلا تاءارجإ ءانثأ يّرس لكشب اهيلع نولصحي

٨ ةداملا

.اهئاضعأ تاوصأ ةيبلغأب اهتارارق قيفوتلا ةئيه ذختت

٩ ةداملا

ةيوستل تايصوت نمضتي اريرقت قيفوتلا ةئيه مدقت
لاـــمـــتـــكا نـــم ارــــهش رشع اــــنــــثا هاصقأ دــــعوــــم يف ةــــعزاــــنملا
نكت مل ام ،ةين نسحب ةعزانملا افرط هيف رظنيو ،اهئاشنإ
.لعفلاب اهتيوست تمت دق ةعزانملا

٠١ ةداملا

اهيدل ناك اذإ ام نأشبفالخ يأ يف ميكحتلا ةئيه ّتبت
.اهيلإ تليحأ ةلأسم يف رظنلا صاصتخا

١١ ةداملا

ةــئيــه فـــيـــلاـــكـــت يواستـــلاـــب ةـــعزاـــنملا اـــفرـــط لـــمـــحـــتـــي
لجسب ةئيهلا ظفتحتو .كلذفالخ ىلع اقفتي مل ام ،ميكحتلا

فيلاكتلا كلت نأشب ًايئاهنً ارارقإ مدقتو اهفيلاكت عيمجب
.نيفرطلا ىلإ

.يئاـــهـــنـــلا رارـــقـــلا خــــيراــــتو اوــــكراش نــــيذــــلا ءاضعألا ءاــــمسأ
رارـــقـــلاـــب قـــحـــلـــي نأ ةـــئيـــهـــلا ءاضعأ نــــم وضع يأل زوــــجــــيو
.افلاخم وأ القتسم ايأر يئاهنلا

٦١ ةداملا

رــيسفــت نوــكــيو .ةــعزاــنملا يفرــطــل اــمزــلــم رارــقــلا نوــكــي
يذلا فرطلل اضيأ امزلُم يئاهنلا رارقلا يف دراولاةيقافتالا

يتلا رومألاب قلعتي ام ردقبهالعأ٠١ ةداملا بجومب لخدتي
لباق ريغ يئاهنلا رارقلا نوكيو .اهنأشب فرطلا كلذ لّخدت
ءارجإ ىلع اقبسم ةعزانملا افرط قفتا اذإ ّالإ فانئتسالل
.يفانئتسا

٧١ ةداملا

ًاقفو يئاهنلا رارقلاب نيمزلملا نيب أشني دقفالخ يأ
،هذيفنت ةقيرط وأ رارقلا كلذ ريسفت نأشب ،هالعأ٦١ ةداملل
هتردصأ يتلا ميكحتلا ةئيه ىلع مهنم يأ هضرعي نأ زوجي
.هيف ّتبت يكل

قيفوتلا تاءارجإ : يناثلا ءزجلا

٥2 ةداملا نم٦ ةرقفلا ضارغأل قيفوتلا تاءارجإ نوكت
: يتآلا وحنلا ىلع ةيقافتالا نم

ىلوألا ةداملا

ءاشنإل ةنامألا ىلإ ايطخ ابلط ةعزانم يف فرط يأ هجوي
،ةيقافتالا هذه نم٥2 ةداملا نم٦ ةرقفلاب المع قيفوت ةئيه
يف ىرخألا فارطألا وأ رخآلا فرطلا ىلإ هنم ةخسن هجوتو
.كلذب فارطألا عيمج ،ذئدنع ،ةنامألا غّلبتو .ةعزانملا

٢ ةداملا

قفتي مل ام ،ءاضعأ ةثالث نم قيفوتلا ةئيه فلأتت –١
ينــعــم فرــط لــك نــّيــعــيو ،كلذ فالــخ ىلع ةـــعزاـــنملا اـــفرـــط
ناوضعــلا ناذــه هراــتــخـــي ةـــئيـــهـــلـــل اسيـــئر نـــّيـــعـــيو ،مـــهدـــحأ
.ةكرتشم ةروصب

نّيعت ،نيفرط نم رثكأ نيب أشنت يتلا تاعزانملا يف –2
ةروصب ةئيهلا يف اهوضع ةحلصملا سفن اهل يتلا فارطألا

.اهنيب اميف قافتالابو ةكرتشم

٣ ةداملا

نوضغ يف نيفرطلا لبق نم تانييعت يأ متت مل اذإ
هيلإ راشملا يطخلا بلطلا ةنامألا مالتسا خيرات نم نيرهش
ءانب ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا يرجي ،هالعأ١ ةداملا يف

ةرـــتـــف نوضغ يف تاـــنـــيــــيــــعــــتــــلا كلــــت ،فرــــط يأ بلــــط ىلع
.نارهش اهتدم ةيفاضإ
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3441 ماــــع ناــــبــــعش62 يف ةـــــخّرؤم ةـــــيساـــــئر مـــــيسارـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
.اقباس - ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
،اــــــقباس - ةــــيجراخلا نوؤــــشلا ةرازوـــــب،مــــهؤامسأ ةــــيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

ةــــــيمنتلاوةـــــــئيبلل ارــــــيدــــم هــــــــــتفـــصب ،يواوــــــق مـــــــــيسن–
 ،ةمادتسملا

لــــحاسلا نادـــــلبل رــــيدم بـــــئان هــــتفصب ،حالـــــم دمـــحم–
 ،ايقيرفإل ةماعلا ةيريدملاب

تالاصتالـل رـيدـم بئاـن هــتــفصب ،يقاــبــلا دــبــع دــيــحوــلا–
 ،ةينقتلا حلاصملا ةيريدمب ةيكلساللاوةيكلسلا

قرشملا نادلبل ريدم بئان هتفصب ،شونفوب كلاملادبع–
،ةيبرعلا نادلبلل ةماعلا ةيريدملا يف يبرعلا

ابوروأ نادلبل ريدم ةبئان اهتفصب ،يساق ةنيربص–
،ةيبونجلا

ىطسولا ايسآل ريدم بئان هتفصب ،شومع ميكحلادبع–
،ايسونايقوأوايسآل ةماعلا ةيريدملاب

عم ةكارشلل ريدم بئان هتفصب ،ةحيرف نب نيدلا رون–
.يوهجلا نمألاويبوروألا داحتالا

––––––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
،اــــــقباس - ةـــــيجراخلا نوؤــــــــشلا ةرازوــــــب،مـــــهؤاـــــمسأ ةـــــيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،ةينقتلا حلاصملل اريدم هتفصب ،يناكربلب نيدلا رون–
،2202 ةنس رياربف2 نم ءادتبا

ةينطولا تاءافكلل ريدم ةبئان اهتفصب،طوليوب لامآ–
،2202 ةنس رياربف71 نم ءادتبا ،جراخلا يف

ةــبــيــقــحـــلـــل رـــيدـــم بئاـــن هـــتـــفصب ،جوـــعـــم كلاملا دـــبـــع–
نم ءادتبا،دراوملل ةماعلا ةيريدملاب ديربلاوةيسامولبدلا

،2202 ةنس يفناج42

ةيندملا ةلاحلل ريدم بئان هتفصب،يواسوم رداقلا دبع–
ةيلاجلاوةيلصنقلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملاب ةيلصنقلاو
.2202 ةنس رياربف02 نم ءادتبا ،جراخلا يف ةينطولا

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديعسدّيسلا ماـهـم ىــهــنــت ،2202 ةــــنس سراــــم92 قــــفاوملا

ةيعامتجالاوةــيــناسنإلا نوؤشلــل ارــيدــم هــتـــفصب ،يفـــيـــلـــخ
نوؤــــــشلا ةرازوــــــب ةـــــيلودلا ةــــــينقتلاوةـــــيملعلاوةــــــيفاقثلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - ةيجراخلا

––––––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يفناج52 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

اـــــــفّلكم هـــــتفصب ،نيــــــمألا جاــــحلادّيـــــــسلا ماــــــهم ،2202 ةـــــنس
،اقباس - ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صيخلتلاوتاساردلاب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

––––––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةبيبح ةدّيسلا ماهم ىهنت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
ةرازوب ةيعامتجالا ةيمنتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يجارد
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس - ةيجراخلا نوؤشلا

––––––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يفناج22 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

ةبئان اهتفصب ،ليعامس نب ةياب ةدّيسلا ماهم ،2202 ةنس
ةرازوب ةيوهجلا نيبام تامظنملاوةدحتملا ممألل ريدم
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس - ةيجراخلا نوؤشلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراــــم92
يساـــــموـــــلـــــبدـــــلا دـــــهـــــعملاـــــب ثحــــــبــــــلاو تاساردــــــلا

.ةيلودلا تاقالعلاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رياربف91 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

ارــــيدم هـــــتفصب ،يـــــناقرز لاــــمجدّيـــــسلا ماـــــهم ،2202 ةــــنس
،ةيلودلا تاقالعلاو يسامولبدلا دهعملاب ثحبلاو تاساردلل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،2202 ةنس سرام92
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويلوي13 نم ءادتبا ىهنت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

ةّيدرف ميسارم
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3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاوتادّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
ةينطولا ةيلاجلاوةيـــجراــخلا نوؤــــــشلا ةرازوــــب،مــــهؤاــــمـــــسأ
:جراخلاب

،ةشتفم ،لاجعل ةنيمأ–

برغملا داحتاويبرعلا برغملل اريدم ،ةيدياحول دارم–
،يبرعلا

ةعماجويبرعلا قرشملل اريدم ،شونفوب كلاملادبع–
،ةيبرعلا لودلا

،ةيقيرفإلا ةيئانثلا تاقالعلل اريدم ،حالم دمـحم–

،ةيبرغلا ابوروأ نادلبل ةريدم ،يساق ةنيربص–

ىــــــــطسولا اــــــبوروأ نادــــــلبل ةرـــــيدم ،يلــــيمر ةـــــــــميطف–
،ةيقرشلاو

،ةيلامشلا اكيرمأل اريدم ،رماث نامحرلا دبع–

ةــــــــينيتاللا اـــــــكيرمأ نادـــــــلبل ارــــــيدم ،يــــــتالقنم يلـــــــع–
،بيياراكلاو

نواعتلاوةيداصتقالا تاقالعلل اريدم ،يواوق ميسن–
،يلودلا

،ةمادتسملا ةيمنتلاوةئيبلل ةريدم ،يبويألا لانم–

جراخلا يف ةينطولا تاءافكلل اريدم ،يدوعس دمــحم–
،ةيعامتجالا نوؤشلاوجماربلاو

،ةيلصنقلا نوؤشلل اريدم ،ةحيرف نب نيدلارون–

،مالعإلاولاصتالل اريدم ،ينيمأ ديجملا دبع–

،يسامولبدلا لمعلا ةنرصعل اريدم ،يباش ةبقع–

،ةينوناقلا نوؤشلل اريدم ،نامحد ديحو ديرف–

،ةينقتلا حلاصملل اريدم ،يقابلا دبع ديحولا–

،صيخلتلاوتاساردلاب افلكم ،يتواج لصيف–

،صيخلتلاوتاساردلاب افلكم ،شومع ميكحلا دبع–

،يبرعلا برغملا نادلبلريدم بئان ،يمطافلب سابع–

،يبرعلا برغملا داحتال ريدم بئان ،شوعم ميركلا دبع–

،ابوروأ برغ نادلبل ريدم بئان ،شاشع نيمايل–

،ةيلصنقلاوةيندملا ةلاحلل ريدم بئان ،نارقمأ دارم–

ةيسامولبدلا ةبيقحلل ريدم بئان ،نيدلا يحم ميركلادبع–
.ديربلاو

الصنق هتفصب ،يرسوب ىفطصمدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
نوسنزيبـب ةـّيـبـعّشلا ةـّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،2202 ةــــنس سراــــم92
.تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دومحمدّيسلا ماهمىهنت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

دراوـم نيمـثـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلاــب ارــيدــم هــــتــــفصب ،يلجيج
.هبلط ىلع ءانب ،تاقورحملا

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماــــع ناــــبــــعش62 يف ةــــخّرؤم ةـــــيساـــــئر مـــــيسارـــــم
نييـعـتـلا نــمضتــت ،2202 ةـــنس سراــــم92 قـــفاوملا
ةـــــينطولا ةـــــيلاجلاوةـــــيجراخلا نوؤــــــشلا ةرازوـــــب
.جراخلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

:جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاوةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

،اماع اشتفم ،سانول نب ديشر–

،تافيرشتلل اماع اريدم ،شومير نيدلا رصن–

،ةيبرعلا نادلبلل اماع اريدم ،يدودنخ نيدلا رون–

،ايقيرفإل اماع اريدم ،شليلد فسوي–

،ابوروأل اماع اريدم ،فيرشلا نب نيمألا دمـحم–

،فارطألا ةددعتملا تاقالعلل اماع اريدم ،يفيلخ ديعس–

ةيلاجلاوةيلصنقلا نوؤشلل اماع اريدم ،لابحلوب ديرف–
،جراخلا يف ةينطولا

مالــــعإلاولاـــصتالل اــــماع ارــــيدم ،يوادــــبع دــــيمحلا دــــبع–
،قيثوتلاو

ةيجيتارتسالا ةظقيلل اماع اريدم ،يرابلادبع يلع ديس–
.اهترادإو تامزألا قابتساو

––––––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،حارــــب دــــــمـحمدّيــــسلا نّيـــــعي ،2202 ةــــنس سراــــم92 قـــفاوملا

ةـــــيلاجلاوةـــــيجراخلا نوؤــــشلا ةرازوــــب اكــــيرمأل اـــماع ارــــيدم
.جراخلاب ةينطولا
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ءادتبا ،)ايراغلب ةيروهمج( ايفوصب ،ليعامس نب ةياب–
،2202 ةنس يفناج22 نم

،)وـغـنوـكـلا ةـيروـهـمـج( لـيـفازارــبــب ،يلع جاحلا يبرــعــلا–
.2202 ةنس رياربف8 نم ءادتبا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماع لصنق نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نيــمألا جاــحلا دّيـــسلا نّيـــعي ،2202 ةــنـــس سراـــم92 قــــفاوـــــملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اماع الصنق
ةنس يفناج52 نم ءادتبا ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سيرابب
2202.

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـــــلصانق نييـــــعت نــــمضتي ،2202 ةــــنــس سراــــم92
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاوتادّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
ةّيـــطارـــقميّدلا ةّيرــــــئازجلا ةّيروـــــهمجلل ةــــــلصانق،مــــهؤاـمـسأ
:ةّيبعّشلا

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ينيبوبب ،جوعم كلاملادبع–
،2202 ةنس يفناج42 نم ءادتبا

،)ةـــيسنرفلا ةــــيروهمجلا( هــــييلوبنومب ،ماـــــمش يــــقوش–
،2202 ةنس يفناج92 نم ءادتبا

نم ءادتبا ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( سينب ،جوعم ةايح–
،2202 ةنس رياربف لّوأ

،)ةــيسنرفلا ةـــيروهمجلا( زاوــــتنوبب ،يــــناكربلب نـــــيدلا روـــــن–
،2202 ةنس رياربف2 نم ءادتبا

ءادتبا )ةيسنرفلا ةيروهمجلا( نوسنازيبب ،زيزعب حاجن–
،2202 ةنس رياربف21 نم

،)ةـيسنرـفـلا ةـيروـهـمجلا( ناــيــتإ ناسب ،طوــلــيوــب لاــمآ–
،2202 ةنس رياربف71 نم ءادتبا

ءادتبا ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( زولوتب ،يناقرز لامج–
،2202 ةنس رياربف91 نم

،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( ياتيركب ،يواسوم رداقلا دبع–
.2202 ةنس رياربف02 نم ءادتبا

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ملاـــع دــــمـحمدّيـــسلا نّيـــعي،2202 ةــــنس سراــــم92 قــــفاوملا

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب جراخلاب ةينطولا ةيلاجلل اريدم
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

––––––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يجارد ةبيبح ةدّيسلا نّيعت،2202 ةنس سرام92 قفاوملا

ةيملعلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيناسنإلا نوؤشلل ةريدم
ةـــــــيلاجلاوةـــــيجراخلا نوؤـــــــشلا ةرازوـــــب ةــــيلودلا ةـــــــينقتلاو
.جراخلاب ةينطولا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءارـــــــفـــس نيـــيـــعــت نـــمــــضـــتـــي ،2202 ةــــنـــــس سراـــــم92
ةيلاجلاوةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيراشتسم
.جراخلاب ةينطولا

––––––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاوةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
ةــيجراخلا نوؤـــشلا ةرازوـــب نـــيراشتسم ءارــــفس،مـــهؤامسأ

:جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

،يتوتس لاون–

،ةبوروب دمـحم–

.رصنيع دمـحم–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش62 يفخّرؤم يسائر موسرم
قوف ءارفس نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام92
ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمـــجـــلـــل نيضّوـــــــــفــــــــــمو ةداــــــــــعــــــــــلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

––––––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام92 قفاوملا
ةّيروــــــهمجلل نيــــــضّوـــــفمو ةداــــــعلا قوــــف ءارـــــــفس،مـــــهؤامسأ
:ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

9 نم ءادتبا ،)ايبيل ةلود( سلبارطب ،نينش ناميلس–
،1202 ةنس ربمسيد

22 نم ءادتبا ،)نامع ةنطلس( طقسمب ،ينيوغ يلاليف–
،1202 ةنس ربمسيد
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3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يديمح يراونلادّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.راتخم يجاب جرب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
يلعـــل ةـــيرادإلا ةــــعــــطاــــقملاــــب ةضاــــيرــــلاو باــــبشلــــل

.ةنيطنسق ةيالو يف يلجنم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،قورحم ةديمحدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

يلعل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةضايرلاو بابشلل ابدتنم اريدم
.ةنيطنسق ةيالو يف يلجنم

–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييــــعت ناــــنمضتي ،2202 ةــــنس سراـــم13 قــــفاوملا

.نيتيالو يف نكسلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شيتخم ةليبن ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.ترايت ةيالو يف نكسلل ةريدم
––––––––––––––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةزيعم نب رمع نبّديسلا ّنيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.تناج ةيالو يف نكسلل اريدم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
ةـــيـــموـــمـــعـــلا تازـــيــــهــــجــــتــــلاو نارــــمــــعــــلاو نــــكسلــــل
.يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا ةعطاقملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
فوؤرلا دبعدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

تازــيــهــجــتــلاو نارــمــعـــلاو نـــكسلـــل اـــبدـــتـــنـــم ارـــيدـــم ،يمارـــك
.يزيليإ ةيالو يف بادبدلل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيمومعلا

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،2202 ةـــنس سراــــم13
.جيريرعوب جرب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يراونلادـّيسلا ماـهـمىهنت ،2202 ةـــنس سراــــم13 قـــفاوملا
جرــب ةــيالو يف ةضاـــيرـــلاو باـــبشلـــل ارـــيدـــم هــــتــــفصب ،يديمح
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،جيريرعوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةميعن ةيرابج ةدّيسلا نّيعت ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاب ةفّلكم ،ريدم ةبئان ،لفورم
نارهو ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو
.ايجولونكتلاو مولعلل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،2202 ةنس سرام13
.جيريرعوب جرب ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،ديميمح دارمدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا
لوألا نــيروــطــلا يف يلاــعــلا نــيوــكــتــلاــب اــفــّلــكــم ،رــيدـــم بئاـــن
يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو

.جيريرعوب جرب ةعماجب جردتلا يف
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا3441 ماع نابعش82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــيلك دــيمع نييـــعت نـــمضتي ،2202 ةــــنس سراــــم13
.1 نارهو ةعماجب ةيقيبطتلاو ةقيقدلا مولعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شودامح دمـحمدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.1 نارهو ةعماجب ةيقيبطتلاو ةقيقدلا مولعلا ةيلكل اديمع
–––––––––––★–––––––––––

3441 ماع نابعش82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييعت نانمضتي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.نيتيالو يف ةضايرلاو بابشلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع نابعش82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،روشاع هـللا دبعدّيسلا نّيعي ،2202 ةنس سرام13 قفاوملا

.تناج ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم



ـه٣٤٤١ ماع ناضمر٤٢٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٢٢٠٢ ةنس ليربأ٠١ 30

ينطولا عافدلا ةرازو

سرام٦٢ قفاوملا3441 ماــــعنابعش٣٢ يــفخّرؤـم رارق
ةمكحملا ةـــساـــئر فالخـتـــسا نــمــضــتـــي ،٢٢٠٢ ةنــس

،ةــثــلاــثــلا ةــيرــكسعــلا ةــيــحاــنــلا /راشبــب ةــيرــكسعــلا
.ةتقؤم ةفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــفاوــملا3441 ماــعناــبـعــش٣2 يـف خّرؤـــم رارـــق بـــجوـــمـب

سـيـئر ،شورــك ســنأ دــيـسلا فــلـكــي ،22٠2 ةــنسسراــم٦2
نامضب ،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهول ةيركسعلاةمــكحملا
ةيركسعلا ةيحانلا / راشبل ةيركسعلا ةمكحملا ةسائر فالختسا
اقيبطت ،ةتقؤم ةفصب ،22٠2 ةنس سرام٠2 نم ءادتبا ،ةثلاثلا

رفص٦2 يف خرؤملا82-١٧ مقر رمألا نم١ رركم٥ ةداملا ماكحأل
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧٩١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١٩٣١ ماع
.ممتملاو لدعملا ،يركسعلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

سراــم٢ قفاوملا٣٤٤١ ماــع بجر٩٢ يفخّرؤـــم رارــق
ةـئيهت ططــخم ىلع ةــقداصملا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس

.ةبانع ةيالو ميلقإ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا١82-١2 مــقر يـساـــئرــلا موـــسرـــملاىضــتـقــمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنسويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا38-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضــتـقــمبو–
6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك دّدحي يذلا

يف خّرؤـملا133-81 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
8102 ةــنس رـــبمسيد22 قـــفاوملا0441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر41
ةيلحملا تاــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يــئالولا يـــــبعشلا ســـــلجملا ةـــــلوادم ىلـــــع عالـــــطالا دـــــعبو–
٦١٠2 ةنسوينوي82 يف ةـــخّرؤملا١١/٦١ مـــــقر ةبانع ةــــيالول
،ةبانع ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو

: يتأي ام رّرقي

موــسرملا نــــــم41 ةداـــــملا ماــــــكحأل اــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
7341 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤملا38-61 مقر يذيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو6102 ةــنس سراـــم لّوأ قــــفاوملا

اذه لــصأب قــــحلملا ،ةبانع ةـــــــيالو مـــــيلقإ ةــــــئيهت ططـــــــخم
.رارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك

–––––––––––★–––––––––––

سراــم٢ قفاوملا٣٤٤١ ماــع بجر٩٢ يفخّرؤـــم رارــق
ةئيهت ططــخم ىلع ةــقداصملا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس

.ةلشنخ ةيالو ميلقإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا١82-١2 مــقر يـساـــئرــلا موـــسرـــملاىضــتـقــمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنسويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا38-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضــتـقــمبو–
6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك دّدحي يذلا

يف خّرؤـملا133-81 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
8102 ةــنس رـــبمسيد22 قـــفاوملا0441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر41
ةيلحملا تاــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يــئالولا يـــــبعشلا ســـــلجملا ةـــــلوادم ىلـــــع عالـــــطالا دـــــعبو–
٠2٠2ةنسربمتبس٠٣ يف ةـــخّرؤملا١٤/٠2 مقر ةلشنخ ةيالول
،ةلشنخ ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نـــــم41 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
7341 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤـــملا38-61 مـــقر يذــــيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس سراــــم لّوأ قـــــفاوملا

اذــه لــصأب قـــحلملا ،ةلشنخ ةــــيالو مــــيلقإ ةـــئيهت ططــــخم
.رارقلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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سراــم٢ قفاوملا٣٤٤١ ماــع بجر٩٢ يفخّرؤـــم رارق
ةئيهت ططــخم ىلع ةــقداصملا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس

.ضيبلا ةيالو ميلقإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا١82-١2 مــقر يـساـــئرــلا موـــسرـــملاىضــتـقــمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنسويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا38-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضــتـقــمبو–
6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك دّدحي يذلا

يف خّرؤـملا133-81 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
8102 ةــنس رـــبمسيد22 قـــفاوملا0441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر41
ةيلحملا تاــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يــئالولا يـــــبعشلا ســـــلجملا ةـــــلوادم ىلـــــع عالـــــطالا دـــــعبو–
٦١٠2ةنسوينوي٧2 يف ةـــخّرؤملا22/٦١ مقر ضيبلا ةيالول
،ضيبلا ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نـــــم41 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
7341 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤـــملا38-61 مـــقر يذــــيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس سراــــم لّوأ قـــــفاوملا

اذــه لــصأب قـــحلملا ،ضيبلا ةــــيالو مــــيلقإ ةـــئيهت ططــــخم
.رارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك

–––––––––––★–––––––––––

سراــم٢ قفاوملا٣٤٤١ ماــع بجر٩٢ يفخّرؤـــم رارق
ةئيهت ططــخم ىلع ةــقداصملا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس

.ةيدملا ةيالو ميلقإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا١82-١2 مــقر يـساـــئرــلا موـــسرـــملاىضــتـقــمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنسويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك

–––––––––––★–––––––––––

سراــم٢ قفاوملا٣٤٤١ ماــع بجر٩٢ يفخّرؤـــم رارق
ةئيهت ططــخم ىلع ةــقداصملا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس

.ةياجب ةيالو ميلقإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا١82-١2 مــقر يـساـــئرــلا موـــسرـــملاىضــتـقــمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنسويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا38-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضــتـقــمبو–
6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك دّدحي يذلا

يف خّرؤـملا133-81 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
8102 ةــنس رـــبمسيد22 قـــفاوملا0441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر41
ةيلحملا تاــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يــئالولا يـــــبعشلا ســـــلجملا ةـــــلوادم ىلـــــع عالـــــطالا دـــــعبو–
٠2٠2ةنسربمسيد٥١ يف ةـــخّرؤملا٩٣/٠2 مقر ةياجب ةيالول
،ةياجب ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نـــــم41 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
7341 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤـــملا38-61 مـــقر يذــــيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس سراــــم لّوأ قـــــفاوملا

اذــه لــصأب قـــحلملا ،ةياجب ةــــيالو مــــيلقإ ةـــئيهت ططــــخم
.رارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك
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يف خّرؤملا38-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضــتـقــمبو–
6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك دّدحي يذلا

يف خّرؤـملا133-81 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
8102 ةــنس رـــبمسيد22 قـــفاوملا0441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر41
ةيلحملا تاــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يــئالولا يـــــبعشلا ســـــلجملا ةـــــلوادم ىلـــــع عالـــــطالا دـــــعبو–
١2٠2ةنسربمتبس٠٣ يف ةـــخّرؤملا8٠/١2 مقر ةيدملا ةيالول
،ةيدملا ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نـــــم41 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
7341 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤـــملا38-61 مـــقر يذــــيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس سراــــم لّوأ قـــــفاوملا

اذــه لــصأب قـــحـــلملا ،ةـــيدملا ةــــيالو مــــيـــلـــقإ ةـــئيـــهـــت طـــطــــخــــم
.رارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك

–––––––––––★–––––––––––

سراــم٢ قفاوملا٣٤٤١ ماــع بجر٩٢ يفخّرؤـــم رارق
ةئيهت ططــخم ىلع ةــقداصملا نـــمضتي ،٢٢٠٢ ةـــنس

.مناغتسم ةيالو ميلقإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

يف خّرؤملا١82-١2 مــقر يـساـــئرــلا موـــسرـــملاىضــتـقــمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنسويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا38-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــضــتـقــمبو–
6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك دّدحي يذلا

يف خّرؤـملا133-81 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
8102 ةــنس رـــبمسيد22 قـــفاوملا0441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر41
ةيلحملا تاــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو تاــــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يــئالولا يـــــبعشلا ســـــلجملا ةـــــلوادم ىلـــــع عالـــــطالا دـــــعبو–
٩١٠2ةنسوينوي٦2 يف ةـــخّرؤملا٤١/٩١ مقر مناغتسم ةيالول
ةــيالوــل مــيــلــقإلا ةــئيــهــت طــطــخــم ىلع ةــقــفاوملاــب ةــقــلــعـــتملاو
،مناغتسم

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نـــــم41 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
7341 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤـــملا38-61 مـــقر يذــــيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس سراــــم لّوأ قـــــفاوملا

اذــه لــصأب قـــحلملا ،مناغتسم ةــــيالو مــــيلقإ ةـــئيهت ططــــخم
.رارقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩2 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

دوجلب لامك

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

٣٤٤١ ماــــــع بــــــجر٩١ يفخرؤــــــم كرــتشم يرازو رارـــــــق
ميـــــظنتلا ددــــحي ،٢٢٠٢ ةـــنس رــــــــياربف٠٢ قــــــــفاوملا
تاــــيضايرلا يف اــــيلعلا ةينطولا ةـسردملل يرادإلا

.اهميظنتو  ةينقتلا اهحلاصم ةــــــعيبطو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يذ٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نـــــمضتملاو ،١2٠2 ةـــــنس وـــــينوي٠٣ قــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدـــــعقلا

،لوألا ريزولا نييعت

٦2 يف خرؤـملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١2٠2 ةـــــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا2٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا22٣-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١2٠2 ةنس تشغ22 قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٣١
ةداملا اميس ال ،تايضايرلا يف ايلع ةينطو ةسردم ءاشنإ
،هنم٠2

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،اهريسو اهميظنتو
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: يتأي امب فلكيو

،ميلعتلا ريس مييقتو ةعباتم –

،تاصبرتلا ريس مييقتو ةعباتم –

لبق نم ةمدقملا نيوكتلا ضورع ماجسنا ىلع رهسلا –
،ةسردملا ةيمنت ططخم عم ماسقألا

لاــجــم يف هـــب لوـــمـــعملا مـــيـــظـــنـــتـــلا مارـــتـــحا ىلع رـــهسلا –
هــيــجوــتو فراــعملا ةــبــقارــمو لــيــجستـــلا ةداـــعإو لـــيـــجستـــلا

،ةبلطلا هيجوت ةداعإو

يف تاءارجإلاو هب لومعملا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
،تاداهشلا ميلست لاجم

،يريضحتلا مسقلا يف نيوكتلا ريس ةعباتم –

،ةسردملل ةيجوغاديبلا ناجللا عم قيسنتلا –

،اهنييحتو ةبلطلل ةيمسالا ةيقاطبلا كسم نامض –

عيضاوم ،داوملا بسح ةيجوغاديبلا مئاعدلا فينصت –
،خلإ...تاناحتمالا

ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا تاطاشن ةيقرت –
،ةسردملا ماهمب ةقالع اهل يتلا

،ةيجوغاديبلا ةظقيلا نامض –

عـــيمجب ةــقالع اــهل يتلا ةدوـــجلا ناـــمض ئداـــبم ءاـــسرإ –
،ةيجوغاديبلا بناوجلا

.ميلعتلل نسحلا ريسلاو ةبلطلا ةبظاوم ىلع رهسلا  –

يف نيوكتلاب فلكملا دعاسملا ريدملا دعاسي :٤ ةّداملا
راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلاو هاروتكدلا

: ةيتالواقملا ةيقرتو

ثحــبــلاو ثلاــثــلا روــطــلا يف نــيوــكــتــلا ةــحــلصم سيــئر –
،يملعلا

،هجئاتن نيمثتو ثحبلا ةطشنأ ةعباتم ةحلصم سيئر –

،ةيتالواقملا ةيقرتو راكتبالا ةحلصم سيئر –

.يجولونكتلا ريوطتلا ةحلصم سيئر –

: يتأي امب فلكيو

رهسلاو ،هاروتكدلا يف نيوكتلا ريس ةعباتمو ميظنت –
،لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلا قيبطت ىلع

،ةسردملل ثحبلا ةسايس ةيقرتو طيشنت –

عم ثحبلا تادحوو رباخم يف ثحبلا تاطاشن ةعباتم –
،ماسقألا

8١ يف خرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

٥ يف خرؤملا٩٠١-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنس سرام٧١ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا ىدامج
،اهريسو ثحبلا ةقرف ءاشنإ تايفيك ددحي

٥ يف خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا ،٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا١٣2-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٩١٠2 ةنس تشغ٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا رباخم ءاشنإ تايفيك ددحي

: يتأي ام نورّرـــقي

موــــسرملا نــــم٠2 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٣١ يف خرؤملا22٣-١2 مقر يسائرلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو١2٠2 ةنس تشغ22
يف اــيـــلـــعـــلا ةـــيـــنـــطوـــلا ةسردـــمـــلـــل يرادإلا مـــيـــظـــنـــتـــلا دـــيدحت

.اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو تايضايرلا

: ةسردملا ريدم دعاسي :٢ ةّداملا

نـيوـكـتـلاو تاداـهشلاو مـيـلـعـتــلاــب فــلــكــم دــعاسم رــيدــم –
،لصاوتملا

ثحبلاو هاروتكدلا يف نيوكتلاب فلكم دعاسم ريدم –
ةـــيـــقرـــتو راـــكـــتـــبالاو يجوـــلوـــنـــكـــتـــلا رـــيوـــطــــتــــلاو يمــــلــــعــــلا
،ةيتالواقملا

تاقالعلاو لاصتالاو مالعإلا ةمظنأب فلكم دعاسم ريدم –
،ةيجراخلا

،ماعلا نيمألا  –

،ةبتكملا ريدم –

.مسقلا سيئر –

لوألا لـصفلا

 نودعاسملا نوريدملا

مــــــيلـــعتلاب فــــــلكملا دــــــعاـــسملا رـــــيدـملا دــــــعاـــسي :٣ ةّداملا
: لصاوتملا نيوكتلاو تاداهشلاو

،تاداهشلاو مييقتلاو ميلعتلا ةحلصم سيئر –

،تاصبرتلاو لصاوتملا نيوكتلا ةحلصم سيئر –

نييجوغاديبلا جاتنإلاو ىوتحملا ةعباتم ةحلصم سيئر –
.ةدوجلا نامضو
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،ثحبلا جئاتن نيمثت هنأش نم طاشن لكب مايقلا –

يتلا ثحبلا ةطشنأب ةقلعتملا تامولعملا رشنو عمج –
،ةسردملا اهب موقت

،نيثحابلا ةذتاسألا ىوتسم نيسحت ةعباتم نامض –

قيسنتو ةسردملل يملعلا سلجملا ريس ةعباتم نامض –
،مسقلل ةيملعلا ناجللا طاشن

ميلعتلا تاسسؤم عم نواعتلاو لدابتلا ةيقرت نامض –
لاجم يف ثحبلا زكارم عم اذكو ،ةيلودلاو ةينطولا يلاعلا
،ثحبلاو ميلعتلا

ةيقرتل تايلآ عضوو ثحبلا يف يملعلا جاتنإلا نيمثت –
،زايتمالا

ةيتاعوضوم مايأ( ةيملعلا تارهاظتلا ةعباتم نامض –
تارضاــحــمو تاــيدــتــنــمو تاــيــقـــتـــلـــمو ةـــيـــعوـــبسأ تاودـــنو
،)خلإ ....شاقن تاقلحو

،ثحبلا رباخم تاطاشن لئاصح ةعباتم نامض –

،ثحبلا جئاتن )ةعباتملا تاودأو ريراقتلا( نيمثت –

،يجولونكتلا ريوطتلاو راكتبالا نيمثت طاشن لكب مايقلا –

ريوطتلاو راكتبالا تاطاشن نع تامولعملا رشنو عمج –
،ةسردملا اهب موقت يتلا يجولونكتلا

عـــم نواـــعـــتـــلاو لداـــبـــتـــلا تاـــطاشن ةـــيــــقرــــتــــب ةرداــــبملا –
تاسسؤم وأ ىرــخألا ثحــبـــلاو يلاـــعـــلا مـــيـــلـــعـــتـــلا تاسسؤم
رــيوــطــتــلاو راــكــتــبالاــب قــلــعــتــي اــمــيــف عاــطــقــلا جراـــخ ىرـــخأ
،يجولونكتلا

،ةيتالواقملاو راكتبالا ريوطتب كلذ عيجشتو ةردابملا –

،يراكتبا جاتنإ لك ىلع ةظفاحملا –

.ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

ةــــــمظنأب فــــلكملا دـــــــعاــــسملا رــــيدــــملا دــــــــعاــــــسي :٥ ةّداملا
: ةيجراخلا تاقالعلاو لاصتالاو مالعإلا

،تاكبشلاو ةيتامولعملا ةمظنألا ةحلصم سيئر –

،فارشتسالاو ءاصحإلا ،ةظقيلا ةحلصم سيئر –

.ةيجراخلا تاقالعلاو مالعإلا ةحلصم سيئر –

: يتأي امب فلكيو

ةسردملا تارشن( لاصتالا مـــــئاـــــعد زاــــــجــــــنإو مــــــيــــــمصت –
،)...ةينورتكلإلا عقاوملاو

ةـيـتاـموـلـعملا ةـيدـعاـقـلا لـكاـيـهـلا رــيــيستو جاــمدإ ناــمض –
،ةنمقرلا ةيقرتو ةيتامولعملا تاكبشلاو

لخاد ةمولعملا عمجب حمست تاءارجإو تايلآ عضو –
،اهرشنو اهتجلاعمو ةسردملا

لـــــئاسوـــــب ةسردملاـــــب قـــــلـــــعـــــتــــــت ةــــــموــــــلــــــعــــــم لــــــك رشن –
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

،ةسردملل ةيئاصحإلا ةيقاطبلا كسم –

،ةسردملا يجيرخ ةعباتم نامض –

عــــم نواــــعــــتــــلاو لداــــبــــتــــلا ةـــــيـــــقرـــــت ةـــــطشنأب ةرداـــــبملا –
،ىرخألا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

يعاــمــتـــجالا اـــهـــطـــيـــحـــم عـــم ةسردملا تاـــقالـــع ةـــيـــقرـــت –
،ةكارشلا جماربب ةردابملاو يداصتقالاو

،تامدخلا ميدقتب ةقالع هل طاشن لكب مكحتلا –

تاودنلا( ةيملعلا تارهاظتلا ميظنتو ةعباتم نامض –
.)خلإ ...،تايقتلملاو

يناثلا لـصفلا
ماعلا نيمألا

بـــــــتكم هـــب قـــــحلي يذــــــــلا ماـــعلا نيـــمألا دــــعاــــسي:٦ ةّداملا
: يلخادلا نمألا

ةيفاقثلا تاطاشنلاو نيوكتلاو نيمدختسملا ريدم بئان –
،ةيضايرلاو

.لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان –

: يتأي امب فلكيو

يمدختسمل ينهملا راسملا رييست ةعباتم ىلع رهسلا –
،ةسردملا

،ةينقتلا حلاصملل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –

رباخمو تادحول ثحبلا ةطشنأ ليومت ةعباتم نامض –
،ثحبلا

،اهنيمثتو راكتبالا تاطاشن ليومت ةعباتم نامض –

،اهتيقرتو ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا جمارب حارتقا –

ءاــــنــــتــــقاو لــــكاــــيــــهــــلا زاــــجــــنإ جمارــــب ةــــعــــباــــتـــــم ناـــــمض –
 ،تازيهجتلا

،ةسردملل يلخادلا نمألا ططخم ةعباتم نامض –

ةينقتلا اهحلاصمو ةسردملا لكايه ديوزت ىلع رهسلا –
،ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا ةنايصو ،ريسلا لئاسوب

،درجلا تالجس كسم ىلع رهسلا –

،اهذيفنت ةعباتمو ةسردملا ةينازيم عورشم ريضحت –

.ةيئاضقلا تاهجلا مامأ عازنلا لحم اياضقلا ةعباتم –
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،ةبلطلا لقنو ماعطإلاو ءاويإلا طورش نامض –

.حنملا ةحلصم ريس نامض –

: نييتآلا نيعرفلا ةيعماجلا تامدخلا ةحلصم مضت

،ماعطإلاو لقنلاو ءاويإلا عرف –

.حنملا عرف –

: يه ةسردملل ةينقتلا حلاصملا :٠١ ةّداملا

،يرصبلا يعمسلاو عبطلا زكرم –

نع ميــلعتلاو لاصتالاو مالعإلا تاكبشو ةمظنألا زكرم –
،دعب

.يجولونكتلا وهبلا –

يذـــــــلا يرــــــصبلا يــــــعمسلاو عـــــبطلا زــــــكرم فــــــلكي :١١ ةّداملا
: يتأي امب ،زكرملا لؤوسم هريدي

،ةسردملا لوح ةيمالعإ ةقيثو لك عبط –

يــــــميلعت يـــــجوغاديب لاــــمعتسا تاذ ةـــــقيثو لـــــك عــــبط –
،يملعو

ةيرصبلا ةيعمسلا مئاعدلا لك ليجستل ينقتلا معدلا –
.يميلعتلاو يجوغاديبلا لامعتسالا تاذ

 : نييتآلا نيعرفلا لمشيو

،عبطلا عرف –

.يرصبلا يعمسلا عرف –

لاصتالاو مالعإلا تاكبشو ةمظنألا زـكرم فـلكي :٢١ ةّداملا
ريدملاب قحليو زكرملا لوؤسم هريدي يذلا دعب نع ميلعتلاو
،ةيجراخلا تاقالعلاو لاصتالاو مالعإلا ةمظنأب فلكملا دعاسملا

: يتأي امب

،اهرييستو اهترادإو مالعإلا تاكبش لالغتسا –

لاــــــــجم يف يلآلا مالـــــعإلا تاــــقيبطت رــــيوطتو لالـــــغتسا –
،يجوغاديبلا رييستلا

،دعب نع ميلعتلاب ةقلعتملا عيراشملا ذيفنتو ةعباتم –

،تنرتنإلا ربع سوردلا جاتنإو دادعإ يف ينقتلا معدلا –

.دعب نع ميلعتلا يف نيمهاسملا ريطأتو نيوكت –

: ةيتآلا عورفلا لمشيو

،ةمظنألا عرف –

،تاكبشلا عرف –

.دعب نع ميلعتلا عرف –

نـــــيوـــــكتلاو نيـــــمدـــختسملارــــــيدم بــئان دـــعاسي :٧ ةّداملا
: ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلاو

،ةذتاسألا نيمدختسملا ةحلصم سيئر –

نييـــنـــقـــتــــلاو نييرادإلا نيمدــــخــــتسملا ةــــحــــلصم سيــــئر –
،حلاصملا ناوعأو

،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا ةحلصم سيئر –

.تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم سيئر –

: يتأيامب فلكيو

،نيمدختسملل ينهملا راسملا رييست نامض –

دــــــــيدجتو ىوـــــــتسملا نيــــــــــسحتو نـــــيوــــــكتلا جــــــــــــمارب عـــــــــضو –
،حلاصملا ناوعأو نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملل تامولعملا

،ذيفنتلا زيح

مهعيزوت ىلع رهسلاو نيمدختسملا دادعت رييست نامض –
،ماسقألا نيب مجسنملا

رييستل يونسلا ططخملا ذيفنتلا زيح عضوو دادعإ –
،ةيرشبلا دراوملا

،ذيفنتلا ّزيح ،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا جمارب عضو –

.تاعزانملاو ةينوناقلا تافلملا ةعباتم –

: لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان دعاسي :٨ ةّداملا

ثـــحبلا تاـــطاشن لــــيومتو ةـــينازيملا ةــــحلصم ســـــيئر –
،راكتبالاو

،تازيهجتلاو تاقفصلا ةحلصم سيئر –

،فيشرألاو درجلاو لئاسولا ةحلصم سيئر –

.تاكلتمملا ةنايصو ةفاظنلا ةحلصم سيئر –

: يتأي امب فلكيو

يديهمتلا عورشملا ريضحتل ةيرورضلا رصانعلا عمج –
،ةينازيملل

،ةسردملا ةبساحم كسمو ةينازيملا ذيفنت نامض –

،ثحبلا تادحوو رباخمل ثحبلا ةطشنأ ليومت ةعباتم –

،درجلا تالجس كسم –

رــيــغو ةــلوــقــنملا تاــكــلــتــمملا ةــناــيصو ةـــفاـــظـــن ناـــمض –
،ةلوقنملا

.ةسردملا زيهجت جمارب ذيفنت نامض –

تامدخلل لــــكايه ىلـــع ةـــسردملا لـــــمتشت اـــمدنع:٩ ةّداملا
تاـــمدخلا ةـــحـــلصم سيـــئر ماـــعـــلا نيمألا دـــعاسي ،ةـــيـــعــــماجلا
: يتأي امب لفكتيو ،ةيعماجلا
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هرــــيدــــي يذـــــلا يــــجوــــــلوــــــنكتلا وـــــــهبلا فـــــلكي :٣١ ةّداملا
: يتأي امب ،وـهبلا لوؤـــسم

ةهجوملا لامعألا ريسو ميظنت يف ماسقألل ينقتلا معدلا –
،ةيقيبطتلا لامعألا وأ/و

،راكتبالاو ثحبلا تاطاشنل ينقتلا معدلا –

لامعألا ريسل ةيرورضلا تازيهجتلا ةنايصو رييست –
.راكتبالاو ثحبلا تاطاشنو ةهجوملاوأ/و ةيقيبطتلا

اــــيلعلا ةــــينطوـلا ةــــــسردـــملا ىدــــــــل أــــــــشنت نأ نـــــــكمي:٤١  ةّداملا
ددحي ،ثحبلل ةكرتشم حلاصم وأ ةحلصم ،تايضايرلا يف

2١ ةداملا ماكحأل اقبط كرتشم يرازو رارق بجومب اهميظنت
ماع ناضمر2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
.هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١

ثلاثلا لصفلا
ةبتكملا ريدم

: ةبتكملا ريدم دعاسي :٥١ ةّداملا

ةــــيفارــــغويلبيبلا ثوــــحبلاو ءاـــــنتقالا ةــــحلصم ســــيئر –
،قئاثولا ةجلاعمو

،ةيمقرلا طئاسولا ةبتكم ةحلصم سيئر –

.هيجوتلاو لابقتسالا ةحلصم سيئر –

: يتأي امب فلكيو

،ةيعماجلا ةيقئاثولا دراوملا ءانتقا جمارب حارتقا –

،ةسردملا صاصتخا ناديم يف ةيقئاثولا دراوملا رييست –

يناثلا نيروـــــطلل تارــــكذملاو لـــــئاــسرلا ةيقاطب كــــسم –
،ثلاثلاو

قرطلا لامعتساب ةبتكملل يقئاثولا ديصرلا ميظنت –
،اهدرجل يمويلا كسملاو ،بيترتلاو ةجلاعملل ةمئالملا

نم يقئاثولا ديصرلا لامعتسال ةمئالملا طورشلا عضو –
.ةيفارغويلبيبلا مهثوحب يف مهتدعاسمو ةذتاسألاو ةبلطلا لبق

عبارلا لصفلا
مسقلا سيئر

: ةلاحلا بسح ،مسقلا سيئر دعاسي :٦١ ةّداملا
،نيوكتلاو ميلعتلا ةحلصم سيئر –
دنع ،ثحب قرف وأ ثحبلا تادحو وأ/و رباخملا وريدم –

.ءاضتقالا
: يتأي امب فلكيو
،مسقلل نسحلا يرادإلاو يجوغاديبلا ريسلا ىلع رهسلا –
ةيميلعتلا لئاسولا ةبلطلاو ةذتاسألا فرصت تحت عضو –

،نيوكتلل ةيرورضلا

دــــــــقعب اـــــميس ال ،مـــــسقلا تاــطاــــشن قـــــيسنتو طيـــــطخت –
،ةمظتنم ةيجوغاديب تاعامتجا

، ميلعتلل يجوغاديبلا مييقتلاو ةعباتملا نامض –
،مسقلل ثحبلا تاطاشن قيسنتو ةعباتم نامض –
بـــــناوجلا لـــــكل ةدوـــــجلا ناــــمض ئداـــــبم ءاـــسرإ ناــــــمض –

.ثحبلاو راكتبالاو ميلعتلا مييقتو ميلعتلاب ةقلعتملا
ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٧١ ةّداملا

   .ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا
رياربف٠2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩١ يف رئازجلاب رّرح

.22٠2 ةنس

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوملا٣٤٤١ ماع بـجر٩١ يفخرؤــم كرـتشم يرازو رارق
يرادإلا مـيظنــتلا ددــــحــــي ،٢٢٠٢ ةـــــنـــــس رــــيارــــبــــــف٠٢
ةعيبطو يـعانطصالا ءاكذلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل

.اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

٩١ يف خرؤملا٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو١2٠2 ةنس وينوي٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤـملا١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو  –
نمضتملاو١2٠2 ةـنس ويلوي٧ قفاوملا2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٣2٣-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو  –
نمضتملاو١2٠2 ةنس تشغ22 قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٣١
اـــميس ال ،يــــعانطصالا ءاـــكذلل اـــيلع ةـــينطو ةـــسردم ءاــــشنإ
،هنم٠2 ةداملا

٥١ يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 ،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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نييجوغاديبلا جاتنإلاو ىوتحملا ةعباتم ةحلصم سيئر –
. ةدوجلا نامضو

: يتأي امب فلكيو

،ميلعتلا ريس مييقتو ةعباتم –

،تاصبرتلا ريس مييقتو ةعباتم –

لبق نم ةمدقملا نيوكتلا ضورع ماجسنا ىلع رهسلا –
،ةسردملا ةيمنت ططخم عم ماسقألا

لاــــجم يف هــــب لوـــــمعملا مــــيظنتلا مارـــــتحا ىلــــع رـــــهسلا  –
هــيــجوــتو فراــعملا ةــبــقارــمو لــيــجستـــلا ةداـــعإو لـــيـــجستـــلا

،ةبلطلا هيجوت ةداعإو

تاءارجإلاو هـــــب لوـــمعملا مــــيظنتلا مارــــتحا ىلــــع رــــهسلا  –
،تاداهشلا ميلست لاجم يف

،يريضحتلا مسقلا يف نيوكتلا ريس ةعباتم –

،ةسردملل ةيجوغاديبلا ناجللا عم قيسنتلا –

،اهنييحتو ةبلطلل ةيمسالا ةيقاطبلا كسم نامض –

عيضاوم ،داوملا بسح ةيجوغاديبلا مئاعدلا فينصت –
،خلإ...تاناحتمالا

ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا تاطاشن ةيقرت –
،ةسردملا ماهمب ةقالع اهل يتلا

،ةيجوغاديبلا ةظقيلا نامض –

عيمجب ةقالع اهل يتلا ةدوجلا نامض ئدابم ءاسرإ –
،ةيجوغاديبلا بناوجلا

.ميلعتلل نسحلا ريسلاو ةبلطلا ةبظاوم ىلع رهسلا  –

يف نيوكتلاب فــلكملا دـــــعاسملا رـــــيدملا دــــعاسي :٤ ةّداملا
راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلاو هاروتكدلا

: ةيتالواقملا ةيقرتو

ثحــبــلاو ثلاــثــلا روــطــلا يف نــيوــكــتــلا ةــحــلصم سيــئر –
،يملعلا

،هجئاتن نيمثتو ثحبلا ةطشنأ ةعباتم ةحلصم سيئر –

،ةيتالواقملا ةيقرتو راكتبالا ةحلصم سيئر –

.يجولونكتلا ريوطتلا ةحلصم سيئر –

: يتأي امب فلكيو

رهسلاو ،هاروتكدلا يف نــــيوكتلا رــــيس ةــــعباتمو مــــيظنت –
،لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلا قيبطت ىلع

2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ناضمر
يجوـلوــنــكــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــكرــتشملا حــلاصملا ماــهــم
،اهريسو اهميظنتو

8١ يف خرؤملا٧٧-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
ددحي يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

٥ يف خرؤملا٩٠١-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنس سرام٧١ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا ىدامج
،اهريسو ثحبلا ةقرف ءاشنإ تايفيك ددحي

٥ يف خرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خرؤملا١٣2-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٩١٠2 ةنس تشغ٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ2١
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا رباخم ءاشنإ تايفيك ددحي

: يتأي ام نورّرـــقي

موـــسرملا نـــــم٠2 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٣١ يف خرؤملا٣2٣-١2 مقر يسائرلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو١2٠2 ةنس تشغ22
ءاـكذـلـل اـيـلـعـلا ةـيـنــطوــلا ةسردــمــلــل يرادإلا مــيــظــنــتــلا دــيدحت

.اهميظنتو ةينقتلا اهحلاصم ةعيبطو يعانطصالا

: ةسردملا ريدم دعاسي:٢ ةّداملا

نـيوـكـتـلاو تاداـهشلاو مـيـلـعـتــلاــب فــلــكــم دــعاسم رــيدــم –
،لصاوتملا

ثـــــحبلاو هاروــــتكدلا يف نـــــيوكتلاب فــــلكم دــــعاسم رـــــيدم –
،ةيتالواقملا ةيقرتو راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

تاقالعلاو لاصتالاو مالعإلا ةمظنأب فلكم دعاسم ريدم –
،ةيجراخلا

،ماعلا نيمألا –

،ةبتكملا ريدم –

.مسقلا سيئر –

لوألا لـصفلا
 نودعاسملا نوريدملا

مـــــــيلعتلاب فـــلكملا دـــــعاسملا رــــيدــــملا دــــعاـــــــسي:٣ ةّداملا
: لصاوتملا نيوكتلاو تاداهشلاو

،تاداهشلاو مييقتلاو ميلعتلا ةحلصم سيئر –

،تاصبرتلاو لصاوتملا نيوكتلا ةحلصم سيئر –
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،اهطيشنتو ةسردملل ثحبلا ةسايس ةيقرت يف ةمهاسملا –

يف ثحبلا تادحوو رباخم يف ثحبلا تاطاشن ةعباتم –
،ماسقألا

،ثحبلا جئاتن نيمثت هنأش نم طاشن لكب مايقلا  –

يتلا ثحبلا ةطشنأب ةقلعتملا تامولعملا رشنو عمج –
،ةسردملا اهب موقت

،نيثحابلا ةذتاسألا ىوتسم نيسحت ةعباتم نامض –

قيسنتو ةسردملل يملعلا سلجملا ريس ةعباتم نامض –
،مسقلل ةيملعلا ناجللا طاشن

ميلعتلا تاسسؤم عم نواعتلاو لدابتلا ةيقرت نامض –
لاجم يف ثحبلا زكارم عم اذكو ةيلودلاو ةينطولا يلاعلا
،ثحبلاو ميلعتلا

ةيقرتل تايلآ عضوو ثحبلا يف يملعلا جاتنإلا نيمثت –
،زايتمالا

ةيتاعوضوم مايأ( ةيملعلا تارهاظتلا ةعباتم نامض –
،تارضاــحــمو تاــيدــتــنــمو تاــيــقــتــلــمو ةــيــعوـــبسأ تاودـــنو
،)خلإ ...،شاقن تاقلح

،ثحبلا رباخم تاطاشن لئاصح ةعباتم نامض –

،ثحبلا جئاتن )،ةعباتملا تاودأ ،ريراقتلا( نيمثت –

،يجولونكتلا ريوطتلاو راكتبالا نيمثت طاشن لكب مايقلا –

ريوطتلاو راكتبالا تاطاشن نع تامولعملا رشنو عمج –
،ةسردملا اهب موقت يتلا يجولونكتلا

تاسسؤم عم نواعتلاو لدابتلا تاطاشن ةيقرتب ةردابملا –
جراخ ىرخأ تاسسؤم وأ/و ىرخألا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
،يجولونكتلا ريوطتلاو راكتبالاب قلعتي اميف عاطقلا

،كلذ عيجشتو ،ةيتالواقملاو راكتبالا ريوطتب ةردابملا –

،يراكتبا جاتنإ لك ىلع ةظفاحملا –

.ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

مالعإلا ةمظنأب فلكملا دعاسملا ريدملا دعاسي :٥ ةّداملا
: ةيجراخلا تاقالعلاو لاصتالاو

،تاكبشلاو ةيتامولعملا ةمظنألا ةحلصم سيئر –

،فارشتسالاو ءاصحإلا ،ةظقيلا ةحلصم سيئر –

.ةيجراخلا تاقالعلاو مالعإلا ةحلصم سيئر  –

: يتأي امب فلكيو

ةــــسردملا تارـــــشن( لاـــصتالا مــــئاعد زاـــجنإو ميــــمصت –
،)ةينورتكلإلا عقاوملاو

ةـيـتاـموـلـعملا ةـيدـعاـقـلا لـكاـيـهـلا رــيــيستو جاــمدإ ناــمض –
،ةنمقرلا ةيقرتو ةيتامولعملا تاكبشلاو

لخاد ةمولعملا عمجب حمست تاءارجإو تايلآ عضو –
،اهرشنو اهتجلاعمو ةسردملا

تايجولونكت لئاسوب ةسردملاب قلعتت ةمولعم لك رشن –
،لاصتالاو مالعإلا

،ةسردملل ةيئاصحإلا ةيقاطبلا كسم –

،ةسردملا يجيرخ ةعباتم نامض –

تاسسؤم عم نواعتلاو لدابتلا ةيقرت ةطشنأب ةردابملا –
،ىرخألا يلاعلا ميلعتلا

يعاــمــتـــجالا اـــهـــطـــيـــحـــم عـــم ةسردملا تاـــقالـــع ةـــيـــقرـــت –
،ةكارشلا جماربب ةردابملاو يداصتقالاو

،تامدخلا ميدقتب ةقالع هل طاشن لكب مكحتلا –

تاودنلا( ةيملعلا تارهاظتلا ميظنتو ةعباتم نامض –
.)خلإ ...،تايقتلملاو

يناثلا لـصفلا

ماعلا نيمألا

نمألا بتكم هب قحلي يذلا ماعلا نيمألا دعاسي:٦ ةّداملا
: يلخادلا

ةيفاقثلا تاطاشنلاو نيوكتلاو نيمدختسملا ريدم بئان –
،ةيضايرلاو

.لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان –

: يتأي امب فلكيو

يمدختسمل ينهملا راسملا رييست ةعباتم ىلع رهسلا –
،ةسردملا

،ةينقتلا حلاصملل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –

رباخمو تادحول ثحبلا ةطشنأ ليومت ةعباتم نامض –
،ثحبلا

،اهنيمثتو راكتبالا تاطاشن ليومت ةعباتم نامض –

،اهتيقرتو ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا جمارب حارتقا –

 ،تازيهجتلا ءانتقاو لكايهلا زاجنإ جمارب ةعباتم نامض –

،ةسردملل يلخادلا نمألا ططخم ةعباتم نامض –

ةينقتلا اهحلاصمو ةسردملا لكايه ديوزت ىلع رهسلا –
رـــيـــغو ةـــلوـــقـــنملا تاـــكـــلـــتـــمملا ةـــناـــيصو ،رــــيسلا لــــئاسوــــب
،ةلوقنملا

،درجلا تالجس كسم ىلع رهسلا –

،اهذيفنت ةعباتمو ةسردملا ةينازيم عورشم ريضحت –

.ةيئاضقلا تاهجلا مامأ عازنلا لحم اياضقلا ةعباتم –
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،ةبلطلا لقنو ماعطإلاو ءاويإلا طورش نامض –

.حنملا ةحلصم ريس نامض –

: نييتآلا نيعرفلا ةيعماجلا تامدخلا ةحلصم مضت

،ماعطإلاو لقنلاو ءاويإلا عرف –

.حنملا عرف –

: يه ةسردملل ةينقتلا حلاصملا:٠١ ةّداملا

،يرصبلا يعمسلاو عبطلا زكرم –

نع ميــلعتلاو لاصتالاو مالعإلا تاكبشو ةمظنألا زكرم –
،دعب

.يجولونكتلا وهبلا –

يرـــــــصبلا يـــــــعـــمسلاو عـــبطلا زــــكرـــــــم فـــــلكي :١١ ةّداملا
: يتأي امب زكرملا لؤوسم هريدي يذلا

،ةسردملا لوح ةيمالعإ ةقيثو لك عبط –

،يملعو يميلعت يجوغاديب لامعتسا تاذ ةقيثو لك عبط –

ةيرصبلا ةيعمسلا مئاعدلا لك ليجستل ينقتلا معدلا –
.يميلعتلاو يجوغاديبلا لامعتسالا تاذ

 : نييتآلا نيعرفلا لمشيو

،عبطلا عرف –

.يرصبلا يعمسلا عرف –

لاصتالاو مالـــــــعإلا تاــــكبشو ةمظنألا زكرم فلكي:٢١ ةّداملا
ريدملاب قحليو زكرملا لوؤسم هريدي يذلا دعب نع ميلعتلاو
،ةيجراخلا تاقالعلاو لاصتالاو مالعإلا ةمظنأب فلكملا دعاسملا

: يتأي امب

،اهرييستو اهترادإو مالعإلا تاكبش لالغتسا –

لاــجــم يف يلآلا مالــعإلا تاــقــيــبــطــت رــيوـــطـــتو لالـــغـــتسا –
،يجوغاديبلا رييستلا

،دعب نع ميلعتلاب ةقلعتملا عيراشملا ذيفنتو ةعباتم –

،تنرتنإلا ربع سوردلا جاتنإو دادعإ يف ينقتلا معدلا –

.دعب نع ميلعتلا يف نيمهاسملا ريطأتو نيوكت –

: ةيتآلا عورفلا لمشيو

،ةمظنألا عرف –

،تاكبشلا عرف –

.دعب نع ميلعتلا عرف –

نــيوـــكتلاو نيــــمدـــختسملارـــــيدم بـــئان دـــــــــعاسي :٧ ةّداملا
: ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلاو

،ةذتاسألا نيمدختسملا ةحلصم سيئر –

ناوعأو نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملا ةحلصم سيئر –
،حلاصملا

،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا ةحلصم سيئر –

.تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةحلصم سيئر –

: يتأي امب فلكيو

،نيمدختسملل ينهملا راسملا رييست نامض –

دـــــــــيدــــجتو ىوــــــتسملا نيــــــسحتو نــــــيوـــــــكتلا جـــــمارب عــــــضو –
،حلاصملا ناوعأو نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملل تامولعملا

،ذيفنتلا زيح

مهعيزوت ىلع رهسلاو ،نيمدختسملا دادعت رييست نامض –
،ماسقألا نيب مجسنملا

هعضوو ،ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا دادعإ –
،ذيفنتلا زيح

،ذيفنتلا ّزيح ،ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا جمارب عضو –

.تاعزانملاو ةينوناقلا تافلملا ةعباتم –

: لئاسولاو ةيلاملا ريدم بئان دعاسي :٨ ةّداملا

ثحــبــلا تاــطاشن لــيومتو ةــيــنازـــيملا ةـــحـــلصم سيـــئر –
،راكتبالاو

،تازيهجتلاو تاقفصلا ةحلصم سيئر  –

،فيشرألاو درجلاو لئاسولا ةحلصم سيئر –

.تاكلتمملا ةنايصو ةفاظنلا ةحلصم سيئر  –

: يتأي امب فلكيو

يديهمتلا عورشملا ريضحتل ةيرورضلا رصانعلا عمج –
،ةينازيملل

،ةسردملا ةبساحم كسمو ةينازيملا ذيفنت نامض –

،ثحبلا تادحوو رباخمل ثحبلا ةطشنأ ليومت ةعباتم –

،درجلا تالجس كسم –

رــيــغو ةــلوــقــنملا تاــكــلــتــمملا ةــناــيصو ةـــفاـــظـــن ناـــمض –
،ةلوقنملا

.ةسردملا زيهجت جمارب ذيفنت نامض –

تامدخلل لكايه ىلـــع ةــسردملا لـــمتشت اـــمدنع :٩ ةّداملا
تاـــمدخلا ةـــحـــلصم سيـــئر ماـــعـــلا نيمألا دـــعاسي ،ةـــيـــعــــماجلا
: يتأي امب لفكتيو ةيعماجلا
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لوؤسم هرـــــيدي يذـــــلا يـــــجولونكتلا وــــــهبلا فـــــــلكي :٣١ ةّداملا
: يتأي امب ،وهبلا

ةهجوملا لامعألا ريسو ميظنت يف ماسقألل ينقتلا معدلا –
،ةيقيبطتلا لامعألا وأ/و

،راكتبالاو ثحبلا تاطاشنل ينقتلا معدلا  –

لامعألا ريسل ةيرورضلا تازيهجتلا ةنايصو رييست –
.ةهجوملاوأ /و ةيقيبطتلا

اـــيلعلا ةـــينطولا ةـــسردملا ىدــــل أـــشنت نأ نــــــكمي :٤١ ةّداملا
ددحي ،ثحبلل ةكرتشم حلاصم وأ ةحلصم ،يعانطصالا ءاكذلل
2١ ةداملا ماكحأل اقبط كرتشم يرازو رارق بجومب اهميظنت
ماع ناضمر2 يف خرؤملا٣٩2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم
.هالعأ روكذملاو2١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٣٣٤١

ثلاثلا لصفلا
ةبتكملا ريدم

: ةبتكملا ريدم دعاسي :٥١ ةّداملا

ةـــيفارــــغوـــيلبيبلا ثوــــحبلاو ءاــــنتقالا ةـــــحلصم ســــيئر –
،قئاثولا ةجلاعمو

،ةيمقرلا طئاسولا ةبتكم ةحلصم سيئر –

.هيجوتلاو لابقتسالا ةحلصم سيئر –

: يتأي امب فلكيو

،ةيعماجلا ةيقئاثولا دراوملا ءانتقا جمارب حارتقا –

،ةسردملا صاصتخا ناديم يف ةيقئاثولا دراوملا رييست –

يناـثـلا نـيروـطـلــل تارــكذملاو لــئاسرــلا ةــيــقاــطــب كسم –
،ثلاثلاو

قرطلا لامعتساب ةبتكملل يقئاثولا ديصرلا ميظنت –
،اهدرجل يمويلا كسملاو ،بيترتلاو ةجلاعملل ةمئالملا

نم يقئاثولا ديصرلا لامعتسال ةمئالملا طورشلا عضو –
مـــــهـــــثوـــــحـــــب يف مـــــهـــــتدـــــعاسمو ةذـــــتاسألاو ةــــــبــــــلــــــطــــــلا لــــــبــــــق
.ةيفارغويلبيبلا

عبارلا لصفلا
مسقلا سيئر

: ةلاحلا بسح مسقلا سيئر دعاسي :٦١ ةّداملا

،نيوكتلاو ميلعتلا ةحلصم سيئر –

دنع ثحب قرف وأ ثحبلا تادحو وأ/و رباخملا وريدم –
.ءاضتقالا

: يتأي امب فلكيو

،مسقلل نسحلا يرادإلاو يجوغاديبلا ريسلا ىلع رهسلا –

ةيميلعتلا لئاسولا ةبلطلاو ةذتاسألا فرصت تحت عضو –
،نيوكتلل ةيرورضلا

دـــــقعب اـــــميس ال ،مــــــسقلا تاـــطاشن قــــيسنتو طيـــــطخت –
،ةمظتنم ةيجوغاديب تاعامتجا

، ميلعتلل يجوغاديبلا مييقتلاو ةعباتملا نامض –

،مسقلل ثحبلا تاطاشن قيسنتو ةعباتم نامض –

بـــــناوجلا لـــــكل ةدوـــجلا ناــــمض ئداــــبم ءاــــسرإ ناــــمض –
.ثحبلاو راكتبالاو ميلعتلا مييقتو ميلعتلاب ةقلعتملا

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٧١ ةّداملا
   .ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

رياربف٠2 قفاوملا٣٤٤١ ماع بجر٩١ يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

 ،لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

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


