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نيناوق
ةجحلا يذ6 يف خرؤملا7١-78 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةيامحب قلعتملاو78٩١ ةنس تشغ لوأ قفاوملا7٠٤١ ماع
،ةيتابنلا ةّحصلا

ىداــمج22 يف خرؤملا١٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو88٩١ ةنس رياني2١ قــفاوملا8٠٤١ ماــع ىــلوألا
،ةـــــيداصتقالا ةـــــيمومعلا تاــــــــسسؤملل يـــــــــهيجوتلا نوـــــــناقلا

 ،هنم ثلاثلا بابلا اميس ال

ىدامج7 يف خرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو88٩١ ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

ىدامج7 يف خرؤملا8٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو88٩١ ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،ةيناويحلا ةّحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا تاطاشنب

ىدامج7 يف خرؤملا٩٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو88٩١ ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،ينطولا فيشرألاب

ناضمر62 يف خرؤملا١١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،ممتملاو لّدعملا ،لمعلا

مرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىدامج٤١ يف خرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

خرؤملا8١-٣٩ مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٩٩١ ةنس ربـــــــمسيد٩2 قــــــــــفاومـــــــلا٤١٤١ ماـــــــــع بـــــــجر٥١ يف

،٤٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نّمضتملاو

ماع بجر72 يف خرؤملا٣٠-٤٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـناـق نـمضتملاو٤٩٩١ ةــنس رــبــمسيد١٣ قـــفاوملا٥١٤١
،٥٩٩١ ةنسل ةيلاملا

ماع نابعش٣2 يف خرؤملا7٠-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تانيمأتلاب قلعتملاو٥٩٩١ ةنس رياني٥2 قفاوملا٥١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع رفص٩١ يف خرؤملا٠2-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
سلـجمب قـلـعــتملاو٥٩٩١ ةــنس وـــيـــلوـــي7١ قـــــفاوملا6١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةبساحملا

قـفاوملا٩٣٤1ماعلاّوش٨1 يفخرؤم11-٨1 مــقر نوناق
.ةحصلاب قـــلعتي ،٨10٢ ةنس ويلوي٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

66و١٤و٠٤و٥١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤١و )2 ةرقفلا(٣٤١و6١-٠٤١و6٣١و٣7و27و

ماع رفص8١ يف خرؤملا٥٥١-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـــــناق نمــــــضتــــملاو66٩١ ةــــــــنس وــــــيـــنوي8 قــــفاوــــــمـــلا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ماع رفص8١ يف خرؤملا6٥١-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناق نمضتـمـــلاو66٩١ ةـــنـــــس وــــــيـــــــنوـــــي8 قــــــــفاوـــــــملا68٣١
،ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥7٩١ ةـنس رــــبـــمــــتــــبس62 قــــــــــفاوــــــملا٥٩٣١ ماــــــــــع
،ممتملاو لدعملا ،يندملا نوناقلا

ناضمر٩ يف خّرؤملا٠١-١8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعتملاو١8٩١ ةنس ويلوي١١ قفاوملا١٠٤١ ماع
،بناجألا لاّمعلا ليغشت

ناضمر١2 يف خرؤملا١١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تانيمأتلاب قّلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

ناضمر١2 يف خّرؤملا٣١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ثداوحب قلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

ىداــمج٩ يف خرؤــملا٠١-٤8 مقر نوـناقلا ىضتقمبو –
قّلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف١١ قـفاوملا٤٠٤١ ماــع ىــلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا ةمدخلاب

ناضمر٩ يف خرؤملا١١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٤8٩١ ةنس وينوي٩ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةرسألا

ماع لاوش8 يف خرؤملا7١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــمج62 يف خرؤملا٥٠-٥8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قّلعتملاو٥8٩١ ةنس رياربف6١ قــفاوملا٥٠٤١ ماــع ىــلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهتيقرتو ةّحصلا ةيامحب
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ىدامج82 يف خرؤملا2١-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٥٠٠2 ةـــــــنس تشغ٤ قـــفاوملا62٤١ ماـع ةـيـناــثــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،هايملاب

ىدامج٩١ يف خرؤملا٣٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا72٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع رفص١١ يف خّرؤملا١٠-7٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
تالاحـب قـّلـعـتملاو7٠٠2 ةــــــنس سراــــــم لّوأ قــــــفاوملا82٤١
،فئاظولاو بصانملا ضعبب ةصاخلا تامازتلالاو يفانتلا

يذ٥١ يف خرؤملا١١-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةدعقلا
،لّدعملا ،يلاملا يبساحملا ماظنلا

مرحم٥١ يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٣2 قفاوملا٩2٤١ ماع
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

رفص8١ يف خّرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩2٤١ ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ىداــمج١2 يف خّرؤملا١١-8٠ مـقر نوــناقلا ىضتقمبو –
قّلعتملاو8٠٠2 ةنس وينوي٥2 قــفاوملا٩2٤١ ماــع ةيناثلا

مهلقنتو اهب مهتماقإو رئازجلا ىلإ بناجألا لوخد طورشب
،اــهيف

رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٠٣٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

بجر6١ يف خرؤملا2٠-٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠١٠2 ةــــــــنس وــــــيـــــنوـــــي٩2 قـــــــفاوـــــــــمـــلا١٣٤١ ماـــــــــع
  ،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع ةقداصملا

مرحم٣2 يف خرؤملا2١-٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٠١٠2 ةنس ربمسيد٩2 قفاوملا2٣٤١ ماع
،نيّنسملا صاخشألا

بجر٠2 يف خرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

رفص8١ يف خرؤملا6٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قـــــــــلعتملاو2١٠2 ةــــــنس رـــــــياـــنــــي2١ قــــــــــــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع
،تايعمجلاب

عيبر82 يف خرؤملا7٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو2١٠2 ةـنس رــيارــبــف١2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

ناضمر٤١ يف خرؤملا٥٠-٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنتب قلعتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماع
،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

يناثلا عيبر٠٣ يف خرؤملا٤2-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٥٩٩١ ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا6١٤١ ماع
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

ماع نابعش8 يف خرؤملا72-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٥٩٩١ ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا6١٤١
،6٩٩١ ةنسل ةيلاملا

يذ8١ يف خّرؤملا٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا

ىداــمج٩2 يف خرؤملا٤١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٩١ قــفاوملا22٤١ ماــع ىــلوألا

لّدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
،مّمتملاو

ناضمر72 يف خرؤملا٩١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
رييستب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا22٤١ ماع
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ناضمر72 يف خرؤملا٠2-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةئيهتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا22٤١ ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

رفص٥2 يف خرؤملا٩٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قـلـعـتملاو2٠٠2 ةــنس وــياـــم8 قـــفاوملا٣2٤١ ماـــع
،مهتيقرتو نيقوعملا صاخشألا

ىداــمج٩١ يف خرؤملا٠١-٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قــفاوملا٤2٤١ ماــع ىــلوألا

،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىدامج٥ يف خرؤملا٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

يذ٣١ يف خرؤملا8١-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا

لامعتسالا عمقو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملا نم ةياقولاب
،اهب نيعورشملا ريغ راجتالاو

يذ٣١ يف خرؤملا٠2-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا

راطإ يف ثراوكلا رييستو ىربكلا راطخألا نم ةياقولاب
،ةمادتسملا ةيمنتلا

يذ72 يف خرؤملا٤٠-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا٥2٤١ ماع ةجحلا

يـــــــعاـــمـــتـــجالا جاـــــمدإلا ةداـــــعإو نوـــــــجسلا مـــــــيـــظــــنــــت نوـــــناــــق
،ممتملا ،نيسوبحملل
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ىلإ ةحصلل ةيــــــــنطولا ةــــــموظــــــــنملا فدــــــــهـــــت :٦ ةّداملا
ةــفصب ةــحصلا لاــجــم يف نينــطاوملا تاــجاــيــتــحاــب لــفـــكـــتـــلا

.ةرمتسمو ةمجسنمو ةلماش

ةـيـلوـمشلا ئداـبـم ىلع اــهرــيسو اــهــمــيــظــنــت زــكــترــيو
لدــــــعـــــــلاو نـــــــماضتـــــــلاو جالـــــــعـــــــلا ىلع لوصحلا يف ةاواسملاو
.ةيحصلا تامدخلاو ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتساو

ةيمنتلا راطإ يف ،يحـصلا طيطختلا نمضي:7 ةّداملا
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
ةـيرشبـلا دراوـمــلــل ينالــقــعــلاو لداــعــلاو قساــنــتملا عــيزوــتــلا

ىلإ رـــظـــنـــلاـــب ةـــيـــحصلا تاـــجاـــيـــتــــحالا ساسأ ىلع ةــــيداملاو
.ةيئابولا طامنألاو يفارغوميدلا روطتلا

ةــيــحصلا ةــطــيرخلا ىلع يحصلا طــيــطــخــتــلا زــكــترــيو
نيتداملا يف امهيلع صوصنملا يحصلا ميظنتلا طّطخمو
.هاندأ١72و٩62

لك ذــــيفنت ىلإ ةــــــيحصلا جــــماربلا فدـــــهت:٨ ةّداملا
تاـمدـخ ناـمض اــهــنأش نــم يتــلا لــئاسوــلا ةــئبــعــتو لاــمــعألا

ضرم فاقيإ وأ يدافت لجأ نم نينطاوملل ةيجالعو ةيئاقو
.ةنيعملا ضارمألا نم ةعومجم وأ

نامض ىلإ اهتيقرتو ةحصلا ةيامح فدهت:٩ ةّداملا
طيحملا ةمالسو ةّحصلا ظفحو ةئيبلاو كلهتسملا ةيامح
.لمعلاو ةشيعملا راطإو

صاــــــــخشألل ةــــــــيوعمجلا ةـــــــــكرحلا مـــــــهاست :01 ةّداملا
ىلع ةلماعلا ةيحصلا ةموظنملا يقفترمو يينهمو ىضرملا

.اهتيقرتو ةحصلا ةيامح يف اهريوطتو ةحصلا نيسحت

ىلع ،فلكي ةحصلل ينطو دصرم أشني:11 ةّداملا
ةـــــيـفارـغوـمـيدـلاو ةــــــيـئاـبوـلاو ةـــــيـمـلــعــلا تاــــــيــطــعملا ساـــــسأ

رصاـنـع دادـعإ يف ةــمــهاسملاــب ،ةــيــعاــمــتــجالاو ةــيداصتــقالاو
يتلا ةيحصلا تايولوألا ديدحتو ةّحصلل ةينطولا ةسايسلا

ءالدإلاو ةـيــموــمــعــلا ةــّحصلــل جماــنرــب نــم دــيــفــتست نأ بجــي
تالاجمب ةقّلعتملا لئاسملا لك لوح تايصوت ميدقتو هيأرب
 .ةحصلا

ةـــيـــحصلا ةـــلاحلا لوـــح اـــيوـــنس ارـــيرـــقـــت دصرملا دـــعــــي
.ةحصلاب فلكملا ريزولا ىلع هضرعي نينطاوملل

قيرط نع ،هريسو هميظنتو دصرملا ةليكشت ددحت
.ميظنتلا

يناثلا لصفلا
ةحصلا لاجم يف ةلودلا تابجاو

يف قحلا ديسجت نامض ىلع ةلودلا لمعت:٢1 ةّداملا
ربع ،تايوتسملا لك ىلع ناسنإلل يساسأ قحك ةحصلا
.ينطولا بارتلا لماك ةيطغتل يمومعلا عاطقلا راشتنا

عيبر٣١ يف خرؤملا2٠-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٥١٠2 ةــنس رــياـــنـــي٤ قـــــفاوملا6٣٤١ ماــــــــــع لوألا

،ةيعامتجالا تايدضاعتلاب

ناضمر82 يف خرؤملا2١-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٥١٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا6٣٤١ ماع
،لفطلا

لاّوش٩2 يف خّرؤملا٩٠-6١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيقرتب قـلـعـتملاو6١٠2 ةـــــــنس تشغ٣ قـــفاوملا7٣٤١ ماـــع
،رامثتسالا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 :  هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا باــبلا
ةيساسأ ئداــبمو ماــكحأ

لوألا لـصفلا
ةماع ماكحأ

ئداـبملاو ماـكحألا نوناــــــقلا اذــــــه دّدـــــــحي: ىلوألا ةّداملا
نيـنطاوـملا تابجاوو قوـقح دـيسجت ىلإ فدهيو ةـيساسألا

 .ةحصلا لاجم يف

صاخشألا ةحص ةيامحو ةياقولا نامض ىلإ يمريو
ةماركلا مارتحا نمض اهتيقرتو اهتداعتساو اهيلع ظافحلاو
.ةّصاخلا ةايحلاو ةمالسلاو ةيرحلاو

ةحارلا يف اهتيقرتو ةحصلا ةيامح مهاست :٢ ةّداملا
يف هــّيـــــــــقرو صـــــــــــخشلــل ةــيــعاــمــتــجالاو ةــيسفــنــلاو ةــيــندــبـــلا
ةيداصتقالا ةيمنتلا يف ايساسأ الماع نالكشتو ،عمتجملا

.ةيعامتجالاو

ةيامح يف  ةحصلا لاجم يف فادهألا لثمتت:٣ ةّداملا
جالـــــعـــــلا ىلع لوصحلا يف ةاواسملا رـــــبـــــع نينـــــطاوملا ةـــــحص
نـــمألاو ةـــحصلـــل ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةـــمدخلا ةـــيرارـــمـــتسا ناــــمضو
.يحصلا

لماكتو لسلست ئدابم ىلع ةحصلا تاطاشن زكترت
لكايه فلتخم فييكت ةداعإو جالعلاو ةياقولا تاطاشن
.ةحصلا تاسسؤمو

اميس ال ،ةحصلل ةينطولا ةسايسلا زكترت:٤ ةّداملا
ةمهاسم ربع كرتشملا يعاطقلا لمعلا ىلع ،اهذيفنت يف

مهميظنتو ةّحصلا لاجم يف نيلخدتملا نيلعافلا فلتخم
.مههيجوتو

ةحــصــــلل ةـــيـــنطوــــلا ةـــــموظــــنملا زكـــــــــترت:5 ةّداملا
.يوق يمومع عاطق ىلع
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لسلست راــطإ يف ،ضيرـــم لـــك دـــيـــفـــتسي:٢٢ ةّداملا
دعب ةحصلل ةصصختملا حلاــــــصملا تاـــــــــــمدخ نــــــم ،جالــــــــعــــلا
تالاح ءانثتساب ،يعجرملا بيبطلا نم هيجوتو ةراشتسا
ىلع رشابملا لوصحلا تاذ ةيبطلا تالاحلاو لاجعتسالا
.ةحصلاب فلكملا ريزولا اهدّدحي يتلا جالعلا

ضيرملل جلاعملا ماعلا بيبطلا وه يعجرملا بيبطلا
صاخلا وأ يمومعلا يراوجلا يحصلا لكيهلا ىوتسم ىلع
.هنطوم نم برقألا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

هـــتلاح نأـــــشب صــخش لك مالــــعإ بـــــجي:٣٢ ةّداملا
.اهل ضرعتي يتلا راطخألاو هبلطتت يذلا جالعلاو ةيحصلا

نم ةيلهألا يميدع وأ رصقلا صاخشألا قوقح سرامت
.يعرشلا لثمملا وأ ءايلوألا فرط

ةصاخلا هتايح مارتحا يف قحلا صخش لكل:٤٢ ةّداملا
تالاحلا ءاـنـثـتساـب ،هـب ةـقـلـعـتملا ةـيـبــطــلا تاــموــلــعملا رسو
.نوناقلا يف ةحارص اهيلع صوصنملا

اهب ملع يتلا تامولعملا عيمج يبطلا ّرسلا لمشيو
.ةحصلا وينهم

ةيئاضقلا ةهجلا فرط نم يبطلا ّرسلا عفري نأ نكمي
 .ةصتخملا

ةيلهألا يميدع وأ رصقلل ةبسنلاب هعفر نكمي امك
.يعرشلا لثمملا وأ مألا وأ بألا وأ جوزلا نم بلطب

ضرـــــــم لاــــــمتحا وأ صـــــــــيخشت ةــــــلاح يف :5٢ ةّداملا
تامولعملا ىلع لوصحلا ضيرملا ةرسأ دارفأ نكمي ،ريطخ
مل ام ،ضيرــــــــملا اذــــــه ةدعاـــــــسم نم مهـــــنكمت يتلا ةيرورضلا

.كلذ ىلع ضرتعي

ىفوتملا صخشلا ةرسأ مالعإ نم يبطلا رسلا عنمي ال
عافدلا لجأ نم ةافولا بابسأ ةفرعمب كلذ اهل حمسي املاط
صخشلا ربعي مل ام ،هقوقحب ةبلاطملا وأ ىفوتملا ةركاذ نع
.كلذ فالخ ىلع هتافو لبق

يبــــــط فـــــلم ضـــــــيرم لكل رفوتي نأ بــجي:٦٢ ةّداملا
.ينطولا ىوتسملا ىلع ديحو

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

،ةحصلا يقفترم اذكو ىضرملا ىلع بجي:7٢ ةّداملا
الو ،ةحصلا يينهم هاجت قئاللا كولسلاو مارتحالاب مازتلالا

نم لكش يأب فنعلا ىلإ ءوجللا ،فورظلا لك يف ،مهنكمي
لكايه كالمأل بيرــــخت لــــــــــعف يأ باــــــــــــــكترا وأ ،لاــــــكــــــشألا

.ةحصلا تاسسؤمو

نمضتو ،جالـــــعلا ةــــيناـــــجم ةــــــلودلا نمــــــضت :٣1 ةّداملا
.ينطولا بارتلا لماك ربع نينطاوملا لكل هيلع لوصحلا

ءاـفشتساو ةجلاــعملاو صيــخشتــلا لــئاسو لــك ذــفــنــتو
لامعألا لك اذكو ،ةحصلل ةيمومعلا لكايهلا لك يف ىضرملا
 .اهتيقرتو مهتحص ةيامحل ةهجوملا

ةيامحلاو ةياقولا مّظنتو ةـلودلا نمضت:٤1 ةّداملا
  .ةحصلا لاجم يف ةيقرتلاو

نم ةياقولا لجأ نم تابيترتلا ةلودلا ذّفنت:51 ةّداملا
نيسحت دصق ،اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغو ةلقتنملا ضارمألا
 .صاخشألا ةايح ةيعونو نينطاوملل ةيحصلا ةلاحلا

لاجم يف قراوفلا ةلازإ ىلع ةلودلا لمعت:٦1 ةّداملا
نيب لــــماــــكــــتــــلا مــــظــــنــــتو ،ةــــيــــحصلا تاــــمدخلا ىلع لوصحلا
.ةحصلل صاخلاو يمومعلا نيعاطقلا

يموــمــعــلا عاــطـــقـــلـــل ةصاـــخ ةـــياـــنـــع ةـــلودـــلا يلوـــت اـــمـــك
 .ةحصلل

مالــــعإلاو لاــــــصتالا ةــــــيقرت ةـــــلودلا ىلوـــــتت :71 ةّداملا
.ةحصلا لاجم يف سيسحتلاو

ةيدعاقلا تاجالعلا نامض ىلع ةلودلا رهست:٨1 ةّداملا
ىوـتسملا تاذ تاـجالـعــلاو ةــيوــناــثــلا تاــجالــعــلاو ةــيــلوألا وأ
.يلاعلا

ثحبلاو نيوكتلا تاطاشن ةلودلا روطت:٩1 ةّداملا
.عاطقلا تايجاح ةيبلتل ةحصلا لاجم يف

قــــــــــح ةــــــــــيقرتو ةــــــــياـــــمح ةـــــــــــلودلا ىلوــــــــــــــتت:0٢ ةّداملا
.ةحصلا لاجم يف ةيبرتلا يف نينطاوملا

ثلاثلا لصفلا
مهتابجاوو ىضرملا قوـقح

ةياقولاو ةيامحلا يف قحلا صخش لكل:1٢ ةّداملا
لك يف ،ةّيـــــــــحصلا هتلاح اهبلطتت يتلا ةقفارملاو جالعلاو
 .ناكم لك يفو هتايح لحارم

ىلع لوصحلا يف صاخشألا نيب زييمتلا زوجي الو
مهّنس وأ مهنيد وأ مهلصأ ببسب اميس ال ،جالعلا وأ ةياقولا
مهتلاح وأ ةيلئاعلاو ةــيعامتجالا مهتيعضو وأ مهسنج وأ
 .مهتقاعإ وأ ةيحصلا

اقئاع  ،هتعيبط تناك امهم ،رّربم يأ لكشي نأ نكمي ال
تاسسؤمو لكايه يف تاجالعلا ىلع نطاوملا لوصح يف

.تالاجعتسالا ةلاح يف اميس ال ،ةحصلا

يأل صخشلل  ةيدسجلا ةمالسلا ضرعتت نأ نكمي الو
بسحو انوناق ةتبثملا ةيبطلا ةرورضلا ةلاح  يف الإ ساسم
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا
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لهؤم صخش لكل اذكو ضيرم لكل ّقحي :٨٢ ةّداملا
حلصلا ةنجل ىدل هقوقح قرخ ةلاح يف نعط عاديإ ،هليثمتل
بسح ةيجراخ ةحلصم لك ىوتسم ىلع ةأشنملا ةطاسولاو
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا تايفيكلا

 يناثلا باـبلا
ةحصلا يف ةياقولاو ةيامحلا

لوألا لـصفلا
ةحصلا يف ةيامحلا

ةيحصلا ريبادتلا لك يه ةحصلا ةيامح:٩٢ ةّداملا
ىلإ ةـيمارلا ةيئيبلاو ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
تاذ تناك ءاوس ،اهيلع ءاضقلا وأ ةيحـصلا راطخألا نم دحلا
وأ ناـسنإلا كولس نع وأ ةيذغتلا نع ةمجاـن وأ يثارو لصأ

صخشلا ةحص ىلع ظافحلا ضرغب كلذو ةئيبلاب ةطبترم
.ةعامجلاو

جمارب ذيفنت راطإ يف ،ةحصلا لكايه مظنت:0٣ ةّداملا
مالعإلاو ةيعوتلا تالمح ،ةينعملا ةطلسلا ةدعاسمب ،ةحصلا

ثداوحلاو ةيعامتجالا تافآلاو ضارمألا نم ةياقولا لامعأو
 .اهتعيبط تناك امهم ثراوكلاو

نمضتو ةّحصلا ةيامح جمارب ةلودلا عضت:1٣ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع دّدحت تايفيك بسح ،اهذيفنت

،ةيلحمو ةيوهجو ةينطو ةحصلا ةيامح جمارب نوكت
ةيلاملا لئاسولا نم ديفتست امك ،ةلودلا قتاع ىلع نوكتو
.اهزاجنإل ةيرورضلا

فارشإلاو ةحصلا ةيامحل ةينطولا جماربلا دادعإ متي
فـلـكملا رـيزوـلا فرـط نـم ةـيرود ةـفصب اـهـمـيــيــقــتو اــهــيــلــع
.ةينعملا تاعاطقلا عيمج عم نواعتلاب ،ةحصلاب

ةــــــــيجراخلا حــــــلاصملا جــــــماربلا هذــــــه ذـــــيفنت ىلوــــــتتو
تاسسؤمو  لكاـــــــيهو ،هاندأ762 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
.ةينعملا تاعاطقلاو ةحصلا

ةــقــلــعــتملا كلــت اــمــيس ال ،ةــيــنــطوــلا جمارــبــلا دــيــفـــتست
مــيــظــنــت صوصخــب ةــيــعوــن تالــيدــعــت نــم ،ةصاــخ ضارـــمأب
.تاكبش لكش يف لفكتلا لكايه

ةحصلا ةيامحل ةيوهجلا جماربلا صصخت :٢٣ ةّداملا
،نطولا نم تايالو ةدعب ةصاخلا ةيحصلا لكاشملاب لفكتلل
اهمييقت متيو ،ةيجراخلا حلاصملا اهذيفنتو اهدادعإ ىلوتتو
.ةحصلاب فلكملا ريزولا فرط نم

تاليدعت نم ةحصلا ةيامحل ةيوهجلا جماربلا ديفتست
،ةينعم ةيناكس ضاوحأل ةيحصلا تاجايتحالا صخت ةيعون

وأ ،تاكبش لكش يف لكايهلا ميظنتب قلعتي اميف اميس ال
نم اذكو ،لفكتلا لجأ نم ةحصلا تاسسؤم نيب ةمأوتلا

.اهذيفنتل ةيرورضلا ةيرشبلا دراوملا ةئبعت

ةحصلا ةيامحل ةيلحملا جماربلا ّصخت :٣٣ ةّداملا
صاـــــــخلا لـــــــفـــكـــتـــلا ىلإ فدـــــــهـــتو ،تاــــــيدـــلـــب ةدـــــــع وأ ةـــــــيدـــلــــب
ةــبسنــلاــب ةــيوــلوألا تاذــك ةدّدحملا ةــيــحصلا تاــجاــيــتـــحالاـــب
 .تايدلبلا هذه ناكسل

حلاصملا فرط نم اهمييقت متيو جماربلا هذه دعت
تاعاطقلا عم نواعتلاب ،ةّحصلاب ةفّلكملا ةيالولل ةيجراخلا
تاسسؤمو لكايه صاصتخا نم اهذيفنت نوكيو ،ةينعملا
يف ةصتخملا ةينقتلا حلاصملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةحصلا

.ةّحصلا لاجم

يناثلا لصفلا
ةحصلا يف ةياقولا

 : ىلإ ةيمارلا لامعألا لك يه ةياقولا :٤٣ ةّداملا

،ضارمألا تاددحم رثأ نم صيلقتلا –

 ،ضارمأ ثودح يدافت وأ/و  –

.اهراثآ نم دحلا وأ/و اهراشتنا فاقيإ  –

سلجــــــملا ســــــــــيئرو يلاوـــــــلا ىلعنّيعــــــتـــــــي:5٣ ةّداملا
يف ،ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلا يلوؤسمو يدلبلا يبعشلا
ذــيــفــنــت ،ةــّحصلا حــلاصم عــم لاصتالاـــبو مـــهصاصتـــخا راـــطإ
ضارمألا ةحفاكمل مئاد لكشب ةيرورضلا لئاسولاو ريبادتلا
باـــبسأ ىلع ءاضقـــلاو ةـــئبوألا روـــهـــظ يداـــفـــتو ةــــنــــطوــــتملا
.ةيئابولا ةيعضولا

ىلع ةــحصلا يف ةــياــقوــلا جمارــب زـــكـــترـــت :٦٣ ةّداملا
راذـنإلاو ةـلــقــتــنملا رــيــغو ةــلــقــتــنملا ضارــمألا دصر تاــكــبش
يدصتــلاو اــهــنــع رــكــبملا فشكــلا نــم نــكــمــتـــلا دصق ،اـــهـــنـــع
ريغ ضارمألل ةبسنلاب دصرلا تالجس ىلعو ،اهل عيرسلا
.ةلقتنملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه ماكحأ ذيفنت طورش ددحت

نوكي يتلا ةلقتنملا ضارمألا ةمئاق ددحت :7٣ ةّداملا
ضارــمألا اــهــنــم اــمــيسالو ،اــيــناــجـــمو اـــيّرس اـــهـــنـــع فشكـــلا
.ميظنتلا قيرط نع ،ايسنج ةلقتنملا

 لوألا مسقلا
اهتحفاكمو ةلقتنملا ضارمألا نم ةياقولا

ضارـــمأب نوـــباصملا صاـــخشألا عضخـــي :٨٣ ةّداملا
دق نيذلا ،مهب لاصتا ىلع نونوكي نيذلا صاخشألاو ةلقتنم
ةــحــفاــكملاو ةــياـــقوـــلا رـــيـــبادـــتـــل ،ىودـــعـــلـــل اردصم نوـــلـــكشي
.ةبسانملا
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ريغ ضارمألا ةمئاق ةّحصلاب فّلكملا ريزولا دّدحي
.ايناجم افشك بلطتت يتلا ةلقتنملا

تاطاشن ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا معدت:٦٤ ةّداملا
عـجشتو ،ةـيضاـيرـلاو ةـيـندـبـلا ةـيـبرـتـلاو ةـيــحصلا ةــيــبرــتــلا
،رـطـخـلـل ضّرـعــت يتــلا تاــكوــلسلا ةــحــفاــكــم ىلع صاــخشألا

.ةلقتنملا ريغ ضارمألا نم ةياقولا ىلعو

ظـــــــفحو عـــــمجل صصــــخم لــــــجس أــــــشني:7٤ ةّداملا
ضعبب نيباصملا ىضرملاب ةقّلعتملا تامولعملا ريسفتو
.يبطلا ّرسلا ىلع ظافحلا عم ،ةلقتنملا ريغ ضارمألا

.ةحصلاب فلكملا ريزولا ضارمألا هذه ةمئاق ددحي

ةنجل ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ىدل أشنت :٨٤ ةّداملا
ةلقتنملا ريغ ضارمألا نم ةياقولل تاعاطقلا ةدّدعتم ةينطو
.اهتحفاكمو

قـيرـط نــع اــهرــيسو اــهــمــيــظــنــتو ةــنــجــلــلا ماــهــم دّدحت
.ميظنتلا

 عباّرلا مسقلا

ةيحص ةايح طامنأ ةيقرتو رطخلا لماوع ةحفاكم

 لوألا يعرفلا مسقلا

غبتلا ىلع نامدإلا ةحفاكم

ىلإ غبتلا ىلع ناــــــــمدإلا ةحــــــفاـــــــكم فدــــــــــهت:٩٤ ةّداملا
.اهيلع ظافحلاو نينطاوملا ةحص ةيامح

عم نواعتلاب ،ةـــــحـــــــصلا حلاــــــــصم موـــــــقــــت:05 ةّداملا
نامدإلا نم ةياقولا جمارب عضوو دادعإب ،ةينعملا تاعاطقلا

 .هتحفاكمو غبتلا ىلع

جــــيورتلا لاـــــكشأ نـــــم لـــــكش لــــك عـــنمي:15 ةّداملا
.غــبتلا داوم ةدئافل راهشإلاو ةياعرلاو

راذنإ ةباتك غبتلا داوم قيوست يف طرتشي:٢5 ةّداملا
ةرـــيـــبـــك فورـــحـــبو فالـــغــــلا نــــم رــــهاــــظــــلا بناجلا ىلع ماــــع
.”ةحصلاب رضم غبتلا كالهتسا“ : ةيتآلا ةرابعلا نمضتي

،ةبلعلا نم ىرخألا ىربكلا ةهجلا نّمضتت نأ بجي
اراذــنإ ،ماــعــلا راذــنإلا ىلع ةوالــع ،رــئاـــجسلا بلـــعـــل ةـــبسنـــلاـــب
نــــــــع ةرداص ةرّوصم زوــــــــمر وأ تاــــــــموسر لــــــــكش يف اّصاخ
 .ةيحصلا ةطلسلا

صوصنملا ةيحصلا تاراذنإلا ىلع ةدايز :٣5 ةّداملا
لاكشأ عيمج نّمضتت نأ بجي ،هالعأ2٥ ةداملا يف اهيلع
نع تانايب ،اهيلع ةقصلملا تاقاطبلاو غبتلا داوم بيضوت
.اهتازارفإو ةيساسألا ةماّسلا تابيكرتلا

حـيرصتـلـل ةـعضاخلا ةــلــقــتــنملا ضارــمألا ةــمــئاــق ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،يرابجإلا

اروف حيرصتلا يبط سرامم لك ىلع بجي:٩٣ ةّداملا
ةدكؤم وأ اهيف كوكشم ةلاح لكب ةينعملا ةيحصلا حلاصملل
حـــيرصتــــلا تاذ ضارــــمألا ةــــمــــئاــــق يف ةدراوــــلا ضارــــمألا نــــم
تابوقعلا ةلئاط تحت ،هالعأ8٣ ةداملا يف ةروكذملا يرابجإلا
.نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

ةلهؤـــملا ةــيــــحــــــصلا حـــــلاــــــــصملا ىلع نّيعتي:0٤ ةّداملا
.نيينعملا نينطاوملا ةدئافل اناجم يرابجإلا حيقلتلاب مايقلا

ةـماـنزر اــمــيس ال ،ةداملا هذــه قــيــبــطــت تاــيــفــيــك دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ةيرابجإلا تاحيقلتلا

يف وأ/و ءابو راشتنا رطخ دوجو ةلاح يف:1٤ ةّداملا
تاطلسلا مظنت ،رطخل نيضرعملا صاخشألا ةيامح ةلاح
ةدـئاـفـل مـئالـم رــيــبدــت لــك ذــخــتــتو حــيــقــلــت تالــمــح ةــيــحصلا
.نيينعملا صاخشألا وأ نينطاوملا

يناثلا مسقلا

اهتحفاكمو يلودلا راشتنالا تاذ ضارمألا نم ةياقولا

راشتنالا تاذ ضارمألا نم ةياقولا عضخت:٢٤ ةّداملا
ةمظنمل ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا ماكحأل اهتحفاكمو يلودلا
 .ةيملاعلا ةّحصلا

ةيعاطقلا ةّيحصلا ريبادتلا ةلودلا عضت:٣٤ ةّداملا
نيــــنـــطاوملا ةـــــياـــقو ىلإ ةـــــيـــمارـــلا ةــــــكرـــتشملا ةــــيـــعاـــطــــقــــلاو
.يلودلا راشتنالا تاذ ضارمألا نم مهتيامحو

ةيبط ةحلصم يه دودحلاب ةيحصلا ةبقارملا ةحلصم
ىلع ةدـــجاوـــتـــم ةـــيـــحص زــــكارــــم ةــــطساوــــب اــــهــــطاشن سرامت
.ةيدودحلا لوخدلا طاقن ىوتسم

اــهــمــيــظــنــتو دودحلاــب ةــيــحصلا ةــحـــلصملا ماـــهـــم ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،اهريسو

ةبقارملاب ةفّلــكــــملا ةحــــــلصـــمـــلا بيــــبــــط ّنإ :٤٤ ةّداملا
ىلع ةّصـــــــــــتــخملا ةدــيــحوـــلا ةـــطـــلسلا وـــه دودحلاـــب ةـــّيـــــحصلا

.لوخدلا ةطقن ىوتسم

مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلــل اــقــفو اــفــّلــحــم نوــكــي نأ بجــيو
 .امهب لومعملا

ثلاثلا مسقلا

اهتحفاكمو ةلقتنملا ريغ ضارمألا نم ةياقولا

ةجمدنم ةينطو تاططخم ةلودلا عضت :5٤ ةّداملا
رــيــغ ضارــمألا رــطــخ لــماوــع ةــحــفاــكمل تاــعاــطــقــلا ةدّدــعــتــم
 .اهب لّفكتلاو ضارمألا هذه نع فشكلاو ةلقتنملا
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نع ،هالعأةرقفلايف اهيلع صوصنملا تانايبلا دّدحت
.ميظنتلا قيرط

ةصّصـــــخملا داوــــملا ،ةــــيغــــبت اداوــــــم ربـــــــتعت:٤5 ةّداملا
،صملا وأ غضملا وأ ةثللا ىلع عضولا وأ قشنلا وأ نيخدتلل

ىلع يوتحت تماد ام ،ةينورتكلإلا ةراجيسلا كلذ يف امب
.ايئزج ولو غبتلا

داوم يدروـــــــــتسمو يجـــــــــــتنم ىلع بــــــــجي:55 ةّداملا
لـــك ،لاـــجملا اذـــه يف ةصتـــخملا تاـــطـــلسلا غـــيـــلـــبــــت ،غــــبــــتــــلا
يتلا ،اهتازارفإو غبتلا داوم ةبيكرتب ةقّلعتملا تامولعملا

ريياعملل اقبط ةيرورضلا تاقيقحتلاب مايقلا اهيلع بجي
.اهب لومعملا سيياقملاو

ةصــــــصخملا نكامألا يف نيخدـــــــــتلا عــــــنــــــمي :٦5 ةّداملا
 .روهمجلل ةلبقتسملا وأ يعامجلا لامعتسالل

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

.رصقلل ةيغبتلا داوملا وأ غبتلا عيب عنمي:75 ةّداملا

ةـــــحفاكم يف ،ةـــــيحصلا لـــــكايهلا نــــمضت:٨5 ةّداملا
عالـــــقإلا ىلع ةدــــــعاسملاو ســــيسحتلا ،غـــــبتلا ىلع ناــــمدإلا

 .ةجلاعملاو

 يناثلا يعرفلا مسقلا

تاردخملاو لوحكلا  ىلع نامدإلا

نم ةياقولا لامعأو جماربب ةلودلا ردابت :٩5 ةّداملا
ىرخألا نامدإلا عاونأ لكو تاردخملاو لوحكلا ىلع نامدإلا

.اهمعدتو

ةحصلا لكايهو تاسسؤم تاصاصتخاو ماهم ددحتو
.لامعألاو جماربلا هذه زجنت يتلا

لـــكـــب لاصتالاو ةـــيـــحصلا ةـــيـــبرـــتـــلاو مالـــعإلا نــــمضتو
.ةمئالم ةليسو

تابورشملل راهشإلاو ةياعرلاو جيورتلا عنمي :0٦ ةّداملا
.ةحصلاب ةرضم ةفنصمو ةنيعم ىرخأ ةدام لكلو ةيلوحكلا

.رّصقلل ةيلوحكلا تابورشملا عيب عنمي:1٦ ةّداملا

ةياقولل ةبسانملا حلاصملا ةلودلا رّوطت :٢٦ ةّداملا
اقفو ،نامدإلاو تاردخملا ةحفاكمو ةينامدإلا تاكولسلا نم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

قيرط نع ةروظحملاو ةينامدإلا داوملا ةمئاق ددحت
.ميظنتلا

ةداعإو مّمستلا ةلازإ لكايه ةلودلا عضت :٣٦ ةّداملا
اهئاشنإ ىلع عجشتو ،يعامتجالا جامدإلا ةداعإو ليهأتلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو

ثلاثلا يعرفلا مسقلا

ةّيحصلا ةيذغتلا ةيقرت

كالهتسا طاــمنأ ةــــــيــــــقرـــــت ةـــــلودــــــلا ىلوـــــــتت :٤٦ ةّداملا
.نينطاوملا ىدل ةنزاوتمو ةيحص ةيذغت ىلع عجشت

سيياقم مارتحاو عضو ىلع ةلودلا رهست:5٦ ةّداملا
سيسحتلاو مالعإلاو ةيبرتلا جمارب ربع ،ةيذغتلا لاجم يف

.لاصتالاو

،تاـــــــيوـــــــتسملا لـــــــــك ىلـع ،ةـــــــــــلودـلا ذـــــــــــخـتت:٦٦ ةّداملا
ىدل ةنمسلا نم ةياقولاب حمست يتلا ةيرورـضلا رـيبادـتلا
.لافطألا ىدل اميس الو  ،نينطاوملا

عبارلا يعرفلا مسقلا

ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا ةسرامم ةيقرت

،ةـــمئالم جــــمارب ةـــــطساوب ،ةـــــلودلا ىلوـــــتت:7٦ ةّداملا
ةـيــندــبــلا ةــيــبرــتــلــل ةــيــعاــمجلاو ةــيدرــفــلا ةسراــمملا ةــيــقرــت
ةيساسألا لماوعلا دحأ لّكشت يتلا تاضايرلاو ةيضايرلاو

.اهنيسحتو نينطاوملاو صخشلا ةّحص ةيامحل

اهيلع صوصنملا تاطاشنلا جمارب فيكت:٨٦ ةّداملا
ةيحصلا ةلاحلاو سنجلاو نسلا بسح ،هالعأ76 ةداملا يف

.مهلمعو نينطاوملل ةيشيعملا فورظلاو

ثلاثلا لصفلا

ةيعونلا ةيحصلا جماربلا

لوألا مسقلا

لفطلاو مألا ةحص ةيامح

ةطساوب لفطلاو مألا ةحص ةيامح نمضت:٩٦ ةّداملا
ةـيوـبرـتـلاو ةـيـعاـمـتـجالاو ةـيسفــنــلاو ةــيــبــطــلا رــيــبادــتــلا لــك
 : يتأي ام ىلإ اميس ال ،فدهت يتلا ةيرادإلاو

،لمحلا دعبو ءانثأو لبق ّمألا ةحص ةيامح –

.هومنو لفطلل ةيحصلا فورظلا نامض –

مألا ىدل تايفولا ةحفاكم جمارب لّكشت:07 ةّداملا
لـــكاـــيـــه اـــهذـــفـــنـــتو ،ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةـــحصلــــل ةــــيوــــلوأ لــــفــــطــــلاو
.ةحصلا تاسسؤمو

ةحصلل ةيوـــــلوأ يلـــئاــــعلا مـــيظــــــــــنتلا لكشي:17 ةّداملا
.لفطلاو مألا ةحص ىلع ظافحلا يف مهاسيو .ةيمومعلا

لــك رــبــع هذــفــنــتو ةــّحصلا تاسسؤمو لــكاــيــه هدـــعـــتو
اذكو ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو ةيحصلا تابيترتلاو ريبادتلا
.سيسحتلاو لاصتالا



ـه٩٣٤1 ماع ةدعقلا وذ٦٤٦1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويلوي٩٢ 10

لابقتسا تاسسؤمو لكايه ىلع نّيعتي:1٨ ةّداملا
ةّحصلا ظفحو ةحصلا سيياقم مارتحا ةريغصلا ةلوفطلا

 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط نمألاو

ةّصــــتخــملا تاســـسؤــــمــلاو لكاـــــــــيهلا ىلوتت:٢٨ ةّداملا
يلختلا نم ةياقولا ىلإ ةفداهلا ةيعامتجالا ةيبطلا ةدعاسملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،لافطألا نع

لّفكتلا ةّحصلا تاسسؤمو لكايه نمضت:٣٨ ةّداملا
قتاع ىلع ةيدامو ةيرشب لئاسو ةطساوب لافطألاب يحصلا
.ةلودلا

يناثلا مسقلا
نيقهارملا ةحص ةيامح

نيــــــقهارملا ةـــــحص ةـــــيقرتو ةـــــيامح دـــــــعت :٤٨ ةّداملا
.ةلودلل ةيولوأ بابشلاو

حلاصملا عم نواعتلاب ،ةحصلاب فّلكملا ريزولا ىلوتي
تاجايتحالا عم ةفيكمو ةيعون جمارب ذيفنتو دادعإ ،ةينعملا
.بابشلاو نيقهارملل ةيحصلا

ةرضملا تاكولسلا نم ةياقولا لجأ نم :5٨ ةّداملا
كراشت ،لماكلا مهومن نامضو بابشلاو نيقهارملا ةحصب
ةيلحملا تاعامجلا عم نواعتلاب ،ةحصلا تاسسؤمو لكايه
لاـمــعألا يف ،ةــيــنــعملا تاــيــعــمجلاو تاــئيــهــلاو تاسّسؤملاو
ىلع اصوصخ رــهستو ةــيــحصلاو ةــيوــبرــتــلاو ةــيــعاـــمـــتـــجالا

.اهتيقرتو مهتّحص ةيامح

ثلاثلا مسقلا
نيّنسملا صاخشألا ةحص ةيامح

ةيامحل جمارب ذيفنتو دادعإ ةلودلا ىلوتت:٦٨ ةّداملا
.نينسملا صاخشألا ةحص

نوباصملا اميــــس ال ،نوـــــــنسملا صاــــخـــشألا دــــيــفــــــتسي
ةــقــّلــعــتملا تاــمدخلا لــك نــم نوــقّوــعملا وأ ةــنــمزـــم ضارـــمأب
اـهـبـلـطـتـت يتـلا يسفـنـلا لـّفـكـتـلاو فـيـيـكـتـلا ةداـعإو جالـعـلاـب
.ةيحصلا مهتلاح

لفـكتلا ةـحصلا تاـسسؤمو لـكايه نـمضت :7٨ ةّداملا
اـميس ال ،نــيــــنـــــــسملا صاـــــــــخشألل ةـيــــــــحصلا تاجاـــــــــيتحالاب
ةطساوب ،ةيعــــــبت يف مــــــــه نــــيذــــــلا وأ/و نيـــــقوـــــــعــــمــلا كئــــــــلوأ

جالعلا كلذ يف امب ىرخأ ةليسو لكو نيلهؤم نيمدختسم
.لزنملا يف ءافشتسالاو

عبارلا مسقلا
بعص عضو يف صاخشألا ةيامح

 : اميس ال ،بعص عضو يف اصاخشأ ربتعي:٨٨ ةّداملا

.يرابجإ جاوزلل قباسلا يبطلا صحفلا:٢7 ةّداملا

.ميظنتلا قيرط نع ليلاحتلاو صوحفلا ةمئاق ددحت

حـــــيرصتلا ةــــــحــــصلا يـــــــيــــنهم ىلع بــــــــــــــــجي:٣7 ةّداملا
نم ثلاثلا يثالثلا نم ءادتبا اهليجست متيو ،لماحلا ةأرملاب
.ةصاخ وأ ةيمومع ةدالو ةدايع ىدل ،اهرايتخا بسح ،لمحلا

ةـعــباــتملا ناــمضل ةــمــئالملا لــــئاسوــلا ةـــــلودــلا رـــــفوــتو
 .لمحلل ةيرابجإلاو ةيرودلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

،بعص عضو يف لماوحلا ءاسنلا لوبق متي:٤7 ةّداملا
لكايه يف نهبلط ىلع ءانب ،لقألا ىلع )7( عباسلا رهشلا يف

،ةدالولا ةّرسأ ىلع ةرفوتملا ةيمومعلا ةحصلا تاسسؤمو
.نهؤافشتسا بجوتسي امدنع

جــــــمارـــــــب ةحــــــــــصلاب ةفلكــــــملا ةرازوــــــلا دعــــــت:57 ةّداملا
متيو ،ةدالولا يثيدح ديلاوملا صخت صيخشتلاو فشكلا

.ةحصلا تاسسؤم فرط نم اهذيفنت

قــيرــط نــع اــهــفشك بجــي يتــلا ضارــمألا ةـــمـــئاـــق ددحت
.ميظنتلا

ةدالولا لـــبق ام صــيــــــخشتلا ءارـــــــجإ نكــــــــمي:٦7 ةّداملا
وأ ةغضملل ةروطخلا غلاب ضرم فاشتكا لجأ نم يبط رمأب
.محرلا لخاد ،نينجلا

لــكاــيــه يف ةدالوــلا لــبــق اـــم صيـــخشتـــلا ناـــمض ّمـــتـــيو
.ضرغلا اذهل ةدمتعم وأ ةلهؤم

.ميظنتلا قيرـط نع لكاـيهلا هذـه داـمتعا طورـش ددـحت

ةيامح ىلإ لمحلل يجالعلا فاقيإلا فدهي :77 ةّداملا
يلقعلاو يسفنلا اهنزاوت وأ اهتايح نوكت امدنع مألا ةحص
 .لمحلا ببسب  رطخب  نيددهم

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ّالإ لمحلل يجالعلا فاقيإلا ءارجإ نكمي ال:٨7 ةّداملا
.ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا يف

ةعاضرلا عيجشتو ةيقرت ةلودلا ىلوتت:٩7 ةّداملا
.ةبسانم ريبادتو تايلمع لالخ نم ةيعيبطلا

راهشإلاو ةيعيبطلا ةعاضرلا نع لئادبل جيورتلا عنمي
 .اهل

،ةدالولا وثيدح ديلاوملا اناجم ديفتسي:0٨ ةّداملا
يف ددحملا يرابجإلا حيقلتلا نم لافطألا اذكو ،مهتدالو نيح
.هالعأ٠٤ ةداملا

ةررقملا تامدخلا عيمج نم ،اناجمو نوديفتسي امك
.ةياقولل ةينطولا جماربلا نمض لافطألل
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صاخشألا اميس ال ،فيعضلا لخدلا ووذ صاخشألا –
ةيعامتجاو ةيّدام فورظ يف نوشيعي نيذلا وأ نوقوعملا

،ةيندبلاو ةيلقعلا مهتحص دّدهت ةّشه ةيسفن وأ/و

يئانثتسا ثداح يأ وأ ثراوكلا اياحض صاخشألا –
،ةشه ةيعامتجا وأ ةيدام ةيعضو يف مه نيذلا ،رخآ

نيذلا نوقهارملا وأ لافطألا وأ نوّنسملا صاخشألا –
تاسّسؤملا يف نوـــــعوضوملا وأ/و يوـــــنـــــعـــــم رـــــطـــــخ يف مـــــه
،ينطولا نماضتلاب ةفّلكملا ةرازوـلل ةعباتلا

ةــــيسفـــــن ةـــــلاـــــح يف نـــــه يئالـــــلا ءاســـــّنـــــلاو تاـــــهـــــّمألا –
.ةبعص ةيعامتجاو

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه  قيبطت تايفيك ددحت

ةيامح يف قحلا بعص عضو يف صاخشألل:٩٨ ةّداملا
.ةلودلا قتاع ىلع ةصاخ ةيحص

ةيمومعلا ةحصلا تاسسؤمو لكايه نمضت :0٩ ةّداملا
ةيناجملا ةيحصلا ةيطغتلا ،ةيمومع ةمدخب ةفلكملا ةصاخلاو
يف نوشيعي نيذلا اميس ال ،بعص عضو يف صاخشألا لكل
.يتاسسؤملا طسولا

يف نمألاو ةحصلا ظفح سيياقم مارتحا ىلع رهستو
.ةينعملا حلاصملا عم نواعتلاب يتاسسؤملا طسولا

ةكرتشملا ةيعاطقلا ريبادتلا ةلودلا ذختت:1٩ ةّداملا
يعاــــمــــتـــــجالاو يحصلا لـــــفـــــكـــــتـــــلا ىلإ ةـــــفداـــــهـــــلا ةـــــيرورضلا

.بعص عضو يف صاخشألاب

يسفـنـلاو يبـطـلا لـفـكـتـلا ةــلودــلا نــمضت:٢٩ ةّداملا
صاخشألا ةاناعم نم فيفختلل ةيبطلا لئاسولا رّفوتو

ةداعإ دصق ةبعص ةيسفن ةيعضو يف وأ/و فنعلا اياحض
.عمتجملا يف مهجامدإ

ةقّلعتملا ةصاخلا طورشلا ةلودلا نمضت:٣٩ ةّداملا
يف نيعوضوملا لافطألا ةحص لاجم يف لفكتلاو ةبقارملاب
ةـفـّلــكملا ةرازوــلــل ةــعــباــتــلا كلــت اــهــنــم اــمــيس ال ،تاسّسؤملا

.ينطولا نماضتلاب

،هالعأ ةرقفلا يف نوروكذملا لافطألا ديفتسي نأ بجي
ةــيوــبرــتــلاو ةــيــعاــمــتــجالاو ةــيــحصلا رــيــبادـــتـــلا عـــيـــمـــج نـــم
.عمتجملاو ةرسألا يف مهجامدناو مجسنملا مهّومنل ةمئالملا

 سماخلا مسقلا
ةيعماجلاو  ةيوبرتلا طاسوألا يف ةيحصلا ةيامحلا

ينهملا نيوكتلا يفو

يف ةّحصلا ةيقرتو ةيامح ةلودلا نمضت :٤٩ ةّداملا
لامعأ ربع ،ينهملا نيوكتلا يفو يعماجلاو يوبرتلا طسولا

.ةمئالم ةيحص جماربو

اهــــــــــتـــــيقرــــتو ةّحــــــصلا ةــــياــــــــمح فدـــــــــهت:5٩ ةّداملا
ذـيـمالـتــلا ةــّحص ظــفــح ىلإ ،هالــعأ٤٩ ةداملا يف ناـــــتروـــــكذملا

 : يتأي ام لالخ نم ،اهتيقرتو نيصبرتملاو ةبلطلاو

ضارمألاب لّفكتلا ةعباتمو ةيحصلا مهتلاح ةبقارم –
،اهنع فشكلا ّمت يتلا

ةياقولاو يرابجإلا حيرصتلا تاذ ضارمألا ةبقارم –
،ةيعامتجالا تافآلا نم

،ةحصلا لجأ نم ةيبرتلا تاطاشن –

،ةيراوجلا ةيجالعلا تاطاشنلا –

لــكــل ةـعــباــتــلا تاــقــحــلملاو تالحملا ةــمالس ةــبـــقارـــم –
،نيوكتو ميلعت ةسّسؤـم

.ةيرابجإلا تاحيقلتلا –

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

تارازو عم قيسنتلاب ،ةحصلا ةرازو عضت:٦٩ ةّداملا
فشك لـكاـيـه ،يلاـعـلا مـيـلـعـتـلاو ينـهملا نـيوـكـتـلاو ةـيـبرــتــلا

.ةعباتمو

ةـــعـــباـــتـــلا تاسسؤملاو ةـــيـــلحملا تاـــعاــــمجلا نــــمضتو
.كلذل لئاسولا ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا تارازولل

ةبلطلاو ذيمالتلا ةّحص نع فشكلا تاطاشن دنست
مهيف امب .نييبطلا نيمدختسملا ىلإ اهتعباتمو نيصبرتملاو
فشكلا لكايه يف نينّيعملا نييبطلا هبشو نويناسفنلا

تاسسؤم عـم نواــعــتــلاــب ،ضرــغــلا اذــهــل ةأشنملا ةــعــباــتملاو
.ينهملا نيوكتلاو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا

سداسلا مسقلا

لمعلا طسو يف ةحصلا ةيامح

طسو يف ةحصلا ةيامح ىلع ةلودلا رهست :7٩ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهتيقرتو لمعلا

ىلإ اميس ال ،لمعلا طسو يف ةحصلا فدهت :٨٩ ةّداملا
 : يتأي ام

لامعلل ةيعامتجالاو ةيلقعلاو ةيندبلا ةحارلا ةيقرت –
،اهل ةجرد ىلعأ ىلع ظافحلاو نهملا لك يف

ءارج لامعلا ةّحـــــــصب قحلي ررض لك نم ةياقولا –
،مهلمع فورظ

نع ةجتانلا راطخألا نم مهلغش يف لامعلا ةيامح –
،مهتّحصب ةّرضم لماوع دوجو

ضارمألاو لمعلا ثداوح نم مهتيامحو لامعلا ةياقو –
،ةينهملا
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تاـعاـطـقــلا ةدّدــعــتــم تاساــيس رــيوــطــت ةــلودــلا ىلوــتــت
.اهتيقرتو ةيلقعلا ةحصلا  ةيامحل

ةيلوألا ةياقولا جمارب ةحصلا حلاصم دعت:٤01 ةّداملا
.اهّذفنتو ةيلقعلا تابارطضالا نم

ليهأتلا ةداعإ يف ةحصلا حلاصم مهاست:501 ةّداملا
نيباصملا صاخشألل يعامتجالاو يسفنلا جامدإلا ةداعإو
.ةينعملا حلاصملا عم نواعتلاب ،ةيسفنو ةيلقع تابارطضاب

عبارلا لصفلا

ةئيبلاو طسولا ةيامح

ةّحص ظفح ةسايس ذيفنت ةلودلا ىلوتت :٦01 ةّداملا
ناــمض لـــجأ نـــم ةـــئيـــبـــلاو نينـــطاوملا ةاـــيـــح راـــطإو طسوـــلا

  .اهتيقرتو ناكسلا ةحص ةيامح

ةمظنأ ةماقإ ةينعملا تائيهلاو تاسّسؤملا ىلع بجي
ةيجولويبلاو ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ةيعونلا ةبقارمو دصر
.ةبرتلاو ءاوهلاو ءاملا اميس ال ،ةئيبلا لماوعل

ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا حلاصملا يدبت:701 ةّداملا
ىلع رثألا تاذ ةيئيبلا سيياقملا صوصخب اهيأر ةحصلاب

.نينطاوملا ةّحص

،ةينعملا تارازولا حلاصمو ةيلحملا تاعامجلا ىلوتت
ةــبــقارــمو دصر تاــطاشن ،ةــحصلا حـــلاصم عـــم قـــيسنـــتـــلاـــب
داوملاو يوجلا ءاوـــهـــلاو هاـــيملا ةـــيـــعوـــنو سيـــياـــقـــم مارـــتــــحا
 .ةيئاذغلا

صـــــصخملا ءاــــــملا يفوــــتسي نأ بــــــجي:٨01 ةّداملا
يقسلاو يلزـنملا لاــمــعــتسالاو ةــيدسجلا ةــفاــظــنــلاو برشلــل
.هب لومعملا ميظنتلا يف ةدّدحملا سيياقملا ،ةحابسلا هايمو

تازيهجتو ةيئاذغلا داوملا داريتسا عضخي:٩01 ةّداملا
اهجاتنإ ةيلمع اذكو بيضوتلا داومو بيضوتلاو ريضحتلا

ةـمـظـتـنملا ةـبـقارـمـلـل ،اـهـعـيـبو اـهــعــيزوــتو اــهــلــقــنو اــهــظــفــحو
 .ةينعملا حلاصملا فرط نم ةحصلا ظفحو ةمالسلل

لك ةقّوسملا داوملا مسو نّيبي نأ بجي:011 ةّداملا
.ةئيبلا ىلع رثأ وأ لمعتسملا ىلع يحص رطخ يذ نوكم

عــم نواـــــعــــــــــــتلاب ،ةحــــــــصلا حـــــلاـــــــــــــصم رهـــــــــــــست:111 ةّداملا
لامعتسا لاجم يف ميظنتلا قيبطت ىلع ،ةينعملا حلاصملا
ةيناويحلاو ةيتاـبنلا ةيذغألا ظفحو جاتنإ يف ةيئاـيميكلا داوملا

.ايعانطصا ةبّكرملا داوملاو ةيتابنلا ةحصلا داوم اذكو

،ةحـصلا تاســـــــسؤــــــمو لـــــــكاـــــيه رــــهـــــســـــــت :٢11 ةّداملا
ظفح سيياقم ةقباطم ىلع ،ةينعملا حلاصملا عم نواعتلاب
،ماعطإلا تاسّسؤم يف اـــهمارتحاو ةــــــيذغتلا ةـــــيعونو ةحصلا

.تاعامجلل ةصصخملا كلت اميس ال

مــهــتاردــقــل مــئالــم لــمــع بصنــم يف لاــمــعــلا بيصنـــت –
.هيف مهؤاقبإو ةيسفنلاو ةيجولويزيفلا

مدختسملا قتاع ىلع بجاو لمعلا بط:٩٩ ةّداملا
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط لماعلا ةدئافل

ومدختسم لمعلا بط تاطاشنب لّفكتي:001 ةّداملا
نوّلوتي نيذلا ،لمعلا بط حلاصم نمض نوعمتجملا ةّحصلا

 .يوناث لكشب ةيجالعو اساسأ ةيئاقو ماهم

ىلإ اـــميس ال ،لمـــعلا بــط لاــــجم يف تاـــــطاشنلا فدـــــهت
 : يتأي ام

لــمــعــلا ىلع مـــهـــتردـــقو لاـــمـــعـــلا ةـــحـــــــص ىلع ظاـــفحلا –
،امهتيقرتو

ةحصلاو نمألا نامضل لمعلا طسوو فورظ نيسحت –
،لمعلا يف

خاــنـم ةـيـقرـت ىلإ فدــهـي لــمــعــلــل مـيــظــنــت ماـظــن داــمــتــعا –
.لمعلا يــف ةحصلاو نمألاو ةحصلا ظـفح ةــفاقثو مئالم يــعامتجا

 عباسلا مسقلا
يباقعلا طسولا يف ةحصلا

يف ةّحصلل اينطو اجمانرب ةلودلا عضت:101 ةّداملا
ةّحص ةياقوب حمست يتلا تاطاشنلا لمشي يباقعلا طسولا
جالـــعـــلاو اـــهـــظـــفـــحو اـــهـــتـــيـــقرـــتو اـــهـــتـــياــــمــــحو نيسوــــبحملا
ّمت يتـلا ضارـمألاـب لـّفـكـتـلاو يدــعاــقــلا جالــعــلاو يلاــجــعــتسالا
ةدـعاسملاو ةـيـئاـبوـلا راـطــخألا نــم ةــياــقوــلاو ،اــهــنــع فشكــلا
.ةيسفنلا

يف ةحصلا ومدختسم تاطاشنلا هذهب مايقلا ىلوتيو
لـــكاـــيـــهـــلا يف وأ/و ةـــيـــباـــقـــعـــلا تاسسؤمـــلـــل ةـــحصلا حـــلاصم
.ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو

ةصتــخملا ةــحصلاــب ةــفـــّلـــكملا ةرازوـــلا حـــلاصم ىلوـــتـــت
يف ةــحصلا لــكاــيــه تاــطاشن ةــعــباــتــمو ةــبــقارــم ،اــيــمــيـــلـــقإ
.يباقعلا طسولا

طسولا ةرادإل ةعباتلا ةحصلا حلاصم ّدعت:٢01 ةّداملا
نيسوبحملا ةحص ةلاحو فورظ نع ايونس اريرقت يباقعلا
،نيفلكملا نيريزولا ىلإ هلسرتو ةيباقعلا تاسّسؤملا لخاد
.لدعلاو ةحصلاب ،يلاوتلا ىلع

نماثلا مسقلا
اهتيقرتو ةيلقعلا ةحصلا ةيامح

نوكي ةحارلا نم ةلاح يه ةيلقعلا ةحصلا:٣01 ةّداملا
ىلع بلغتلا ىلعو ،هتاردق تابثإ ىلع ارداق صخشلا اهيف
دـــيـــفـــمو جتـــنـــم لـــمـــع ةـــيدأتو ةاـــيـــحـــلـــل ةـــيداـــعـــلا تارـــتوـــتـــلا

.هتعامج ةايح يف ةمهاسملاو
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نيمـــــئاــــــقــــــلاو تاسسؤملاو تاــــــكرشلا ىلع نــــــّيــــــعــــــتــــــي
ةـيـبــطــلا صوــحــفــلا ءارــجإ ،ماــــعــــطالا نادـــــيـــــم يف تاـــــمدخلاـــــب
.مهلامع ىلع ةيرودلا ةمئالملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه  قيبطت تايفيك ددحت

نأ ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا ىلع بجي:٣11 ةّداملا
رارضألا ئواسم نـــم ةــــياــــقوــــلا دــــعاوــــق مارــــتــــحا ىلع لــــمــــعــــت
عــــيرشتــــلــــل اــــقــــبــــط ،ررضلا نــــم رــــخآ عوــــن يأ وأ ةــــيــــتوصلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

طورشلل ناكسلا ةحص ةيامح عضخُت :٤11 ةّداملا
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،لاجملا يف ةينقتلا سيياقملاو
ةــــّعشملا تارضحــــتسملاو داوملا جاـــــتـــــنإ ،اـــــمـــــهـــــب لوـــــمـــــعملا

ةزاـيـح كلذـكو اـهـلاـمـعـتساو اـهـلـقـنو اـهـتزاــيــحو اــهــتجلاــعــمو
اهنيزختو اهعمجو ةّعشم ةدام ىلع يوتحت يتلا تايافنلا

كلذـكو ،يئاـهـنـلا اـهـفـيرصتو اـهــتــلازإو اــهــتجلاــعــمو اــهــلــقــنو
ىلع يوتحت يتلا تازيهجتلاو تاودألا لالغتساو لامعتسا

 .تاعاعشإلا هذه لثم لسرت يتلا وأ ينويأ عاعشإ ردصم

ةّحصلا تاسسؤمو لكايه ىلع نّيعتي :511 ةّداملا
اــقــبــط ةــيــنوــيألا تاــعاــعشإلا نــم ةــياـــمحلا تاـــبـــيـــترـــت عضو
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

اهلقنو تايافــــنلا عــــــــمــــــج ّمــــتــــي نأ بـــــــــــــجي:٦11 ةّداملا
ىلع ةظفاحملاو نينطاوملا ةحص ةيامح دصق اهتجلاعمو
مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلا يف ةدّدحملا سيـياـقـمـلــل اــقــبــط ،ةــئيــبــلا
.امهب لومعملا

ةّحصلا تاسّسؤمو لكايه ىلع نّيعتي :711 ةّداملا
اـهـتاـياـفـن ةـلازإو ةجلاـعمب ةــقــّلــعــتملا ةصاخلا رـيـبادـتـلا ذاـخــتا

نــع ةددحملاو ،لاــجملا اذــه يف ةــنــّيحملا سيــياــقــمـــلـــل اـــقـــبـــط
 .ميظنتلا قيرط

ةّحصلا تاسسؤمو لكايه ىلع بجي:٨11 ةّداملا
سيياقم  مارتحا ىلع اهلخادب رهست نأ ةصاخلاو ةيمومعلا

تاـــياــــفــــن ةــــلازإ سيــــياــــقــــمو ةــــيــــئاــــفشتسالا ةــــحصلا ظــــفــــح
ىودعلا يدافت دصق ،ىودعلا رطخ تاذ ةيجالعلا تاطاشنلا
.اهب ةطبترملا

ىلع حرــتــقــت نأ ةــّحصلا حــلاصم نــكــمـــي :٩11 ةّداملا
وأ تاـــــــطاشن دض يرورض ءارـــــــجإ لــــــــك ،ةصـــــتـخملا ةـطــلسلا

ةّحصلل اررض بّبست نأ اهنأش نم تاسّسؤم وأ حلاصم
ّمتـــــــــــــتو .يــــــظفحت ءارجإك اتقؤم اهقلغ كلذ يف امب ،ةيمومعلا
.ةحصلا حلاصم يأر دعب اهحتف ةداعإ

 سماخلا لصفلا
ةحصلا لجأ نم ةيبرتلا

ةيلـــحمــلا تاــــــعاــــــمجــلاو ةــــــلودــــــلا ىلوـــــــتـــــت:0٢1 ةّداملا
،ينـهملا نـيوـكــتــلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاو ةــيــبرــتــلا تاسسؤمو
 .ةّحصلا لجأ نم ةـيبرـتلا

ةحارلا ريفوت يف ةمهاسملا ىلإ ةيبرتلا هذه فدهتو
يف ةيرورضلا فراعملا باستكا نم مهنيكمتب نينطاوملل
 :  اهنم اميس ال ،ةيحصلا ةيبرتلا لاجم

،ةيعامجلاو ةيدرفلا ةحصلا ظفح –

،ةئيبلا ةيامح –

،ةيعيبطلا راطخألا نم ةياقولا –

،ةنزاوتملاو ةيحصلا ةيذغتلا –

،نانسألاو مفلا ةحص ةيقرت –

،ثداوحلاو ضارمألا نم ةياقولا –

، ةيلقعلا ةحصلا لاجم يف ةياقولا –

ةيبرتلا اميس ال ،ةيباجنإلا ةحصلا لاجم يف ةياقولا –
 ،بابشلا ىدل ةيسنجلا

،ةيودألا كالهتسا –

،ةحصلاب ةراضلا تاسرامملا ةحفاكم –

ةـــيضاـــيرـــلاو ةـــيـــندـــبــــلا ةــــيــــبرــــتــــلا ةسرامم ةــــيــــقرــــت –
.تاضايرلاو

ةحصلا لجأ نم ةيبرتلا لاــــــــمعأ لواـــــنـــــتت :1٢1 ةّداملا
ةياقولاو ةحصلا ظفح ،ةيناكسلا تائفلا فلتخمل ةهّجوملا

.ةيلوألا تافاعسإلاو

.نيوكتلاو ميلعتلا جمارب نمض لامعألا هذه جردتو

ةحصلا لجأ نم ةيبرتلا تاطاشن سرامت:٢٢1 ةّداملا
فّلكملا ريزولا همّيقيو هذفنيو هدعي جمانرب ساسأ ىلع
.ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةحصلاب

سداسلا لصفلا

ةيئانثتسالا تالاحلا يف صاخشألا ةحصب لّفكتلا

ةحصلا تاسسؤمو لكايه ىلع نّيعتي:٣٢1 ةّداملا
تالاحلا وأ ثراوكلا دنع يحصلا لّفكتلا راطإ يف ،ةينعملا
كلذو ،يصوصخ ةدجنو لّخدت ططخم دادعإ ،ةيئانثتسالا

.ةلهؤملا حلاصملا تاطلس عم نواعتلاب

صاـــخشألل ةـــنـــّيـــحـــم ةـــيـــقاـــطـــب كسم اـــهـــيـــلـــع بجـــيو
وأ ةثراك  ةلاح يف امهتئبعت بجاولا لئاسولاو نيصتخملا

.ةيئانثتسا ةلاح يـف

نيرامت ميظنت يرود لكشب مايقلا اهيلع نّيعتي امك
ةياقولا راطإ يف ةلهؤملا حلاصملا عم قيسنتلاب ةاكاحم
ةــــلاحلا وأ ثراوــــكــــلا راــــثآ نــــم فــــيــــفــــخــــتــــلا لــــجأ نــــم كلذو
.ةيئانثتسالا
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لكايه يف الإ ةقفاوم نود ءافشتسالا متي نأ نكمي ال
.ةيمومعلا ةحصلا

ةيدرفلا تايرحلا ةسرامم دييقت رصحني:٩٢1 ةّداملا
ببسب ،مــهــتــقــفاوــم نود مــهؤاـــفشتسا ّمت نـــيذـــلا صاـــخشألل
ضيرملا ةــلاحل ةــيرورضلا دوــيــقــلا يف ،ةــيـــلـــقـــع تاـــبارـــطضا
.هبصاخلا جالعلا ذيفنتو ةيحصلا

تقولا لماكل ءافــــــــشــــــتسا لـــــــــك عـــــــــضــــــخي:0٣1 ةّداملا
وأ ةنس )6١( ةرشع تس نع مهرامعأ لقت نيذلا صاخشألل
ةيئالولا ةنجللا ةقفاومل ،ةنس )٥7( نيعبسو اسمخ زواجتت
.ةيلقعلا ةّحصلل

،ةيلقع تابارطضاب نيباصملا ىضرملل :1٣1 ةّداملا
،نييــــعرشلا مـــــهيلثمم وأ مــــهئايلوأ وأ مــــــهؤافشتسا ّمت نــــيذلا

 : يف قحلا اميس ال

، مهقوقحب مهمالعإ –

،ةيلقعلا ةحصلل ةيئالولا ةنجللا راطخإ –

يف جلاـــعملا بيـــبـــطـــلا ةـــقـــفاوـــم دـــعــــب تاراــــيز يقــــلــــت –
.ةسسؤملا

ةــــــيلقعلا ةّحـــــصلل ةــــــيئالو ةـــــنجل أـــــشنت :٢٣1 ةّداملا
 : نم نّوكتت

،يئاضقلا سلجملا يف ةفرغ سيئر ةبترمب ضاق –
،اسيئر

،يلاولا لثمم –

،ةيلقعلا ضارمألا بط يف نيصصختم نيبيبط –

.ىضرملا ةيعمج نع لثمم –

،ةيلقعلا ةحصلل ةـــيئالولا ةــــنجللا فـــــــّلكت:٣٣1 ةّداملا
 : يتأي امب اميس ال

ضارمألا بيبط وأ يلاولا نع رداص بلط لك ةسارد –
ضيرم ءافشتسا صوصخب هيف لصفلاو ةسسؤملل ةيلقعلا

وأ ىـــفشتسملاـــب هـــئاـــقـــبإ وأ ةـــيـــلــــقــــع تاــــبارــــطضاــــب باصم
 ،هجارخإ

يعرشلا هلثمم وأ ضيرملا هب مدقتي بلط لك ةسارد –
.هيف لصفلاو هتحلصمل فرصتي صخش لك وأ

ةذـفاـن ةـيـلـقـعـلا ةـّحصلـل ةـيـئالوـلا ةــنــجــلــلا تارارــق دــعــت
.ةينعملا تارادإلاو تاطلسلل ةبسنلاب

.ميظنتلا قيرط نع اهريسو ةنجللا ميظنت دّدحي

ةّصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا يضاق نكمي:٤٣1 ةّداملا
نــّيــعــي نأ ،ةــلــبــقــتسملا ةسّسؤملا اــهصاصتــخال عــبـــتـــت يتـــلا

باصملا ضيرــمــلــل ،هــب لوــمــعملا عــيرشتــلــل اــقـــبـــط ،اـــمدـــقـــم
يذلاو ،هتقفاوم نود هؤافشتسا ّمت يذلا ةيلقع تابارطضاب
.ةيامحلل رخآ ءارجإ نم دفتسي مل

ةينعملا ةحصلا تاسسؤمو لكايه رهست:٤٢1 ةّداملا
اــهــيدــل رــفوــتــي نأ بجــيو ،نيلــهؤملا صاـــخشألا دـــجاوـــت ىلع
ةيودألا نمو هب ةصاخلا داوملاو مدلا نم يلاجعتسا نوزخم
ةــــلــــيسو لــــكو ةــــيـــــلوألا تالاـــــجـــــعـــــتسالاـــــب ةّصاخلا تاودألاو

يلاجعتسالا نوزخملا اذه ةبقارم بجيو ،ىرخأ ةيرورض
.ةمظتنم ةفصب هديدجتو

 .ميظنتلا قيرط نع لصفلا اذه قيبطت تايفيك ددحت

ثلاثلا بابـلا
ةيسفن وأ ةيلقع تابارطضاب نيباصملا ىضرملا ةيامح

لوألا لصفلا
ةماـع ماكحأ

نيباــــــصملا ىضرــــــملاب لفـــــكــــتلا لـــــمــــــــشي :5٢1 ةّداملا
صيخشتلاو ةياقولا لامعأ ،ةيسفن وأ ةيلقع تابارطضاب
.يعامتجالا جامدإلا ةداعإو ليهأتلا ةداعإو تاجالعلاو

ماــعــلا طــطــخملا نـــمض لاـــمـــعألا هذـــه لـــمـــجـــم جردـــنـــتو
،ناـــبسحلا يف ذـــخألا عــــم ،ةــــيــــحصلا ةــــموــــظــــنملا مــــيــــظــــنــــتــــل

.ضرملا اذه تايصوصخ

لوألا مسقلا
ةيلقعلا ةحصلاب لفكتلا لكايه

نيباصملا ىـــــــضرـــــــــــملاـــب لـــــفــــــكــــــتـــــــــلاّ مـــــــــــتــــــي :٦٢1 ةّداملا
 : ةيتآلا لكايهلا دحأ يف  اميس ال ،ةيسفن وأ ةيلقع تابارطضاب

ةطيسولا زكارملا كلذ يف امب ةيدعاقلا ةّحصلا لكايه –
،ةيلقعلا ةحصلل

تالاجعتسا حلاصمو ،ةيلقعلا ضارمألا بط حلاصم –
،ةيئافشتسالا تاسسؤملاب ةيلقعلا ضارمألا بط

بـــــط يف ةـــــصصختملا ةــــــيئافشتسالا تاــــــسّسؤملا –
 ،ةــــيلقعلا ضارــــمألا

وأ ةدــمــتــعملا ىرــخألا تاــعاــطــقــلــل ةــعــباــتــلا لــكاــيــهــلا –
.ةحصلاب فلكملا ريزولا فرط نم اهل صخرملا

.ميظنتلا قيرط نع اهريسو لكايهلا هذه ميظنت دّدحي

ةحصلا جالعب ةفلكملا لكايهلا ىلع بجي:7٢1 ةّداملا
يف ذخأت نأ اهتيقرتو اهتيامحو نيقهارملاو لافطألل ةيلقعلا
ةـئفـلا هذـهـل ةـيـلـقــعــلا ةــحصلاــب لــفــكــتــلا ةــيصوصخ ناــبسحلا
.ةيرمعلا

يناثلا مسقلا
ةيلقع تابارطضاب نيباصملا ىضرملا قوقح

تابارطضاب ضيرم ءافشتسا نكمي ال:٨٢1 ةّداملا
دـــــنع ،وأ ،هــــــتقفاوم نود ىــــــفشتسملاب هؤاـــــقبإ وأ ةــــــيلقع
.يعرشلا هلثمم ةقفاوم نود ،ءاضتقالا
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يناثلا لصفلا
ةيلقع تابارطضاب نيباصملا ىضرملا ءافشتسا

لوألا مسقلا
ةحوتفم ةحلصمب ءافشتسالا

تابارطضاب باصم ضيرم ءافشتساّ متي :5٣1 ةّداملا
،اهنم هجورخو ةيلقعلا ضارمألل ةحوتفم ةحلصم يف ةيلقع
.ىرخألا ضارمألل ةبسنلاب اهب لومعملا دعاوقلا بسح

ةيلهألاب عتمتملا دشارلا ضيرملا نكمي :٦٣1 ةّداملا
.هب صاخلا ءافشتسالا هسفنب بلطي نأ

هل نكت ملو ةيلهألا ميدع ضيرملا ناك اذإ ام ةلاح يفو
.ءافشتسالا بلط دادعإ يعرشلا لّثمملا نكمي ،ةرسأ

يناثلا مسقلا
ريغلا لعفب ءافشتسالاو ةظحالملا يف عضولا

وأ ةظحالملا يف عضولا ىلإ ءوجّللا ّمتي:7٣1 ةّداملا
ضيرملا تابارطضا ببستت امدنع ريغلا لعفب ءافشتسالا
هتلاح بلطتتو هتقفاوم ىلع لوصحلا ةلاحتسا يف ةيلقعلا

 .يئافشتسالا طسولا يف ةرمتسمةبقارمو ةيروف ةجلاعم

ضارـــمألا بيـــبـــطـــل ضيرملا ميدـــقـــت ىلوـــتـــي نأ نـــكـــمـــي
 : ةيلقعلا

،هترسأ ءاضعأ دحأ –

 ،يعرشلا لثمملا –

،ضيرملا ةحلصمل فرصتت يتلا ةيمومعلا ةطلسلا –
سيئر وأ يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر وأ يلاولا اميس ال
مــهوــلــثمم وأ ينــطوــلا كردــلا ةــبـــيـــتـــك دـــئاـــق وأ ةرـــئادـــلا نـــمأ
 .انوناق نوضوفملا

بيبط ىلإ ضيرملا رضحي يذلا صخشلا ىلع نّيعتي
ةيبطلاو ةيرادإلا تامولعملا لك مّدقي نأ ةيلقعلا ضارمألا
.هئافشتسال ةيرادإلاو ةيبطلا لحارملا لالخ ةديفملا

ءافشتسالا وأ/و ةظحالملا يف عضولا ّمتي :٨٣1 ةّداملا
ضارمألا بطل ةقلغم ةدحو وأ ةحلصم لخاد ريغلا لعفب
فّلكملا ريزولا  فرط نم اهئاشنإ طورش دّدحت ،ةيلقعلا

.ةّحصلاب

 لوألا يعرفلا مسقلا
ريغلا لعفب ةظحالملا يف عضولا

ةدـــــمـــل ةـــــــــظحالملا يف ضــــــيرملا عــــــــــضوي :٩٣1 ةّداملا
ضارمألل ةحلصم يف اموي )٥١( رشع ةسمخ زواجتت ال
يذلا ةسسؤملل ةيلقعلا ضارمألا بيبط فرط نم ةيلقعلا

لوخدلا نايب اقبسم مّلسي نأ ،ةلاحلا هذه يف ،هيلع بجي
.ةظحالملا يف عضولا دصق

ةيلقعلا ضارمألا بيبط ررقي نأ نكمي:0٤1 ةّداملا
 : اموي  )٥١( رشع ةسمخ لجأ ءاضقنا دنع ،ةسسؤملل

،ضيرملا جورخ امإ –

اهاصقأ ةدمل ةظحالملا يف عضولا ةرتف ديدمت امإو  –
.اموي )٥١( رشع ةسمخ

نأ هنكمي ةسسؤملل ةيلقعلا ضارمألا بيبط ّنأ ريغ
)٥١( رشع ةسمخ لجأ ءاضقنا لبق ضيرملا جورخ ررقي
.كلذب حمست ضيرملا ةلاح نأ رّدق اذإ اموي

يناثلا يعرفلا مسقلا
ريغلا لعفب ءافشتسالا

ضيرملا عضو ليوحت تقو يأ يف نكمي :1٤1 ةّداملا
نم حارتقا ىلع ءانب ريغلا لعفب ءافشتسا ىلإ ةظحالملا يف
ءاضعأ دحأ ةقفاوم دعبو ةسّسؤملل ةيلقعلا ضارمألا بيبط
،يعرشلا هلثمم وأ رشابم عرف وأ لصأ ،ضيرملا ةرسأ
اذهل صصخملا لجسلا يف نّودي يباتك بلطب اهنع ربعي
.ضرغلا

بلطلا اذه نم ةخسن ةسسؤملا ةيريدم ىدل عدوتو
ةسّسؤملل ةيلقعلا ضارمألا بيبط ةقفاومو عيقوت لمحت

تاطلسلا نم بلط لك دنع اهميدقتو اهب ظافتحالا ضرغب
.ةصتخملا

ةدّدــحــم ةدمل ءاــفشتسالا ءارــجإ ذـــخـــتـــي:٢٤1 ةّداملا
.ضيرملل ةّيحصلا ةلاحلا بسح

صوصنملا ةـــبـــقارملا رـــيـــبادـــتـــل ءارـــجإلا اذـــه عضخــــيو
.هاندأ٤6١و٠6١ نيتداملا يف اهيلع

 : ضيرملا جورخ نوكي :٣٤1 ةّداملا

،ةسّسؤملل ةيلقعلا ضارمألا بيبط نم ةردابمب اّمإ –

،ايندم لهؤملا دشارلا ضيرملا نم بلطب اّمإو  –

يف اــــــبــــــبس ناــــــك يذــــــلا صخشلا نــــــم بلــــــطـــــــب اـــــــّمإو –
،ريغلا لعفب ءافشتسالا

رشاـــبملا عورــــفــــلا وأ لوصألا دــــحأ نــــم بلــــطــــب اــــّمإو –
وأ همع وأ هتخأ وأ هيخأ وأ ضيرملا جوز وأ ضيرملل دشارلا

يعرشلا لـــثـــمملا وأ نـــيدشارـــلا هـــتــــلاــــخ وأ هــــلاــــخ وأ هــــتــــمــــع
ضيرملا نع ايندم نولوؤسم مهو ،ةيلهألا ميدع ضيرملل
.هب لّفكتلاب مازتلالا مهيلع بجيو

بيـبـطـل ةــقــبسملا ةــقــفاوــمــلــل جورــخ بلــط لــك عضخــي
نم اعّقومو ايباتك ارّرحم نوكي نأ بجيو ةيلقعلا ضارمألا

اذهل صصخم لجس يف نّوديو .همدقي يذلا صخشلا فرط
.ضرغلا
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ةظحالملا يف عضولا ةدم زواجتت ّالأ بجي :051 ةّداملا
.اموي )٥١( رشع ةسمخ ةيرابجإلا

عضولا نم اموي )٥١(رشع ةسمخ ءاضقنا دعب:151 ةّداملا
 : نأ نكمي ،ةيرابجإلا ةظحالملا يف

،ضيرملا جورخ ررقي –

ةــحـــلصم يف ءاـــفشتسالا دـــيـــق ضيرملا ءاـــقـــبإ ررـــقـــي –
،ضيرملا ةقفاومب ةحوتفم

مــــتــــهـــــي صخش لـــــك وأ ضيرملا ةرسأ ىلع حرـــــتـــــقـــــي –
،ريغلا لعفب ءافشتسالا ضيرملا ةحلصمب

.نوناقلا اذه ماكحأل اقبط ،ايرابجإ ،ءافشتسا بلطي –

ثلاثلا يعرفلا مسقلا
يرابجإلا ءافشتسالا

ةسسؤملل ةيلقعلا ضارمألا بيبط نكمي:٢51 ةّداملا
 : لالخ وأ ةياهن دنع ايرابجإ ءافشتسا بلطي نأ

،ةحوتفم ةحلصم يف ءافشتسالا –

،ريغلا لعفب ءافشتسالا وأ ةظحالملا يف عضولا –

.ةيرابجإلا ةظحالملا يف عضولا –

ةــــــيلـــقـــعلا ضارـــــــمألا بــيــــــبــط نـــــكمــي ال :٣51 ةّداــمــلا
ءاـــــفشتسا بلـــــطـــــي نأ ،لاوـــــحألا نـــــم لاـــــح يأب ،ةسسؤمــــــلــــــل
وأ خألا ،يشاوحلا وأ جوزلا ،عورفلا وأ لوصألا دحأل ايرابجإ
ءالؤه جاوزأ وأ ةـــــــلاخلا وأ ةـــــــمـــــــعــــــــلا ،لاخلا وأ مــــــــعــــــــلا ،تخألا
.صاخشألا

رخآ ةيلقع ضارمأ بيبط ىلإ ،ةلاحلا هذه يف أجليو
.ىرخأ ةسّسؤمل وأ ةسّسؤملل

ضارــــــمألل ةــــــسّسؤملا بيـــــبط لــــــسري :٤51 ةّداملا
ةيبط ةداهش ،يرابجإلا ءافشتسالا ةرورض ةلاح يف ،ةيلقعلا
ذاختال ةيرورض اهاري يتلا بابسألا اهيف لّصفي يلاولا ىلإ

 .ريبدتلا اذه

نـــم رارـــق بجومب يراـــبـــجإلا ءاـــفشتسالا رارـــق ذـــخـــتــــي
نوكي نأ نكميو ،رثكألا ىلع ،رهشأ )6( ةتس ةدمل يلاولا

.لاكشألا سفن نمض ديدجت لحم

ةــلاــح يف ةــيــلــقــعــلا ةــّحصلــل ةــيــئالوــلا ةــنــجــلــلا رـــطـــخـــت
طورشلا نــمض يراــبــجإلا ءاـــفشتسالا بلـــط ىلع جاـــجـــتـــحالا
.هالعأ2٣١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

راطخإلا اذهب همالعإ دعب ،ةيلقعلا ضارمألا بيبط يقبي
يف ةـــيراـــبـــجإلا ةـــظـــحالملا يف ضيرملا ،ةـــنـــجـــلـــلا فرــــط نــــم
 .ةيلقعلا ةحصلل ةيئالولا ةنجللا رارق راظتنا

 ثلاثلا مسقلا

يف عضولاو ةيلقعلا ضارمألا بط يف يرابجإلا صحفلا
يرابجإلا ءافشتسالاو ةيرابجإلا ةظحالملا

لوألا يعرفلا مسقلا

ةيلقعلا ضارمألا بط يف يرابجإلا صحفلا

ةيمومعلا ةطلسلا تأترا اذإ ام ةلاح يف:٤٤1 ةّداملا
رــطــخ  ثودــح رــيدــقــت مــتـــي اـــمدـــنـــع اـــمـــيس الو ،كلذ ةرورض
،ريغلا وأ هسفن ضيرملا هل ضّرعتي ضرم ببسب كيشو
ةيلقعلا ضارمألا بط يف يرابجإلا صحفلا رارق ذاختا نكمي
،”ةيلقعلا ضارمألا بط يف يرابجإ صحف“ : ةرابع ةباتكب
.ةيلقعلا ضارمألا بط يف صحفلا بلط ةرامتسا ىلع

يئاضقلا سلجملا ىدل ماعلا بئانلا نوكي:5٤1 ةّداملا
صحــــفــــلا رارــــق ذاــــخــــتال ،اــــمـــــهاوس نود ،نيلـــــهؤم يلاوـــــلا وأ
.ةيلقعلا ضارمألا بط يف يرابجإلا

يف يرابجإ صحف بلط ماعلا بئانلا وأ يلاولا نكمي ال
اــمــيس ال ،اــمــهـــيـــترسأ ءاضعأ دـــحأل ةـــيـــلـــقـــعـــلا ضارـــمألا بط

معلا وأ تخألا وأ خألا وأ جوزلا ،نيرشابملا عورفلا وأ لوصألا
.يشاوحلا براقألا وأ ةلاخلا وأ ةمعلا وأ لاخلا وأ

بط يف يرابجإلا صحفلاب موقي نأ بجي:٦٤1 ةّداملا
ةسسؤمل ةـــيـــلـــقــــعــــلا ضارــــمألا بيــــبــــط ةــــيــــلــــقــــعــــلا ضارــــمألا
.ةيئافشتسا

لاح يأب ،ةسسؤملل ةيلقعلا ضارمألا بيبط نكمي ال
ضارمألا بط يف يرابجإلا صحفلاب موقي نأ ،لاوحألا نم
عورفلا وأ لوصألا اــميس ال ،هـترـسأ ءاضعأ دحأل ةيلقعلا
ةمعلا وأ لاخلا وأ معلا وأ تخألا وأ خألا وأ جوزلا ،نيرشابملا
.يشاوحلا براقألا وأ ةلاخلا وأ

ضارمألا بط يف يرابجإلا صحفلاب موقي نأ هنكمي الو
.هالعأ ةرقفلا يف نيروكذملا صاخشألا جاوزأل ةيلقعلا

لوحي نأ ةيلقعلا ضارمألا بيبط نكمي :7٤1 ةّداملا
يف عضوــلا ىلإ ةــيــلــقـــعـــلا ضارـــمألا بط يف يراـــبـــجإلا صحـــفـــلا
بجيو ،ضيرملا ةلاح كلذ يضتقت امدنع ،ةيرابجإلا ةظحالملا
.هالعأ٥٤١ ةداملا يف ةروكذملا ةينعملا  ةطلسلا كلذب ملعي نأ

 يناثلا يعرفلا مسقلا

ةيرابجإلا ةظحالملا يف عضولا

لخاد ةيرابجإلا ةظحالملا يف عضولا ّمتي:٨٤1 ةّداملا
.ةيلقعلا ضارمألا بطل ةقلغم ةدحو وأ ةحلصم

ميدقتب ضيرملا قفاري يذلا صخشلا مزلي:٩٤1 ةّداملا
ةلحرملا لالخ ةيرورضلا ةيبطلاو ةيرادإلا تامولعملا لك
.ةيرابجإلا ةظحالملا يف عضولل ةيرادإلاو ةيبطلا
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ءافشتسالا رارق ذختي نأ يلاولا نكـمي ال :551 ةّداملا
،يشاوحلا وأ جوزلا ،عورفلا وأ لوصألا دحأ نأشب يرابجإلا
نأشلا كلذكو ةلاخلا وأ ةمعلا ،لاخلا وأ معلا ،تخألا وأ خألا

هذــه يف ءوـــجـــلـــلا ّمـــتـــيو .صاـــخشألا ءالؤه جاوزأل ةـــبسنـــلاـــب
.ةرواجملا ةيالولا يلاو ىلإ ةلاحلا

ءافشتسالل نيعضاخلا ىضرملا جورخّ متي :٦51 ةّداملا
ّنأ ةسسؤملل ةيلقعلا ضارمألا بيبط ىري امدنع يرابجإلا

رارقلا لجأ ءاهتنا لبق ،يلاولا ىلإ لسريف .دجم مهجورخ
.يرابجإلا ءافشتسالا عفرل ارربم ابلط ،ريخألا

ةــقــفاوــم ةــلاــح يف ،ةــيــلــقــعــلا ضارــمألا بيـــبـــط رشاـــبـــي
دعاوقلا بسح كلذل نايب دادعإب ضيرملا جورخ ءارجإ ،يلاولا
.اهب لومعملا

نكمي ال ،يلاولا نم باوج بايغ وأ ضفرلا ةلاح يفو
جورــخــب صخرــي نأ ةسسؤمــلــل ةـــيـــلـــقـــعـــلا ضارـــمألا بيـــبـــط

ةرتفلا ءاضقنا دنع ّالإ ايرابجإ هؤافشتسا ّمت يذلا ضيرملا
 .يلاولا رارق اهيطغي يتلا

 عبارلا يعرفلا مسقلا
يئاضقلا ءافشتسالاو ةربخلا

نم نـّيعملا ةيلقعلا ضارمألا بيبط نكمي:751 ةّداملا
نم بلطي نأ ،ةربخ راطإ يف ،ةصتخم ةيئاضق ةهج فرط
ايرابجإ ءافشتسا وأ ةظحالملا يف عضولا ،هتمهم ءادأ لجأ
.هب فّلك يذلا صخشلل ةيدايعلا ةظحالملاب مايقلا دصق

بسح ،يئاـضقلا ءاـفشتسالا ّمتي نأ نكمي :٨51 ةّداملا
ضارمألا بط ةسّسؤم يف يئاضق زجح لكش يف ،ةلاحلا
اقبط ةيجالع ةسّسؤم يف يئاضق عضو لكش يف وأ ةيلقعلا

.تابوقعلا نوناق نم22و١2 نيتداملا ماكحأل

عضولا وأ زجحلا نهر صخشلا عضخي :٩51 ةّداملا
يف هيلع صوصنملا يرابجإلا ءافشتسالا ماظنل نييئاضقلا
.هب لومعملا عيرشتلاو نوناقلا اذه ماكحأ

ثلاثلا لصفلا
ءافشتسالا لالخ ةبقارملا ريبادت

،لسرت نأ ةلبقتسملا ةسسؤملا ىلع نــّيعتي :0٦1 ةّداملا
ىضرملا ةــــلاــــح نــــــّيــــبــــت يتــــلا تاداــــهشلا نــــم ةـــــخسن ،اروـــــف
 : ىلإ ،يرابجإلا ءافشتسالل نيعضاخلا

،يرابجإلا ءافشتسالاب رمأ يذلا يلاولا –

،ةسّسؤملا رقم ةيالو يلاو –

.ةـسّسؤـملا رقمل يئاضقلا سلجملا ىدل ّماعلا بئانلا –

،ةسسؤملل ةيلقعلا ضارمألا بيبط نكمي:1٦1 ةّداملا
تاطاشن ،ةلماكلا هـتيلوؤسم تحت ،فصي نأ ،هاوس نود
يعاــمــتــجالا جاـــمدإلا ةداـــعإب حـــمست يتـــلا لـــمـــعـــلاـــب يوادـــتـــلا
.ضيرملل

ناـك امهم ىرخأ لاـغشأ لك ،ءافشتسالا لالخ ،عنمتو
.اهتعيبط وأ اهلكش

ةدحو اهيدل رفوتت ةسسؤم لك يف كسمي :٢٦1 ةّداملا
رشؤمو مقرم لجس يرابجإلا ءافشتسالل ةقلغم ةحلصم وأ

اذه ةبقارم متتو .ةسسؤملا رقمل ةمكحملا سيئر نم هيلع
يلاولا فرط نم ،رهشأ )6( ةتس لك ،هيلع ريشأتلاو لجسلا

.يئاضقلا سلجملا ىدل ماعلا بئانلاو

سلجملا ىدل ماعلا بئانلا وأ يلاولا نكمي:٣٦1 ةّداملا
،تقو يأ يف ،رـــيـــخستـــلا قــــيرــــط نــــع ،بلــــطــــي نأ يئاضقــــلا

يرابجإلا ءافشتسالل عضاخلا ضيرملا ةلاح تبثت ةداهش
.ةسّسؤملل ةيلقعلا ضارمألا بيبط نم

تاطلسلا ةسسؤملا ريدم ربخي نأ بجي :٤٦1 ةّداملا
يئانثتسا ثداح لك وأ ينوناق ريغ جورخ لكب ةينعملا

ءافشتسالا وأ ةيرابجإلا ةظحالملل عضاخ ضيرم صوصخب
.يرابجإلا

نيباصملا ىضرملا ىلع هالـــعأ ةرـــقـــفـــلا ماـــكـــحأ قـــّبــــطــــت
عضولا نم ىرخألا لاكشألل نيعضاخلا ةيلقع تابارطضاب

طورشلا نـــــمض مــــــهؤاــــــفشتسا ّمت نــــــيذــــــلا وأ ةــــــظــــــحالملا يف
 .اهب لومعملا نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا

عبارلا بابلا
ةحصلا وينهم

لوألا لصفلا
فيراعت

،نوناقلا اذه موهفم يف ،ةحصلا ينهمب دصقي :5٦1 ةّداملا
يف مدقي ةحصلل ةسسؤم وأ لكيهل عباتو سرامم صخش لك
يف مهاسي وأ اهيف دعاسي وأ ةـيحص ةـمدخ ينهملا هطاشن
 .اهزاجنإ

نوعباتلا نومدختسملا ةّحصلا يينهم كلذك ربتعيو
تاقيقحتو ةينقت ماهمب نوموقي نيذلا ةيجراخلا حلاصملل
.شيتفتلاو ةبقارملا ماهمو ةيئابو

 .ميظنتلا قيرط نع ةّحصلا نهم ةنّودم دّدحت

 يناثلا لصفلا
ةحصلا نهم ةسرامم طورـش

 لوألا مسقلا
ةحصلا نهم ةسراممل ةكرتشملا دعاوقلا

طورشللةحصلا نهم ةسرامم عضخت :٦٦1 ةّداملا
 : ةيتآلا
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اهاصقأ ةدمل ،يحص ببسل هضيوعت ،اضيأ نكميو
.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق ةدحاو ةنس

ةــيرارــمــتسا ناــمض لــجأ نــم هــفالـــخـــتسا نـــكـــمـــي اـــمـــك
ةسسؤم يف ةمئاد ةدهع يف نوكي امدنع ،ةيمومعلا ةمدخلا

هذه يفو .ةدهعلا ةدم لالخ ةيميلقإ ةعامج يف وأ ةينطو
تحت هــتــنــهــم فــلــخـــتسملا ةـــحصلا ينـــهـــم سراـــمـــي ،ةـــلاحلا

.هتاطاشن نع الوؤسم ىقبيو ،ةينوناقلا هتيوه

)تادــهــعــلا( ةدــهــعــلا ءاــهــتــناــب فالــخــتسالا ةدــم يهــتــنــت
.هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

يف ةكراشملا ةحصلا يينهم ىلع بجي :٢71 ةّداملا
تاسسؤمو لــــكاــــيــــه ىوــــتسم ىلع ةــــمــــّظـــــنملا تاـــــبواـــــنملا
 .تايلديصلاو ةصاخلاو ةيمومعلا ةحصلا

دنع ،ةرح ةفصب نوسرامي نيذلا ةحصلا وينهم مزلي
ةيمومعلا لكايهلا ىوتسم ىلع تابوانمب مايقلا ،ةرورضلا
 .ةحصلل

تايفيكلل اقفو ةبوانملا ةيدأت ىلع ةرجأ نوضاقتيو
 .ميظنتلا قيرط نع ددحت يتلا

ةنّودم مارتحا ةحصلا يينهم ىلع بجي:٣71 ةّداملا
ةــيــبــيدأت تاــبوــقــع ةــلــئاــط تحت ةــيـــنـــهملا لاـــمـــعألا راـــعسأو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنم

 يناثلا مسقلا

ةحصلا يينهم ةسراممب ةصاخلا دعاوقلا

نييبطلا نيسرامملا ةحصلا يينهم نكمي :٤71 ةّداملا
نود ،مهتاصاصتخا دودح يفو مهماهم ةسراممل نيلّهؤملا

داومو فاشكتساو جالعو صيخشت لامعأ فصو ،مهاوس
.ةينالديص

ةنسحلا تاسرامملا مارتحا ىلع رهسلا مهيلع بجيو
 .فصولل

ةحصلا يينهم نم ىرخألا تائفلا ددحت :571 ةّداملا
ةسرامم وأ/و ةـــــــيـــــــنالدـــــــيص داوـــــــم فصوـــــــب مـــــــهــــــــل صخرملا

.ميظنتلا قيرط نع ،جهانمو تاءارجإو تاصوحف

ةسايسلا ذيفنتب ةحصلا وينهم فّلكي :٦71 ةّداملا
ريزولا اهددحي يتلا لامعألاو جماربلاو ةحصلل ةينطولا
.ةحصلاب فلكملا

،يبطلا سرامملا ةحصلا ينهم ىلع نــّيعتي:771 ةّداملا
،ةـيـمـيـظـنـتــلاو ةــيساسألا ةــيــنوــناــقــلا هــتاــمازــتــلا ىلع ةداــيز
: يتأي امـب مايقلا

،ةيرئازجلا ةيسنجلاب عتمتلا -١

ةداهشلا وأ بولطملا يرئازجلا مولبدلا ىلع ةزايحلا -2
،هل ةلداعملا

،ةيندملا قوقحلاب عتمتلا -٣

ةسرامم عم ىفانتي يئازج مكح يأل ضرعتلا مدع -٤
،ةنهملا

ىفانتت ال يتلا ةيلقعلاو ةيندبلا تاردقلاب عتمتلا -٥
.ةحصلا ةنهم ةسرامم عم

لودج يف مهسفنأ ليجستةحصلا يينهم ىلع نّيعتي
 .مهب ةصاخلا ةنهملا ةدامع

يف اهيلع صوصنملا ةسرامملا طورش ىلع ةدايزو
،هالعأ نيتروكذملا ،2 ةرقفلاو ،٥ىلإ2 نم دونبلا ،ىلوألا ةرقفلا

طورشل ةــيـــبـــنـــجألا ةـــيسنجلا ووذ ةـــحصلا وـــيـــنـــهـــم عضخـــي
.ميظنتلا قيرط نع ددحت يتلا لمعلاو ةسرامملا

ةمظنألا دحأ بسح ةحصلا نهم سرامت :7٦1 ةّداملا
 : ةيتآلا

تارادإلاو لـــكاـــيـــهـــلا يف دـــقاـــعـــتـــم وأ فـــظوـــم ةــــفصب –
نوناقلا هرـــّيسي ،ىرخأ وأ ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

تاذ وأ ةحصلا تاسسؤمو لكايه يف دقاعتم ةفصب –
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يعامتجا وأ يحص عباط
،امهب

.ةرـح ةـفصب –

هتنهم ةسرامم ةحصلا ينهم ىلع نـّيعتي:٨٦1 ةّداملا
.ةينوناقلا هتيوه تحت

ةفصب هتنهم ةحصلا ينهم سرامي :٩٦1 ةّداملا
.ينهملا وأ/و يبطلا ّرسلاب مزتلي نأ بجيو .ةيصخش

ضيرمب لّفكتلل قيرف نمض نوينهملا لخدتي امدنع
ءاضعأ دحأ اهيلع لصحت يتلا تامولعملا عيزوت بجي هنإف
 .ضيرملا ةحلصم يف كلذو نيرخآلا ءاضعألا لك ىلع قيرفلا

يرابجإ وهو ،قح لصاوتملا نيوكتلا :071 ةّداملا
يف نوسراـمـي نــيذــلا ةــحصلا يمدــخــتسم عــيــمجل ةــبسنــلاــب
.ةحصلا تاسّسؤمو لكايه

نيذلا ةحصلا يينهمل ةبسنلاب ةلودلا قتاع ىلع وهو
 .ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا يف نوسرامي

سرامي يذلا ةحصلا ينهم ضيوعت نكمي:171 ةّداملا
ماــكــحأ يــف اهــيلع صوصــنملا طورــشلا قــفو ،ةرــح ةفـصب
 .ةلطعلا وأ نيوكتلا  اميس ال ببسب،هالعأ66١ ةداملا
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ريغ ةيوناثلا راثآلاب ةيحصلا تاطلسلل حيرصتلا –
،ةيودألا لامعتسا دنع اهيف بوغرملا

ثدح وأ رطخ يذ ثدح لكب ةيحصلا ةطلسلا راطخإ –
ةيبطلا تامزلتسملا لامعتسا نع جتني نأ نكمم وأ جتان
،ةياقولا وأ جالعلا وأ صيخشتلا ضرغل

تاــمــّمستــلا تالاــحــب ةـــيـــحصلا ةـــطـــلسلـــل حـــيرصتـــلا –
ةـــتـــبـــثملا وأ ةـــلـــمـــتحملا ةــــماسلا راــــثآلاو ةــــنــــمزملا وأ ةداحلا
،ةيبيكرت وأ ةيعيبط داوم وأ تاجوتنم نع ةجتانلا

لوــــح يمــــيــــيــــقــــتو يمالــــعإ لــــمــــع لــــك يف ةـــــكراشملا –
ةــظــقــيــلــل ءوــجــلــلاو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلـــل دـــيجلا لاـــمـــعـــتسالا

،داتعلاو ةينالديصلا داوملا صوصخب

،هنييحتو ضيرملل يبطلا فلملا كسم –

،ةحصلا داصتقا يف ةكراشملا –

 .فصولل ةنسحلا تاسرامملا مارتحا ىلع رهسلا –

لاثتمالا ةحصلا يينهم ىلع نيعتي:٨71 ةّداملا
مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اـقـبـط ةـيـموـمـعـلا ةـطـلسلا تارـيــخستــل
 .امهب لومعملا

ةينالديصلا داوملا يلديصلا مّدقي نأ نكمي ال:٩71 ةّداملا
.ةيبط ةفصو ىلع ءانب الإ

داوملا ضعب ،ةيبط ةفصو نود ،مدقي نأ نكمي ،هـّنأ ريغ
.ةحصلاب فلكملا ريزولا اهتمئاق ددحي يتلا

كراشيو ،ةحصلاب ةطبترم تامدخ يلديصلا نمضي
مــهــتـــيـــبرـــتو مـــهـــتـــعـــباـــتـــمو مـــهـــحصنو نيقـــفـــترملا مالـــعإ يف

ىلع ثحلاو يتاذـــلا جالـــعـــلا طـــيـــبـــثـــتـــب اـــمـــيس ال ،ةـــيـــجالــــعــــلا
.ةسينجلا ةيودألا لامعتسا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ذيفنتب نيفلكملا ةحصلا يينهم ىلع عنمي:0٨1 ةّداملا
 : ةيبطلا تافصولا

،ةينالديص داوم فصو –

.قبسم يبط يأر نودب ةروكذملا تافصولا رييغت –

 : ةحصلا يينهم ىلع نّيعتي:1٨1 ةّداملا

وأ عوقو دنع يبط سرامم لخدتب ،اروف ،ةناعتسالا –
،مهتاطاشن ةسرامم ءانثأ تافعاضم عوقو لامتحا

عــم ةــئفاــكــتــم رــيـــغ راـــطـــخأل ضيرملا ضيرـــعـــت مدـــع –
،ةوجرملا ةيجالعلا ةدئافلا

نم مهفرصت تحت ةعوضوملا لئاسولا لك ذيفنت –
 .ىضرملل ةميرك ةايح نامض لجأ

نوسرامي نيذلا ةحصلا وينهم ديفتسي:٢٨1 ةّداملا
نوــناــق نــم ةــحصلــل ةــيــموـــمـــعـــلا تاسسؤملاو لـــكاـــيـــهـــلا يف

.عاطقلا تايصوصخو مئالم يضيوعت ماظنو صاخ يساسأ

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

تاسسؤمو لكايهل ةحصلا وينهم ديفتسي:٣٨1 ةّداملا
نم ةلودلا ةيامحو نمألا نم ،مهماهم ةسرامم ءانثأ ،ةحصلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط فنعلا لاكشأ لك

صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت ،عنمي :٤٨1 ةّداملا
ينهم لك ىلع ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع
صخش قيرط نع وأ ةرشابم ،لبقي وأ بلطي نأ ةحصلا

وأ تآفاــكــموأ تاــعرــبــت وأ اــيادــه ،هــماـــهـــم راـــطإ يف ،طـــيسو
.اهتعيبط تناك امهم تازايتما

ثلاثلا لصفلا

ةحصلا نهمل ةيعرشلا ريغ ةسرامملا

ةحصلا ةنهم ةيعرش ريغ ةفصب سرامي:5٨1 ةّداملا
عيرشتلا يف ةددحملا ةسرامملا طورش يفوتسي ال نم لك
.امهب لومعملا ميظنتلاو

بط وأ بطلا ةيعرش ريغ ةفصب سرامي :٦٨1 ةّداملا
 : ةلديصلا وأ نانسألا

وأ نانسأ بيبط وأ بيبط طاشن سرامي صخش لك –
نوناقلا اذه يف ةددحملا طورشلا هيف رفوتت نأ نود يلديص

،ةسرامملا نم عنملا ةّدم لالخ وأ

ولو اهنودب وأ ةأفاكم لباقم،ةداع موقي صخش لك –
ميدقت وأ صيخشت دادعإب ،نانسأ بيبط وأ بـيبط روضحب
ةيباتك وأ ةيوفش صوحف وأ ةيصخش لامعأ لالخ نم ءاود
رفوتت نأ نود ،هعون ناك امفيك رخآ بولسأ قيرط نع وأ
،نوناقلا اذه يف ةدّدحملا طورشلا هيف

هتدعاسم مدقيو ةبولطملا ةداهشلا ازئاح ناك نم لك –
اكيرش نوكي وأ ،هالعأ تارقفلا يف نيروكذملا صاخشألل
،مهل

فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــم هـــل صخرــــم رــــيــــغ صخش لــــك –
 .ةحصلل ةصاخ ةسسؤم وأ لكيه يف سرامي ،ةحصلاب

ةيعرش ريغ ةـسراممب ةهيبش ربتعت :7٨1 ةّداملا
وأ اهعاديإ وأ اهنيزخت وأ ةيودألا عيب ةـيلمع لك ،ةنهملل
نكامأ يف وأ يمومعلا قيرطلا ىلع اهريفوت وأ اهضرع
،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا لبق نم اهب صّخرم ريغ ىرخأ
.يلديص ةداهش ازئاح ناك ولو صخش ّيأ اهب موقي
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دعب ارضحم نوشتفملا نوسرامملا دعي :٤٩1 ةّداملا
قــيرــط نــع ةددحملا تاــيــفــيــكــلا قــفو ،شيــتــفــت ةــيـــلـــمـــع لـــك
.ميظنتلا

مايقلا نيشتفملا نيسرامملا ىلع عنمي:5٩1 ةّداملا
اهيلع فرشي يتلا تائيهلاو تاسسؤملاو لكايهلا ةبقارمب
.ةبارقلا ةلص مهب مهطبرت صاخشأ وأ مهؤايلوأ اهرّيسي وأ

نع مهفقوتل ةيلاوملا )2( نيتنس ةدمل ،مهيلع عنميو
رــيــغ وأ ةرشاــبــم حــلاصم مــهــل نوــكــت نأ ،مــهــتــنـــهـــم ةسرامم
اـــقـــبـــط مـــهـــتـــبـــقارمل تعضخ يتـــلا تاسسؤملا يف ةرشاـــبــــم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

سماخلا لصفلا
ةيندملا ةمدخلاب ةقّلعتملا ماكحألا

ماكحأل نوصصختملا نوسرامملا عضخي:٦٩1 ةّداملا
قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف١١ يف خّرؤملا٠١-٤8 مقر نوناقلا

 .ةيندملا ةمدخلاب

رــــيــــبادــــتــــلا عضتو ةــــيداملا لــــئاسوـــــلا ةـــــلودـــــلا نـــــمضت
ةـمدـخـلـل عضاخلا طاشنـلا ةسراـممل ةـيرورضلا ةـيزــيــفــحــتــلا
 .ايلعلا باضهلاو بونجلا تايالو يف اميس ال ،ةيندملا

نوعضاخلا نوصصختملا نويبطلا نوسرامملا نــّيعي
،ةحصلل ةيمومعلا تاسّسؤملاو لكايهلا يف ةيندملا ةمدخلل

.ةيحصلا ةطيرخلا اهدّدحت يتلا تايجاحلا بسح

ةــمــئاــق اــمــيس ال ،ةداملا هذــه قــيــبــطــت تاـــيـــفـــيـــك ددحت
اذـكو ةـيـندملا ةـمدخلا ءادأ تاـيــفــيــكو ةــيــنــعملا تاصصخــتــلا
.ميظنتلا قيرط نع ،ةقفارملا ةيزيفحتلا ريبادتلا

نييـبـطـلا نيسرامـمـلا ىـلـع نـــّيـــعـتـي :7٩1 ةّداـمــلا
لــكاــيــهــلاــب ةــيــندــمــلا ةــمدــخــلا مازــتــلا ءادأ نــيصصخـــتـــمـــلا

يف اوسراـــمـــي نأ لـــبــــق ،ةحصلل ةـيـموـمـعـلا تاسّسؤمـلاو
.ةرح ةفصب وأ صاخلا عاطقلا

سداسلا لصفلا
يعرشلا بطلا ةسرامم

لالــخ ،ةــّحصلا ييـــنـــهـــم ىلع نـــّيـــعـــتـــي :٨٩1 ةّداملا
فـنـعـلا تالاـحــب ةــيــنــعملا حــلاصملا مالــعإ ،مــهــماــهــم ةسرامم

ءاسنــلا اــمــيس ال ،اــهــل ضرــعـــت يتـــلاو اـــهـــيـــلـــع اوـــعـــلـــطا يتـــلا
وميدعو ،نونسملا صاخشألاو رّصقلا نوقهارملاو لافطألاو
.ةيرحلاوبولسم صاخشألاو ةيلهألا

،ام صخش ىلع فنعلا لامعتسا ةلاح يف :٩٩1 ةّداملا
ةداهش دادعإو حورجلاو رارضألا تابثإ بيبط لك ىلع نيعتي
بيـــبـــط ىرــــخألا رارضألاو زــــجــــعــــلا بسن دّدــــحــــيو .ةــــيــــفصو
مــيـــظـــنـــتـــلاو عـــيرشتـــلـــل اـــقـــفو يعرشلا بطـــلا يف صصختم
.امهب لومعملا

نم عنم يذلا ةحصلا ينهم لك ىلع عنمي :٨٨1 ةّداملا
ريضحت وأ تافصو ريرحت وأ صوحف ميدقت نم ،ةسرامملا
يجالع بولسأ ّيأ لامعتسا وأ جالع قيبطتل ةيودأ ميدقت وأ
.ةلديصلا وأ نانسألا بط وأ بطلل عبات

عبارلا لصفلا
شيتفتلا طاشن ةسرامم

طّابضل ةلوخملا تايحالصلاب ساسملا نود:٩٨1 ةّداملا
لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ةيئاضقلا ةطرشلا

ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا ةيجراخلا حلاصملا ىدل أشني ،هب
ةنّياعمو ثحبل نيلّهؤم نيشّتفم نيسرامم كلس ،ةحصلاب
.ةحصلا لاجم يف ةمظنألاو نيناوقلل تافلاخملا

نيميلا نوشتفملا نوسرامملا يدؤي:0٩1 ةّداملا
يف مــهــعورش لــبــق ةصتــخملا ةــيــئاضقـــلا ةـــهجلا ماـــمأ ةـــيـــتآلا

 : مهلمع

ةنامأ لكب يلمع يدؤأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ“
يتــــلا تاــــبــــجاوـــــلا لاوـــــحألا لـــــك يف يعارأ نأو صالـــــخإو
.”يتنهم رارسأ ىلع ظفاحأو نوناقلا يلع اهضرفي

اميس ال ،نوشتفملا نوسرامملا فّلكي:1٩1 ةّداملا
 : يتأي امب

ماــكــحألا عــم ةــّحصلا نــهــم ةسرامم قــباــطـــت ةـــبـــقارـــم –
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا

ةيحصلا تازيهجتلاو تالحملا ةقباطم ىلع رهّسلا –
،ةيميظنتلاو ةينوناقلا طورشلاو سيياقملا عم

ناكم لكو تائيهلاو تاسسؤملاو لكايهلا ةبقارم –
داوم جاتنإ هيف ّمتي وأةحصلا تاطاشن هيف سرامت رخآ
وأ اهنحش وأ اهداريتسا وأ اهقيوست وأ اهعاديإ وأ ةحصلا

،اهليلحت وأ اهنيزخت

تاــمــيــلــعــتــلاو ةــحصلا جمارــب ذــيــفــنــت ىدــم ةـــبـــقارـــم –
،ةيحصلا تاطلسلا نع ةرداصلا سيياقملا نم اهريغو

يف يحصلا نــــمألاو ةــــحصلا ظــــفــــح طورش ةــــبــــقارــــم –
.ةحصلا تاسسؤمو لكايه

ينهملا رسلاب نوشتفملا نوسرامملا مزلي:٢٩1 ةّداملا
تانـّيع ذخأب ايئاقلت مايقلا ،مهماهم ةسرامم لالخ ،مهنكميو
.مهماهم ةيدأت ليهست اهنأش نم يتلا قئاثولا زجحو

اهعاجرإ نكميو ،رضحملاب قئاثولاو تانيعلا قفرت
.شيتفتلا ةياهن دنع

ةسرامم دنع نيشتفملا نيسرامملا نكمي:٣٩1 ةّداملا
ةــناــعــتسالا ،اــهــل نيعــباــتــلا ةــطــلسلا نــم ةــقــفاومبو ،مــهــماـــهـــم
 .ةحصلا يينهم ةربخب
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بسح ،اــبوــجو ،هوــبشم حرــج لــكــب حــيرصتــلا يغــبــنــي
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحملا تايفيكلا

ةافو وأ ةفينع وأ ةهوبشم ةافو ةلاح يف:00٢ ةّداملا
اريبك ارطخ لّثمي لقتنم ضرمب ةافو ةلاح يفو عراشلا يف

ةداهش ّالإ ينعملا بيبطلا مّلسي ال ،ةيمومعلا ةّحصلا ىلع
ماـيـقـلـل كلذـب ةصتـخملا تاـطــلسلا رــطــخــيو ،ةاــفوــلا تاــبــثإل
تاءارــــجإلا مارــــتــــحا عـــــم ،ةـّثــجــلــل يعرشلا يبــطــلا صحــفــلاــب
.اهب لومعملا ةيميظنتلا

لكايهلا يف يعرشلا يبطلا حيرشتلاب موقي:10٢ ةّداملا
ةـــهجــلا هــنـــــّيــعــت يــعرــش بــيــبــط ةــيــموــمــعــلا ةــيـــئاـــفــشتسالا
.ةصتخملا ةيئاضقلا

راطإ يف ةثج ىلع عزن يأب مايقلا دنع:٢0٢ ةّداملا
ماق يذلا بيبطلا ققحتي نأ بجي ،يعرشلا يبطلا حيرشتلا

.هيلع تناك ام ىلإ ةـقئال ةـفصب ةثجلا ةداعإ نم عزنلاب

ىلع ىفوتملا نامثجب ظافتحالا نكمي ال:٣0٢ ةّداملا
نم رثكأ ،ةحصلا ةسسؤمل ثثجلا ظفح ةحلصم ىوتسم
صتــخملا ماــعــلا بئاــنـــلا نـــكـــمـــيو ،اـــموـــي )٥١( رشع ةسمــــــــــخ
دــعــبو .اــموــي )٥١( رشع ةسمــخــب لــجألا اذــه دــيدمت اــيـــمـــيـــلـــقإ
نامثجلا لآم نأشب رّرقي نأ هيلع بجي ،لجألا اذه ءاضقنا

.ميظنتلا قيرط نع  ةددحملا تايفيكلا قفو

ةيبط ةداهش ساسأ ىلع ّالإ نفدلا ّمتي ال:٤0٢ ةّداملا
نع ةددحملا تايفيكلا بسح بيبط اهّدعي ةافولا تابثإل
.ميظنتلا قيرط

ةرادإلا هّدعت جذومن بسح ةررحملا ةداهشلا هذه نــّيبت
،ءاضتـــــــقالا دـــــــنـــــــعو ةاـــــــفوـــــــلا باـــــــبسأ وأ ببس ،ةصتــــــــخملا
نمضت طورش قفو ةيمومعلا ةّحصلل ةديفملا تامولعملا

 .اهتيّرس

 سماخلا باـبلا
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ةينالدـيصلا داوـملا رـيفوت ىلـع ةلودـلا رهـست :50٢ ةّداملا
،داوملا ىلع لوصحلا ليهست نمضتو ةيبطلا تامزلتسملاو
نم ناكم لك يفو تقو لك يف ،اهنم ةيساسألا اميس ال
 .ينطولا بارتلا

نمألاو ةيلاعفلا تايضتقم مارتحا ىلع كلذك رهستو
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا عنص لاجم يف ةيعونلاو
.اهريفوتو اهعيزوتو اهريدصتو اهداريتساو ةيبطلا

ينالـــقــــعــــلا لاــــمــــعــــتسالا ىلع ،كلذ ىلع ةداــــيز رــــهستو
.سينجلا ءاوّدلا ةيقرتو ،ءاودلل

ميعدتب ،ةيزيفحت ريبادت ربع ،ةلودلا موقت:٦0٢ ةّداملا
،نيينالديصلا رــيوــطـتلاو ثــحبلا عــيجشتو ينــطوــلا جاتــنإلا

 .لاجملا اذه يف رامثتسالا ةيقرتب اميس ال

يناثلا لصفلا
فيراعتو ئدابم

اذه موهفم يف ،ةينالديصلا داوملا نمضتت :70٢ ةّداملا
 : يتأي ام ،نوناقلا

،ةيودألا –

،تايلديصلاب ةصاخلا ةيئايميكلا داوملا  –

،ةيسونيلاجلا داوملا  –

،ينالديصلا لامعتسالا تاذ ةيلوألا داوملا  –

،ةصاخ ةيبط ضارغأل ةهجوملا ةيويمحلا ةيذغألا  –

.يرشبلا بطلل ةيرورضلا ىرخألا داوملا لك  –

ةّدام لك وه ،نوناقلا اذه موهفم يف ،ءاودلا:٨0٢ ةّداملا
وأ ةيجالع تايصاخ ىلع يوتحي هنأ ىلع ضرعي بيكرت وأ

يتلا داوملا لكو ةيناويحلا وأ ةيرشبلا ضارمألا نم ةيئاقو
صيخشتب مايقلا دصق ناويحلل وأ ناسنإلل اهفصو نكمي

اـهـحـيــحصت وأ ةــيــجوــلوــيزــيــفــلا هــفــئاــظو ةداــعــتسا وأ يبــط
.اهليدعتو

 : يتأي ام ،اميس ال ،ةيودأك كلذك ربتعي :٩0٢ ةّداملا

داوم ىلع يوتحت يتلا ةيويمحلا ةيذغتلا تاجتنم  –
،ةيرشبلا ةحصلل ةديفم تايصاخ اهحنمت ةيئاذغ ريغ

،مدلا نم ةقتشملا ةتباثلا تاجتنملا  –

ةـــــــيفصتلا لـــــــيلاحم وأ ىـــــلكلا ةــــــيفصت تازــــــكرم –
،ةيقافصلا

.ةيبطلا تازاغلا   –

 : صوصخلا ىلع ،ةيودألل ةلثامم نوكتو

يتـلا لــيــمــجــتــلاو ةــيــندــبــلا ةــحصلا ظــفــح تاــجــتــنــم –
ددحت يتلا كلت قوفت تازيكرتو ريداقمب ةماس داوم يوتحت
.ميظنتلا قيرط نع

 : يتأي امب نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي:01٢ ةّداملا

مّدقيو اقبسم ّرضحي ءاود لك : ينالديص صاصتخا  –
،ةّصاخ ةيمستب زيمتيو صاخ بيضوت قفو

لك : يعــجرــم صاــصــتــخا نــم ســيــنــج صاــصــتــخا –
أدبملا نم ةيمكلاو ةيعونلا ةبيكرتلا سفن ىلع رّفوتي ءاود
ينالدــــيصلا لــــكّشلا سفــــنو )ةــــلــــعاــــفــــلا( لـــــعاـــــفـــــلا )ئداـــــبملا(
هــــئفاــــكــــتــــل ارــــظــــن يعــــجرملا صاصتــــخالا عــــم ضواــــعـــــتملاو
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وأ هليكشت ةداعإ بجي رضحتسم لك : ةمامضإلا  –
ينالدـيصلا جوـتـنملا يف ةــيــعاــعشإ تادــيــلــكوــن عــم هــبــيــكرــت
،يئاهنلايعاعشإلا

لجأ نم هجاتنإ ّمت رخآ يعاعشإ ديلكون لك : فلسلا  –
،اهميدقت لبق ىرخأ ةدامل عشملا مسولا

نوكت ءاود لك: تابن نم اساسأ نّوكم ءاود  –
وأ ةــــيــــتاــــبــــن داوـــــم ةدـــــع وأ ةداـــــم اـــــيرصح ةـــــلـــــعاـــــفـــــلا هداوـــــم
،تاتابن نم اساسأ ةنّوكم تارضحتسم

لــمـــعـــتسم وأ برـــجـــم ءاود لـــك : يبـــــــــــــــــــــيرجت ءاود  –
.ةيدايع ةبرجت لالخ ،لفغك كلذ يف امب ،عجرمك

،نوناقلا اذه موهفم يف ،دّلقم ءاودب دصقي :11٢ ةّداملا
ميدقتلا يف أطخ نمضتي ،هالعأ8٠2 ةداملا يف فّرعم ءاود لك
 : ةبسنلاب

،هنيوكت وأ همسا ،همسوو همزر كلذ يف امب ،هتيوهل  –
تاغاوسلا كلذ يف امب هتانوكم نم نوكم لك كلذ صخيو
،تانّوكملا هذه رادقمو

دــــلــــب وأ هــــعـــــنص دـــــلـــــب ،هـــــعـــــناص كلذ يف امب ،هردصمل –
،هئشنم

تالـــيـــجستـــلاو صيـــخارـــتــــلا كلذ يف امب ،هــــخــــيراــــتــــل –
.ةلمعتسملا عيزوتلا تاراسمب ةقلعتملا قئاثولاو

،نوناقلا اذه موهفم يف ،يبط مزلتسمب دصقي:٢1٢ ةّداملا
ءانثتساب ،جوتنم وأ ةدام وأ زيهجت وأ ةادأ وأ زاهج لك
ةلمعتسم ىرخأ ةدام وأ ،يرشبلا لصألا تاذ تاجوتنملا
تاــــــقــــــحــــــلملا كلذ يف امب ،ةـــــــكرـــــــتشم ةـــــــفصب وأ اـــــــهدـــــــحوـــــــل
ىدل لامعتسالل هجومو ،هريس يف لخدت يتلا تايجمربلاو
 .ةيبط ضارغأل ناسنإلا

كلـت ةـيـبـط تاـمزـلـتسمـك كلذـك رـبـتـعــت :٣1٢ ةّداملا
تاــــجوــــتــــنملا : رــــبــــخملا يف صيــــخشتـــــلا يف ةـــــلـــــمـــــعـــــتسملا

اـــــهـــــتاــــــنوــــــكــــــمو ةــــــمــــــظــــــنألاو تاودألاو داوملاو فشاوــــــكــــــلاو
اصوصخ ةـــهـــجوملا تاـــنـــــّيـــعـــلا ةـــيــــعوأ اذــــكو اــــهــــتاــــقــــحــــلــــمو
يف ،ةــكرــتشم ةــفصب وأ اــهدــحوــل ،رــبـــخملا يف لاـــمـــعـــتسالـــل
ريفوت لجأ نم ناسنإلا مسج نم ةيتأتم تانــّيع صحف
وأ ةتبثم ةيضرم وأ ةيجولويزيف ةلاح صوصخب ةمولعم
وأ ةيجالع تاسايق ةبقارم لجأ نم يقلخ ذوذش وأ ةلمتحم
وأ ناسنإلا مسج نـــــم رصاـــــنـــــع عزـــــن نـــــمأ دــــــيدحت لــــــجأ نــــــم
 .نيلمتحم نيقلتم عم هتقباطم

ةينالديصلا داوملل ةينطولا تانّودملا:٤1٢ ةّداملا
يه يرشبـلا بطـلا يف ةـلـمـعــتسملا ةــيــبــطــلا تاــمزــلــتسملاو
اهيلع قداصملا وأ ةلجسملا داوملا لك مضت يتلا تافنصملا

.ةمظتنم ةفصب اهنييحت ّمتي يتلاو

.يـجوـلويبلا رفوتلل ةمئالم تاساردب تبثملا يـــــجولويبلا
مت اذإ ّالإ يعجرم صاصتخا ةفص صاصتخالا ءاطعإ نكمي ال
اهدحول ةيفاكلاو ةيرورضلا تايطعملا لكل ارظن هليجست
 ،همييقتل

ةلعافلا هتدام نوكت ءاود لك: يجالع - ويب جوتنم  –
،هنم ةقتشم وأ يويح ردصم نم اقالطنا ةعونصم

اميف لثامم ءاود لـك: لثامم يـجالع -ويب جوتنم  –
يجالـــع وـــيــــب جوــــتــــنمل ةــــيــــلاــــعــــفــــلاو نــــمألاو ةدوـجلا صخــــي
جوتنم ةفص يجالع ويبلا جوتنملا ءاطعإ نكمي ال ،يعجرم
تايطعملا لكل  ارظن هليجست مت اذإّ الإ يعجرم يجالع ويب
،همييقتل اهدحول ةيفاكلاو ةيرورضلا

اذيفنت ايروف رــّضحي ءاود لك : يفصو رضحتسم  –
وأ رفوتم ينالديص صاصتخا بايغ ببسب ،ةيبط ةفصول
،مئالم

ىلع ءانب رــّضحم ءاود لك: يئافشتسا رضحتسم  –
بايغ ببسب ةيودألا روتسد تانايب بسحو ةيبط ةفصو
ةسسؤم ةيلديص يف مئالم وأ رفوتم ينالديص صاصتخا

،ىضرم ةدع وأ ضيرمل ميدقتلل هجومو ةيحص

يف رـّضحي ءاود لك: ءاودل ينالديص رضحتسم –
ينطولا لجسلا وأ ةيودألا روتسد تانايب بسح ةيلديصلا
 ،ضيرملل ةرشابم هميدقتل هجومو ةيودألل

لك وأ طيسب راقع لك : ةمسقم ةينالديص ةّدام –
روتسد يف دراو تباث رضحتسم لك وأ يئايميك جوتنم
نمضت ةينالديص ةسسؤم لبق نم افلس رــّضحمو ةيودألا

اّمإو عيبلل هضرعت يتلا ةيلديصلا اــّمإو يه اــّمإ هميسقت
،ةيحص ةسسؤم ةيلديص

 : يف لّثمتي ءاود لك : يعانم ءاود  –

هجوم جوتنم لك هنأ ىلع فرعي ةيساسحلا فشاك –١
ىلع يعانملا دّرلل بستكمو صاخ ليدعت ثادحإ وأ ديدحتل
،ةيساسحلل ريثم لماع

ناسنإلل هميدقتل هجوم لصم وأ نيمس وأ حاقل –2
ةلاح صيخشت دصق وأ ةيبلس وأ ةلعاف ةعانم ثادحإ دصق
،ةعانملا

لامعتسالل زهاج ءاود لك : يعاعشإ ينالديص ءاود –
رئاظن ةّدع وأ ريظن ىلع يوتحي ةيبط ضارغأل ناسنإلا ىدل
،ةيعاعشإ تاديلكون ةامسم ،ةيعاعشإ

،ايلصأ ايعاعشإ اديلكون يوتحي ماظن لك: دّلوم –
ءاود يف مدختسي ديلو يعاعشإ ديلكون جاتنإ يف لمعتسي

،يعاعشإ ينالديص
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لاــــــــمــــــــعــــــــتسالا تاذ ةــــــــيــــــــنالدــــــــيصلا داوملا تاــــــــنّودــــــــم
ةينطولا ةنّودملا نم ةقثبنم ينالديصلا وأ/و يئافشتسالا
 .هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةينالديصلا داوملل

،اهنييحتو ةينطولا تانّودملا هذه دادعإ تايفيك دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع

مضي يذلا لجسلا وه ةيودألا روتسد :51٢ ةّداملا
ضعــب ىلعو اــهــتاــنوــكـــمو ةـــيودألا ىلع ةـــقـــبـــطملا صئاصخلا
اهبيرجتو اهيلع فرعتلا جهانم اذكو ةيبطلا تامزلتسملا

.اهتيعون مييقتو اهتبقارم نامض ضرغب اهليلحتو

 .ةيودألل ينطولا لجسلاب ةيودألا روتسد مّمتي

فنصملا وه ةيودألل ينطولا لجسلا:٦1٢ ةّداملا
اهتدوج نم دكأتلا مـت يتلا ،ةيبيكرتلا غيصلا مضي يذلا

.اهرارضأ مادعناو اهنمأو اهتعاجنو

ريزولل ةعباتلا ةصتخملا حلاصملا ددحت :71٢ ةّداملا
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةمئاق ،ةحصلاب فّلكملا
روـتسدو ةــيودألل ينــطوــلا لــجسلا اذــكو ةــيساسألا ةــيــبــطــلا
 .ةيودألا

ثلاثلا لصفلا

ةينالديصلا تاسسؤملا

ةمظنم ةكرش يه ةينالديصلا ةسسؤملا :٨1٢ ةّداملا
نوــناــقـــلا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا ةـــيـــنوـــناـــقـــلا لاـــكشألا قـــفو
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا نم دامتعالل عضخت ،يراجتلا
.ةحصلاب ةفلكملا

تحت ةــيــنالدــيصلا ةسسؤمــلــل ةــيـــنـــقـــتـــلا ةرادإلا نوـــكـــت
لــيــهأتــلا طورش يفوــتسي ينــقـــت رـــيدـــم يلدـــيص ةـــيـــلوؤسم
.ميظنتلا قيرط نع ةدّدحملا ةسرامملاو ينهملا

ةـــلداـــيص ينـــقـــتـــلا رـــيدملا يلدـــيصلا دـــعاسي نأ نـــكـــمــــي
ةسراــمملاو ينــهملا لــيــهأتــلا طورش نوــفوــتسي نودـــعاسم
.ميظنتلا قيرط نع ةدّدحملا

تاسسؤم يه ةينالديصلا تاسسؤملا :٩1٢ ةّداملا
داوم ةلمجلاب عيزوتو ريدصتو داريتساو لالغتساو جاتنإ

.يرشبلا بطلل ةهجوم ةيبط تامزلتسمو ةينالديص

رفوتت نأو داوملا هذه ةرفو نمضت نأ اهيلع بجيو
يف ةروكذملا تايلمعلا ىدحإ ،لقألا ىلع ،هيف متت لكيه  ىلع
ةدراولا طورشلا يفوتستو ،نوناقلا اذه نم222و١22 نيتداملا

.هالعأ8١2 ةداملا يف

طورش اــمــيس ال ،ةداملا هذــه قــيــبــطــت تاــيـــفـــيـــك ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ةينالديصلا تاسسؤملا دامتعا

ةينالديصلا ةسسؤملا نوكت نأ بجي :0٢٢ ةّداملا
،رئازجلا يف ءاودلا ليجست ررقم ىلع ةزئاح وأ/و ةلغتسم
عوـــنصملا ينالدـــيصلا جوـــتـــنملا ةدوـــجو ةرـــفو ناــــمض دصق
ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقبط دروتسملا وأ/و
 .هالعأ٩١2

تايلمع ،ةيمومع تاسسؤم ىلإ دنست:1٢٢ ةّداملا
لاصمأو تاــحاــقــّلــلا رـــيدصتو عـــيزوـــتو دارـــيـــتساو رـــيضحت

تاسوريفلاو ةلدعملا ريغ وأ ةلّدعملا تانيمسلاو ةاوادملا
،موــمــعــلا ىلعو تاــيرــيــتــكــبــلاو ةــفــفــخملا رــيـــغ وأ ةـــفـــفـــخملا

ايئاميك ةددحملا ريغو يموثرج لصأ تاذ داوملا فلتخم
وأ صيــخشتــلا يف ناــك لــكش يأب اــهــلاــمــعــتسا نـــكـــمـــي يتـــلا
 .ةيساسحلا فشاوك اذكو ةاوادملا وأ ةيئاقولا ةجلاعملا

ىلإ ريدصتلاو جاتنإلا تاطاشن ضعب دنست نأ نكميو
قيرط نع ددحت طورشو تايفيكل اقفو ةصاخ تاسسؤم
.ميظنتلا

ةينالديصلا داوملا جاتنإ فيراعت ددحت:٢٢٢ ةّداملا
عنصل ةنسحلا تاسرامملا دعاوقو ةيبطلا تامزلتسملاو
ةظقيلاو اهميدقتو اهعيزوتو اهنيزختو ةينالديصلا داوملا
اهعضو فيرعت اذكو داتعلا صوصخب ةظقيلاو ةينالديصلا

.ميظنتلا قيرط نع ،قوسلا يف

 عبارلا لصفلا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

ةينالديصلا داوملل ةينطو ةلاكو أشنت :٣٢٢ ةّداملا
.”ةلاكولا“ هاندأ ىعدت

رييست تاذ ةيمومع ةسسؤم ةلاكولا :٤٢٢ ةّداملا
،يلاملا لالــقــتسالاو ةــيوــنــعملا ةــيصخشلاـــب عـــتـــمـــتـــت صاـــخ
.ةحصلاب فّلكملا ريزولا ةياصو تحت عضوت

ةمهم ،صوصخلا ىلع ةلاكولا نمضت :5٢٢ ةّداملا
ةـــيـــنالدـــيصلا داوملا لـــيــــجست لاــــجــــم يف ةــــيــــموــــمــــع ةــــمدــــخ
ةقداصملاو ،يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيبطلا تامزلتسملاو
.اهتبقارمو اهيلع

قيرط نع اهريسو اهميظنتو ةلاكولا هذه ماهم ددحت
.ميظنتلا

ماهم ةيدأتل ةيرورضلا تادامتعالا لجست :٦٢٢ ةّداملا
.ةلودلا ةينازيم يف ةلاكولا

صوـــــصخلا ىلع ،ةـــــلاـــكوـــلـــل ةـــــيــــلاملا دراوـــــمـــلا ىـــــتأتــــت
 : يتأي اّمم

،ةلودلا ةينازيم يف ةلجسملا تاناعإلا  –
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اميسال ،ينهملا ّرسلاب ةقداصملاو ليجستلا تافلم ىلع
.اهتايطعم اذكو ةربخلل ةعضاخلا داوملا بيكرت صخي اميف

ةقلعتم تامولعم ءاطعإ مهيدعاسمو ءاربخلا نكمي ال
داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلــل لــهؤملا لــكــيــهـــلـــل ّالإ مـــهـــلاـــمـــعأب
.ةينالديصلا

اوفصي نأ نييبطلا نيسرامملل زوجي ال:٢٣٢ ةّداملا
ةــــيــــنالدــــيصلا داوملاو ةــــلــــجسملا ةــــيودألا ّالإ اوــــلــــمــــعــــتسي وأ

بطلا يف ةلمعتسملا ،اهيلع قداصملا ةيبطلا تامزلتسملاو
.اهب ةصاخلا ةينطولا تانّودملا يف ةدراولاو يرشبلا

يأر دعبو ،ةحصلاب فّلكملا ريزولا نكمي:٣٣٢ ةّداملا
اصيـخرـت مـــّلسي نأ ،ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا

هذه فصوت امدنع ةلجسم ريغ ةيودأ لامعتسال اتقؤم
جالع دجوي الو ةريطخ ضارمأب لفكتلا راطإ يف ةيودألا

.ةتبثم ةيجالع ةعفنم اهيدلو ينطولا بارتلا ىلع اهل لداعم

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةيعاطق ةيداصتقا ةنجل ةلاكولا ىدل أشنت:٤٣٢ ةّداملا
راعسأ ديدحت يف ةيسيئرلا اهتمهم لثمتت ةيودألل ةكرتشم
.اهليجست دنع ةيودألا

،ايئاهن ،ةيودألا راعسأ يف ،ةجاحلا دنع ،ةنجللا لصفت
عباتلا صتخملا زاهجلا فرط نم ضيوعتلا فلم ةسارد دعب
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يعامتجالا نامضلل

،اهريسو اهميظنتو اهتليكشتو ةنجللا هذه ماهم دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع

سداسلا لصفلا

اهل راهشإلاو ةينالديصلا داوملا لوح يملعلا مالعإلا

ةينالدـــيصلا داوــملا لوــــح يــمـلــعــــلا مالــــعإلا :5٣٢ ةّداـــــملا
صيــحــمــــتــــلـــــل الـــــباــقو اـــــحـضاو نوـــــكــي نأ بجـــيو ،يراــبـــــجإ

دـنــع يمــلــعــلاو يبــطــلا ثحــبــلا تاــيــطــعــم ثدــحأل اــقــباــطــمو
ةـيـلودـلا ةـكرــتشملا ةــيــمستــلا اــيراــبــجإ رــكذــي نأو ،هــعــيزوــت
.مالعإلا اذه عوضوم ةداملل

داوــمــلا لوـــح يــمـلــعــلا مالـــعإلا لــثـمــتــي:٦٣٢ ةّداــمـــلا
اــهراــثآو اــهــبــيــكرــتــب قــلــعــتــت ةــموــلــعــم لــك يف ةــيــنالدـــيصلا
،اهراضمو اهعفانمب ةّصاخلا ةيجالعلا تانايبلاو ةيجالعلا

جئاتنو اهلامعتسا تايفيكو اهتاعارم بجاولا تاطايتحالاو
ةـيـلــيــلــحــتــلاو ةــيــــّمسلاو ةــيــنالدــيصلاو ةــيداــيــعــلا تاساردــلا
.ةلجآلا وأ ةلجاعلا اهتيــّمسو اهتيلاعفب ةقلعتملا ةصحمملا

ةـــــــحصلا ييـــــــنـــــــهمل اصوصخ ،يمـــــــلـــــــعـــــــلا مالــــــــعإلا هــــــــّجوــــــــيو
داوــمــلــل مــيــلسلا لاـــمـــعـــتسالا ناـــمض ضرـــغـــب نيقـــفـــترـــمـــلـــلو
.ةينالديصلا

ىواتألا اميسال ،ةلاكولا طاشنب ةطبترملا تاداريإلا  –
تاــمزــلـــتسملاو ةـــيـــنالدـــيصلا داوملا لـــيـــجست نـــم ةـــيـــتأتملا
راهشإلاو اهيلع ةقداصملاو يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيبطلا
،امهب لومعملا ميظنتلاو  عيرشتلل اقبط ،اهل

،ةمّدقملا تامدخلا ليخادم –

،اياصولاو تابهلا  –

.اهطاشنب ةطبترم ىرخأ تاداريإ لك  –

ماـكحأل اــقبط ةـلاكولا ةـبساحم كـسمت:7٢٢ ةّداملا
مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا يلاملا يبساحملا ماظنلا

ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١-7٠
.هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس

ةبقارملل ،تاقفنلا ةبقارم لاجم يف ،ةلاكولا عضخت
.ةيدعبلا

ةـــــــــلاكولا تاـــــــــباسح قــــــيقدت ىلوـــــــتي :٨٢٢ ةّداملا
عـيرشتـلـل اـقـبـط نـــّيـعـي تاـباسح ظـفاـحـم اـهـيـلـع قــيدصتــلاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو

اذه يف ةصتخملا تاسسؤملا نمضت :٩٢٢ ةّداملا
داــــــتعلا صوــــصخب ةـــــظقيلاو ةـــــينالديصلا ةــــــظقيلا لاــــــجملا

ةـيـبــطــلا تاــمزــلــتسملاو ةــيــنالدــيصلا داوملا نأشب موــمسلاو
 .يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلــل اــهــتدــعاسم تاسسؤملا هذــه مدــقــتو
.ةينالديصلا داوملل

نع اهريسو اهميظنتو تاسسؤملا هذه ءاشنإ ددحي
.ميظنتلا قيرط

سماخلا لصفلا
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ليجست

اهيلع ةقداصملاو

ينالدــيص جوــتــنــم لــك نوــكـــي نأ بجـــي :0٣٢ ةّداملا
وأ اــيــعاــنص جتـــنملاو لاـــمـــعـــتسالـــل زـــهاـــج يبـــط مزـــلـــتسمو
وأ ليجست ررقم لحم ،هقيوست لبق ،ردصملا وأ دروتسملا

ةـــيـــنالدـــيصلا داوـــمـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا هـــحـــنمت ةــــقداصم
ليجستلا ناجل يأر ذخأ دعب ،هالعأ٣22 ةداملا يف ةروكذملا

.ةلاكولا هذه ىدلةأشنملا ةقداصملاو

اــهــتــلــيــكشتو ةــقداصملاو لــيـــجستـــلا ناجل ماـــهـــم ددحت
ةـــــــقداصملاو لـــــيـجستـلا تاــــــيـفـيـكو اـــــهرـيسو اــــــهـمـيــظــنــتو
طورش اذكو هبحسو هديدجتو ليجستلا ررقم حنم طورشو
.ميظنتلا قيرط نع ،هليوحتو  ليجستلا نع لزانتلا

ةقداصملاو ليجستلا ناجل ءاضعأ مزلي:1٣٢ ةّداملا
نوـعـلـطــي نــيذــلا صاــخشألا لــك اذــكو مــهودــعاسمو ءارــبخلاو
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ةينالديصلا داوملل ةبسنلاب ّالإ يملعلا مالعإلا زوجي ال
صـــــــّخرملا وأ ةصتـــــــخملا حـــــــلاصملا لـــــــبـــــــق نـــــــم ةــــــــلــــــــّجسملا

.اهلامعتساب

هجوملا ةينالديصلا داوملل راهشإلا لثمتي:7٣٢ ةّداملا
فصول جيورتلا هبجومب متي طاشن لك يف ةحصلا يينهمل

قبسملا صيخرتلل عضخيو ،اهميلستو ةينالديصلا داوملا
ّالإ زوــجــي الو ةــيــنالدـــيصلا داوـــمـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا نـــم
.ةمظتنم ةفصب ةلّجسملا ةينالديصلا داوملل ةبسنلاب

ةيامحب اّرضم الو ايليلضت راهشإلا نوكي ّالأ بجي
ةفصب جوتنملا وأ ءاودلا مّدقي نأ بجيو .ةيمومعلا ةحصلا

.هلامعتسا نسح  ىلع عجشيو ةيعوضوم

اذــــكو لــــيــــجستــــلا ررــــقــــم ماــــكـــــحأ مرـــــتـــــحـــــي نأ بجـــــيو
ةفلكملا ةرازولا اهب يصوت يتلا ةيجالعلا تايجيتارتسالا

.ةحصلاب

ةداعإ لحم ءاودلا نوكي امدنع ام ءاودل راهشإلا عنمي
.رطخلل ةبسنلاب ةدئافلا لّدعم مييقت

ةداعإب ءاودلا لغتسم فرط نم ةحصلا وينهم ملعي
.ةرقفلا هذه راطإ يف اهيف عرش يتلا مييقتلا

ةـقـفاوـم ،ذـئنـيــح ،ةــمدــقملا ةــموــلــعملا نوــكــت نأ بجــيو
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا اهتمّدق يتلا ةمولعملل

هاجت اهل جيورتلاو ةينالديصلا داوملل راهشإلا عنمي
.ةيمالعإلا لئاسولا لكب روهمجلا

.جيورتلاو راهشإلا يف ةيبطلا ةنّيعلا عنمت

راهشإلا اذكو يملعلا مالعإلا ةمهم ىلوتي:٨٣٢ ةّداملا
تاكرشلاو ةينالديصلا داوملا وجتنم ،ةينالديصلا داوملل
نوــــناـقـلــل نوـــــعضاخلا ةــيـــبــطـــلا ةــــيـــقرـــتـــلا يف ةــــــصصخـــتملا
.يرـــئازجلا

ةـيـنالدــيصلا داوــمــلــل راــهشإلاو يمــلــعــلا مالــعإلا عضخــي
.ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولا حلاصم  نم صيخرتل

اذكو يمـلعلا مالـعإلاب مايـقلا كلذـك زوـجي:٩٣٢ ةّداملا
ةيجيورت ريغ ضارغأل ،ةيودألاو ةينالديصلا داوملل راهشإلا

: فرط نم

ةحصلاب اهماهم طبترت يتلا ةيمومعلا تاسسؤملا  –
،ةـحـصلا لاجم يف يملعلا ثحبلاو نيوكتلابو ةيمومعلا

،كلذ ةيمومعلا ةحصلا تارورض ضرفت امدنع

اــهــتاــطاشن ببسب يمــلــعــلا عــباــطــلا تاذ تاــيــعـــمجلا –
،ةينيوكتلا

تايعمج اميس ال ،يعامتجالا عباطلا تاذ تايعمجلا  –
لاــجــم يف اــهــتاــطاشنــل ةـــبسنـــلاـــب نيكـــلـــهـــتسملا نـــع عاـــفدـــلا
.ةحصلا لجأ نم ةيبرتلا

ريغ ةينالديصلا داوملل راهشإلا صخري :0٤٢ ةّداملا
،ةــــحصلا ييــــنــــهمل هـــــجوملا يراـــــبـــــجإلا فصوـــــلـــــل ةـــــعضاخلا

ةـــفـــلـــكملا ةرازوـــلا حـــلاصمل ةـــيـــنـــقـــتـــلا ةرــــيشأتــــلــــل عضخــــيو
 .داوملا هذه ةمئاق دّدحت يتلا ةحصلاب

 عباسلا لصفلا

ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةبقارم

اذــــــكو ةـــــــينالديصلا داوــــــملا عــــــضخت :1٤٢ ةّداملا
تاــــئيــهــلا نــــم ةـــــقــباــطملا ةـــــبــقارمل ةــــيــبــطــلا تاــــمزــلـــتسملا
.ةـــــصتخملا

ةــيــنالدــيــص ةداــم يأ قــيوــســت نــكـمــي ال :٢٤٢ ةّداــمــلا
ّيأ اذــكو ،لاــمــعــتسالــل ةزــهاــج يرشبــلا بطــلا يف لــمــعـــتست
تتـــبـــثو ةـــبـــقارـــمـــلـــل اـــقـــبسم تعضخ اذإ ّالإ يبـــط مزــــلــــتسم
 .ةقداصملا وأ ليجستلا فلمل اهتقباطم

ةينالديصلا داوـــــملل ةــــــينطولا ةـــــــلاكولا ىلوــــــتت:٣٤٢ ةّداملا
ريغ راثآلا ءاصحإو ةظقيلاو ةربخلاب مايقلاو ةدوجلا ةبقارم
ةينالديصلا داوملا لامعتسا ىلع ةبترتملا اهيف بوغرملا

.ةيبطلا تامزلتسملاو

 نماثلا لصفلا

ةماسلا تارضحتسملاو داوملا

اذه موهفم يف ،ةماسلا داوملا نمضتت :٤٤٢ ةّداملا
 : اميس ال ،نوناقلا

،ةرّدخملا داوملا  –

،ايلقع ةرثؤملا داوملا  –

ةيناثلا ةمئاقلاو ىلوألا ةمئاقلا يف ةلجسملا داوملا  –
اراطخأ نمضتت يتلا تاجتنملاو تارضحتسملاو داوملل
.يلودلا فينصتلل اقبطةحصلا ىلع

ةينمأو ةينقتو ةيرادإ ةبقارمل عضخي :5٤٢ ةّداملا
 : ةّصاخ

وأ/و ةرّدخملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا جاتنإ  –
اهداريتساو اهليوحتو اهبيضوتو اهعنصو ،ايلقع ةرثؤملا

اهميلستو اهنع لزانتلاو اهعيزوتو اهضرعو اهريدصتو
،اهتزايحو اهؤانتقاو

تاذ تاــــتاــــبــــنـــــلا ءازـــــجأ وأ تاـــــتاـــــبـــــنـــــلا لاـــــمـــــعـــــتسا –
.ايلقع ةرثؤملا وأ/و ةرّدخملا صئاصخلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت
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رشع يداحلا لصفلا
ليلاحتلا رباخم

رباخمو ةيبطلا ايجولويبلا رباخمل صخري:15٢ ةّداملا
تاصوحفلاب مايقلاب ،اهاوس نود ،ايالخلل يضرملا حيرشتلا
وأ اـــهـــجالـــع وأ ةـــيرشبـــلا ضارــــمألا صيــــخشت يف مــــهاست يتــــلا
ةـــلاحلا يف رـــخآ رـــيـــيـــغـــت لـــك نـــّيــــبــــت يتــــلا وأ اــــهــــنــــم ةــــياــــقوــــلا
.ىضرملل ةيجولويزيفلا

،صوصخلا ىلع ،ةـــيـــجوـــلوـــيـــبـــلا تاصوــــحــــفــــلا صخــــت
ءايميك -ويبلا يف ةلثمتملاو ةيدعاقلا ةيجولويبلا تاصصختلا

ةيرهجملا ايجوـلوـيـبـلاو تاـيـلـيـفـطـلا مـلـعو مّدـلا اـيـجوـلوـيـبو
 .ةعانملا ملعو

تاساردلا ةداهش ىلع نوزئاحلا صخري:٢5٢ ةّداملا
لالـغـتساـب ةـيداـيـعـلا اـيــجوــلوــيــبــلا يف ةصصخــتملا ةــيــبــطــلا

.ةيبطلا ةيجولويبلا ليلاحتلل ربخم

،هالــــــــعأ ىلوألا ةرــــــــقــــــــفـــــــــلا يف نوروـــــــــكذملا صاـــــــــخشألا
بجــي يذــلا مــهــطاشن ىلع اذــكو ،مــهرـــباـــخـــم ىلع نوـــلوؤسم
ةددحملا طورشلا نمض ،ايلعفو ايصخش هتسرامم مهيلع
.ميظنتلا قيرط نع

ةيبطلا تاساردلا ةداهش ىلع زئاحلا صخري:٣5٢ ةّداملا
،ةـيدـعاـقــلا ةــيــجوــلوــيــبــلا تاصصخــتــلا دــحأ يف ةصصخــتملا

نـمض ةـيـبـطـلا ةـيـجوـلوـيــبــلا لــيــلاــحــتــلــل رــبــخــم لالــغــتساــب
 .ميظنتلا قيرط نع ةددحملا طورشلا

ةيجولويب لامعأ ذيفنتب صتخت نأ نكمي:٤5٢ ةّداملا
اصاخ ارطخ لكشت داوم ىلإ ءوجللا وأ اصاخ اليهأت بلطتت
طورشلــل بيــجـــتست رـــباـــخـــم ،ةصاـــخ دـــج تاــــيــــنــــقــــت ىلإ وأ
.لاجملا اذه يف ةحصلا سيياقمو ةينقتلا

ةيبط ليلاحت ربخم لك ءاشنإ عـضـخي :55٢ ةّداـملا
.ةحصلاب فّلكملا ريزولا نم صيخرتل هلالغتساو

،اـهـلالــغــتساو رــباــخملا ءاشنإ تاــيــفــيــكو طورش ددحت
هذهب مايقلل نيلهؤملا نيمدختسملا فانصأو اهلامعأ اذكو
.ميظنتلا قيرط نع ،لامعألا

ةّفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا  ىلوتت :٦5٢ ةّداملا
سيياقملاو تاءارجإلل اقبط رباخملا ةيعون ةبقارم ةحصلاب
 .لاجملا اذه يف اهب لومعملا

ةقلعتملا ةيجولويبلا تانـّيعلا ليوحت عنمي :75٢ ةّداملا
طورشلا بسحو ،تالاحلا ءانثتساب ،ةصصختملا ليلاحتلاب
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا تايفيكلاو

عساتلا لصفلا

ةيئافشتسالا ةيلديصلا

ةصاخلاو ةيمومعلا تاسسؤملا ىلع نــّـيعتي :٦٤٢ ةّداملا
صصخــيو .ةــيــئاــفشتسا ةــيــلدــيص ىلع رــفوــتـــت نأ ةـــحصلـــل
يف نوجلاعي نيذلا ىضرملل ةيئافشتسالا ةيلديصلا طاشن
.تاسسؤملا هذه

ةـيــلديــصلا رييـســت يــلدــــيــص نــمــضـي:7٤٢ ةّداـمــلا
 .ةيئافشتسالا

 : ةيتآلا ماهملا ةيئافشتسالا ةيلديصلا ىلوتت:٨٤٢ ةّدامـلا

رـــــيس مـــــكحت يتـــــلا دــــــعاوــــــقــــــلا ةاــــــعارــــــم عــــــم ،ناــــــمض –
وأ تاجتنمو ةيودألاو ةينالديصلا داوملا رييست ،ةسسؤملا

هـــــّجوملا مقعملا يبــطــلا داــتــعــلا اذــكو دــيــمضتــلا تاــمزـــلـــتسم
اهتبقارمو اهريضحتو اهنيومتو ،ةسسؤملا يف لامعتسالل
،اهميلستو اهتزايحو اهنيزختو

هذه لوح يمالعإ لمع لك يف ةكراشملا وأ مايقلا –
لك يف اذكو ،ءايشألا وأ داتعلا وأ ةيودألا وأ ةينالديصلا داوملا

،اهمييقت يف ةمهاسملاو اهلامعتسا نسح ةيقرت لمع

مهاسي نأ هنأش نم لمع لك يف ةكراشملا وأ مايقلا  –
لاجم يف لخدت يتلا تاجالعلاو تاجلاعملا نمأو ةدوج يف

،اهطاشن

ةــــــلدـــيصلـــل ةــــنسحلا تاـــسراـــمملا دـــــعاوـــق قـــــيـــبــــطــــت –
.ةحصلاب فّلكملا ريزولا اهددحي يتلا ةيئافشتسالا

رشاعلا لصفلا

ةيلديصلا

فرصل ةصصخملا ةسسؤملا يه ةيلديصلا:٩٤٢ ةّداملا
اذـكو ةـئزـجـتـلاـب ةـيـبـطـلا تاــمزــلــتسملاو ةــيــنالدــيصلا داوملا

نأ اـهـنـكـمـي اـمـك .ةـيـنالدـيصو ةـيـفصو تارضحـتسم ذــيــفــنــت
هـبش داوـمــلــل ةــئزــجــتــلاــب عــيزوــتــلا ،ةــيوــناــث ةــفصب ،نــمضت
.ةينالديصلا

يراجتلا لحملل ديحولا ريسملاو كلاملا وه يلديصلا
.اهكلتمي يتلا ةيلديصلل

قيرط نع ةيبطلا تامزلتسملاو داوملا ةمئاق ددحت
.ميظنتلا

دعاسم يلديص يلديصلا دعاسي نأ نكمي:05٢ ةّداملا
تحت ،دعاسملا يلديصلا سراميو .نيدعاسم ةلدايص ةّدع وأ

.ةينالديصلا هتاطاشن ،هتيلوؤسم

يلدـــــــيصلاو يلدــــــــيصلا ةــــــــنــــــــهــــــــم ةسرامم طورش دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع ،اهميظنت تايفيكو دعاسملا
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رشع يناثلا لصفلا

مدلا لكايه

،مدلا عمج ةيمومع ةيحص لكايه ىلوتت :٨5٢ ةّداملا
.مّدلا لقن طاشن لاجم يف ةبولطملا ريياعملل اقبط

عمجب ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا لكايهلا فّلكت
رــيـــغ مدـــلا داوـــمو مدـــلا عـــيزوـــتو ظـــفـــحو ةـــبـــقارـــمو مـــيسقـــتو
 .ةتباثلا

 : يف لثمتي يبط طاشن وه مدلا لقن طاشن:٩5٢ ةّداملا

،مّدلا داوم ريضحت  –

،هفينصتو هب عربتملا مّدلا ليلحت  –

.هتاقتشمو مّدلا عيزوتو ظفح  –

اــقــبــط مّدـــلا لـــقـــن طاشن مـــتـــي نأ بـــــجـــي :0٦٢ ةّداملا
رـــــيضحـــــتـــــلاو عـــــمجلا لاـــــجـــــم يف ةــــــنسحلا تاسراــــــمــــــمــــــلــــــل
داوـــم مـــيــــلست دصق عــــيزوــــتــــلاو نــــيزــــخــــتــــلاو فــــيــــنصتــــلاو
يف ةدّدحم يه امك ،ةبولطملا ةدوجلا سيياقمل بيجتست
.هب لومعملا ميظنتلا

دصق هعزن متي يذلا مّدلا ةبقارم بجي :1٦٢ ةّداملا
.ىودعلا وأ ضارمألل ةبّبسم لماوع دوجو مدع نع ثحبلا

يف ةـقـباـطملا ناــمض ضرــغــب تاراــبــتــخال ،اــبوــجو ،عضخــيو
.مدلا لقن لاجم

مدلا تاقتشم جاتنإ ةيقرت ةلودلا ىلوتت :٢٦٢ ةّداملا
.همعدو

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك حضوت

مّدـــلاـب قلــعـتي حــبرــم طاـــشن لــك عنــمي :٣٦٢ ةّداملا
 .امهتاقتشم وأ امزالبلا وأ يرشبلا

نامضب فّلكت مدلل ةينطو ةلاكو أشنت:٤٦٢ ةّداملا
ةينطولا ةسايسلا ذيفنتو ةعباتم لاجم يف ةيمومع ةمدخ
تاسرامملا مارتحاو ،مدلاب عربتلا ةيقرتو ،ةبقارمو ،مدلل
 .مدلا لامعتساب ةقلعتملا ةنسحلا

قيرط نع ،اهريسو اهميظنتو ةلاكولا هذه ماهم ددحت
.ميظنتلا

سداسلا بابلا
اهليومتو ةحصلل ةينطولا ةموظنملا ميظنت

لوألا لصفلا
ةحصلل ةينطولا ةموـظنملا ميظنت

،ةحصلل ةينطولا ةموظنملا ميظنت زكتري:5٦٢ ةّداملا
 : يتأي ام ىلع اميس ال

،يحصلا ميظنتلا ططخمو ةيحصلا ةطيرخلا  –

،ةحصلاب فلكملا عاطقلل ةعباتلا ةيجراخلا حلاصملا  –

تاسسؤملا اــــهــــنــــمضت ةــــحصلــــل ةــــيــــموــــمــــع ةـــــمدـــــخ –
،ةمهملا هذهب ةفّلكملا ةصاخلا تاسسؤملاو ةيمومعلا

،ةحصلل صاخ عاطق  –

ةساـــيسلا ذـــيـــفـــنـــت يف كرــــتشملا يعاــــطــــقــــلا لــــمــــعــــلا –
،ةحصلل ةينطولا

يف صاخلا عاطقلاو يمومعلا عاطقلا نيب لماكتلا –
،ةيحصلا تامدخلا لاجم

يف ليهأتلا ةداعإو جالعلاو ةياقولا تاطاشن لماكت –
،يعامتجالاو يبطلا اهبناج

تاقافتا ىلع زكترت ةيجالعو ةيصيخشت يعاسم –
،ماظتناب ةنيحمو ةميقم ةيلعف ةيبط ةدئاف تاذ

،ةحصلا مولع يف ثحبلاو نيوكتلا ةيقرتو ميظنت  –

.ةيدضاعتلاو ةيوعمجلا ةكرحلا ةمهاسم  –

.جالعلا تاكبش  –

لفكتلا ةحصلل ةينطولا ةموظنملا ىلوتت:٦٦٢ ةّداملا
ةحصلل يمومعلا عاطقلا راشتنا ربع ،ةيناكسلا ضاوحألاب
لسلست نابسحلا يف ذخألا عم ،ينطولا بارتلا لماك ىلع
لــكش يف ةـــمـــظـــنملا تاسسؤملا تاـــطاشن لـــماـــكـــتو جالـــعـــلا

.نواعتلا لاكشأ نم رخآ لكش يأ يف وأ ةكبش

ةـــيـــحص لـــكاـــيـــهو تاسسؤم لوـــح ةـــلـــكـــيـــهـــم نوـــكـــتو
ةـــحص يف مـــهاست ىرـــخأ ةسسؤم لـــكو ةصاــــخو ةــــيــــموــــمــــع
.صاخشألا

ةعباتلا ةيجراخلا حلاصملا ماهم لثمتت:7٦٢ ةّداملا
دراوملا عيزوت يف ،صوصخلا ىلع ،ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولل
ةـــيـــلحملاو ةـــيوـــهجلاو ةـــيـــنـــطوـــلا ةــــّحصلا جمارــــب قــــيسنــــتو
نم يتلا ريبادتلا لك اضيأ ذختتو .اهذيفنتو اهتعباتمو

 .ةحصلا لاجم يف تاطاشنلا ريطأت اهنأش

نع اهريسو اهماهمو ةيجراخلا حلاصملا ميظنت دّدحي
.ميظنتلا قيرط

لفكت قيقحت ىلإ جالعلا تاكبش فدهت:٨٦٢ ةّداملا
جالـــع ميدـــقـــت اذــــكو جالــــعــــلا ةــــيرارــــمــــتساو ضيرملاــــب لضفأ

جالعلا ىلع لوصحلا ليهست نامض لجأ نم ةدوج يذ يراوج
.ةحصلا لاجم يف ةلادعلاو

تاسسؤمو لـــكاـــيـــه كارشإ جالـــعـــلا تاــــكــــبش نــــكــــمــــي
نـــيرـــخآلا ةـــحصلا ييـــنـــهـــمو ةصاخلاو ةـــيــــموــــمــــعــــلا ةــــحصلا

طورشلا نــــمض يعاــــمــــتــــجا وأ يحص عــــباــــط تاذ تاــــئيـــــهو
.هاندأ6١٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
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ةيجالع لئاسو ىلع اميس ال ،رفوتت يتلا ةحصلاب فّلكملا
تاتابن وأ يجالع لحو لوقح وأ ةيومح رصانع وأ ةيعيبط
.يئاقولاو يفاشلا جالعلل ةيتاوم ةيخانم طورش وأ ةيرحب

ىـّمستو يحص عباط تاذ لكايه دعت:57٢ ةّداملا
ريزولا فرط نم ةدمتعملا لكايهلا ،”ليهأتلا ةداعإ زكارم“
جالــعــلاو صحــفـــلا تاـــمدـــخ نـــمضت يتـــلا ةـــحصلاـــب فـــّلـــكملا
.يلقعلا وأ يندبلا يفيظولا ليهأتلا ةداعإب صاخلا

تاذ وأ ةحصلا تاسسؤمو لكايه عضخت :٦7٢ ةّداملا
صيـخرـتــلــل ،ةــحصلا ةرازوــل ةــعــباــتــلا رــيــغ يحصلا عــباــطــلا

تايفيك قفو ةحصلاب فّلكملا ريزولا نم ةينقتلا ةبقارملاو
.ميظنتلا قيرط نع ددحت

اهرــيــسو ةحصــلا حلاــصــم مــيــظنـت دــعــي:77٢ ةّداملا
.ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ةطلسو صاصتخا نم اهمييقتو

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

لكايهلا لالغتساو نيوكتلا تاطاشن نوكت:٨7٢ ةّداملا
تايقافتا لحم ةيمومعلا ةحصلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا

.ىرخألا تاعاطقلاو ةحصلاب فلكملا ريزولا نيب

لـــــــــكايــهلل ةــــــيراــــقعلا كالــــــمألا نوــــــــــكـت :٩7٢ ةّداـــمــلا
اهيف فرصتلل ةلباق ريغ ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو
،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،زجحلاو مداقتلل ةلباق ريغو
.ةينطولا كالمألا نوناق اميس ال

لوألا مسقلا

ةحصلا تاسّسؤمو لكايه ماهم

لوانتم يف ةحصلا تاسسؤمو لكايه نوكت:0٨٢ ةّداملا
قوــقــح مارــتــحا نــمض اــهــماـــهـــم سرامتو .نينـــطاوملا عـــيـــمـــج
.ىضرملا

ةدئافل ،ةحصلا تاسسؤمو لكايه نمضت:1٨٢ ةّداملا
ىوتسملا تاذو ةيوناثو ةيلوأ تاجالع ميدقت ،نينطاوملا لك
نع ددحم يميظنت ططخم بسح ،تالاجعتسالا اذكو يلاعلا

.ميظنتلا قيرط

ةــيــموــمــعـــلا ةـــحصلا تاسسؤمو لـــكاـــيـــه نـــكـــمـــي اـــمـــك
 : ميدقت ىلوتت نأ ةصاخلاو

 ،لزنملاب تاجالع  –

،لزنملاب ءافشتسا  –

.ةيفيطلت تاجالع  –

قـيرــط نــع ةداملا هذــه ماــكــحأ قــيــبــطــت تاــيــفــيــك ددحت
.ميظنتلا

يناثلا لصفلا
يحصلا ميظنتلا ططخمو ةيحصلا ةطيرخلا

 : يتأي ام ىلإ ةيحصلا ةطيرخلا فدهت:٩٦٢ ةّداملا

فــيــيــكــت لــجأ نــم ةــيرورضلا تاروــطــتــلاــب ؤبــنـــتـــلا –
،جالعلا ضورع

،ةحصلا تاجايتحال ىوصقلا ةيبلتلا  –

،جالعلا ةموظنم ميظنت ديدحت  –

،ةكبشلاب ةحصلا تاسسؤم طبر طورش ديدحت  –

نـــم ةـــطـــقـــن لـــك يف تاــــجالــــعــــلا ىلع لوصحلا ناــــمض –
 .اهنيسحتو ينطولا بارتلا

ةيطغتلا سيياقم ةيحصلا ةطيرخلا دّدحت:07٢ ةّداملا
ىوتسملا ىلع اهتئبعت بجاولا لئاسولا طبضتو ةيحصلا
ضوحلا اميس ال ،نابسحلا يف ذخألا عم ،يوهجلاو ينطولا
ةـــيـــفارـــغجلاو ةــــيــــحصلاو ةــــيــــئاــــبوــــلا صئاصخلاو يناــــكسلا

ناـمض دصق ،ةــيداصتــقالاو ةــيــعاــمــتــجالاو ةــيــفارــغوــمــيدــلاو
 .ةيحصلا تاجالعلل لداع عيزوت

قــفو ،اــيرود نــــّيحتو مـــّيــقــتو ةــيــحصلا ةــطـــيرخلا ّدـــعـــت
.ميظنتلا قيرط نع دّدحت تايفيك

ليعفت ىلإ يّحصلا ميظنتلا طّطخم فدهي:17٢ ةّداملا
نيب اميس ال ،نواعتلا اذكو جالعلا ضورع لماكتو فييكت
.ةحصلا لكايهو تاسّسؤم

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ثلاثلا لصفلا
ةحصلا تاسسؤمو لكايه

تاسسؤمو لكايه فلتخم ءاشنإ ّمتي:٢7٢ ةّداملا
تائيهو ةحصلا يف مهاست يتلا تاسسؤملا اذكو ةحصلا
تارورضو نينـطاوـمـلـل ةـيــحصلا تاــجاــيــتــحالــل اــقــفو مــعدــلا
فـلـتـخمل ةـيداصتـقالاو ةــيــعاــمــتــجالا تازــيــمملاو ةــيــمــنــتــلا
راطإ يف ةدّدحملا سيياقملاو ينطولا بارتلا نم يحاونلا
 .يحصلا ميظنتلا ططخمو ةيحصلا ةطيرخلا

ةـــــحصلا تاـــــسسؤمو لــــــكايه فـــــلتخم ماــــهم دّدـــــحت
.ميظنتلا قيرط نع ،اهريسو اهميظنتو

ّيأ لالغتساو حتفو ءاشنإو زاجنإ عضخي:٣7٢ ةّداملا
اهعيسوتو ،يحص عباط تاذ وأ ةيحص ةسسؤم وأ لكيه
،يئاهنلا وأ تقؤملا اهقلغو اهصيصخت رييغتو اهليوحتو
 .ةحصلاب فّلكملا ريزولا نم صيخرتل

يحص عباط تاذ لكايه ّدعت نأ نكمي:٤7٢ ةّداملا
ريزولا فرط نم ةدمتعملا لكايهلا ،”جالع زكارم“ ىمستو
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ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا نكمي :٢٨٢ ةّداملا
يينهم كالسأ لكل نيوكتلا تاطاشن نمضت نأ ةحصلل
.ةحصلا

راطإ يف اهاوتسم ىلع ثحب رباخم ءاشنإ نكميو
.ةحصلا لاجم يف ثحبلا جمانرب

ةصاخلا تاسسؤملاو لكايهلا نمضت نأ نكمي امك
،يبــطــلا هــبش نــيوــكــتــلا تاــطاشن ،ءاضتــقالا دــنــع ،ةـــحصلـــل

.ميظنتلا قيرط نع ددحت تايفيك بسح

لـك يه ةـيــلوألا وأ ةــيدــعاــقــلا تاــجالــعــلا:٣٨٢ ةّداملا
ةـيساسألا تاـجالـعـلاو ةـيـحصلا ةـيـقرــتــلاو ةــياــقوــلا تاــمدــخ
ةـــيـــحصلا تاـــيـــجاـــحـــلـــل بيــــجــــتست يتــــلا لــــيــــهأتــــلا ةداــــعإو
يف جالـــــــــعـــــــــلا راسمل لوألا ىوــــــــــتسملا لــــــــــّثمتو .صاــــــــــخشألل
،ناكمإلا ردق ،اهبيرقت بجيو ةحصلل ةينطولا ةموظنملا

 .لمعلاو نيوكتلاو ميلعتلاو شيعلا نكامأ نم

تامدخلا لمجم يه ةيوناثلا تاجالعلا:٤٨٢ ةّداملا
لــكاــيــه يف ةــمدــقملا ةصصخــتملا ةــيــجالــعــلاو ةــيصيــخشتــلا

.ةحصلا تاسّسؤمو

عومجم يه يلاعلا ىوتسملا تاذ تاجالعلا:5٨٢ ةّداملا
ةمدقملا صصختلا ةيلاع ةيجالعلاو ةيصيخشتلا تامدخلا

.ةحصلا تاسّسؤمو لكايه يف

ةيـفـيــطلـــتـلا ةــياـــعرــلا تاــجالــع فدــهــت:٦٨٢ ةّدامــلا
ةيسفنلا هتاناعم نم ليلقتلاو ضيرملا ملأ نم فيفختلا ىلإ

.نوناقلا اذه ماكحأل اقبط ةيرورضلا ةقفارملا هحنمو

ىوتسم ىلع ةيفيطلتلا ةياعرلا نامضّ متي:7٨٢ ةّداملا
تاسسؤمــلا يفو لزــنــمــلاــبو ةــّحصلا تاسّسؤمو لـــكاـــيـــه
تاــعاــطــقـــلـــل ةـــعـــباـــتـــلا يعاـــمـــتـــجالا وأ يحصلا عـــباـــطـــلا تاذ
نماضتلاب فّلكملا عاطقلل ةعباتلا كلت اميس ال ،ىرخألا
رـيزوـلا اـهددـحـي يتــلا تاــيــفــيــكــلاو طورشلا قــفو ينــطوــلا
 .ةحصلاب فلكملا

تاسسؤمو لكايه ىلوتت نأ كلذك نكمي :٨٨٢ ةّداملا
،اهعضو متي يتلا لاجعتسالا ةموظنم يف ةكراشملا ةحصلا

.ءابو ةلاح يف وأ ةدجنلا ميظنت ططخم راطإ يف اميس ال

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

يناثلا مسقلا

ةحصلا تاسسؤمو لكايه تابجاو

تاـــسسؤـمـلاو لــكايــهــلا ىلــع نــّيـعتي :٩٨٢ ةّدامــلا
ةــــــيــموـمــعــلا تاــــــيــلدــيصلاو ةــــحصلــل ةــــصاـخلاو ةــــــــيــموـمــعــلا

نع ةدّدـحملا تاـيفيكلل اقبط ةبوانملا ةمدخ نامض ةصاـخلاو
 .ميظنتلا قيرط

نمضت ةسّسؤمو لكيه لك ىلع نـّيعتي:0٩٢ ةّداملا
ططخمو ةسسؤملا عورشم دادعإ ،ةيحص ةيمومع ةمدخ
فادــــهألا نــــمض اــــجردــــنــــي نأ بجــــي نــــيذــــلــــلا ةدوجلا ىـــــعسم
.ةحصلا ةيمنت لاجم يف ةيلحملا وأ ةيوهجلا وأ ةينطولا

ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا مزلت:1٩٢ ةّداملا
ةــمدخلا ةـــمـــهـــم اـــهـــل ةـــلـــكوملا ةـــحصلـــل ةصاخلا تاسسؤملاو
عضو يف صاــخشألاــب يبــطــلا لــّفــكــتــلا ناــمضب ،ةــيــموـــمـــعـــلا

اهلكايه ىوتسم ىلع ،هالعأ88 ةداملا يف نيروكذملا بعص
يعامتجالاو يحصلا عباطلا تاذ تاسّسؤملا يفو لزنملابو
عاـطـقـل ةـعــباــتــلا كلــت اــمــيسال ،ىرــخألا تاــعاــطــقــلــل ةــعــباــتــلا
.ينطولا نماضتلا

تاــسـسؤمــلاو لــكايـهـلا ىـلــع نـّيــعتي :٢٩٢ ةّدامــلا
دـيــحو يبــط فـلـــــم دادــعإ ةـــــحصلــــــل ةصاـــخلاو ةــــــيــــــموـــمــــــعــــــلا

ىلع ظافحلا اهيلع بجيو .هنييحتو ضيرم لكل يتامولعم
 .اهتزوح يف يتلا تامولعملا ةيّرس

رــــيــــيست ناـــــمض ،كلذ ىلع ةداـــــيز ،اـــــهـــــيـــــلـــــع نيعـــــتـــــيو
 .هيلع ةظفاحملاو يبطلا فيشرألا

ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا ىلع نيعتي:٣٩٢ ةّداملا
ةـيـنـعملا ةــيــحصلا حــلاصملا غــيــلــبــت اضيأ ةــحصلــل ةصاخلاو
دادعإ وأ ةيئابولا تاقيقحتلا ضرغب ةيرورضلا تامولعملاب
.ةيحص تايئاصحإ

ةـيـموـمـعـلا تاسسؤملاو لـكاـيـهـلا مزــلــت:٤٩٢ ةّداملا
ىلإ تاـــيـــفوـــلاو تادالوــــلاــــب حــــيرصتــــلاــــب ةــــحصلــــل ةصاخلاو
.ةيدلبلل ةصتخملا حلاصملا

ةيمومعلا تاسسؤملاو لكايهلا ىلع بجي :5٩٢ ةّداملا
.اهلخاد نمألاو طابضنالاو ماظنلا نامض ةحصلل ةصاخلاو

تاــــــــسسؤملاو لــــــكاـــيهلا ىلــع نـّيــــــعتي:٦٩٢ ةّداــمــلا
نيذلا ةحصلا يينهم لك اذكو ةحصلل ةصاخلاو ةيمومعلا

مهتيلوؤسم يطغي نيمأت باتتكا ،ةرح ةفصب نوسرامي
.ريغلا هاجتو مهاضرم هاجت ةينهملاو ةيندملا

 ثلاثلا مسقلا

ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملل يساسألا نوناقلا

ةسسؤم يه ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا :7٩٢ ةّداملا
عــتــمـــتـــت يحص عـــباـــط تاذو صاـــخ رـــيـــيست تاذ ةـــيـــموـــمـــع
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب

لــك ةــيــقرــتو رــيوــطــتو ناــمض يف اــهــتــمــهــم لــثـــمـــتـــتو
   .ةحصلا تاطاشن

يف ثحـبـلاو نــيوــكــتــلا تاــطاشن ناــمض اــهــنــكــمــي اــمــك
 .ةحصلا لاجم
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تاـــمازـــتـــلا ،هالـــعأ ةرـــقـــفـــلا يف ةروـــكذملا دوــــقــــعــــلا ددحت
لئاسولا ىلع صنتو ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاولكايهلا
ينطولا ططخملا يف ةرطسملا فادهألا زاجنإل ةيرورضلا
.يحصلا ميظنتلل

دادعإ ةحصلل ةيمومع ةسسؤمو لكيه لك ىلع نـّيعتي
.ةسسؤملا عورشم راطإ يف حلاصم عيراشمو دوقع

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

يف ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا عضخت:٢0٣ ةّداملا
 : يتأي امل يبساحملاو يلاملا رييستلا لاجم

،نيمدختسملا تاقفنل ةبسنلاب ةيمومعلا ةبساحملا  –

نوناقلا يف هيلع صوصنملا يلاملا يبساحملا ماظنلا –
٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١-7٠ مقر
.ىرخألا تاقفنلل ةبسنلاب  ،هالعأروكذملاو7٠٠2 ةنس ربمفون

بساـــحـــم نوـــع ىلإ ةسّسؤملا ةـــبساــــحــــم كسم دــــنسي
.ةيلاملاب فّلكملا ريزولا هنّيعي

يف ،ةحصلل ةيمومعلا ةسّسؤملا عضخت:٣0٣ ةّداملا
لومعملا عيرشتلاو ميظنتلل اقبط تاقفنلا ةبقارم لاجم
 : يتأي ام ىلإ ،امهب

تاـــــــــــقفنل ةــــــبسنلاب ةـــــــقبسملا ةــــــيلاملا ةــــــــبقارملا –
ماــعــلا يساسألا نوـــناـــقـــلا بجومب نـــيرـــيسملا نيمدـــخـــتسملا
 ،ةيمومعلا ةفيظولل

.ىرخألا تاقفنلل ةبسنلاب ةيدعبلا ةيلاملا ةبقارملا  –

ةيمومعلا ةسسؤملا تاباسح قيقدت ىلوتي :٤0٣ ةّداملا
ريزولا هنــّيعي تاباسح ظفاحم اهيلع قيدصتلاو ةحصلل
 .ةحصلاب فلكملا ريزولا عم كارتشالاب ةيلاملاب فلكملا

 عبارلا مسقلا
ةحصلل ةصاخلا تاسسؤملاو لكايهلا

يه ةحصلل ةصاخلا تاسّسؤملاو لكايهلا :50٣ ةّداملا
قـــلـــعـــتـــي اـــمـــيـــف ءاــــفشتساو جالــــع وأ/و فاشكــــتسا لــــكاــــيــــه
 .ةيرشبلا ةحصلاب

لــــــــكايهلا ءاــــــشنإ بيـــــجتسي نأ بــــــجي :٦0٣ ةّداملا
يف ةددحملا سيـــــياـــــقـــــمـــــلــــــل ،ةــــــحصلــــــل ةصاخلا تاسسؤملاو
ميظنتلا ططخم يف ةددحملا تايولوأللو ةيحصلا ةطيرخلا
.يحصلا

طورشلا تاسسؤملاو لكايهلا هذه يفوتست نأ بجيو
فـلـكملا رـيزوـلا اـهددـحـي يتـلا رـيسلاو بيصنـتـلـل ةــيــنــقــتــلا

.ةحصلاب

ةلصلا تاذ ةيوناثلا تاطاشنلا لك رّوطت نأ اهنكميو
 .ةيقافتا قيرط نع ،اهماهمب

ةسّسؤمــــلـــــل يجذوـــــمـــــنـــــلا يساسألا نوـــــناـــــقـــــلا دّدـــــحـــــي
.ميظنتلا قيرط نع ةحصلل ةيمومعلا

ةيمومعلا تاسسؤملا فلتخم لثمتت:٨٩٢ ةّداملا
 : يتأي اميف اميسال ،ةحصلل

،يعماجلا يئافشتسالا زكرملا  –

،ةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا  –

،ةيحصلا ةعطاقملا  –

.ةلجعتسملا ةيبطلا ةناعإلا ةسسؤم  –

اـــــهـــــماـــــهـــــمو تاسسؤملا هذـــــه ءاشنإ تاـــــيـــــفـــــيــــــك ددحت
قـيرـط نـع ،اـهـفـيـنصت رـيـياـعــم اذــكو اــهرــيسو اــهــمــيــظــنــتو
.ميظنتلا

ماعلا يساسألا نوناقلا ماكحأ يرست :٩٩٢ ةّداملا
ةـيـموـمـعـلا ةسسؤملا يمدـخـتسم ىلع ةـيـموـمـعـلا ةــفــيــظوــلــل
 .ةحصلل

ةيلاـمـلا تاداــمــتـعالا اــيوـنــس لــجـســت:00٣ ةّداــمــلا
يف ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملا ماهم ةيدأتل ةيرورضلا

 .ةلودلا ةينازيم

،ةحصلل ةيمومعلا ةسسؤملل ةيلاملا دراوملا ىتأتت
  : يتأي امم صوصخلا ىلع

،ةلودلا ةينازيم يف ةلّجسملا تاناعإلا  –

اــقــبــط يعاــمــتــجالا ناـــمضلا تاـــئيـــه تاـــمـــهاسم –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةلصلا تاذ تاطاشنلا لك نع ةجتانلا تاداريإلا –
لكايهلاو تائيهلا ةدئافل ةسسؤملا اهب موقت يتلا اهماهمب

 ،يدقاعت راطإ يف ةصاخلاو ةيمومعلا

ةمّدقملا ةيجالعلا تامدخلا نع ةجتانلا تاداريإلا –
ناــمضلا لاــجـــم يف نـــيدـــقاـــعـــتملا رـــيـــغ بناـــجألا صاـــخشألل
،يعامتجالا

ناوـــنـــعـــب ةـــيداصتـــقالا تاــــنــــيــــمأتــــلا تاضيوــــعــــت –
،ةيدسجلا رارضألا

،اياصولاو تابهلا  –

اـــهـــتاــــطاشنــــب ةــــقــــلــــعــــتملا ىرــــخألا تادارــــيإلا لــــك –
.ةيوناثلا

تاســـــــــسؤملا تاـــــــطاشن لـــــــــــيومت مـــــــتي:10٣ ةّداملا
قداصت ةعاجنو فادهأ دوقع ساسأ ىلع ةحصلل ةيمومعلا

.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا اهيلع
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عيسوتو لالغتساو حتفو زاجنإ  عضخي:70٣ ةّداملا
ةسّسؤم وأ لكيه لكل يئزج وأ يلك ليوحتو قلغو لقنو
فّلكملا ريزولا نم صيخرت ىلإ ،اهعمجت اذكو ةحصلل ةّصاخ
.ةحصلاب

ةحصلاب فلكملا ريزولا نم صيخرتلا ىلإ عضخي امك
ةبقارمل هلالغتساو هبيصنت عضخي يحص زيهجت لك ءانتقا

اذكو ،ةسرامملاو ةينقتلا سيياقملا مارتحا ّصخت ةقبسم
  .ةّصاخ ماكحأ وأ سيياقمل ةعضاخلا تاطاشنلا

،اهسرامي يتلا ةحصلا تاطاشن نامضّ متي:٨0٣ ةّداملا
 : يف  اميسال ةحصلا وينهم ،ةصاخ ةفصب

،ةصاخلا ةيئافشتسالا تاسسؤملا  –

،صيخشتلا وأ/و جالعلل ةصاخلا تاسّسؤملا  –

 ،ةيدرفلا ةسرامملا لكايه  –

،ةيعامجلا ةسرامملا لكايه  –

،ةينالديصلا تاسسؤملاو تايلديصلا  –

،ةيبطلا ليلاحتلا رباخم  –

.يحصلا لقنلل ةدمتعملا لكايهلا  –

لـــكاــيـهــلا لالـــغــــــتـــــــسا وأ ءاـــــــــــشـــنإنــــــــــــكمــي :٩0٣ ةّداملا
يعيبط صخش يأ فرط نم ةحصلل ةصاخلا تاسسؤملاو
.ةيعامتجالا تايدضاعتلا اميس ال ،يونعم وأ

لــكاــيــهــلا فــلــتــخــم لالــغــتسا تاــيــفــيـــكو طورش دّدحت
اــهــتاــطاشن رــيسو مــيــظــنــتو ةـــحصلـــل ةصاخلا تاسسؤملاو
.ميظنتلا قيرط نع ،ةّيّحصلا

ةصاـخلا تاســـسؤـــــــملاو لكاــــــــيهلا عضــــــخت:01٣ ةّداملا
ةصتــخملا تاــئيــهــلاو حــلاصملا مــيـــيـــقـــتو ةـــبـــقارمل ةـــحصلـــل
ىرخألا تابقارملاب ساسملا نود ،ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولل
اــقــبـــط ىرـــخألا ةـــلـــهؤملا ةزـــهـــجألاو حـــلاصملا اـــهسرامت يتـــلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةــحصلا تاســـــــسؤمو لكاـــــــيه ىلع بــــــــجي:11٣ ةّداملا
نأ ،ةحصلل ةيمومع ةمدخ ةمهم نامضب ةفلكملا ةصاخلا

هددـــحـــي يذــــلا ءاــــبــــعألا رــــتــــفد يف ةدراوــــلا طورشلا يفوــــتست
 : اميسال ،ةحصلاب فلكملا ريزولا

،ةمدقملا ةيحصلا تاءادآلا  –

،قافتالل ةينمزلا ةدملا  –

.ةيمومعلا ةمدخلا ميدقت تايفيكو طورش  –

عورشم دادعإ تاسسؤملاو لكايهلا هذه ىلع نّيعتيو
.يحصلا ميظنتلا ططخم فادهأل قباطم ةسسؤم

ةتقؤم ةفصب ةدنسملا ةيمومعلا ةمدخلا ةمهم فدهت
ىلإ ،ةـــحصلـــل ةصاخلا تاسسؤملاو لـــكاـــيـــهـــلا ىلإ ةـــيـــفرــــظو
ةيحص ةيطغت نامضب جالعلا ىلع لوصحلا يف ةاواسملا

ةيحصلا ةيطغتلا اهيف نوكت يتلا قطانملا يف مئاد لكشب
ةيوهجو ةينطو جمارب ذيفنت ساسأ ىلع كلذو ،ةيفاك ريغ
.ةحصلل

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةرازوـــــلا عـــــــم ةـــــمربم تاــــيقافتا رــــــيست:٢1٣ ةّداملا
اهمّدقت يتلا تاجالعلاب ةقّلعتملا تاقفنلا ،ةحصلاب ةفلكملا
ماــهــم اــهــل ةــلـــكوملا ةـــحصلـــل ةصاخلا تاسّسؤملاو لـــكاـــيـــهـــلا
 .ةيمومعلا ةمدخلا

ةصاخلا تاسسؤملاو لكايهلا ىلع بجي :٣1٣ ةّداملا
روـــهـــمجلا مالـــعإ لاــــجــــم يف مــــيــــظــــنــــتــــلا مرــــتحت نأ ةــــحصلــــل
 .يجالعلا طاشنلاب ةقّلعتملا راعسألاو

يئاهـــــــنلا وأ تـــــــقؤـــــــملا بـــــــحــــسلا نــــــــــكمي:٤1٣ ةّداملا
،هالعأ7٠٣ ةداملا يف هيلع صوصنملا لالغتسالا صيخرتل
 : دنع

،رييستلل ةــــــــينقتلا ةيــــميظنتلا طورشلا مارتحا مدـــع –

لـكاـيـهـلا يف ةـمـظــنألاو نيناوــقــلا تاــفــلاــخــم ةــنــياــعــم –
،ةحصلل ةّصاخلا تاسّسؤملاو

.ىضرملا نمأ نامض مدع  –

قلغلا يف ةحصلاب فّلكملا ريزولا ّتبي :51٣ ةّداملا
ةحصلل ةصاخ ةسسؤم وأ لكيه لكل يئاهنلا وأ تقؤملا

 .ةصتخملا حلاصملا ريرقت ىلع ءانب

هتدم زواجتت ال يذلا قلغلا يف ّتبي نأ يلاولا نكميو
ءانب ةصاخ ةيحص ةسّسؤم وأ لكيه لكل رهشأ )٣( ةثالث
 .ةحــصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةّصتخملا حلاصملا ريرقت ىلع

 سماخلا مسقلا
ةحصلا لاجم يف ةكارشلاو نواعتلا

ةيحصلا تاجاـــــيــــتـــــــــحالا ةــــــــــيـــــــــبلت دـــــــــــصق:٦1٣ ةّداملا
بجومب ،ةـــحصلا تاسّسؤمو لـــكاـــيـــه نـــكـــمـــي ،نينـــطاوـــمـــلـــل
دعب نع بيبطتلا وأ جالع تاكبش ليكشت ،نواعت ةيقافتا

،ةصاخ ةيحص لـــــــكاشمب وأ نيـــــــنطاوملاب لّـفكـــــــــــــتلا لــــــجأ نـــــم
ريغ اهيف ةيحصلا ةيطغتلا نوكت يتلا قطانملا يف اميس ال
.ةيفاك

ةحصلا لاجم يف نواعتلا نوكي نأ نكمي:71٣ ةّداملا
.ايلود وأ اينطو

 .ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
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ريرقتلا ةينعملا ةحصلا ةسسؤم لسرت :٦٢٣ ةّداملا
ىلإ هالعأ٥2٣ ةداملا يف هيلع صوصنملا يلخادلا يمييقتلا
.ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةعباتلا ةّصتخملا حلاصملا

ةسسؤم نم بلطب قيقدتلا ءارجإ ّمتي :7٢٣ ةّداملا
لوح لقتسم ريدقت ىلع لوصحلا يف هفده لثمتيو ،ةحصلا

ةسسؤملا اــهــمدــقــت يتــلا تاــمدخلا ةــفــلــكو ةــيــعوــنو رــيــيست
تاءارـجإلاـب قـّلــعــتــت عــجارــمو رــيــياــعــمو تارشؤم ةــطساوــب
حـلاصملا فـلـتـخـم جئاـتـنو ةــنسحلا ةــيداــيــعــلا تاسراــمملاو
.اهنم لكشتت يتلا تاطاشنلاو

ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا قيقدتلا زجنتو
 .ةحصلاب

تاسرامــملا مــــيـــيــقت نوـــــــــــــــــكــــــي نأ بـــــــــــجي:٨٢٣ ةّداملا
.ةيبطلا تايبدألا دعاوقل اقباطم ةينهملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

عبارلا لصفلا

ةحصلل ةينطولا ةموظنملا ليومت

ةّحصلل ماعلا عاطقلا ليومت ةلودلا نمضت :٩٢٣ ةّداملا
ةـياـقوـلا ناوـنـعـب اـمـهـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اــقــبــط
نـيزوــعملاــب يحصلا لــفــكــتــلاو يبــطــلا ثحــبــلاو نــيوــكــتــلاو
.بعص عضو يف صاخشألاو

يعامتــجالا ناـــــمـــــــــــضلا تائـــــيـــه نــــــمـــــــضت :0٣٣ ةّداملا
مدقملا جالعلا فيراصمل ةيلاملا ةيطغتلا ناونعب ةمهاسم
تاسسؤملا فرط نم مهقوقح يوذو ايعامتجا مهل نمؤملل
ةفّلكملا ةرازولا عم يدقاعت ساسأ ىلع ةحصلل ةيمومعلا

.ةحصلاب

لــيومت يف ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلا كراشت:1٣٣ ةّداملا
ظفحو ةياقولا جماربو رامثتسالا جمارب راطإ يف ةّحصلا
 .ةحصلا لجأ نم ةيبرتلاو ةحصلا

ليومت يف ةيداصتقالا تاسسؤملا مهاست :٢٣٣ ةّداملا
ةيقرتو لمعلا بط ناونعب ةجمربم لامعأ راطإ يف ةحصلا
.ميظنتلا قيرط نع ددحت تايفيك بسح ،ةحصلا

ليومت يف ةيداصتقالا تانيمأتلا كراشت:٣٣٣ ةّداملا
اميس ال ،يبطلا لفكتلا فيراصم ضيوعت ناونعب ةّحصلا

.ىرخألا ةحصلا تاجتنمو ةيدسجلا رارضألاب

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

نم نيديفتسملا نم بلطي نأ نكمي:٤٣٣ ةّداملا
مارتحا نمض ةحصلا تاقفن ليومت يف ةمهاسملا تاجالعلا
.نوناقلا اذه ماكحأ

وأ/و ةيقافتا لاكشأ نم لكش لك عضخي :٨1٣ ةّداملا
نيب مربملا ،ةحصلا لاجم يف ثحب وأ جالع وأ ،تامدخ دقع
،ةيبنجألا تائيهلا وأ صاخشألاوةحصلا تاسّسؤمو لكايه
ةــــفــــّلــــكملا ةرازوــــلــــل ةصتــــخملا حـــــلاصملا نـــــم صيـــــخرـــــت ىلإ
 .ةحصلاب

سداسلا مسقلا
يحصلا مالــعإلل ينطولا ماــظنلا

.يحصلا مالعإلل ينطو ماظن عضوي:٩1٣ ةّداملا

لــــك ىلع يحصلا مالــــعإلل ينــــطوــــلا ماـــــظـــــنـــــلا زـــــكـــــترـــــي
.ةيلبقتسم وأ ةيلاح ايجولونكت

لك يحصلا مالعإلل ينطولا ماظنلا جردي:0٢٣ ةّداملا
تاعاطق مالعإ ةمظنأ عم لمعلا نمضيو ةيحصلا تايطعملا
 .ىرخألا طاشنلا

ةحصلا تاـــــــــسّسؤــــــــــــمو لـــــكاـــــــيه مزــــــلـــــــت:1٢٣ ةّداملا
مالعإلل ينطولا ماــظنلا ىلإ مامضنالاب ةصاخلاو ةيمومعلا
 .يّحصلا

مالعإلل ينطولا ماظـــــــــنلا قيــــــــبطـــــت ّمــــــتــــــــي :٢٢٣ ةّداملا
عــيرشتــلــل اــقــفو ةــيرسلاو نــمألا دــعاوــق ةاــعارـــم عـــم يحصلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

مالعإلل ينطولا ماــظنلا رييست جردني:٣٢٣ ةّداملا
ماهم نمض ةحصلا تاسّسؤمو لكايه ىوتسم ىلع يحصلا

.هنع نيلوؤسم نونوكيو تاسسؤملا ءاسؤر

يحصلا مالـــــعإلل ينـــــطوـــــلا ماـــــظــــــنــــــلا ورــــــّيسم نوــــــكــــــي
رــــّفوــــتو ةــــيّرسلا نــــع نيلوؤسم تاــــيــــطــــعملا وــــلــــمــــعـــــتسمو
.ماــظنلا ةمالس اذكو تايطعملا

رــيسلا اــمــيس ال ،ةداملا هذــه قــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ماظنلا ىلإ لوخدلا طورشو

عباسلا مسقلا
اهيف قيقدتلاو ةحصلا تاسسؤمو لكايه مييقت

تاــسسؤمو لكايه مييقت حمسي نأ بجي:٤٢٣ ةّداملا
ليلحت يف ،ةمظتنم ةفصب ،عورشلاب اهيف قيقدتلاو ةحصلا

ةيعون نيسحت دصق ةينهملا تاسرامملا رييست ريدقتو
نــمألاو جالــعــلا ضورــع ةــعاــجـــنو ةـــفـــلـــكـــلاو طـــبضلاو جالـــعـــلا
.يحصلا

ةحصلا تاــسسؤمو لكايه ىلع بجي:5٢٣ ةّداملا
اذــــكو اــــهــــتاــــطاشنو اــــهرــــيــــيستــــل يلخاد مــــيــــيــــقــــتــــب ماــــيــــقـــــلا
ايمييقت اريرقت ّدعتو ،اهيدل ةلمعتسملا ةينهملا تاسرامملا
حـــلاصملا اـــهددحت يتـــلا جهاـــنملاو رـــيـــياـــعملا بسح اـــيـــلـــخاد
 .ةحصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةعباتلا ةصتخملا
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نكمي ال ةحصلا تاقفن ليومت يف ةمهاسملا مدع نإ
يــف اميس ال ،تاجالعلا ىلع لوصحلا مامأ اقئاع لكشي نأ

.تالاجعتسالا ةلاح

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

ةّحصلا تاطاشنو تاجالعلا لامعأ ددحت:5٣٣ ةّداملا
لامعألا ةنّودم قيرط نع ةّحصلا تاسّسؤمو لكايه نمض

.ةّحصلل ةينهملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

لاصتالاب ،ةحصلاب فّلكملا ريزولا ددحي:٦٣٣ ةّداملا
ةقلعتملا كلت ريغ تامدخلا راعسأ ،نيينعملا ءارزولا عم
ةّحصلا تاسّسؤم اهمّدقت يتلا ةيبطلا تاطاشنلاو لامعألاب
.ةصاخلاو ةيمومعلا

عاطقلل يلاملا نزاوتلا ىلع ةلودلا رهست:7٣٣ ةّداملا
ةــموــظــنملا تاــجاحل ةــباـــجـــتسالا دصق ،ةـــحصلـــل يموـــمـــعـــلا
.ةحصلل ةينطولا

ليومتل ةأبعملا دراوملا ،ايونس ،رشنت:٨٣٣ ةّداملا
يف اهب ةطبترملا تاقفنلا اذكو ،ةحصلل ةينطولا ةموظنملا

.”ةحصلل ةينطولا تاباسحلا“ ىعدت تاباسح لكش

عباسلا بابلا

ةيبطلا تايقالخأ -ويبلاو تايبدألاو تايقالخألا

 لوألا لصفلا

ةـماع ماكحأ

اذه موهفمب ،ةيبطلا تايقالخألا لثمتت :٩٣٣ ةّداملا
اــهــل عضخــي يتــلا ةــنسحلا تاسراــمملا دــعاوـــق يف ،نوـــناـــقـــلا

تايبدألا دعاوق لمشتو ،مهماهم ةسرامم يف ةّحصلا وينهم
.تايقالخأ -ويبلاو ةيملعلا تايقالخألاو

يف ،ةحـــــصلا وّيـــنــــهــــم مزـــــــتـــــلي نأ بــــــــــجي :0٤٣ ةّداملا
مارتحا ئدابم اميس ال ،تايقالخألا ميقب ،مهتاطاشن ةسرامم
دعاوقو ةينهملا ةيلالقتسالاو لدعلاو فرشلاو صخشلا ةمارك
.ةيلعفلا تاقافتالا اذكو ةنهملا تايبدأ

ةحصلا ةـــــــنهم سراــــمي ال نــــم لك عنـــــــــــــمي :1٤٣ ةّداملا
دـئاوـف وأ اـهــنــماءزـج وأ اـباـعـتأ ىــقــلــتــي نأ ةــيــنوــناــق ةــفصب
ةفصب سرامملا ةحصلا ينهم نم ينهملا طاشنلا اهردصم
.ةّرح

،ةــحصلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا ىدــل أشنـــي :٢٤٣ ةّداملا
.ةحصلا  مولع تايقالخأل ينطو سلجم

قيرط نع هريسو هميظنتو هماهمو هتليكشت ددحتو
.ميظنتلا

 يناثلا لصفلا

 ىضرملاب ةلصتملا ةيقالخألا بناوجلا

يأب الو يبط لمع يأب مايقلا نكمي ال:٣٤٣ ةّداملا
.ضيرملل ةرينتسملاو ةرحلا ةقفاوملا نود جالع

همالعإ دعب ،ضيرملا ةدارإ مارتحا بيبطلا ىلع بجيو
  .هتارايخ نع ّرجنت يتلا جئاتنلاب

وأ تاـــفاشكـــتسالا فـــلـــتـــخـــم ةـــموـــلـــعملا هذـــه صخـــتو
اهعباطو اهتعفنمو ةحرتقملا ةيئاقولا لامعألا وأ تاجالعلا
وأ ةـيداـيــتــعالا راــطــخألاو اــهــبــقاوــعو لــمــتحملا يلاــجــعــتسالا
اذكو  ،اهعقوت ةداع نكمي يتلاو اهيلع يوطنت يتلا ةريطخلا
.ضفرلا ةلاح يف ةعقوتملا بقاوعلاو ةنكمملا ىرخألا لولحلا

راطإ يف ،ةحصلا ينهم لك ةمولعملا ميدقت نمضيو
ةقبطملا ةينهملاو ةيبدألا دعاوقلا مارتحا نمض هتايحالص
.هيلع

،ةــيــلــهألا يمــيدــع وأ رصقــلا صاـــخشألا قوـــقـــح سرامت
.يعرشلا لثمملا وأ ءايلوألا لبق نم ،تالاحلا بسح

نكمي ،ةيبط تاجالع ضفر ةلاح يف:٤٤٣ ةّداملا
.يعرشلا هلثمم وأ ضيرملا نم ،يباتك حيرصت طارتشا

ضرـــم ةـــلاـــح يف وأ لاـــجـــعـــتسالا تالاـــح يف ،هـــّنأ رـــيـــغ
لكشب ةددهم ضيرملا ةايح نوكت امدنع وأ ،ٍدعم وأ ريطخ
دنعو ،تاجالعلا مّدقي نأ ةحصلا ينهم ىلع بجي ،ريطخ
 .ةقفاوملا زواجت ،ءاضتقالا

 ثلاثلا لصفلا

ةحصلا لاجم يف تايبدألا

لمجم يه ةحصلا لاجم يف تايبدألا :5٤٣ ةّداملا
نيب تاقالعلاو ةحصلا نهم مكحت يتلا دعاوقلاو ئدابملا

.ىضرملا عمو مهنيب اميف ةحصلا يينهم

تايبدألل ةيوهجو ةينطو سلاجم أشنت :٦٤٣ ةّداملا
نانسألا ءابطأو ءابطألا ءازإ ،يلاوتلا ىلع ةصتخم ةـيبطلا

.ةلدايصلاو

ةــــــــــيوهجلا ســـــــلاجملاو ةـــــــينطولا ســـــــلاجملا لـــــــكشتت
فرط نم نوبختني ءاضعأ نم ايرصح ةيبطلا تايبدألل
.مهئارظن

سلاجملاو ةينـــــطولا سلاـــــجــملا علطـــــــضت :7٤٣ ةّداملا
ةــطــلسلاــب ،هصخــي اــمــيــف لــك ،ةــيــبــطـــلا تاـــيـــبدألل ةـــيوـــهجلا
تايبدألا دعاوقل قرخ يأ يف تبتو ،ةيباقعلاو ةيبيدأتلا
دودــح يف ،نوــناــقــلا اذــه ماــكــحأ تاــقورــخ يف اذـــكو ،ةـــيـــبـــطـــلا
.اهصاصتخا
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مئالم ريغ وأ دئاز لمع لك نع عنتمي نأ هيلع بجيو
.ةحصلا يف ينهم نم وأ ضيرملا نم بلطب ناك ولو ىتح

دعب تبثم يبط طلغ وأ أطخ لك يدؤي :٣5٣ ةّداملا
سرامملا وأ/و ةسسؤملا ةيلوؤسم محقي نأ هنأش نم ،ةربخ
وأ مهماهم ةسرامم لالخ بكتري ،ةحصلا ينهم وأ يبطلا

ةـــيـــحصلا وأ ةــــيدسجلا ةــــمالسلا سمــــي يذــــلاو اــــهــــتــــبساــــنمب
وأ رطخلل ةايحلا ضّرعيو امئاد ازجع ببسيو ،ضيرملل
صوصنملا تابوقعلا قيبطت ىلإ ،صخش ةافو يف ببستي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

عبارلا لصفلا
تايقالخأ -ويبلا

ريبادــــــــــتلا لك يه تاــــــــيقالــــــخأ - وـــــيـــــــبلا :٤5٣ ةّداملا
اــهــعرزو ءاضعألا عزــنــب ةــقــلــعــتملا تاــطاشنــلاـــب ةـــطـــبـــترملا

هـــتاـــقـــتشمو يرشبـــلا مدـــلاـــب عّرــــبــــتــــلاو اــــيالخلاو ةــــجسنألاو
ثحـبـلاو باــجــنإلا ىلع ةــيــبــطــلا ةدــعاسملاو اــمــهــلاــمــعــتساو
.يبط -ويبلا

لوألا مسقلا
 ةجسنألاو ءاضعألاعرزو  عزنب قلعتت ماكحأ

ةيرشبلا ايالخلاو

ايالخلاو ةجسنألاو ءاضعألا عزن زوجي ال :55٣ ةّداملا
نمضو ةيصيخشت وأ ةيجالع ضارغأل ّالإ اهعرزو ةيرشبلا
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا

فلكت ءاضعألا عرزل ةينطو ةلاكو أشنت:٦5٣ ةّداملا
ةجسنألاو ءاضعألا عرزو عزن تاطاشن ريوطتو قيسنتب
.اهنمأو اهتينوناق نامضو ةيرشبلا ايالخلاو

قيرط نع اهريسو اهميظنتو ةلاكولا هذه ماهم دّدحت
  .ميظنتلا

،كلذ ىلإ ةرورضلا تضتقا امــلك ،أــــشني :75٣ ةّداملا
دعب ،ايالخلاو ةجسنألا عزنب اهل صخرملا تاسسؤملا يف

فــلــكــي لــكــيــه ،ءاضعألا عرزـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا يأر ذـــخأ
تاـــيـــفـــيـــكو طورش دّدحت ،اـــيالخلاو ةـــجسنألا ىلع ظاـــفحلاــــب
 .ميظنتلا قيرط نع هريسو هئاشنا

يح عربتم نم ناسنإلا مسج ءاضعأ عمج زوجي ال
 .يعرشلا هلثمم وأ عربتملا ةقفاوم نود ،ظفحلا ضارغأل

ةجسنألاو ءاضعألا عزن نوكي نأ نكمي ال :٨5٣ ةّداملا
.ةيلام ةقفص لحم اهعرزو ةيرشبلا ايالخلاو

ايالخلاو ءاضعألا عرزو عزن متي نأ نكمي:٩5٣ ةّداملا
عم ةقباطمو ةيلئاع ةبارق مهل ءايحأ نيعربتم نم ةيرشبلا
.ةيبطلا دعاوقلل مراصلا لاثتمالاب ،يّقلتملا

ضّرعت ،ةيئازجلاو ةيندملا تاعباتملاب لالخإلا نود
دعاوق اذكو نوناقلا اذه يف ةددحملا تابجاولل تافلاخملا
.ةيبيدأت تابوقعل اهباحصأ ،ةيبطلا تايبدألا

سلاــجملا فــلــتــخــم رــيسو مــيــظــنــت تاــيــفــيــك طــبضت
تاــيبدألا دعاوق اذكو ةيبطلا تاــيبدألل ةيوهجلاو ةينطولا
قــيرــط نــع ددحت ةــيــبـــطـــلا تاــيـــبدألا تاـــنّودـــم يف ،ةــيـــبـــطـــلا
.ميظنتلا

ةيبطلا تايبدألا سلاجم رطخت نأ نكمي:٨٤٣ ةّداملا
فلكملا ريزولا نم ،هالعأ )2 ةرقفلا(6٤٣ ةداملا يف ةروكذملا

تاذ تايعمجلاو ،ةيحصلا تاسسؤملا ءاسؤرو ،ةحصلاب
ءاـبـطألا مـهـنــم اــمــيس الو ،ةــحصلا ييــنــهمل يمــلــعــلا عــباــطــلا

ييــنــهــمو اــنوـــناـــق ةسسؤملا ،ةـــلداـــيصلاو ناـــنسألا ءاـــبـــطأو
.نييعرشلا مهيلثمم وأ/و ىضرملاو نيقفترملاو ةحصلا

يف تاــــيبدألل ةيـــــنطولا سلاـــجملا رهــــــست :٩٤٣ ةّداملا
نع اهل ةعباتلا نهملاب قاحتلالا ميظنت ىلع ،ةحصلا لاجم
يف لـــيـــجستـــلا نوـــكـــيو .اــــهــــب ةصاخلا لوادجلا كسم قــــيرــــط
.ايرابجإ ةنهملا تايقالخأ سلجم

ةروكذملا لوادجلا يف ليجستلا ةيرابجإل عضخي الو
نــــيذــــلا ةــــيــــبــــنــــجألا ةــــيسنجلا ووذ ةــــحصلا وــــيــــنــــهــــم ،هالـــــعأ
.نواعت تايقافتاو تاقافتا راطإ يف نوسرامي

ةيوهــــــجلا ســــلاــــجــــمــلا تارارـــــــق نوـــــــــكــــــــت:05٣ ةّداملا
ةـيـنـطوـلا سلاــجملا ماــمأ نــعــطــلــل ةــلــباــق ةــيــبــطــلا تاــيــبدألل
نم ءادتبا )2( نيرهش لجأ يف اهل ةعباتلا ةيبطلا تايبدألل
.اهغيلبت خيرات

ةيبطلا تايبدألل ةينطولا سلاجملا تارارق نوكتو
،رهشأ )٤( ةعبرأ لجأ يف ةلودلا سلجم مامأ نعطلل ةلباق
.اهغيلبت خيرات نم ءادتبا

نأ ةـــصتــــــــــخملا ةيئاـــــضقلا ةهجلا نكـــــــــــــــمي :15٣ ةّداملا
تاـيــبدألل ةــيوــهجلا سلاــجملاو ةــيــنــطوــلا سلاــجملا رــطــخــت
كلسلا نم وضع ةيلوؤسم نأشب ىوعد عفر ّمت املك ةيبطلا
 .يبطلا

يف يندم فرطك سسأتت نأ سلاجملا هذه نكميو
.اهب ةطبترملا اياضقلا

تايبدأ سلاجم ،ميظنتلا قيرط نع ،أشنت نأ نكمي
اذـــه ماـــكـــحأ مارـــتـــحا راــــطإ يف ىرــــخألا ةــــحصلا نــــهــــم صخــــت
ةيوهجلا سلاجملاو ةينطولا سلاجملا ىلع ةقبطملا نوناقلا
.هالعأ ةروكذملا ةيبطلا تايبدألل

ةحصلا ةنهم سرامي صخش يأ نكمي ال:٢5٣ ةّداملا
ةربخلاو نيوكتلا ىلع اهيف لصحت يتلا تاجالعلا ّالإ مدقي نأ
.نييرورضلا
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هـــل يمـــتـــنـــي يذـــلا يحصلا لــــكــــيــــهــــلا نــــمضي نأ بجــــي
عرـبــتملا نــم لــكــل ةــيــبــطــلا تاصوــحــفــلاــب لــفــكــتــلا يقــلــتملا

.امهل ةيبطلا ةعباتملا كلذكو ،يقلتملاو

ةجسنألا وأ ءاضعألا عزن ةسرامم زوجي ال :0٦٣ ةّداملا
ةايح ضّرع اذإ ،عرزلا ضرغل يحلا صخشلا ىلع ايالخلا وأ
 .رطخ ىلإ عربتملا

نبا وأ تخأ وأ خأ وأ مأ وأ بأ ،عربتملا نوكي نأ بجي
مع ةنبا وأ ةمع وأ ةلاخ وأ مع وأ لاخ وأ دج وأ ةدج وأ ةنبا وأ
وأ لاخ نبا وأ مع نبا وأ ةلاخ ةنبا وأ ةمع ةنبا وأ لاخ ةنبا وأ
ةنبا وأ ةقيقش نبا وأ قيقش نبا وأ ةلاخ نبا وأ ةمع نبا

مأ جوزو بأ ةجوز وأ ةجوز وأ جوز وأ ةقيقش ةنبا وأ قيقش
.يقلتملا

عربتملا نيب يعانملا قباطتلا مدع ةلاح يفو ،هنأ ريغ
ىلع حارـتـقا نـكـمــي ،ةــيــلــئاــع ةــبارــق اــمــهــل نــيذــلــلا يقــلــتملاو
عرــــبــــتــــلا ىلإ ءوــــجــــلــــلا نيلــــمــــتحملا نيقــــلــــتملاو نيعرــــبـــــتملا
- عربتم“ نييئانث ليكشت يف لثمتملاو ءاضعألل عطاقتملا

نودب ءاضعألل عطاقتملا عربتلا نوكيو .نيقباطتم ”يقلتم
.يقلتملاو عربتملا ةيوه فشك

يح صخش نم ايالخلاو ءاضعألا عزنب مايقلا نكمي ال
.عربتملل ةرينتسملا ةقفاوملا نودب اهعرز دصق

دـنـعو عرـبـتـلـل هـتـقــفاوــم ىلع عرــبــتملا رــّبــعــي نأ بجــي
صتخملا ةمكحملا سيئر مامأ ،عطاقتملا عربتلل ،ءاضتقالا
ةرــــح ةــــقــــفاوملا نأ نــــم ،اــــقــــبسم ،دــــكأتــــي يذــــلا ،اــــيــــمــــيـــــلـــــقإ

اهيلع صوصنملا طورشلل قباطم عربتلا ّنأو ،ةرينتسمو
.نوناقلا اذه يف

يأ يف اهاطعأ يتلا هتقفاوم بحسي نأ عربتملا نكمي
.ءارجإ يأ نودبو تقو

راطخألاب ،اقبسم عربتملا مالعإب ءاربخلا ةنجل موقت
كلذـكو عزـنـلـل ةـلـمـتحملا بقاوـعـلاــبو اــهــل ضّرــعــتــي دــق يتــلا

.يقلتملل ةبسنلاب عرزلا نم ةرظتنملا جئاتنلاب

نأ نم دكأتت نأ دعب عزنلل اصيخرت ءاربخلا ةنجل مدقت
طورشلـــل ةـــقـــباـــطـــمو ةرـــيـــنـــتسمو ةرـــح عرـــبـــتملا ةــــقــــفاوــــم
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

نع اهريسو اهميظنتو ءاربخلا ناجل ةليكشت ددحت
  .ميظنتلا قيرط

ةيرشب ايالخو ةجسنأو ءاضعأ عزن عنمي:1٦٣ ةّداملا
عزن عنمي امك ،ءايحأ ةيلهألا يميدع وأ رصق صاخشأ نم
نم ضارمأب نيباصم ءايحأ صاخشأ نم ةجسنأ وأ ءاضعأ

.يقلتملا وأ عّربتملا ةحص بيصت نأ اهنأش

عربتم نم مدلل ةنوكملا ةيعذجلا ايالخلا عزنب حمسي
.تخأ وأ خأ حلاصل طقف رصاق

اذه متي نأ نكمي ىرخأ ةيجالع لولح بايغ ةلاح يفو
ةنبا وأ هلاخ ةنبا وأ همع ةنبا حلاصل يئانثتسا لكشب عزنلا

وأ هتمع نبا وأ هلاخ نبا وأ همع نبا وأ هتلاخ ةنبا وأ هتمع
ةقفاوملا تالاحلا عيمج يف عزنلا اذه يضتقيو ،هتلاخ نبا
.يعرشلا مهلثمم وأ نيوبألا الكل ةرينتسملا

ةيرشبلا ةجسنألا وأ ءاضعألا عزن نكمي ال:٢٦٣ ةّداملا
ةيبط ةنياعم دعب ّالإ عرزلا ضرغب نيفوتم صاخشأ نم
رــيزوــلا اــهدّدــحــي ةــيــمــلــع رــيــياــعمل اــقــفو ةاــفوــلــل ةــيـــعرشو
مل اذإ عزنلاب مايقلا نكمي  ،ةلاحلا هذه يفو .ةحصلاب فلكملا

.هتايح لالخ عزنلا هضفر نع ىفوتملا صخشلا رّبعي

نم اميس ال ،ةليسو لكب ضفرلا اذه نع ريبعتلا نكمي
ةـــلاـــكوـــلا هــــكسمت يذــــلا ضفرــــلا لــــجس يف لــــيــــجستــــلا لالــــخ
لجس يف ليجستلا تايفيك ددحتو .ءاضعألا عرزل ةينطولا
.ميظنتلا قيرط نع ،ضفرلا

ىلع عزـنـلاــب فــلــكملا يبــطــلا قــيرــفــلا عــلــطــي نأ بجــي
ةلاح يفو .ىفوتملا فقوم نع ثحبلا دصق ضفرلا لجس
ةرسأ دارفأ ةراشتسا متت ،لجسلا اذه يف ليجستلا بايغ
مألا وأ بألا : يتآلا ةيولوألا بيترت بسح نيغلابلا ىفوتملا
يعرشلا لّثمملا وأ تاوخألا وأ ةوخإلا وأ ءانبألا وأ جوزلا وأ
عربتلا نم هفقوم ةفرعم دصق ،ةرسأ نودب ىفوتملا ناك اذإ
.ءاضعألاب

نيغـــلاـــبـــلا ىفوـــتملا عرـــبـــتملا ةرسأ دارـــفأ مالـــعإ مـــتـــيو
.اهب مايقلا ّمت يتلا عزنلا تايلمعب

يفوتملا عّربــــــــتملا ةــــيوه فـــــشك عنــــــمي :٣٦٣ ةّداملا
.عربتملا ةرسأل يّقلتملا ةيوهو يقلتملل

ةافو تابثإو ةنياعمب ماق يذلا بيبطلا نوكي ّالأ بجي
.عرزلاب موقي يذلا قيرفلا نم عّربتملا

ناك اذإ ةجسنألا وأ ءاضعألا عزن يف عورشلا عنميو
 .يعرشلا يبطلا حيرشتلا ةلقرع يف اببس كلذ

ةجسنألا وأ ءاضعألا عرزب مايقلا نكمي ال:٤٦٣ ةّداملا
ةديحولا ةليسولا لثمي كلذ ناك اذإّ الإ ةيرشبلا ايالخلا وأ
نوكي نأ دعبو ةيدسجلا هتمالس وأ يقلتملا ةايح ىلع ظافحلل

سيـئر بيـبـطــلا روضحــب هــتــقــفاوــم نــع رــّبــع دــق رــيــخألا اذــه
.)2( نينثا نيدهاش مامأو اهيف هلوبقّ مت يتلا ةحلصملا

اـهــيــف هــيــلــع رذــعــتــي ةــلاــح يف يقــلــتملا نوــكــي اــمدــنــعو
نيغلابلا هترسأ دارفأ دحأ نكمي هّنإف ،هتقفاوم نع ريبعتلا
صوصنملا ةيولوألا بيترت بسح ايباتك ةقفاوملا ءاطعإ
.هالعأ26٣ ةداملا يف هيلع

نكمي ،ةيلهألا يميدع صاخشألا ناك اذإ ام ةلاح يفو
بسح ،يعرشلا لثمملا وأ مألا وأ بألا ةقفاوملا يطعي نأ
.ةلاحلا
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 .ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك حضوت

نع مدلاب عربتملا نس لقي ال نأ بجي :٩٦٣ ةّداملا
)٥6( نيتسو اسمــــخ ىدــــعــــتــــي ّالأو ةـــــنس )8١( ةرشع يناـــمــــث

باـــبسأل راـــمـــعألا لـــك يف مدـــلا عزـــن زوـــجـــي ،هـــنأ رـــيـــغ .ةــــنس
.ةيصيخشت وأ ةيجالع

 ثلاثلا مسقلا
باجنإلا ىلع ةيبطلا ةدعاسملاب ةصاخ ماكحأ

طاشن يه باجنإلا ىلع ةيبطلا ةدعاسملا:07٣ ةّداملا
ةــلاــح يف ،يعــيــبــطــلا راسملا جراــخ باــجــنإلاــب حـــمسي ّيبـــط

.ايبط دّكؤملا مقعلا

ةيجالعو ةيجولويبو ةيدايع تاسرامم يف لثمتتو
بيبانألا ةطساوب حيقلتلاو ةضابإلا ةيلمع طيشنتب حمست
.يعانطصالا بيصختلاو ةّنجألا لقنو

،باجنإلا ىلع ةيبطلا ةدعاسملا صّصخت:17٣ ةّداملا
نس يف ةأرماو لجر هنع رّبعي بلطل ةباجتسالل ،ايرصح
،اـنوناق اـطبترم اجوز نالكشي ،ةايحلا ديق ىلع ،باجنإلا

وأ لـــقـــنـــلا ىلع ناـقـــفاوـــيو اـــيـــبـــط دـــكؤم مـقـــع نـــم ناـيــــناــــعــــي
ّالإ اــــهــــيــــف ءوــــجــــلــــلا نـــــكـــــمـــــي الو .يعاـــــنـــــطصالا بيصخـــــتـــــلا
،امهاوس نود ،ةجوزلا ةضيوبو جوزلل ةيونملا تاناويحلل
.رخآ صخش لك داعبتسا عم

،ةايحلا دـيق ىلع امـهو ،ايباتك ةـجوزلاو جوزـلا مدـقي
بجيو ،باجنإلا ىلع ةيبطلا ةدعاسملاب قلعتملا امهبلط
نم همالتسا خيرات نم دحاو )١( رهش دعب هديكأت امهيلع
.ةينعملا ةسّسؤملا وأ لكيهلا

ةيجوـلوــــيــــبــــلاو ةـــــيداــــيــــعــــلا لاـــــــــــمعألا ّمتت:٢7٣ ةّداملا
لـبق نم باجنإلا ىلع ةيبطلا ةدعاسملاب ةلصتملا ةيجالعلا

وأ زـكارم وأ تاسّسؤم يف ،ضرغـلا اذهل نيدمتعم نيسرامم
.كلذ ةسراممب ةحصلاب فلكملا ريزولا اهل صّخري رباخم

ةلصتملا ةيجالعلا ةيجولويبلاو ةيدايعلا لامعألا دّدحت
صيخرتلا تايفيك اذكو باـجنإلا ىلع ةيبطلا ةدعاسملاب
.ميظنتلا قيرط نع ،رباخملاو زكارملاو تاسّسؤملا هذهل

ىلع ةيبطلا ةدعاسملا ذيفنت ّمتي نأ بجي:٣7٣ ةّداملا
نـــمألاو ةـــنسحلا تاسراـــمملا دـــعاوـــق ةاــــعارــــم عــــم باــــجــــنإلا
 .ميظنتلا قيرط نع ةددحملا ،لاجملا اذه يف يحصلا

ىلع ةيبطلا ةدعاسملا سرامت يتلا تاسسؤملا عضخت
اهيلع ّنيعتيو ،ةصتخملا ةيحصلا حلاصملا ةبقارمل باجنإلا
ةيحصلا ةطلسلا ىلإ اهتاطاشن نع يونس ريرقت لاسرإ
.ةينعملا

،يملعلا ثحبلا ةــــياــــغــــل ،لوادــــــتلا عــــنــــمـــــــي:٤7٣ ةّداملا
 : ةقلعتملا ةلماعملا نم رخآ لكش لكو عيبلاو عربتلا

وأ بألا ةقفاوملا يطعي ،رصقلا صاخشألا ةلاح يفو
 .يعرشلا لثمملا ،امهبايغ دنع ،وأ مألا

بيبطلا ملعي نأ دعب ّالإ ةقفاوملا نع ريبعتلا نكمي ال
٤و٣ نيترقفلا يف نيروكذملا صاخشألا وأ يّقلتملا جلاعملا
 .ثدحت نأ نكمي يتلا ةيبطلا راطخألاب ،هالعأ

ايالخلا وأ ةجسنألا وأ ءاضعألا عرز سرامي نأ نكمي
،هالعأ2و ىلوألا نيترقفلا يف ةدراولا ،ةقفاوملا نود ةيرشبلا

تـقوــلا يــف لاــصـتالا نكمــي ال ،ةـيئانـثــتسا فورــظـلواــمدنع
يذــلا يقــلــتــمــلــل نييــعرشلا نيلــّثـــمملا وأ ةرسألاـــب بساـــنملا

ىلإ يدؤي دق ليجأت لكو هتقفاوم نع ريبعتلا هيلع ليحتسي
 .هتافو

نادهاشو ةحلصملا سيئر بيبطلا ةلاحلا هذه تبثيو
 .نانثا )2(

مت يتلا ةجسنألاو ءاضعألا حنمت نأ بجي:5٦٣ ةّداملا
ةينطولا راظتنالا ةمئاق يف نيلجسملا ىضرملل طقف ،اهعزن
.ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولا اهكسمت يتلا

حـنــم دــعاوــق ،ةــمــظــتــنــم ةــفصب ،مــّيــقــتو ددحت نأ بجــي
نمض نيفوتملا نيعربتملا نم ةيتأتملا ةجسنألاو ءاضعألا
.فاصنإلا أدبم مارتحا

حارتقا ىلع ءانب ،ميظنتلا قيرط نع دعاوقلا هذه ددحت
 .ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولا نم

وأ ءاضعألا عرز وأ عزنب مايقلا نكمي ال:٦٦٣ ةّداملا
تاسسؤملا ىوتسم ىلع ّالإ ةيرشبلا ايالخلا وأ ةجسنألا
رــيزوــلا فرــط نــم اــهــل صخرملا ةــيــموــمــعــلا ةـــيـــئاـــفشتسالا
.ءاضعألا عرزل ةينطولا ةلاكولا يأر دعب ،ةحصلاب فلكملا

ميظنت ىلع ةيئافشتسالا تاسسؤملا رفوتت نأ بجي
صيخرت ىلع لصحت يك ،يئافشتسا قيسنتو ينقت - يبط
.ةجسنألاو ءاضعألا عزن تايلمعب مايقلل

.ميظنتلا قيرط نع صيخرتلا تايفيكو طورش ددحت

نوموقي نيذلا نوسرامملا ىضاقتي ال:7٦٣ ةّداملا
عرز تايلمعب نوموقي نيذلا نوسرامملاو عزنلا تايلمعب
.تايلمعلا نع رجأ يأ ،ةيرشبلا ايالخلاو ةجسنألاو ءاضعألا

يناثلا مسقلا
مدلاب نيعربتملا قوقحب ةلصّتملا ةيقالخألا بناوجلا

مدلاب عرــبــتلا ةـيـــلـــــمـــع نوــــكــــــت نأ بـجــــــــي :٨٦٣ ةّداملا
دعاوقلا اهلالخ ىعارت عربتملا عم ةيبط ةلباقمب ةقوبسم
.ةيبطلا

ءانثأو لبق مدلاب عربتلا لاجم يف عربتملا مالعإ بجي
.مدلا عزن ةيلمع
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،ةيونملا تاناويحلاب  –

،تارضلا تاجوزلا نيب ىتح ،تاضيوبلاب  –

ةليدب مأل ،ال وأ ررقملا ددعـلا نع ةدئازلا ةنجألاب  –
 ،اتنب وأ اّمأ وأ اتخأ تناك ىرخأ ةأرما وأ

.مزالبوتيسلاب  –

ةيــــحلا ماــــســـــجألل خاســـــنـــتـــــسا لك عــــــنـــــــمي:57٣ ةّداملا
ءاقتنا لكو يرشبلا نئاكلا صخي اميف اينيج ةلثامتملا
.سنجلل

نــع جاــشــمألا فالــتإو ظــفـح طورـش ددــحــت:٦7٣ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط

عبارلا مسقلا
ءايحألا بط لاجم يف ثحبلاب  قلعتت ماكحأ

يف ءايحألا بط لاجم يف ثحبلا لثمتي :77٣ ةّداملا
فراعملا ريوطت ضرغب يرشبلا نئاكلا ىلع تاسارد ءارجإ
نيسحتو ةيجالـعـلاو ةـيـجوـلوـيـبـلاو ةـيصيـخشتـلاو ةـيـئاـبوـلا
نوناقلا اذه يفتاساردلا هذه ىعدتو .ةيبطلا تاسرامملا
.”ةيدايعلا تاساردلا“

وأ ةــيــتاــظــحالــم ةــيداــيــعــلا تاساردــلا نوــكــت نأ نــكــمـــي
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع قلعتتو ةيلخدت

،ةيئاقولاو ةيصيخشتلاو ةيجالعلا تاساردلا  –

،يويحلا رفوتلاو يويحلا ؤفاكتلا تاسارد  –

.ةيئابولا ةينالديصلاو ةيئابولا تاساردلا  –

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

،ةيدايعلا تاــــــــساردلا يـــــعارـــــــت نأ بــــــــجي:٨7٣ ةّداملا
تايبدألاو تايقالخألاو ةيملعلاو ةيقالخألا ئدابملا ،ابوجو
 .ةيبطلا ةسرامملا مكحت يتلا

قباطتلاب ةيدايعلا تاساردلا ءارجإ بجي :٩7٣ ةّداملا
لكايهلا يف لاجملا اذه يف ةنسحلا تاسرامملا دعاوق عم
تاــيــفـــيـــكـــلا بسح ضرـــغـــلا اذـــهـــل اـــهـــل صخرملاو ةدـــمـــتـــعملا
.ةحصلاب فّلكملا ريزولا فرط نم ةدّدحملا

ىلع ةيدايعلا تاساردلا ءارجإ نكمي ال :0٨٣ ةّداملا
 : اذإ ّالإ يرشبلا نئاكلا

ثحـبـلا هـيـلإلصوــــــت اــــــم رـــــــخآ ىلع ةسّسؤم تناـــــــك –
،ةيفاك ةيدايع لبق ام ةبرجتو ةيملعلا فراعملاو يدايعلا

حلاص يف عقوتملا رطخلل ةبسنلاب ةدئافلا لّدعم ناك  –
،ةساردلاب ينعملا صخشلا

تبثي ثحاب بيبط ةبقارمو ةرادإ تحت ةذّفنم تناك –
،ةبسانم ةربخ

عم مءالتت ةينقتو ةيدامو ةيرشب فورظ يف تّمت –
ةـيـمـلـعـلا ةـمارصلا تاـيضتـقـمو قـفاوـتـتو ةـيداــيــعــلا ةساردــلا

.ةيدايعلا ةساردلل نوعضخي نيذلا صاخشألا نمأو

صيخرتل ةيداــيــــعلا تاـــــساردلا عــــــــــضــــــخت:1٨٣ ةّداملا
،رهشأ )٣( ةثالث لجأ يف ّتبي يذلاةحصلاب فّلكملا ريزولا

زاجنإ نأشب حـــــيرصتو ،ينــــــقــــــتو يبــــــط فــــــلــــــم ساسأ ىلع
.يقرملا اهمدقي ،يرشبلا نئاكلا ىلع ةيدايعلا تاساردلا

دــعــب ،ةــيداــيـــعـــلا تاساردـــلا فـــلمل لـــيدـــعـــت لـــك عضخـــي
.ةحصلاب فلكملا ريزولا ةقفاومل ،صيخرتلا ىلع لوصحلا

تاساردلل ةيبطلا تايقالخألا ةنجل أشنت :٢٨٣ ةّداملا
.ةحصلاب ةفلكملا ةيجراخلا حلاصملا ىوتسم ىلع ةيدايعلا

زاهج يه ةيدايعلا تاساردلل ةيبطلا تايقالخألا ةنجل
ةصتــخملا حــلاصملا فرــط نــم اــهــتاـــطاشن بقارـــت ،لـــقـــتسم
.ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل

نع ،اهريسو اهميظنتو اهتليكشتو ةنجللا ماهم ددحت
.ميظنتلا قيرط

ةنجل يأرل ةيدايعلا تاساردلا عضخت:٣٨٣ ةّداملا
 .هالعأ ةروكذملا ةيبطلا تايقالخألا

ابوجو ةيدايعلا تاساردلا ءارجإ ىلوتي :٤٨٣ ةّداملا
.ٍّقرم

ردابي يذلا يونعملا وأ يعيبطلا صخشلا وه يقرملا
 .ةيدايعلا ةساردلاب

تاـمدـخ مّدـقـم وأ اـيـنالدــيص ارــبــخــم نوــكــي نأ نــكــمــيو
جالع ةسسؤم وأ ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ادمتعم
رفوتي ايعيبط اصخش وأ ثحب ةئيه وأ ةيملع ةيعمج وأ

.ةبولطملا تاءافكلاو تالهؤملا ىلع

عوضوم ةيداـــــــيـــعلا تاــــــــساردــــــلا نوـــــــكــــــــــت :5٨٣ ةّداملا
،ثحابلا بيبطلا هعقويو يقرملا هرفويو هررحي لوكوتورب
همازتلاو لوكوتوربلل هلوبق نع ريبعتلاب هتقفاوم ءادبإ دعب
.زاجنإلا طورش مارتحاب

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

اذإ ّالإ ةيدايعلا تاساردلا ءارجإ نكمي ال :٦٨٣ ةّداملا
وأ ،ةيدايعلا ةساردلل عوضخلل نودعتسملا صاخشألا رّبع
ةّرحلا مـهـتـقـفاوـم نـع نوــيــعرشلا مــهوــلــثمم ،كلذ رّذــعــت دــنــع
فرط نم مهعالطإ دعبو ،ايباتك ،ةرينتسملاو ةحيرصلاو
 : نع اميس ال ،هلّثمي يذلا بيبطلا وأ ثحابلا بيبطلا

عــفاــنملاو هــتدــمو هــتــيـــجـــهـــنـــمو ثحـــبـــلا نـــم فدـــهـــلا –
لـئادـبـلاو ةــعــقوــتملا راــطــخألاو تاــبوــعصلاو هــنــم ةاــخوــتملا
،ةلمتحملا ةيبطلا

بحس وأ ام ثحب يف ةكراشملا ضفر يف مهقح –
نودو ةـــيـــلوؤسم ةـــيأ لـــّمــــــــــحت نود تقو يأ يف مـــهـــتـــقـــفاوــــم
.مهب يجالعلا لّفكتلاب ساسملا

دعتسملا صخشلا ةقفاوم جاردإ بجي:7٨٣ ةّداملا
.تاساردلا لوكوتورب نمض ةيدايعلا ةساردلل عوضخلل

ةساردلا ىلع طقفو ايرصح صخشلا ةقفاوم قبطتو
 .هلجأ نم تسمتلا يتلا
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ةــيــلــمــع تاءارــجإو رــيــبادــت عضوــب ،كلذـــك ،مزـــلـــم وـــهو
ةمزاللا ةدوجلا سيياقم مارتحا نم نكمت ةبوتكم ةسّيقم
ثادحألا تالاح قيثوت نعو ،تايطعملا عمج نم ةلحرم لكل
اـهـمـيـيـقـتو اـهـيــلــع قــيدصتــلاو اــهــيــف بوــغرملا رــيــغ راــثآلاو
مارتحا نامض نع اذكو ،اهب حيرصتلاو فيشرألا يف اهظفحو
.تايطعملا ةيامح

ريزولا ىلع نمألا نع ايونس اريرقت ضرعي نأ بجيو
صخـي اـمـيـف ةـيـبـطـلا تاـيــقالــخألا ةــنجلو ةــحصلاــب فــّلــكملا
.ةيدايعلا تاساردلا

لكب ثحابلا بيبطلا حرصي نأ بجي:٦٩٣ ةّداملا
جوتنم لوح ثحب ءاّرج لصحي نأ هنأش نم ريطخ ثدح

ةـــنجلو يقرـــمـــلــــلو ةــــحصلاــــب فــــّلــــكملا رــــيزوــــلــــل ينالدــــيص
 .ةيدايعلا تاساردلل ةيبطلا تايقالخألا

تاــــــساردــــــلا يف يــــقرــــــــــملا ىــلع نّيـــــــعـــــــتي:7٩٣ ةّداملا
ةيندملا هتيلوؤسم يطغي نيمأت باتتكا ،ةيلخدتلا ةيدايعلا

.هب موقي يذلا طاشنلا صوصخب ةينهملاو

ءانثتساب ةيدايعلا تاساردلا  ىلع بّترتي ال:٨٩٣ ةّداملا
يلام لباقم ّيأ ةرشابم ةيدرف ةعفنم نودب اهنم ناك ام
ادــع اــم اــهــل نيعضاخلا صاــخشألل رشاــبـــم رـــيـــغ وأ رشاـــبـــم
.صاخشألا ءالؤه اهعفد يتلا فيراصملا ضيوعت

نع يئاهن ريرقت دادعإب يقرـــــــــــملا مزــــــــلي:٩٩٣ ةّداملا
.ةحصلاب فّلكملا ريزولا ىلإ هلسري ةساردلا

نماثلا بابلا
ةيئازـج ماكحأ

نم٩٣ ةداملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي:00٤ ةّداملا
يراـبـجإلا حـيرصتـلا تاذ ضارـمألاـب ةـقــلــعــتملا ،نوــناــقــلا اذــه
.جد٠٠٠.٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٠2 نم حوارتت ةيلام ةمارغب

2٥ داوملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي :10٤ ةّداملا
ّصاخلا وأ/و ّماعلا راذنإلاب ةقلعتملا ،نوناقلا اذه نم٥٥و٣٥و
ةـقـّلـعــتملا تاــناــيــبــلاو غــبــتــلا داوــم مسو ىلع هــعضو بجاوــلا

)١( ةنس ىلإ رهشأ )6( ةـتس نم سبحلاب ،ةّماسلا تانّوكملاب
.جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو

صوصنملا عنملا فلاخي نم لك بقاعي :٢0٤ ةّداملا
نيتّقلعتملا ،نوناقلا اذه نم٠6و١٥ نيتداملاماكحأ يف هيلع
تابورشملاو غبتلل راهشإلاو ةياعرلاو جيورتلاب ،يلاوتلا ىلع
.جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغب ،ةيلوحكلا

.ةبوقعلا فعاضت ،دوعلا ةلاح يفو

ةيعيرشتلا ماكحألا فلاخي نم لك بقاعي:٣0٤ ةّداملا
يتـلا تاصلـخـتسملاـب ةـقـلـعـتملا اـهـب لوـمـعملا ةـيـمـيـظـنـتــلاو
اقبط ،ةيلوحكلا تابورشملا جاتنإ يف مدختست نأ نكمي
 .تابوقعلا نوناق نم٠٣٤و٩2٤ نيتداملاماكحأل

صوصنملا عنملا فلاخي نم لك بقاعي :٤0٤ ةّداملا
نيخدتلاب ةقّلعتملا ،نوناقلا اذه نم6٥ ةداملا ماكحأ يف هيلع

ةيلوؤسم يأ لمحت نود تقو يأ يف اهبحس نكميو
 .يجالعلا لفكتلاب ررض يأ قاحلإ نودو

ثاــــــحبأ ةدعل هسفـن عاــــــضخإ صــــــخــــــــش يأل نـــــــكــــــمـــــي ال
.تقولا سفن يف ةيبط ويب

نيبولطملا صاخشألا ليهأت طورش ددحت:٨٨٣ ةّداملا
قـيرـط نـع ،مــهــتــحص ىلع ةــعــفــنــم تاذــب ةــيداــيــعــلا ةساردــلــل
 .ميظنتلا

سيياقملا طبضت يتلا تاءارجإلا دّدحت :٩٨٣ ةّداملا
ةـــــــيـــــــنالدـــــــيصلا داوملا تاسارد ىلع ةــــــــقــــــــّبــــــــطملا جهاــــــــنملاو
.ميظنتلا قيرط نع ،ةيبطلا تامزلتسملاو

بلطب ،يقرملا ميلستةحـصلاب فّلكملا ريزولا نكمي
تاساردلاب مايقلل يرورض داتع يأ داريتسال اصيخرت ،هنم
.ةيدايعلا

،ليلحتلا دصق ،لقن يأ ءارجإ نكمي ال:0٩٣ ةّداملا
تاساردــلا ضرــغــل ةــيــجوــلوــيــبــلا تاــنــّيــعـــلا نـــم ةـــعوـــمـــجمل

ريزولا ىدل قبسم حيرصت عوضوم نوكت نأ نود ،ةيدايعلا
.لقن ةداهش ميلستوةحصلاب فّلكملا

ةيدايعلا ةساردلا عوضوم داتعلاو داوملا لقن عضخيو
.لاكشألا سفن ىلإ

،ةــــيدايعلا تاـــــساردلا نـــــمضتت ّالأ بــــجي:193 ةّداملا
رطخ يأ ،ةرشابم ةيدرف ةعفنم نود اهنم ناك ام اميس ال
نأ بجيو .اهل نيعضاخلا صاخشألا ةحص ىلع عقوتم يدج
جئاتن مهل مّلست و ،نيينعملا صاخشألل يبط صحف اهقبسي
.مهتقفاوم نع ريبعتلا لبق صحفلا اذه

ةيدرف ةعفنم نود ةيدايع ةسارد ةلاح يف:٢٩٣ ةّداملا
نــيدــعــتسملا صاــخشألل عــفدــي نأ يقرملا نــكــمــي ،ةرشاـــبـــم
اـهـنوــلــمــحــتــي يتــلا تاــبوــعصلا نــع اضيوــعــت اــهــل عوضخــلــل

.ةّحصلاب فّلكملا ريزولا اهدّدحي تايفيكو طورش بسح

تاساردلل ةبــســـــنلاب  يـــــقرـــــــملا لمــــــحـــــتي:٣٩٣ ةّداملا
نإو ،تالاحلا لك يفو ةرشابم ةيدرف ةعفنم نود ةيدايعلا
ةساردلا ببسب ررضلل ةببسملا راثآلا ضيوعت ،أطخلا مدعنا
.هقوقح يوذلو اهل عضاخلا صخشلا حلاصل

فّلكملا ريزولل يقرملا حرصي نأ بجي:٤٩٣ ةّداملا
تاساردــلـــل عوضخـــلـــل نـــيدـــعـــتسملا صاـــخشألاـــب ،ةـــحصلاـــب
يف مـهـلـيـجست لـبـق ،ةرشاـبـم ةــيدرــف ةــعــفــنــم نود ةــيداــيــعــلا
.ضرغلا اذهل صّصخملا ينطولا ّلجّسلا

رمتسملا مييقتلا نع الوؤسم يقرملا دعي :5٩٣ ةّداملا
.يبيرجتلا ءاودلا نمأل

رـيـغ رــيــطــخ رــثأ لــكــب يروــفــلا غــيــلــبــتــلاــب مزــلــم وــهو
،أرطي نمألل ديدج ثدح يأ وأ عقوتم ريغ وأ هيف بوغرم
ةنجلوةحصلاب فّلكملا ريزولل ،ةساردلا ةياهن دعب وأ لالخ
ءابطألا لكلو ةينعملا ةيدايعلا براجتلل ةيبطلا تايقالخألا
.ىصقأ دحك مايأ )7( ةعبس لالخ ،نيينعملا نيثحابلا
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ةــلــبــقــتسملا وأ يعاــمــج لاــمــعــتسال ةصّصخملا نــكاـــمألا يـف
.جد٠٠٠٥ ىلإ  جد٠٠٠2 نم ةمارغب ،روهمجلل

،هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةفلاخملا ىلع قّبطت
نوـناـق نــم٣٩٣و١8٣ نيتداملاماكحأل اــقــبــط حــلص ةــمارــغ
.ةيئازجلا تاءارجإلا

.ةبوقعلا فعاضت ،دوعلا ةلاح يفو

صوصنملا عنملا فلاخي نم لك بقاعي :50٤ ةّداملا
عيبب ةقلعتملا ،نوناقلا اذه نم7٥ ةداملا ماكحأ يف هيلع
.جد٠٠٠.٠٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغب ،رصقلل غبتلا

.ةبوقعلا فعاضت ،دوـعلا ةلاح يفو

صوصنملا عنملا فلاخي نم لك بقاعي:٦0٤ ةّداملا
عيبب ةقلعتملا ،نوناقلا اذه نم١6 ةداملا ماكحأ يف هيلع
رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب ،رّصقلل ةيلوحكلا تابورشملا
.جد٠٠٠.٠٠١ ىلإ  جد٠٠٠.٠٥ نم ةمارغبو )2( نيتنس ىلإ

.ةبوقعلا فعاضت ،دوعلا ةلاح يفو

صوصنملا عنملا فلاخي نم لك بقاعي :70٤ ةّداملا
ةقلعــــــــــــتملانوـــــــناقلا اذه نـــــــــم٩7 ةداـــــــــملا ماكــــــــحأ يف هــــــــيلع
ةمارغب ،اهل راهشإلاو ةيعيبطلا ةعاضرلا لئادبل جيورتلاب
.جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ  جد٠٠٠.٠٠٥ نم

داوم يف رجات وأ جتنأ صخش لك بقاعي:٨0٤ ةّداملا
وأ يئاذغ مّمست يف بّبستو كالهتسالل ةحلاص ريغ ةيئاذغ
١٣٤ نيتداملا ماكحأل اقبط ،صاخشأ ةّدع وأ صخش ةافو
نوناقلا نم٣7و27و١7 داوملاو ،تابوقعلا نوناق نم2٣٤و
قلعتملاو٩٠٠2 ةـنس رـيارــبــف٥2 يف خرؤملا٣٠-٩٠ مـــقر
.ّشغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب

ةقّلعتملا ماكحألا فلاخي نم لك بقاعي:٩0٤ ةّداملا
نم٤٠٣ ةداملا ماكحأل اقبط يجالع ضرغل لمحلا فاقيإب
.تابوقعلا نوناق

نم87 ةداملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي :01٤ ةّداملا
ضرغل لمحلا فاقيإ ءارجإ ةيرابجإب ةقّلعتملا ،نوناقلا اذه
نم سبحلاب ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسّسؤملا يف يجالع

ىلإ  جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو )١( ةنس ىلإ رهشأ )6( ةتس
.جد٠٠٠.٠٠٤

٣٤١ ةداملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي:11٤ ةّداملا
باصملا ضيرملاب لّفكتلا مازتلاب ةقّلعتملا ،نوناقلا اذه نم
نم6١٣و٤١٣ نيتداملا ماـكـحأل اـقـبـط ،ةـيــلــقــع تاــبارــطضاــب
.تابوقعلا نوناق

١6١ ةداملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي:٢1٤ ةّداملا
ّمت نيذلا ىضرملا عاضخإ عنمب ةقلعتملا ،نوناقلا اذه نم
يذلا جالعلا راطإ يف مهل ةفوصوم ريغ لاغشأل مهؤافشتسا

رهشأ )6( ةتس ىلإ  )2( نيرهش نم سبحلاب ،هل نوعضخي
.جد٠٠٠.٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠١ نم ةمارغبو

بقاعي ،ةرربملا ةيبطلا ةرورضلا ءانثتساب :٣1٤ ةّداملا
نوناق نم )2 ةرقفلا(2٤٤و٩82و882 داوملا ماكحأل اقبط

ينهم أطخ وأ ريصقت لك نع ،ةّحصلا ينهم لك ،تابوقعلا
مايقلا ةبسانمب وأ هماهم هتسرامم لالخ هبكتري ،هتابثإ مت
وأ صاــخشألا دــحأل ةــيــندــبــلا ةـــمالسلاـــب اررض قـــحـــلـــيو اـــهـــب
هــتاــيــح ضّرــعــي وأ اــمــيدــتسم ازــجــع هــل ثدـــحـــي وأ هـــتـــحصب
 .هتافو يف ببستي وأ رطخلل

وأ حتفي وأ زجني وأ ئشني نم لك بقاعي:٤1٤ ةّداملا
يف هيلع صوصنملا صيخرتلا نود ةيحص ةسسؤم لغتسي
)2( نيـتـنس نـم سبـحلاب ،نوناقلا اذه نم7٠٣و٣72 نيـتداملا
جد٠٠٠.٠٠٠.١ نــم ةــــــــــمارــــــغـــــبو تاوـــــــــــــنس )٥( ســـــــــــــمـخ ىلإ
.جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ

نم86١ ةداملا ماكحأل ةفلاخم ىلع بقاعي:51٤ ةّداملا
ةـيـنوـناـقـلا ةـيوـهـلا تحت ةسراـمملاـب ةـقـّلـعـتملا ،نوــناــقــلا اذــه

.تابوقعلا نوناق نم7٤2 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةّحصلا نهمل

ريغ ةسرامملا ىلع صخش لك بقاعي:٦1٤ ةّداملا
نوناق نم٣٤2 ةداملا ماكحأل اقبط ةحصلا نهمل ةيعرشلا
.تابوقعلا

،ينهملاو يبطلا ّرسلا مازتلاب ديقتلا مدع :71٤ ةّداملا
ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا تابوقعلل هبحاص ضّرعي
.تابوقعلا نوناق نم١٠٣

تابلطل لاثتمالل ضفر لك ىلع بقاعي :٨1٤ ةّداملا
لاكشألا بسح ةيمومعلا ةطلسلا نم ةرداصلا ةريخستلا
ماكحأل اقبط ،لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا
.تابوقعلا نوناق نم رّركم78١ ةداملا

فلاخي يذلا ةّحصلا ينهم لك بقاعي:٩1٤ ةّداملا
هيلع صوصنملا هرييغت وأ يبطلا فصولاب قّلعتملا عنملا

)6( ةتس نـم سـبحلاب ،نوناـقلا اذــه نـم٠8١ ةداـملا ماكحأ يف
ىـلإ جد٠٠٠.٠٥ نـــم ةـــــمارـــــــغـــــــبو )2( نيـــــتــــــــــــــنس ىلإ رـــــــهشأ
.جد٠٠٠.٠٠١

فلاخي يذلا ةّحصلا ينهم لك بقاعي:0٢٤ ةّداملا
ىلع ،ةقلعتملا ،نوناقلا اذه نم٩٩١و8٩١ نيتداملا ماكحأ
ةيفصولا ةداهشلا ريرحتو ةينعملا حلاصملا مالعإب ،يلاوتلا

.جد٠٠٠.٠٤ ىلإ  جد٠٠٠.٠2 نم ةمارغب ،فنعلا تالاحل

ةقّلعتملا ماكحألا فلاخي نم ّلك بقاعي:1٢٤ ةّداملا
يف ةدّدحملا اهتريعستو ةينهملا لامعألاب ّصاخلا مالعإلاب
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٣ نـــــم ةــــــــمارــغــب ،هــــــب لوــــــمـــعملا مـــــــــيـــظـــنـــتـــلا

.جد٠٠٠.٠٠٥

لالغتساو جاتنإ طاشن لك ىلع بقاعي:٢٢٤ ةّداملا
فرط نم ةينالديصلا داوملا عيزوتو ريدصتو داريتساو
سبحلاب ،ةّصتخملا حلاصملا نم ةدمتعم ريغ تاسّسؤم
نم ةمارغبو تاونس )٠١( رشع ىلإ تاونس )٥( سمخ نم
.جد٠٠٠.٠٠٠.٠١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.٥
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عربتلل راهشإلاب موقي نم لك بقاعي :٢٣٤ ةّداملا
وأ صخش ةدئافل ةيرشبلا ايالخلا وأ ةجسنألا وأ ءاضعألاب
ةمارغبو )١( ةنس ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب ،ةسّسؤم
.جد٠٠٠.٠٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم

ءاضعألا عرز وأ عزنب موقي نم لك بقاعي:٣٣٤ ةّداملا
ةدعاسملا تاطاشن سرامي وأ ةيرشبلا ايالخلا وأ ةجسنألا وأ
،اهل صــخرم ريغ ةـــــسّسؤم يـــــــف باـــــــــــجــــــنإلا ىلع ةـــــــيــــــــبـــــــطلا

ةمارغبو تاوـنس )٥( سمخ ىـلإ  )2( نيتنس نم سبـحلاب
.جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم

١7٣ ةداملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي :٤٣٤ ةّداملا
،باجنإلا ىلع ةيبطلا ةدعاسملاب ةقّلعتملا ،نوناقلا اذه نم
تاوــــنس )٠١( رشع ىلإ تاوــــــــــــــــنس )٥( سمــــخ نــــم سبحلاــــب
.جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو

صوصنملا عنملا فلاخي نم لك بقاعي:5٣٤ ةّداملا
عربتلاب ةقلعتملا ،نوناقلا اذه نم٤7٣ ةداملا ماكحأ يف هيلع
مسجلا داوــم صوصخــب تالــماـــعملا نـــم لـــكش لـــكو عـــيـــبـــلاو
)٠2( نيرشع ىلإ تاونس )٠١( رشع نم سبحلاب ،يرشبلا

.جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.١ نم ةمارغبو ةنس

صوصنملا عنملا فلاخي نم لك بقاعي:٦٣٤ ةّداملا
خاسنتساب ةقلعتملا ،نوناقلا اذه نم٥7٣ ةداملا ماكحأ يف هيلع
نم سبحلاب ،سنجلا ءاـقتناو ايثارو ةلثامم ةــّيــح ماــسجأ

نــم ةــمارــغــبو ةــنس )٠2( نــــــيرشع ىـلإ تاوـــــــنس )٠١( رشع
.جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.١

نـهر عضوــلا لــمــعــتسي نــم لــك بقاــعــي :7٣٤ ةّداملا
،هتحلصم ريغ رخآ ضرغل ام صخــــــــــــــــــــــشل ةــــــظـــــحالــــــمـــــلا

نم ةمارغبو تاونس )٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب
.جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠١

١8٣ ةداملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي:٨٣٤ ةّداملا
نم سبحلاب ،ةيدايعلا تاساردلاب ةقّلعتملا ،نوناقلا اذه نم

جد٠٠٠.٠٠٠.٥ نم ةمارغبو تاونس )٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس
.جد٠٠٠.٠٠٠.٠١ ىلإ

يف عرش يذلا ثحابلا بيبطلا بقاعي :٩٣٤ ةّداملا
جردملا صخشلا ةقفاوم ىلع لوصحلا نود ةيدايعلا ةساردلا

سمخ ىلإ  )2( نيتنس نم سبحلاب ،ثحبلا لوكوتورب يف
.جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠١ نم ةمارغبو تاونس )٥(

نم لك ،كلذ ىلع ةوالع ،بقاعي نأ نكمي:0٤٤ ةّداملا
وأ ةدحاو ةبوقعب ،هالعأ ةروكذملا تافلاخملا ىدحإ بكتري
نوناق يف اهيلع صوصنملا ةيليمكتلا تابوقعلا نم رثكأ
.تابوقعلا

بكتري يذلا يونعملا صخشلا بقاعي :1٤٤ ةّداملا
نـــــــماثلا باــــــبلا يف اــــــهيلع صوـــــصنملا تاــــــفلاخملا ىدـــــــحإ
 : يتأي امب ،هالعأ

فاعضأ )٥( ةسمخ نع لقت نأ نكمي ال ةمارغ –١
،يعيبطلا صخشلل اهيلع صوصنملا ىوصقلا ةمارغلا

٥٤2 ةداملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي:٣٢٤ ةّداملا
ةــيــنــقــتــلاو ةــيرادإلا ةــبــقارملاــب ةــقــّلــعــتملا ،نوــناــقــلا اذـــه نـــم
صئاصخ تاذ تاتابنو ةيودأو داوم لامعتسال ةينمألاو
ىلإ تاونس )٠١( رشع نم سبحلاب ،ايلقع ةرثؤم وأ ةردخم
.جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو ةنس )٠2( نيرشع

ةقّلعتملا ماكحألا فلاخي نم لك بقاعي:٤٢٤ ةّداملا
ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب ،ةيعاعشإلا تاديلكونلاب

.جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو )2( نيتنس

ةدّلقملا ةيودألا عنصب ماق نم لك بقاعي:5٢٤ ةّداملا
وأ اهل ةرسمسلا وأ ،نوناقلا اذه نم١١2 ةداملا يف ةدّدحملا

وأ اــهــعــيــب وأ عــيــبــلـــل اـــهضرـــع وأ اـــهـــل راـــهشإلا وأ اـــهـــعـــيزوـــت
)٥( سمخ نم سبحلاب ،اهتزايح وأ اهريدصت وأ اهداريتسا

جد٠٠٠.٠٠٠.١ نم ةمارغبو تاونس )٠١( رشع ىلإ تاونس
.جد٠٠٠.٠٠٠.٥ ىلإ

٠٣2 ةداملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي :٦٢٤ ةّداملا
ةــيــنالدــيصلا داوملا لــيــجستــب ةــقــلـــعـــتملا ،نوـــناـــقـــلا اذـــه نـــم
نيتنس نم سبحلاب ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملاو
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.١ نم ةمارغبو تاونس )٥( سمخ ىلإ  )2(
.جد٠٠٠.٠٠٠.٥

7٣2 نيتداملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي:7٢٤ ةّداملا
راهشإلاب ،يلاوتـــــــلا ىلع ،ةقلعــــــتملا ،نوناقــــــــلا اذه نم8٣2و
نـــم ةـــمارـــغـــب ةـــيـــنالدـــيصلا داوملا لوــــح يمــــلــــعــــلا مالــــعإلاــــبو
.جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2

 .ةبوقعلا فعاضت ،دوعلا ةلاح يفو

8٥2 ةداملا ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي:٨٢٤ ةّداملا
مدلا عيزوتو ظفحو ميسقتو عمجب ةقّلعتملا ،نوناقلا اذه نم
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.١ نــم ةــمارــغــب ،ةــتــباــثــلا رـــيـــغ مدـــلا داوـــمو
.جد2.٠٠٠.٠٠٠

صوصنملا عنملا فلاخي نم لك بقاعي :٩٢٤ ةّداملا
ةقّلعـــــــــتملا ،نوــــــناـــــقلا اذه نــــــم٣62 ةداـــــــــملا ماــــــكحأ يف هيلع
اـمزالـبـلاو يرشبـلا مدـلاـب ةـطــبــترملا ةــحــبرملا تاــطاشنــلاــب
تاونس )٣( ثالث ىلإ  )2( نيتنس نم سبحلاب ،امهتاقتشمو
.جد٠٠٠.٠٠٠.١ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو

نوناقلا اذه ماكحأ فلاخي نم لك بقاعي :0٣٤ ةّداملا
،اهعرزو ةيرشبلا ايالخلاو ةجسنألاو ءاضعألا عزنب ةقلعتملا

نم٠2 رّركم٣٠٣ ىلإ6١ رّركم٣٠٣ نم داوملاماكحأل اقبط
.تابوقعلا نوناق

صوصنملا عنملا فلاخي نم لك بقاعي:1٣٤ ةّداملا
عزنب ةقّلعتملا ،نوناقلا اذه نم١6٣ ةداملا ماكحأ يف هيلع
يميدع وأ رّصقلا صاخشألا نم ايالخلاو ةجسنألاو ءاضعألا
رركم٣٠٣ ىلإ6١ رّركم٣٠٣ نم داوملاماكحأل اقبط ،ةيلهألا

 .تابوقعلا نوناق نم٠2
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ةيليمكتلا تابوقعلا نم رثكأ وأ ةدحاو ةبوقع –2
 : ةيتآلا

باــكــترا يف لــمــعــتسملا داــتــعــلاو لــئاسوـــلا زـــجـــح –
،ةفلاخملا

زواجتت ال ةدمل ةّحصلا طاشن ةسرامم نم عنملا –
،تاونس )٥( سمخ

زواجتت ال ةدمل اهتاقحلم ىدحإ وأ ةسسؤملا قلغ –
،تاونس )٥( سمخ

 .يونعملا صخشلا لح –

 عساتلا بابلا
ةيماتخو ةيلاقتناو ةصاخ ماكحأ

اذه نم8١٣و672 نيتداملا ماكحأ قّبطت ال:٢٤٤ ةّداملا
ةرازوــل ةــعــباــتــلا ةــحصلا تاسسؤمو لــكاـــيـــه ىلع نوـــناـــقـــلا
.ينطولا عافدلا

يف طاشن ةيعضو يف نيمدختسملا نكمي :٣٤٤ ةّداملا
ةــفــّلــكملا ةرازوــلــل ةــعــباــتــلا ةــحصلــل ةــيــموــمـــعـــلا تاسسؤملا

ظاـــفـــتـــحالا يساسألا اـــهـــنوـــناــــق لــــيدــــعــــت ّمت يتــــلا ةــــحصلاــــب
ءادتبا ،كلذ يف اوبغر اذإ مهيلع قّبطملا يساسألا نوناقلاب
.ذيفنتلا زّيح نوناقلا اذه لوخد خيرات نم

راطإ يف مهلمع نوسرامي نيذلا نومدختسملا ىقبيو
.مهب ةصاخلا ماكحألل نيعضاخ ،نواعتلا تايقافتاو تاقافتا

تاسّسؤملاو لكايهلا ظفتحت نأ بجي :٤٤٤ ةّداملا
ىضرـمـلـل ةـيــبــطــلا تاــفــلملاــب ةــحصلــل ةصاخلاو ةــيــموــمــعــلا
 .ديحولا يبطلا فلملا سيسأت لبق ةحوتفملا

ةفشرأو فينصت طورشو تاءارجإ ددحت:5٤٤ ةّداملا
يف هركذ مت امك هفالتإو يبطلا فلملا ظفح ةقيرطو ةدمو
،ةحصلاب ةصاخلا ىرخألا تافيشرألا لك اذكو ،هالعأ2٩2 ةداملا

.ميظنتلا قيرط نع

ةحصلل ةيجراخلا حلاصملا بيصنت ّمتي:٦٤٤ ةّداملا
نوناقلا اذــه رشن خيرات نم ءادــتبا )2( ناتنس هاـصقأ لجأ يف

.ةيمسرلا ةديرجلا يــف

سلاجــــملاو يـــــنطولا ســـــلــــجــــملا لــــــصاوي:7٤٤ ةّداملا
ماكحأل اقفو ةبّصنملاو ةبختنملا ةيبطلا تايبدألل ةيوهجلا
٥٠٤١ ماع ىلوألا ىدامج62 يف خرؤملا٥٠-٥8 مقر نوناقلا
ةسرامم ،هالعأ روـــــــكذملاو٥8٩١ ةـــــــنس رــــياربف6١ قــــــــــفاوملا

ةيوهجلاو ةينطولا سلاجملا بيصنت ةياغ ىلإ اهتايحالص
 .نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ةيبطلا تايبدألل

ةدنسملا ماهملاب ةفّلكملا لكايهلا لصاوت:٨٤٤ ةّداملا
اذه ماكحأ ىضتقمب ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلإ
ةـــلاـــكوـــلا بيصنــــت ةــــياــــغ ىلإ ماــــهملا هذــــه ناــــمض ،نوــــناــــقــــلا
.ةروكذملا

يف خرؤملا٥٠-٥8 مقر نوناقلا ماكحأ ىغلت :٩٤٤ ةّداملا
٥8٩١ ةنس رياربف6١ قفاوملا٥٠٤١ماع ىلوألا ىدامج62
ريغ ،ممتملاولدعملا ،اهتيقرتو ةـــــــــــحصلا ةيامحب قلعـتملاو
ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت هقيبطتل ةذختملا صوصنلا نأ

اذه يف اهيلع صوصنملا ةيميظنتلا صوصنلا رودص ةياغ
 .نوناقلا

ّةيمسّرلا ةديرجلا يف نوــــناـــــــــقلا اذه رـــــــشني :05٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي2قفاوملا٩٣٤١ماعلاّوش8١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٩٣٤1ماعلاّوش٨1 يفخرؤم٢1-٨1 مقر نوناق
مــــقر نوــناــقــلا مّمـــتــيو لّدــعــي،٨10٢ ةـنــس وــيلوــي٢
ددحي يذلا٣٦٩1 ةنس ويلوي٦٢ يفخرؤملا٨7٢-٣٦
.ةيمسّرلا دايعألا ةمئاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٠٤١و8٣١و6٣١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤١و

ويلوي62 يـف خرؤملا872-٣6 مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيمسّرلا دايعألا ةمئاق ددحي يذـلا٣6٩١ ةـنس

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ةداملا نم2 ةرقفلا ماكحأ ممتتو لدعت: ىلوألا ةّداملا
ةنس ويلوي62 يف خرؤملا872-٣6 مقر نوناقلا نم ىلوألا

،ممتملاو لّدعملا،ةيمسّرلا دايعألا ةمئاق ددحي يذلا٣6٩١
 : يتأي امك

)ىتح رييغت نودب(..................... –)2“

 ،دحاو موي : فيرشلا يوبنلا دلوملا –

2١ قفاوملا )ةيغيزامألا ةنسلا سأر( رياني ن وزنمأ –
 ،دحاو موي : يفناج

.”دحاو موي : )ةيداليملا ةنسلا سأر( يفناج لوأ –

ةّيمسّرلا ةديرـــــجلا يف نوناــــــــقلا اذه رشــــــــني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي2قفاوملا٩٣٤١ماعلاّوش8١ يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2ةنس

 ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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٩٣٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

ةــيوــعــمجلا ةــكرحلا ةــيــقرــتــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،طاـــمرش
هفيلكتل ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.رغصملا ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولل ماعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
ةـيـنـطوــلا ةــلاــكوــلــل اــماــع ارــيدــم هــتــفصب ،ةــيــجــياوــع يداــهــلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،رغصملا ضرقلا رييستل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةنيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.نماضتلل ةينطولا ةنجلل ةدعاسملا ةمئادلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةحيتف ةدّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

ةـنـجـلـل ةدـعاسم ةــمــئاد ةــنــيــمأ اــهــتــفصب ،ناــمــحرــلا دــبــع نــب
.نماضتلل ةينطولا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.نيتيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيديسلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف

،راشب ةيالو يف ،يزيرح رصانلا دبع لامج–

ىلع هتلاحإل ،ةنيطنسق ةيالو يف ،ةغيت نامحرلا دبع–
.دعاقتلا

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.اقباس– ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ىسيع دّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

– ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،فالخ
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس

–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤1 ماـــــــــــع ناضمر5٢ يف ةــــخرؤم ةــــيساــــئر مـــــيسارـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،٨10٢ ةنس وينوي01 قفاوملا
اــــــياضقو ةرسألاو ينــــــطوــــــلا نـــــــماضتـــــــلا ةرازوـــــــب
.ةأرملا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةجيدخ ةدّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
ةأرملا اــــياضقو ةرسألل ةــــماــــع ةرــــيدــــم اــــهــــتــــفصب ،لاــــجــــعــــل
ةرسألاو ينــطوــلا نــماضتــلا ةرازوــب يعاـــمـــتـــجالا مـــحالـــتـــلاو
.اهبلط ىلع ءانب ،ةأرملا اياضقو

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا
اــياضقو ةرسألاو ينــطوــلا نـــماضتـــلا ةرازوـــب،مهؤامسأ
: ةأرملا

بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يمحر فسوي–
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

لمعلل ريدم بئان هتفصب ،بهذلا راف نيمأ دـمحم–
،يناسنإلا

كالـــمألل رـــيدـــم بئاـــن هـــتـــفصب ،ساـــنوـــل نـــب رــــمــــعأ–
.ةماعلا لئاسولاو

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةشئاع ةدّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ةشتفم اهتفصب ،نوعوب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةأرملا اياضقو

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةكرحلا ريدم نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
نــماضتـــلا ةرازوـــب يناسنإلا لـــمـــعـــلاو ةـــيوـــعـــمجلا
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،طامرش دـمحم دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

نماضتلا ةرازوب يناسنإلا لمعلاو ةيوعمجلا ةكرحلل اريدم
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكول

––––––––––––

ناــضمر٥2يــف خرؤـــم يسائر موسرم بجومب
دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا٩٣٤١ ماع
ةـيـمـنـتـلا ةـلاـكوـل اـماـع ارـيدــم ،ةــيــجــياوــع يداــهــلا دـمــحــم
.ةيعامتجالا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ينطولا عافدلا ةرازو

٩٣٤1 ماــــــــع لاّوش٩1 يفخرؤم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
يوذ نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس ويلوي٣ قفاوملا
ةـــفصب كردـــلا لاـــجرو ينـــطوـــلا كردــــلا يف بترــــلا

.ةيئاضقلا ةطرشلل طابض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

ماع رفص8١ يف خرؤملا٥٥١-66 مقر رمألا ىضتقمب–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،هنم )٤ ةرقفلا(٥١ ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

رفص8١ يف خرؤملا76١-66 مقر موسرملا ىضتقمبو–
هبجومب دّدحي يذلا66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع
ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفّلكملا ةنجّللا رييستو فيلأت

،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

يف خرؤملا٣٤١-٩٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩٠٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج2
،هميظنتو ينطولا كردلا ماهم نمضتملاو

يف خرؤملا7١٣-٣١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ربمتبس6١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١
،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهم ددحي

يف خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7١٠2 ةنس تشغ7١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ناضمر٠١ يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

8١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو66٩١ ةــنس وــيــنوـــي8 قــــفاوملا68٣١ ماــــع رـــــفص

،لدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا ناحتماب

سرام8 يف ةخرؤملا رضاحملا ىلع عالطالا دعبو–
كردلا يف بترلا يوذ ناحتماب ةفلكملا ناجلل8١٠2 ةنس

ةــطرشلا طاــبض ماــهمل نيحشرــتملا كردـــلا لاـــجرو ينـــطوـــلا
رسيب ينطولا كردلل ةيئاضقلا ةطرشلا ةسردمب ةيئاضقلا

سابعلب يديسب ينطولا كردلل فصلا طابض يتسردملو
،فيطسو

: يتأي ام ناررقي

ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب نــّيعي: ىلوأل ةداملا
مهؤامسأ ةدراولا كردلا لاجرو ينطولا كردلا يف بترلا ووذ

.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا ةيمسالا ةمئاقلا يف

ةــيـمــسّرــلا ةدــيرــجلا يف رارــقــلا اذـــه رــشــنـي:٢ ةداــملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ويلوي٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع لاوش٩١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس

ينطولا عافدلا ريزو نع
،ينطولا عافدلا ريزو بئان

يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ سيئر

حلاص دياق دمحأ قيرفلا

،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

حول بيطلا

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


