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ةّيميظنتميسارم
ماع ةّجحلا يذ4يفخّرؤم4٩١-0٢ مقر يذيفنت  موسرم

نيوكتب قلعتي ،0٢0٢ ةنس ويلوي٥٢ قفاوملا١44١
مهاوتسم نيســـحـتو نييمومعلا ناوعألاونيفظوملا

.ةيمومعلا تارادإلاوتاسسؤملا يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤١و٤–٩٩ ناــــــــــتداـــــملا امــــــيس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءاـــنــــب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ناضمر١2 يف خّرؤــــــملا3١–38 مقر نوناــــقلا ىضــــتـــــقمبو–
لمعلا ثداوحب قلعتملاو38٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤١ ماع
،هنم7 ةداملا اميسال،ةينهملا ضارمألاو

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا72٤١ ماع
٥٠١ ناـتداملا اـمـيسال ،ةـيـموـمـعـلا ةــفــيــظوــلــل ماــعــلا يساسألا

،هنم١١١و

رفص2١ يف خّرؤملا٥٤١–66 مقر موسرملا ىضتقمبو–
رشنو ريرحتب قلعتملاو66٩١ ةنس وينوي2 قفاوملا683١ ماع
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو

يف خّرؤـملا8٠3–7٠ مقر يساـئرلا موسرـملا ىضتقمبو–
يذلا7٠٠2 ةنس رـبمتـبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناـضـمر7١
مهــــــــقوـــقــــحو نيدـقاعـــــــتـملا ناوــــــعألا فيــــــــظوت تايــــفــــيك ددـــــــحي
ةقلـعتملا دعاوقلاو مـهـبتاورـل ةلّكـشـملا رصانـعـلاو مهـتابجاوو
اميس ال ،مــهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرـييستب
،هنم٥١ ةداملا

يف خّرؤــملا6٩١–٤١ مــقر يساــئرلا موــسرــملا ىضتقمبو–
نمـضـتـملاو٤١٠2 ةـنـس وـيـلوـي6 قـفاوملا٥3٤١ ماــع ناضمر8
،امهرييستو جراخلا يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ميظـنـت

يف خّرؤملا٠73–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا36١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنـــس وـــيـــنوـــي32 قــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع ةدعـــــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٩٩–٠٩ مقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس سرام72 قـــفاوملا٠١٤١ ماع ناــضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

٤١ يف خّرؤملا2٩–6٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نيوكتب قلعتملاو6٩٩١ ةنس سرام3 قفاوملا6١٤١ ماع لاّوش

لّدـعملا ،مـهـتاـموـلــعــم دــيدجتو مــهاوــتسم نيسحتو نيفــظوملا
،مّمتملاو

3 يف خّرؤملا٤٩١–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا33٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

٥ يف خّرؤملا3٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنــــس ويــــلوــــي3 قــــفاوـــملا٥3٤١ ماـــع ناـضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤـملا٩١3–7١ مــقر يذـيــفـنــتلا موــسرـملا ىضتقمبو–
يذلا7١٠2 ةنــــس رــــبــــمــــفوــــن2 قـــــفاوــــملا٩3٤١ ماــــع رـــــفــــص3١
همـيـظـنـتو ةيـمومعـــلا ةفـيـظولل ىـلـعألا سلجملا ةلـيـكـشت ددـحـي
،هريسو

يف خّرؤـملا223–7١ مـقر يذيفنتلا موــسرـملا ىضتقمبو–
ددـحـي يذلا7١٠2 ةـنـس ربـمـفون2 قـفاوملا٩3٤١ ماع رفص3١
تارادإلاو تاــسـسؤـملا يف صبرتـملا ىلــع ةـقـبــطملا ماكـحألا
،ةيمومعلا

:يتأي ام مسري

نم١١١و٥٠١ نيـــــتداــــملا ماــــكـــحأل اقيــــــــبطت: ىلوألا ةداملا
72٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا
نيفظوملا نيوكتب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ديدحت ىلإ موسرملا

تاســــسؤـــملا يف مهاوتــــسم نيســــحتو نيــــيمومـــــعلا ناوـــــعألاو
.ةيمومعلا تارادإلاو

جراخلا يف نامظنملا ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ىقبي
يف خّرؤــملا6٩١–٤١ مــقر يسائرلا موسرملا ماكحأل نيعضاخ
روكذملاو٤١٠2 ةـنـس وـيـلوـي6 قـفاوملا٥3٤١ ماــع ناــضــمر8
.هالعأ
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صوصنم نيوكت لك اصصختم انيوكتُّ دعُي:٨ ةداملا
رشابملا فيظوتلا دصق ،ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا يف هيلع

.ةبتر يف جامدإلا اذكو،ىلعأ ةبتر ىلإ ةيقرتلا وأ ،ةبتر يف

باستـكا نـم نيكـمـتــلا ىلإ صصخــتملا نــيوــكــتــلا فدــهــي
ماهملا ةسراممل ةيرورضلا ةيقيبطتلاو ةيرظنلا فراعملا
.اهيلإ ءامتنالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا

نيوكت لك ،بصنم لغشل ايريضحت انيوكت ُّدعُي:٩ ةداملا
ميسرت لبق ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا يف هيلع صوصنم
 .صصختم بصنم يف وأٍ لاع بصنم يف نييعتلا وأ صبرتملا

نيكـــــمت ىلإ بصنم لغــــشل يريــــضـــحتلا نيوــــكتلا فدـــــهي
هل حمست ةيليمكت فراعم باستكا نم فظوملاو صبرتملا

يلاعلا بصنملاب وأ لغشلا بصنمب ةطبترملا ماهملا ةسراممب
.هلغش دارملا

يناثلا عرفلا

ىوتسملا نيسحـت تارود

: ىوتسملا نيسحت تارود نمضتت:0١ ةداملا

،صصختلا تاسارد وأ نيوكتلا –

صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملل يريضحتلا نيوكتلا –
،ةينهملا

ىرــــــخألا لاـــــكشألا لــك وأ تاودــــــــــنلا وأ فراـــــعملا ديدـــــــجت –
 .ىوتسملا نيسحتل

ىلإ صـصـــخـــتلا تاـــسارد وأ نــــيوـــكـــتلا فدــــهــي:١١ ةداملا
تالهؤم باستكا نم نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا نيكمت
وأ/و لاـمـكـتسا ضرـغــب نــّيــعــم صصخــت قــيرــط نــع ةدــيدــج

 .ةيلوألا مهتانيوكت نييحت

تاقباــــسملل يريـــــضـــــــحـــتلا نــــيوـــكـــتلا فدــــــــــهــــي :٢١ ةداملا
ناوعألاو نيفظوملا نيكمت ىلإ ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو
تاناحتمالاو تاقباسملا هذه تارابتخا ريضحت نم نييمومعلا

 .ةينهملا تاصوحفلاو

لكـــش لكو تاودـــــنلاو فراعــــملا دـــيدـــجت فدـــــهي :3١ ةداملا
تالـــــــــهؤم نيــــسحت وأ ديدـــــجت ىلإ ىوتـــــــسملا نيســـــحتل رـــــخآ
تابـــــلطـــتملاعم مهفــــيــــيكت وأ نييمومعلا ناوعألاو نيفظوملا
.بصنملل ةديدجلا

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ةيــموــــمعلا تارادإلاو تاســــسؤـــملا ىلع نّيعـــــتي:٢ ةداملا
اهيفظوم ةدئافل ىوتسملا نيسحتو نيوكت تارود ميظنت
 : لجأ نم،نييمومعلا ناوعألاو

نيـــيــمومــــعلا ناوـــعألاو اهيــــفـــظوـــم تالـــهؤــم نيــــســـحت –
 ،ةديدج ماهم ةسراممو ةينهملا ةيقرتلل مهريضحتو

تامدخ ةيعون نيسحتو اهحلاصم ءادأو ةيدودرم ةدايز –
. ةيمومعلا حلاصملا

نيــســــحتو نــــيوـــكـــتلا تارود جردــــــنت نأ بـــــجي :3 ةداملا
ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ةسايس راطإ نمض ىوتسملا

.ةيمومعلا ةفيظولل ىلعألا سلجملا اهددح امك

،ىوتـــســــملا نيــــســـحتونـــيوــــكـــتلا تارود طبــــــــضت:4 ةداملا
: قفو ،اصوصخ

نيــــســــحتو نيوــــكـــتلا لاـــجم يف تاعاـــــطقلا تاجايتحا –
،ىوتسملا

نيسحتونيوكتلل ةصصخملا ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالا –
،ىوتسملا

دعاــــقـــملاونـــيوـــكـــتلل ةـــصـــصـــخملا ةيلاــــملا بــــصاــــنملا –
 .ىوتسملانيسحتل ةهجوملا ةيجوغاديبلا

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود جردنت نأ بجي:٥ ةداملا
،ةيرشبلا دراوملل يريدقتلا رييستلا ةسايس راطإ نمض
: لالخ نم

،ةيرشبلا دراوملا رييست تاططخم –

تاونـــــــــسلا ةددعـــتملاو ةـــيونــــسلا ةيـــــعاـــــطقلا تاطــــطخملا –
.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل

ةيـــموـــمـــعلا ةفـــيـــظولل يزــــكرـــملا لكيــــــهلا لفـــكــــتي:6 ةداملا
اهتقباطمو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود سناجت نامضب
ناوــعألاو نيفــظوملا ىوــتسم نيسحتو نــيوـــكـــت ةساـــيس عـــم
تاسسؤملا عم رواشتلاب ،اهذيفنت ةعباتم اذكو نييمومعلا

نيوكتلل ةكرتشم ةيرازو ةنجل راطإ يف ةيمومعلا تارادإلاو
 .صاخ صن بجومب اهريسو اهليكشتو اهتاصاصتخا ددحت

يناثلا لصفلا
امهتياغو ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا عاونأ

لوألا عرفلا
نيوكتلا تارود

: نيوكتلا تارود نمضتت:٧ ةداملا

،صصختملا نيوكتلا –

.بصنم لغشل يريضحتلا نيوكتلا –
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ميـــــــــظـــنت راـــطإ نإـــف ،نـــيوـــكتلا تاســــــسؤـــــم ميــــظــــنتوءاـــشنإ
بصنم لغشل يريضحتلا نيوكتلاو صــصخـــتملا نـــيوكتلا

: يتأي امك ددحي

ةـفـيـظوـلاـب ةـفــلــكملا ةــــــــــطــــــــــلسلا نــــــــــم رارـــــــــــق بجومب –
ةكرتشملا كالسأللةعباتلا بترلل ةبسنلاب ،ةيمومعلا

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

ةـــطـــلسلاو ينـــعملا رــــيزوــــلا نيب كرــــتشم رارــــق بجومب –
بصانملا وأ بترلل ةبسنلاب ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا
ةـيـعوـنـلا كالسألل ةـعـباـتــلا ةصصخــتملا بصاــنملا وأ اــيــلــعــلا

.ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا فلتخمل

8١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تارارقلا ددحت:٩١ ةداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،هالعأ

،تارودلا فلتخم يف لوبقلل ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا –

،ةرودلا لكشو ةدم –

،نيوكتلا نمضت يتلا تاسسؤملا وأ ةسسؤملا –

،نيوكتلا ةرود جمانرب –

،نيوكتلا ةرود ءارجإ ةبقارم تايفيك –

ضعـب اـهـنـم دـيـفـتسي نأ نـكـمـي يتــلا تاداــيزــلا ةــعــيــبــط –
.امهب لوـــــــــمـــــعملا ميـــــظنـــتلاو عـــيرـــــــشــــتلل اقــــفو نيــــحشرتملا

،ينعملا لوؤسملا وأ ريزولا ررقم وأ رارق ددحي :0٢ ةداملا
تارود ميظنت راطإ،هالعأ٤١ ةداملا يف امهيلع صوصنملا

: يتأي ام صوصخلا ىلع حضويو ،ىوتسملا نيسحت

،نيحشرتملا ءاقتنا ريياعموطورش –

،ةرودلا لكشوةدم –

نيسحت نمـــضت يتلا نيوـــــكـــتلا تاســـسؤـــــم وأ ةسسؤملا –
،ىوتسملا

،ىوتسملا نيسحت ةرود جمانرب –

ضعب اهـــــنم ديفــــتسي نأ نــكــــــمي يتلا تاداــــيزلا ةعـــيـــــبط –
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو نيحشرتملا

يناثلا عرفلا
ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا ططخم

اططخم ةيمومع ةرادإ وأ ةسسؤم لك طبضت:١٢ ةداملا
ايونس اعباط يستكي نأ نكمي ،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل
.تاونسلا ددعتم وأ

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ططخم يستكي نأ نكمي امك
.ايزكرم ال وأزكرمم ريغ وأ ايعاطق اعباط

ثلاثلا لصفلا

ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارودب قاحتلالا طورش

نـــيوـــكـــتلا تارودـــــب قاــــحـــــتلالا طورــــش ددــــحت :4١ ةداملا
 : ىوتسملا نيسحتو

صوصنلا بجومب وأ ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا بجومب –
نيوكتلا تاسسؤم ميظنتو ءاشنإ ةنمضتملا ةيميظنتلا

 ،نيوكتلا تارودل ةبسنلاب

،ينعملا لوؤسملا وأ ريزولا نم رّرقم وأ رارق بجومب –
.ىوتسملا نيسحت تارودل ةبسنلاب ،ةلاحلا بسح

نيـفــظوـــملل ىــــصـــقألا دـــحلا قوـــــفي نأ نكــــــمي ال:٥١ ةداملا
ىوتسملا نيسحت ةرود يف نيلوبقملا نييمومعلا ناوعألاو
بصنملا وأ ةبترلا وأ كلسلل يقيقحلا ددعلا نم%٠3 ةبسن
.ةلاحلا بسح ،دوصقملا

عبارلا لصفلا

 ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود ةدم

 : نيوكتلا تارود ةدم ددحت :6١ ةداملا

وأ بترلا مكحت يتلا ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا بجومب –
وأ ةــــيــــنــــعملا ةصصخــــتملا بصاــــنملا وأ اــــيــــلــــعــــلا بصاــــنملا

مـيـظـنـتو ءاشنإ ةـنـمضتملا ةـيــمــيــظــنــتــلا صوصنــلا بجومب
اهيلع صوصنملا تارارقلا بجومب اذكو ،نيوكتلا تاسسؤم

 ،نيوكتلا تارودل ةبسنلاب ،هاندأ8١ ةداملا يف

نييعتلا ةطلس اهل يتلا ةئيهلا نم رّرقم وأ رارق بجومب –
.ىوتسملا نيسحت تارودل ةبسنلاب ،ةلاحلا بسح ،ةينعملا

لكــــش يف ىوــــتــســـملا نيــــســـحت تارود مــــظـــنت:٧١ ةداملا
.ىدملا ةريصق وأ ةطسوتم تارود وأىدملا ةليوط تارود

هتدم قوفت امدنع ،ىدملا ليوط ىوتسملا نيسحت ربتعي
،اهيواست وأ ةدحاو ةنس نع لقتو ،رهشأ )6( ةتس

قوــفــت وأ هــتدــم يواست اــمدــنـــع ،ىدملا طسوـــتـــم نوـــكـــيو
.اهيواست وأ رهشأ )6( ةتس نع لقتو،رهشأ )3(ةثالث

.رهشأ )3( ةثالث نع هتدم لقت امدنع ،ىدملا ريصق نوكيو

سماخلا لصفلا

ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود ميظنت تايفيك

لوألا عرفلا

ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود ميظنت راطإ

نيناوقلا يف كلذ فالخ ىلع ماكحأ صنت مل ام:٨١ ةداملا
ةنمضتملا ةيميظنتلا صوصنلا يف وأ ةصاخلا ةيساسألا
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ةيمومعلا تاسسؤملا ولوؤسم وأ ءارزولا رهسي:٢٢ ةداملا
يتلا ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تاططخم ةقباطم ىلع
ةزكرـــمــــملا ريـــــغ مهـــحلاـــصمو ةــــيزــــكرـــملا مهـــتارادإ اــــهدـــــعت
فادهألل ،مهتياصو تحت ةعوضوملا ةيمومعلا تاسسؤملاو
.مهتاعاطقل ةيرشبلا دراوملا رييست ططخم يف ةرطسملا

ىوتـســملا نيــســـحتو نيوـــكـــتلا ططـــخم ددـــــحي :3٢ ةداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ، هالعأ١2 ةداملا يف روكذملا

،ىوتسملا نيسحتونيوكتلا تارود عون –

،ىوتسملا نيسحتونيوكتلا تارودب ةينعملا بترلا –

دعاقملا ددعو نيوكتلل ةصصخملا ةيلاملا بصانملا ددع –
،ىوتسملا نيسحتل ةهجوملا ةيجوغاديبلا

نيوكتلاب نيينعملا نييمومعلا ناوعألا وأ نيفظوملا ددع –
،ىوتسملا نيسحتب وأ

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود ةدم –

تارود نمضت يتلا نيوكتلا تاسسؤم وأ ةسسؤملا –
.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ططخم عضخي :4٢ ةداملا
ةــطــلسلا ىدـــل أشنـــت ةصاـــخ ةـــنجل نـــم ةـــقداصملاو ةساردـــلـــل
: نم لكشتتو ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

،اسيئر ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا لثمم –

،اوضع ،ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا نع لثمم –

.اوضع ،ةيلاملا ةرازو نع لثمم –

يأب نيعتست نأ ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةنجللا نكميو
يف اـــهرـــيوـــنـــتـــل هـــتراشتسا يف ةدــــئاــــف ىرــــت لــــهؤم صخش

 .اهلاغشأ

قفو لّدعي وأ ،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ططخم ممتي
.هالعأ اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو لاكشألا سفن

يف ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلــكملا ةطـــــلسلا موقت:٥٢ ةداملا
ذــيــفــنــت نــع قــيــقد مــيــيــقــت ءارــجإب ،ةــيــلاــم ةـــنس لـــك ةـــياـــهـــن
تاسسؤملا يف ىوـــتسملا نيسحتو نـــيوـــكـــتـــلا تاــــطــــطــــخــــم
.ةينعملا ةيمومعلا تارادإلاو

ةيمومع ةسسؤم وأ ةيرازو ةرئاد لك موقت ،ددصلا اذهبو
اهتاططخم يف ةلجـسملا تايلــــمعلا زاــــجنإ نــــع ريرقت دادعإب
ةنسلا ناونعب سرام١3 لبق ،ىوتسملا نيسحتونيوكتلل
ةفلكملا ةطلسلا ىلإ هلسرتو ،ةربتعملا ةنسلل ةيلاوملا ةيلاملا

.ةيمومعلا ةفيظولاب

ثلاثلا عرفلا
ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود حتف

ىوـــتـــســـملا نيـــســـحتو نـــيوــــكتلا تارود حـــــتـــــفت :6٢ ةداملا
نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ررقم وأ رارق بجومب
.ةلاحلا بسح ،ةيصولا ةطلسلا وأ

ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ررقملا وأ رارقلا ددحي نأ بجيو
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،هالعأ

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارودب ةينعملا بترلا –

ةيجوغاديبلا دعاقملا وأ ةصصخملا ةيلاملا بصانملا ددع –
ططـــخمل اقـــبط ،ةلاـــحلا بـــسح ،ىوتــــسملا نيســـحتل ةهـــجوملا
،هيلع قداصملا ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا

،اهئارجإ ناكمو تارودلا ةدم –

.ىوتسملا نيسحتونيوكتلا تارود ماتتخاو حتف خيراوت –

ررـــــــقــــــملا وأ رارــــــقلا نم ةخـــــــسن غيـــــــلـــبت بــــــــــجي:٧٢ ةداملا
ةطلسلل ةعباتلا حلاصملا ىلإ ،هالعأ62 ةداملا يف نــــيروكذـــملا
ةيــــمــــــــسا ةمئاـــــــــــقب ةقــــــــفرـــم ،ةيـــــموــــمعلا ةفـــــيــــــــظولاب ةــــفلـــــــكــــــملا
ءادتبا ،لمع مايأ )7( ةعبس لجأ يف ،نيلوبقملا نيحشرتملل
.هعيقوت خيرات نم

ةــــــــــفــلــــــــــكملا ةــطـلـسـلـــــــــــل ةــعــباـــــــــــتـلا حـــــــــــلاـصـملا ىلـع بجـيو
وأ رارقـلا ةـقباـطـم يف اـيأر يدـبـت نأ ةيمومعلا ةفيـظولاب
،هب لوـمـعـملا ميـظـنـتـلـل ،هالعأ ةرـقـفـلا يف نيروكذملا ررـقـملا

خــــيراــــت نـــــم ءادـتـبا ،لـــــمـع ماـيأ )7( ةـعـبـس هاـصـقأ لــــــــــــــجأ يـف
ةــقــباــطملا يأر رــبــتــعــي ،لــجألا اذــه ءاضقــناــبو .اــمـــهـــمالـــتسا

.ابستكم

نيسحت تارود ىلع ةداملا هذه ماكحأ قبطت ال ،هّنأ ريغ
.ىدملا ةريصق ىوتسملا

نيوكتلل ةرود حتف ررقم وأ رارق رشن بجي:٨٢ ةداملا
ءادتبا ،لمع مايأ )7( ةعبس هاصقأ لجأ يف ىوتسملا نيسحتو
ةداملا يف هيلع صوصنملا ةقباطملا يأر مالتسا خيرات نم
،وأ ،تـنرــــتــــنإلا عــــقوــــم يف نالــــعإلا قـــــيرـــط نـع ،هالـــعأ72
،ةينعملا ةرادإلا وأ ةسسؤملاب لمعلا نكامأ يف ،ءاضتقالا دـــنع
.ةمئالم ىرخأ ةليسو لكب وأ

نع اهتدم لقت يتلا ىوتسملا نيسحت تارودل ةبسنلابو
وأ لمعلا نكامأ يف عساو لكشب رشنلا متي ،رهشأ )3( ةثالث
.ةمئالم ىرخأ ةليسو لكب

رـيـــــغ وأ نيلوبــــــقملا نيحـــشرتـــملا ةمئاــــق دعـــــت:٩٢ ةداملا
،ىوتسملا نيسحت وأ نيوكت ةرود يف ةكراشملل نيلوبقملا

وأ نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا اهسأرت ةصاخ ةنجل
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يف نـــــــيوكــــتلاب فلــــكملا لوؤــــــسملا نـــم نوكــــتـــتو ،اهلــــثــــمم
نع بختنم وضعو ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا
ةبترلا ءازإ ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا
.ةينعملا

نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق نوكت نأ بجي :03 ةداملا
لــحـــم ىوـــتسملا نيسحتو نـــيوـــكـــتـــلا تارود يف ةـــكراشمـــلـــل
ةرادإلا وأ ةسسؤملا ىوتسم ىلع قاصلإلا قيرط نع راهشإ
ةرشع لبق ،ةمئالم ىرخأ ةليسو لكب وأ ةينعملا ةيمومعلا
ةرود ةيادبل ررقملاخيراتلا نم ،لقألا ىلع ،لمع مايأ )٠١(
.ةينعملا ىوتسملا نيسحت وأ نيوكتلا

نيحشرتملا ةينعملا ةرادإلا وأ ةسسؤملا ملعت :١3 ةداملا
نيسحت وأ نــــيوــــكــــت ةرود يف ةــــكراشمــــلــــل نيلوــــبــــقملا رــــيـــــغ
دـــنــــع ،مــــهــــنــــكــــمــــيو ،مــــهــــحشرــــت ضفر باــــبسأب ،ىوــــتسملا
نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا ىلإ نعط ميدقت ،ءاضتقالا
ىلــــع درـــلاونــــعـــطلا اذــــه يف لصـــــــــفـــت نأ اهيــــلع بـــــجي يتلا
خيراتلا نم ،لقألا ىلع ،لمع مايأ)٥( ةسمخ لبق نيينعملا
 .ةينعملا ىوتسملا نيسحت وأ نيوكتلا ةرود ءارجإل رّرقملا

عبارلا عرفلا
ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود ءارجإ

: ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تارود نمضت:٢3 ةداملا

وأ يلاعلا نيوكتلاب لفكتت يتلا ةيمومعلا تاسسؤملا –
،هــب لوــمــعملا مــيــظــنــتــلــل اــقــبــط ،ةـــلـــهؤم ىرـــخأ ةسسؤم يأ
ةداهش ةزايح اهب قاحتلالل طرتشي يتلا بترلل ةبسنلاب
،ٍلاع نيوكت

ينهملا وأ صصختملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةلهؤم ىرخأ ةسسؤم يأ وأ
.ىرخألا بترلل ةبسنلاب

ىوتسملا نيسحتونيوكتلا تارود ميظنت نكمي :33 ةداملا
ةسسؤم ىدل يماقإ وأ دعب نع وأ يبوانت وأ لصاوتم لكشب
.ةلهؤم نيوكت

نم صصختملا نيوكتلا تارود ميظنتبجي ،هّنأ ريغ
يماقإو لصاوتم لكشب ،ةبتر يف رشابملا فيظوتلا لجأ
.ةلهؤم نيوكت ةسسؤم ىدل

نكمي،هالعأ33 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:43 ةداملا
رــــــقـــــــم يف ىدملا ةرـــــــيصق ىوـــــــتسملا نيسحت تارود ءارـــــــجإ
ةسسؤم ىدـــل وأ ةـــيـــنـــعملا ةـــيــــموــــمــــعــــلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا

.ةلهؤم نيوكت

تاـقوأ لالـخ ،ةـيـئزــج وأ ةــلــماــك ةــفصب اــهؤارــجإ نــكــمــيو
 .امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ،اهجراخ وأ لمعلا

سماخلا عرفلا
ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا تارود جيوتت

ءارجإب تلفـكت يتلا نيوكـــــتلا ةســــسؤم مّلـــــست:٥3 ةداملا
: ىوتسملا نيسحت وأ نيوكتلا ةرود

ةرود حاجنب اوعبات نيذلا نيــــحشرتملل ،نيوكت ةداهش –
،نيوكت

اوعبات نيذلا نيحشرتملل ،ىوتسملا نيسحت ةداهش –
،ىدملا ةليوطوةطسوتملا ىوتسملا نيسحت ةرود حاجنب

نيسحت ةرود اوعبات نيذلا نيحشرتملل ةكراشم ةداهش –
.ىدملا ةريصق ىوتسملا

حاجنب اوعبات نيذلا نيحشرتملل ةبسنلاب متي :63 ةداملا
 : نيوكت ةرود

نوهجويو ةينعملا بترلا يف نيصبرتم ةفصب مهنييعت –
ةـــجردو تاـــبـــغرـــلا ةـــقاـــطـــبو ةـــحـــلصملا تاـــجاــــيــــتــــحا بسح
نـــيوـــكـــتـــلاـــب رـــمألا قـــلـــعـــتـــي اـــمدـــنـــع ،نييـــنـــعملا قاــــقــــحــــتسا
،ةنّيعم ةبتر يف رشابملا فيظوتلا ىلإ هجوملا صصختملا

،ةدوصقملا ةبترلا يف ،ةلاحلا بسح ،مهجامدإ وأ مهتيقرت –
وأ ةيقرتلا لبق صصختملا نيوكتلاب رمألا قلعتي امدنع
،جامدإلا

اهيلع صوصنملا طورشلا قفو مهتبتر يف مهميسرت –
نـيوـكـتـلاـب رـمألا قـلـعــتــي اــمدــنــع ،هــب لوــمــعملا مــيــظــنــتــلا يف

،صبرتملا ميسرت لبق يريضحتلا

ةصصختملا بصانملا يف وأ ايلعلا بصانملا يف مهنييعت –
ميــــظــــــــنتلا يف اهـــيلع صوـــــــصـــنملا طورـــشلا قفو،ةلـــــصلا تاذ
يف نييعتلا لبق نيوـــــكتلاب رمألا قلعــــــتي امدنــــع ،هب لومعملا

.صصختم بصنم وأ ٍلاع بصنم

اوعباتي مل نيذلا نيحــــشرـــتملل ةبــــســــنلاب متي:٧3 ةداملا
: حاجنب نيوكتلا تارود

فيظوتلل هجوملا صصختملا نيوكتلا صخي اميف
: ةنّيعم ةبتر يف رشابملا

،اهلك وأ نيوكتلا ةرود نم ءزج ءارجإ ةداعإل مهلوبق اّمإ –
يف تاساردـلا ماـظـن مـكحت يتـلا ةـيـمــيــظــنــتــلا ماــكــحألل اــقــبــط
،نيوكتلا ةسسؤم

صنت امدنع ،ةرشابم ىندألا ةبترلا يف مهنييعت اّمإو –
يف تاساردـلا ماـظــن وأ ،اــهــب لوــمــعملا ةــيــمــيــظــنــتــلا ماــكــحألا

،كلذ ىلع نيوكتلا ةسسؤم

نيلوبــــقملانيـــحـــــشرتملا ةــــمئاق نم مــــــهؤاــــــصقإ اّمإو –
.ةنّيعم ةبتر يف رشابملا فيظوتلل
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ةيقرتلا ىلإ هجوملا صصختملا نيوكتلا صخي اميف
: ةنّيعم ةبتر يف جامدإلا وأ

اهلك وأ نيوكتلا ةرود نم ءزج ءارجإ ةداعإل مهلوبق اّمإ –
ةسسؤمل تاساردلا ماظن مكحت يتلا ةيميظنتلا ماكحألل اقفو
،نيوكتلا

.ةيلصألا مهبتر يف مهجامدإ ةداعإ اّمإو –

ميــــسرـــت لبـــق يريـــضـــحـــتلا نــــيوـــكـــتلا صــــخي امــــيف
: صبرتملا

اهلك وأ نيوكتلا ةرود نم ءزج ءارجإ ةداعإل مهلوبق اّمإ –
،صبرتلا ةرتف ديدمت ةلاح يف

.نيوكتلل مهلوبق مدع نالعإ اّمإو–

يف نييعتلا لبق يريضحتلا نيوكتلا صخي اميف
: صصختم بصنم وأ ٍلاع بصنم

،اهلك وأ نيوكتلا ةرود نم ءزج ءارجإ ةداعإل مهلوبق اّمإ–

وأ يلاعلا بصــنملا يف نييعـــتلل مهلوـــبق مدــــع نالعإ اّمإو –
.دوصقملا صصختملا بصنملا

سداسلا لصفلا
نيوكتلا لاجم يف فظوملا تابجاوو قوقح

ىوتسملا نيسحـتو

لوألا عرفلا
ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا لاجم يف فظوملا قوقح

ةرود ةعباــــتــــــمل لوبـــقملا فـــظوــــملا ديفـــــتسي:٨3 ةداملا
يواستو لصاوتم لكشب مظنت ىوتسملا نيسحت وأ نيوكت
هذه ةدم لالخ بادتنالا نم ،رهشأ )6( ةتس قوفت وأ اهتدم
.ةرودلا

بتارــلا ةــيــلصألا هــترادإ نــم ىضاــقـــتـــي ،ةـــلاحلا هذـــه يفو
ءانثتساب ،ةيلصألا هتبترب ةطبترملا تاضيوعتلاو يسيئرلا
ةيلعفلا ةسرامملا وأ جئاتنلاو ةيدودرملاب ةطبترملا تاوالعلا
 .لمعلل

نيسحتةرود عباتي امدنع فظوملا ديفتسي :٩3 ةداملا
ةيعامتجالا ةيامحلا نم ،لمعلا تاعاسجراـــــخ ،ىوـتــــسملا

عيرشتلل اقفو ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا ثداوح لاجم يف
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

ةرود حاجنب اوعــباـــت نيذلا نيفــــظوملا نكــــمي:04 ةداملا
: ةيتآلا تازايتمالا دحأ نم ةدافتسالا ،ىوتسملا نيسحت

: ةدملا ةليوط ىوتسملا نيسحـت تارودل ةبسنلاب

لالخ تاجرد )3( ثالث دودح يف ،ةيفاضإ ةجرد حنم –
،ينهملا راسملا

قيرط نع ،ىلعأ بتر ىلإ ةيقرتلل ةيمدقألا ضيفخت –
ةدم يواست ةدمل ،رايتخالا قيرط نع وأ ينهملا ناحتمالا
.ىوتسملا نيسحت ةرود

 : ةدملا ةطسوتم ىوتسملا نيسحـت تارودل ةبسنلاب

ىوتسملا نيسحت ةرود ةدم يواست ةدملةيمدقألا ضيفخت –
نع وأ ينهملا ناحتمالا قيرط نع ىلعأ بتر ىلإ ةيقرتلل

.ةجردلا يف ةيقرتلا اذكو،رايتخالا قيرط

 : ةدملا ةريصق ىوتسملا نيسحـت تارودل ةبسنلاب

طيقنتلــجأ نــم راــبــتــعالا نيعـــــب ةرودـــــلا هذـــــه ذــــــخأ–
يف مهنييعت لجأ نم اذكو،تاجردلا يف مهتيقرتلنيينعملا
 .ىوتسملا نيسحت ةرود ةعيبطل ةقفاوملا بصانملا

يناثلا عرفلا
لاجم يف فظوملا تابجاو

ىوتسملا نيسحـتو نيوكتلا

يف ةكراشملل نولوبقملا نوحشرتملا عضخي :١4 ةداملا
يلخادــــلا ماــــظــــنــــلــــل ىوـــــتسملا نيسحت وأ نـــــيوـــــكـــــتـــــلا تارود

.نيوكتلا ةسسؤمل

اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألابلالخإلا نود:٢4 ةداملا
ةرود عبات حشرتم لك مزلي،هب لومعملا ميظنتلا يف لاجملا

ىدـل ةـيــلــعــف ةــمدــخــب ماــيــقــلاــب ،ىوــتسملا نيسحت وأ نــيوــكــت
ةرودلا ةدـــــــم تارـــــم )3(ثالث قفاوـــت ةدــــمل ةيــــموــــمـــعلا ةرادإلا
.تاونس )7( عبس اهاصقأ ةدم دودح يف ،ةعباتملا

نيـــســــحت وأ نــــيوــــــكت نم ديـــــفـــتـــسم لـــك مزـــــــلي:34 ةداملا
نيسحت وأ نيوكتلا ةرود نعهتدارإ ضحمب عطقنا ،ىوتسملا
نيوكتلا ةياهن دنع هنييعت بصنمب قحتلي مل وأ ، ىوتسملا

هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،لوبقم رربم نود )١( رهش لجأ يف
يف ةددحـملا ةدملا ةياهن لبق ةرادإلا رداغ وأ نييعتلا ررقمب

ىلع ةبترتـملا فيراــــصملا لـــــماـــك ديدــــستب ،هالـــعأ2٤ ةداــــــملا
.ىوتسملا نيسحت وأ نيوكتلا

عباسلا لصفلا
ةيماتخو ةفلتخم ماكحأ

نيـســـحت وأ نــــيوــــكـــت تارود جردـــــنت ال امدـــــنع :44 ةداملا
تايحالصلا نمض نييمومعلا ناوعألاونيفظوملا ىوتسم
وأ ةسسؤملا مزلت ،نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملل ةيسيئرلا
 .تارودلا هذه ىلع ةبترتملا فيراصملاب ةينعملا ةرادإلا

دنــــع ،موــــسرملا اذــــه قـــيبــــطت تايفــــيك ددــــــحت:٥4 ةداملا
ةطلسلاوةيلاملا ريزو نيب ةكرتشم تاميلعت بجومب ،ةجاحلا
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا
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،موــــــــسرملا اذهل ةفلاخملا ماــــــــــكحألا لك ىغلت:64 ةداملا
خّرؤملا2٩–6٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم اميس الو

قلعتملاو6٩٩١ ةنس سرام3 قفاوملا6١٤١ ماع لاّوش٤١ يف
،مهتامولعم ديدجتو مهاوتسم نيسحتو نيفظوملا نيوكتب
.مّمتملاو لّدعملا

ةّيمسّرلا ةدـيرــــجلا يف موــــــسرـــملا اذـــــه رـــــشني:٧4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةـــــّجحلا يذ٤ يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––
ماع ةّجحلا يذ4 يفخّرؤم٥٩١-0٢ مقر يذيفنتموسرم

مّمتيولّدعي ،0٢0٢ ةنس ويلوي٥٢ قفاوملا١44١
عيبر٩٢ يفخّرؤملا٥0–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا
يذلا6١0٢ ةنس رياني0١ قفاوملا٧34١ ماع لوألا
ةــــعاـــنــــصلاو ةــــحاـــيـــسلا رـــيزو تاـــــيـــحالــــص دّدـــــحـــي
.ةيديلقتلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيديلقتلا ةعانــــصلاو ةحايــــسلا ريزو رــــيرــــقت ىلع ءانب –
،يلئاعلا لمعلاو

3٤١و٤–٩٩ ناــتداــــــملا امـــيــــس ال ،روـــــــتـــسدلا ىلع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73–٩١ مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعتنمضتملاو

يف خّرؤملا36١–٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٥٠–6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
يذلا6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،ةــيدــيــلــقــتــلا ةـــعاـــنصلاو ةـــحاـــيسلا رـــيزو تاـــيـــحالص دّدـــحـــي
،لّدعملا

:يتأي ام مسري

ماكحأ ضــعب مّمــتـــــيو موـــــــــسرــــملا اذه لّدعي: ىلوألا ةّداملا
ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا٥٠ –6١ مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١

٥٠–6١ مقر يذيــفــــنتلا موــــسرـــملا ةيمست لّدــعت :٢ ةّداملا
ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا

:يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو6١٠2

ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤم٥٠ –6١ مقر يذيفنت موسرم“
ريزو تايحالص دّدحي6١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا73٤١
.“يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

يذيفنتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت:3 ةّداملا
٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا٥٠–6١ مقر
:يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو حرتقي: ىلوألا ةّداملا“
ططخمو ةـموكـحلل ةـماعلا ةـسايـسلا راطإ يف ،يلئاعلا لمعلاو
ةحايـسـلا نيداـيـم يف ةـيـنـطوـلا ةـساـيـسلا رـصاـنـع اـهـلـمـع
اهقيبطت ةعباتم ىلوـتيو ،يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا ةعانصـلاو
.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط اهتبقارمو

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

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأ لّدعت:4 ةّداملا
٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا٥٠–6١ مقر
:يتأي امك رّرحتو،هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس رياني

ةـــيدـــــيلقـــتلا ةعاـــنـــصلاو ةحاـــيــسلا رــــيزو سراــــــمي:2 ةّداملا“
تائـيهـلاو تاـعاطـقـلا عم لاصتالاب ،هتايحالص يلئاعلا لمعلاو
نيدايم يف ةمادتسملا ةيمنتـلا روظنم نم اقالطنا ،ةينعملا
.“يلئاعلا لمعلاوةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

مقر يذيــــفـــنتلا موـــسرملا ماــــكحأ نمــــض جردــــت :٥ ةّداملا
رياني٠١ قفاوملا73٤١ ماع لوألا عيبر٩2 يف خّرؤملا٥٠ –6١

:يتأي امك رّرحت رّركم٥ ةدام ، هالعأ روكذملاو6١٠2 ةنس

،يلئاعلا لمعلا لاجم يف ريزولا فلكي: رركم٥ ةّداملا“
لكايهلاوريبادتلاوتاءارجإلالك حارتقاوروصتوةردابملاب
.يلئاعلا لمعلل ةينطولا ةسايسلا ذيفنت دسجت يتلا

:يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

لمعلا ريوطتوميظنتل ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ–
،اهذيفنت نامضو ،يلئاعلا

دادـــــعإب ،ةيــــنــــعملا تاعاـــــطقلا عم قيــــــسنتلاب ،ةردابملا–
ريوطتوةيقرتب ةقلعتملا تاءارجإلاو لامعألاوتاسايسلا
،يداصتقالاويعامتجالا هجامدإويلئاعلا لمعلا

لمعلاب صاخلا دصرلاوتامولعملل ماظن عضو ىلع رهسلا–
،هب ةقلعتملا ةيعاطقلاتاساردلاب ةردابملاويلئاعلا

تايلمعلا لكب ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةردابملا–
ليومتلا تايلآ فلتخم لالغتساوعضواهتعيبط نم يتلا
،يلئاعلا لمعلا عم مءالتت يتلا




