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تارارق
 سرام 92 خيراتب ةدقعنملا ةينلعلا هتسلج يف ينطولا يبعشلا

 ةدقعنملا ةينلعلا هتسلج يف ةمألا سلجم ةقداصمو 22٠2 ةنس
 ةيناملربلا ةرودلا لالخ اذهو ،22٠2 ةنس ليربأ 91 خيراتب
 ،12٠2 ةنس ربمتبس 2 خيراتب تحتتفا يتلا ،12٠2-22٠2

 ةيروتسدلا ةمكحملل ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ ثيح –
 قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
 هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنا
.روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا ماكحأل اقبط ءاج ،روتسدلل

: عوضوملا ثيح نم
 : يوضعلا نوناقلا ناونع صخي اميف : الوأ
 ةداملا صن نم ةريخألا ةرقفلا تايضتقمل اقباطم ءاج –

 .روتسدلا نم ٠81
 يوـــضعلا نوــــناقلا تارـــــيشأتب قـــــلعتي اــــميف : ايناث

: راطخإلا عوضوم
 : ةيروتسدلا تاءانبلاب قلعتي اميف – ١
: ةيتآلا داوملا ةفاضإ نّيعتي –
،عوضوملا سفنب اهقلعتل ارظن اهيترقفب اهركذ 371 ةداملا –
 ةيروتسدلا ةمكحملا رادصإ لاجآ اهديدحتل ٤91 ةداملا –

،اهتارارقل
 بوـــــلطملا باــــصنلا اــــهديدحتل )2 ةرـــــقفلا( 791 ةداــــملا –

 ةــبــقارمب ةــقــلــعــتملا اــهــتارارــق ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا ذاــخـــتال
.روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم

: ةينوناقلا تايضتقملاب قلعتي اميف  – ٢
 قلعتملا يوضعلا نوناقلا عوضخل رظنلابو هنأ ثيح –

 ةمكحملا لبق نم روتسدلل هتقباطم ةباقرل يئاضقلا ميظنتلاب
 ناونع تحت حيرصتلا ةريخألا هذه تلجس نيأ ةيروتسدلا
 خرؤملا 11-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا ءاغلإب ةيماتخلا ماكحألا

 ٥٠٠2 ةنس ويلوي 71 قفاوملا 62٤1 ماع ةيناثلا ىدامج ٠1 يف
 2٠-89 مقر يوضعلا نوناقلاو ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو
 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا

،ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملاو
 ةيانع ةيروتسدلا ةمكحملا هجوت ،كلذ ىلع اــــسيسأتو –

.رابتعالا نيعب كلذ ذخأ عّرشملا
 عوــضوم يوــضعلا نوـــناقلا داوــم صـــخي اـــميف : اثلاث

: راطخإلا
 عوضوم يوضعلا نوناقلا نم ٣ ةداملا صخي اميف –

: راطخإلا
 راـيـتـخا ىلإ تراــشأ روــتـسدــلا نــم ٠81 ةداــمـلا نأ ثــيــح –

،ءاضقلا كلس جراخ مهتاءافك مكحب تايصخش )6( تس

ةيروتسدلا ةـمكـحـملا

 ٣٤٤١ ماع لاوش ٣٢ يف خرؤم ٢٢ /د م ر /د م.ق / ٣0 مقر رارق
 ةقباطم ةـبقارمب قــلعتي ،٢٢0٢ ةـــنس وياـــم ٤٢ قـــفاوملا
 ءاضعأ باختنا قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقــلا
 ،هـلـمعو هميـظـنت دــعاوــقو ءاـضــقـلل ىلــعألا سلجملا
.روتسدلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروتسدلا ةمكحملا ّنإ
 ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر نم راطخإ ىلع ءانب –

 ليربأ 72 يف ةخرؤم ةلاسرب ،روتسدلا نم )٥ ةرقفلا( ٠91 ةداملا
 ةيروتسدلا ةمكحملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسمو ،22٠2 ةنس
 ةبقارم دصق كلذو ،9٥ مقر تحت 22٠2 ةنس ليرفأ 82 خيراتب
 ءاضعأ باختنا قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم
 ،روتسدلل هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا

 بجر 12 يف خرؤملا 21-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا يغلي يذلاو
 ةليكشتب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع
 ،هتايحالصو هلمعو ءاضقلل ىلعألا سلجملا

 87و 2٤و )٤ ةرقفلا( ٤3 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
 171و 861و ٥61و 8٤1و ٥٤1و ٤٤1و 3٤1و )3و 2 نيترقفلا( ٠٤1و
 ٤91و )٥ ةرــــــقــــــفلا( ٠91و 281و )٥و 3و 2 تارــــــــــقــفلا( 971و 371و
،هنم ٥22 و

 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 7 يف ةخرؤملا ةلوادملا ىلع ءانبو –
 يف ةيروتسدلا ةمكحملا لمع دعاوقل ةددحملا 22٠2 ةنس ويام 8
،روتسدلل ةيوضعلا نيناوقلا ةقباطم ةباقر لاجم

 ،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو –
 ،ةلوادملا دعبو –
: لكشلا ثيح نم
 باختنا قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا نأ ثيح –

 يذلاو هلمعو هميظنت دعاوقو ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ
 ٥2٤1 ماع بجر 12 يف خرؤملا 21-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا يغلي
 سلجملا ةليكشتب قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا
 رداـب ،راـطـخإلا عوضوــم هــتاــيــحالصو هــلــمــعو ءاضقــلــل ىلعألا

 ذخألا دعب ءارزولا سلجم ىلع لوألا ريزولا هعورشم عاديإب
 سلجملا بتكم ىدل اقحال هعاديإ متو ،ةلودلا سلجم يأرب
،روتسدلا نم 3٤1 ةداملاب المع ،ينطولا يبعشلا

 ءاضعأ باختنا قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا نأ ثيح –
 ضورعملاو هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا

 لصح ،روتسدلل هتقباطم ةبقارمل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع
 سلجملا ةقداصم ىلع روتسدلا نم )2 ةرقفلا( ٠٤1 ةداملل اقبط
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 ةيروتسدلا ةمكحملل ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ : ايناث
 قرط ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
 ،هـلــمـعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنا

 ،روــتـسدــلا نـــم )٥ ةرـقـفــلا( ٠91 ةداـــمــلا ماـــكــحأل اـــقـيـبـطــت مـت
.روتسدلل قباطم وهف

 : عوضوملا ثيح نم

 يوــــــضعلا نوــــناقلا تارـــــيشأتب قـــــلعتي اـــــميف : الوأ
:راطخإلا عوضوم

 : ةيروتسدلا تاءانبلاب قلعتي اميف –

 روـــتسدلا نـــم )2 ةرــــقفلا( 791و ٤91و 371 داوــــملا فاــــضت
.راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا تاءانبل

 عوضوم يوـضعلا نوـــناقلا داوـــم صـــخي اـــميف : ايناث
: راطخإلا

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم )2 ةرقفلا( 3 ةداملا دعت –
 : يتأي امك اهتغايص داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم ،راطخإلا
.“ ... مهتاءافك مكحب تايصخش )6( تسو ،... سلجملا مضي“

 عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا( 71 ةداملا دعت –
 ظـفـحـتـلا ةاـعارـم ةـطـيرش ،روـتسدـلـل اـيـئزـج ةـقـباـطـم ،راــطــخإلا
.هالعأ راثملا

.رارقلا اذهب ةيروهمجلا سيئر غّلبي : اثلاث

 ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : اعبار
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

 ةدـــقعنملا اـــهتسلج يف ةـــيروتسدلا ةـــمكحملا تــــلوادت اذـــهب
.22٠2 ةنس ويام ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع لاوش 32 خيراتب

ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر

جاحلب رمع

،اوضع ،يوالسع ىليل

،اوضع ،هـللا دعس يرحب

،اوضع ،سانم حابصم

،اوضع ،يدوليم يلاليج

،اوضع ،راونل وب نيدلا لامأ

،اوضع ،وبع نب ةحيتف

،اوضع ،فيرخ باهولا دبع

،اوضع ،رامع سابع

،اوضع ،نيكوسأ ظيفحلا دبع

،اوضع ،فايضوب رامع

.اوضع ،سافرطوب دمـحم 

 نوــناـــقـــلا نــم )2 ةرــــقــفــلا( 3 ةداــملا يـف عّرـــشـملا نأ ثــيــح –
 تايصخش“ ةرابــع لــمعـتـسا ،راـطــخإلا عوــضوـــم ،يوـضــعـلا

 يذلا روتسدلا يف دراولا مكحلا فلاخ دق نوكي كلذـبو ،”ةينطو
 ،مهتاءافك بسح هالعأ ةروكذملا تايصخشلا رايتخا ددحي
 يف ةدراوـلا تاراـبـعـلاــب دــيــقــتــلا عّرشملا ىلع نــّيــعــتــي كلذــل
.هالعأ ةروكذملا روتسدلا

 نوناقلا نم )ىلوألا ةرقفلا( ٧١ ةداملا صخي اميف –
: راطخإلا عوضوم يوضعلا

 ديدحت عّرشملا صاصتخا يف لخدي ناك اذإ هنأ ثيح –
 تايضتقمل اقفو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنا قرط

 بجوتسي هنإف ،روتسدلا نم )ةريخألا ةرقفلا( ٠81 ةداملا
،ةيئاضقلا تاهجلا فلتخم ليثمت نامض هيلع

 )٥1( ةرشع سمخل عّرــشملا طارـــتشا ناـــك اذإ هـــنأ ثـــيح –
 حشرــتــلــل ءاضقــلا كلس يف ،لــقألا ىلع ،ةــيــلــعــف ةـــمدـــخ ةـــنس

 ةاضقـل ةـبسنـلاـب الوــبــقــم ءاضقــلــل ىلعألا سلــجملا ةــيوضعــل
 تاهجلاو ةيئاضقلا سلاجملاو ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا
 ةمكحملا نإف ،ةلودلا سلجم ةاضق ريغ ةيرادإلا ةيئاضقلا
 ىلع طرشلا اذه قيبطت نأ عّرشملا ةيانع تفلت ةيروتسدلا

 مرحي دق يداعلا يئاضقلا ماظنلل ةعضاخلا مكاحملا ةاضق
 دق اّمم ،ءاضقلل ىلعألا سلجملا لخاد ليثمتلا نم ةئفلا هذه
 ةاضق دوجو مدع ةلاح يف ليثمتلا يف ةاواسملا أدبمب سمي
 ىلع نورــفوــتــي نمم ةـــيـــئاضقـــلا تاـــهجلا هذـــه ىوـــتسم ىلع

،ةبولطملا ةمدخلا تاونس

 ليثمت داعبتسا فدهي ال عّرشملا دصق ناك اذإ هنأ ثيح –
 ددعلا رفوت ةلاح يف ءاضقلل ىلعألا سلجملا لخاد ةئفلا هذه
 ةدملا طرش نوفوتسي نّمم مكاحملا يف ةاضقلا نم يفاكلا
 ةــيروــتسد رــبــتــعـــت ةرـــيـــخألا هذـــه نإف ،ةداملا يف ةـــبوـــلـــطملا

.ظفحتلا اذه ةاعارم ةطيرش

 يوـــضعلا نوــــناقلا داوــــم يــــقاب صــــخي اــــميف : اـــعبار
: راطخإلا عوضوم

 يقاب ةفلاخم نياعت مل ةيروتسدلا ةمكحملا نأ ثيح –
 أدبم وأ مكح يأل ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم
.يروتسد

: بابسألا هذهل

: يتأي ام ررقت

: لكشلا ثيح نم

 ،يوضعلا نوناقلا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نإ : الوأ
 سلجملا ءاضعأ باختنا قرط ددحي يذلا ،راطخإلا عوضوم
 ماكحأل اقيبطت تءاج ،هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا
 ىلوألا تارقفلا( ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )3 ةرقفلا( ٠٤1 داوملا

.روتسدلل ةقباطم يهف )٤و 3و 2و
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نيناوق
 2٤٤1 ماع لاوش 72 يف خرؤملا 9٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –

 تامولعملا ةيامحب قلعتملاو 12٠2 ةنس وينوي 8 قفاوملا
،ةيرادإلا قئاثولاو

 ،ةلودلا سلجم يأر ىلع ءانبو –

 ،ناملربلا ةقداصم دعبو –

،ةيروتسدلا ةمكحـملا رارقب ذخألا دعبو –

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لوألا بابلا

ةــــماع ماــكحأ

 باختنا قرط يوضعلا نوناقلا اذه ددحي : ىلوألا ةّداملا
 ،هلـمـعو همـيظـنت دـــعاوــقو ءاــضـقـلل ىلـعألا سـلـجـملا ءاـــضــعأ

 بــلـص يف ىعدي يذلا ،روتسدلا نم ٠81 ةداملا ماــكـحأل اقـبــط
.”سلجملا“ صـنلا

 ةيصخشلاـب عـتـمـتي ،ةـلــقـتـسـم ةـــئـيـه ســلـجـملا : ٢ ةّداملا
.يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا

 سأرــي ،روـتـسدــلا نــم ٠81 ةداـملا ماـكـحأل اــقــبـط : ٣ ةّداملا
 )62( نيرـشعو ةـتـس مـضـي يذــلا سـلـجملا ةـيروـهـمجلا سـيئر
.اوضع

 ،سيئرلل ابئان ،ايلعلا ةمكحـملل لوألا سيئرلا سلجملا مضي
 مهباختنا متي ايضاق )71( رشع ةعبسو ،ةلودلا سلجم سيئرو
 اذه نم ٤1و 31 نيتداملا ماكحأ يف ةددحـملا تايفيكلل اقبط

 مكحب تايصخش )6( تسو ،ةلاحلا بسح ،يوضعلا نوناقلا
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا سيئرو مهتاءافك

 ةاعارم عم ،رئازجلا ةنيدمب سلجملا رقم ددحي : ٤ ةّداملا
.روتسدلا نم 89 ةداملا ماكحأ

يناثلا بابلا

سلجملا ءاضعأ ةاضقلا باختنا

لوألا لصفلا

هئاضعأ باختنا تايفيكو سلجملاب ةيوضعلا

لوألا مسقلا

سلجملاب ةيوضعلا

 اهتدم ،ةدحاو ةدهعب سلجملاب ةيوضعلا ددحت : 5 ةّداملا
 .ديدجتلل ةلباق ريغ ،تاونس )٤( عبرأ

 .مهيفلختسم بيصنت دنع سلجملا ءاضعأ ةدهع يهتنت

 ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٧٢ يف خرؤم ٢١–٢٢ مقر يوضع نوناق
 باختنا قرط ددحي ،٢٢0٢ ةنس وينوي ٧٢ قفاوملا
 هـمـيــظــنــت دــعاوــقو ءاضقــلــل ىلعألا سلــجملا ءاضعأ

.هلمعو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 )3و 2 ناترقفلا( ٠٤1 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
 361و 8٤1و ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )2 ةرقفلا( 1٤1و
 ٤91و )٥ ةرقفلا( ٠91و 281و 181و ٠81و 371و 271و ٥61و
،هنم )2 ةرقفلا( 791و

 ةــــيــــندملا قوــــقحلاــــب قــــلــــعــــتملا يلودــــلا دــــهــــعـــــلا ىضتـــــقمبو –
 ممألل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع قفاوملا ةيسايسلاو
 هـــيــــلإ تمضنا يذــــلا 6691 ةـــنس رــــبــــمسيد 61 موــي ةدــحـــتملا
 يف خرؤملا 76–98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا

،9891 ةنس ويام 61 قفاوملا 9٠٤1 ماع لاوش 11

 رفص ٤ يف خرؤملا 1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 تاصاصتخاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا 91٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

 يف خرؤـملا 11–٤٠ مــقر يوـضـــعـلا نوـــناــقـــلا ىضـــتـــقــمبو –
 نمضتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قـفاوملا ٥2٤1 ماع بـجر 12
 ،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

 يف خرؤملا 21–٤٠ مـقر يوـضــعـلا نوـــناـــقــلا ىضـــتـــقــمبو –
 قلعتملاو ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قـفاوملا ٥2٤1 ماع بـجر 12
 ،هتايحالصو هلمعو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ليكشتب

 يف خرؤـملا 21–11 مــقر يوـضــعــلا نوـــناـــقــلا ىــضـتـقــمبو –
 ددحي يذلا 11٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 23٤1 ماع نابعش ٤2
 ،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحـملا ميظنت

 يف خرؤــمـلا ٠1–22 مــقر يوــضــعـلا نوـــناــــقــلا ىــضـتقـمـبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9
  ،يئاضقلا ميظنتلاب

 مرـحـم ٤2 يف خرؤملا 12–٠9 مــقر نوــناـــقــلا ىــضـتـقمـبو –
 ةبساحـملاب قلعتملاو ٠991 ةنس تشغ ٥1 قفاوملا 11٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

 91٤1 ماع رفص ٤ يف خرؤملا 2٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيرادإلا مكاحـملاب قلعتملاو 8991 ةنس ويام ٠3 قفاوملا

 رــفـص 81 يـف خرؤــمـلا 9٠–8٠ مـــقر نوـــناـــقــلا ىــضــتـقـمبو –
 نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف ٥2 قفاوملا 92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا
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 : ةيتآلا تالاحلا يف سلجملاب ةيوضعلا يهتنت : ٢١ ةّداملا

 ،ةيوضعلا ةدم ءاهتنا –

 ،ةافولا –

 ،ةلاقتسالا –

 ،ينعملا بلط ىلع ءانب دعاقتلا ىلع ةلاحإلا –

 ،ةيوضعلا ةفص بحس –

 رذـع نودـب سلـجــمــلــل نيتــيــلاــتــتــم نيترود نــع باــيــغــلا –
.عورشم

 ىلع هضرعي يذلا سلجملا سيئر ىلإ ةلاقتسالا بلط مدقي
 يفو ،هميدقت خيراتل ةيلاوملا ةرودلا يف هيف لصفلل ريخألا اذه
 ةلاقتسالا ربتعت ةروكذملا ةرودلا يف بلطلا يف تبلا مدع ةلاح
 .ةلوبقم

 اقفو هتيوضع ةيهتنملا بختنملا وضعلا فالختسا متي
.هالعأ 6 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل

يناثلا مسقلا

سلجملا ءاضعأ باختنا تايفيك

 ءاضعألا )٥1( رشع ةسـمخلا ةاـضـقلا بـختني : ٣١ ةّداملا
 : يتأي امك ،مهـئالمز لـبـق نم ،سـلجملا يف

 : ايلعلا ةمكحـملا ةاضق بختني )أ 

 نايضاق مهنيب نم ،ايلعلا ةمكحـملا نم ةاضق )3( ةثالث –
 .ةماعلا ةباينلا نم )1( دحاو ٍضاقو ،مكحلل )2( نانثا

 : ةلودلا سلجم ةاضق بختني )ب

 نايضاق مهنيب نم ،ةلودلا سلجم نم ةاضق )3( ةثالث –
 .)1( ةلود ظفاحمو ،مكحلل )2( نانثا

 : ةيئاضقلا سلاجملا ةاضق بختني )ج

 مــهــنــيــب نــم ،ةــيــئاضقــلا سلاــجملا نــم ةاضق )3( ةـــثالـــث –
 .ةماعلا ةباينلا نم )1( دحاو ٍضاقو ،مكحلل )2( نانثا نايضاق

 : ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا ةاضق بختني )د

 ريغ ،ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا نم ةاضق )3( ةثالث –
 ظفاحمو ،مكحلل )2( نانثا نايضاق مهنيب نم ،ةلودلا سلجم
.ةلود

 : مكاحـملا ةاضق بختني )ـه

 يئاضقلا ماظنلل ةعباتلا مكاحـملا نم ةاضق )3( ةثالث –
 )1( دحاو  ٍضاقو ،مكحلل )2( نانثا نايضاق مهنيب نم ،يداعلا

.ةماعلا ةباينلا نم

 بتــكـملاو يـنـطوــلا ســلـجمـلا ءاـضــعأ بـخـتـــني : ٤١ ةّداملا
 ،ةاضقلل يباقنلا ليكشتلل ةيباقنلا عورفـلا ءاــسؤرو يذـيـفـنـتلا

.)2( ناـنـثا ناـيـضاــق مهنيب نم

 ىعدي ،ةدهعلا ءاهتنا لبق بصنم روغش ةلاح يف : 6 ةّداملا
 يضاق وأ مكحلا يضاق ،ةلاحلا بسحو اهمامتإ يقابلا ةرتفلل
 يباقنلا ليكشتلا لثمم وأ ةلودلا ظفاحم وأ ةماعلا ةباينلا
 ةاضقلا ةمئاق يف تاوصألا رثكأ ىلع لصحت يذلا ةاضقلل
 .مهباختنا متي مل نيذلا

 لـك ءاـنـثأ يلزاــنــت بيــترــت بسح ةروــكذملا ةــمــئاــقــلا دــعــت
 .باختنا

 دنع رغاشلا بصنملا يف ينعملا يضاقلا بيصنت متي
.روغشلا لوصحل ةيلاوملا ةرودلا حاتتفا

 باــخـتنالل حــشرـتـلا نــم فــلـخـتسـملا وــضـعـلا مرــحــي ال
 زواــجتت ال هفالختسا ةدم تناك اذإ ام ةلاح يف ،سلجملاب

.)1( ةدحاو ةنس
 طبترملا رجألا لماك سلجملا ءاضعأ ىضاقتي : ٧ ةّداملا

 .سلجملاب مهنييعت دنع اهنوسرامي اوناك يتلا ةفيظولاب
 ضيوعت نم سلجملا ءاضعأ ديفتسي ،كلذ ىلع ةوالعو

.ميظنتلا قيرط نع هعفد تايفيكو هتميق ددحت صاخ
 لالخ ةيرح لكب مهئارآ نع سلجملا ءاضعأ ربعي : ٨ ةّداملا

 .سلجملا تارود
 ةسراممل تاليهستلا لك نم سلجملا ءاضعأ ديفتسي

 ،ةلودلا ةيامح نم نوديفتسي امك ،مهتيوضع ةدم لالخ مهماهم
 تاديدهتلاو فذقلا نم ،اهتبسانمب وأ/و مهماهم ةسرامم ءانثأ

.اهتعيبط تناك اّيأ تاءادتعالاو
 اوديفتسي نأ سلجملاب ءاضعألا ةاضقلا نكمي ال : ٩ ةّداملا

 ريغ ،مهتدهع ةرتف لالخ لقنلا وأ ةفيظولا يف ةيقرتلا نم
 طورشلا سلــــجملاــــب وضعــــلا يضاــــقـــــلا يف ترـــــفوـــــت اذإ ،هـــــنأ
 ىلإ ،ةــيــلصألا هــتــبـــتر يف ةـــيـــقرـــتـــلـــل ةـــيساسألا ةـــيـــنوـــناـــقـــلا

 ةدملا يف نوناقلا ةوقب ىقري هنإف ،ىلعأ ةبتر وأ ةعومجم
.بولطملا ددعلا نع ادئاز ناك ولو ،ايندلا

 ةيّرسو ظفحتلا بجاوب سلجملا ءاضعأ مزتلي : 0١ ةّداملا
 نوعلطي يتلا قئاثولا وأ تامولعملا ءاشفإ مدعبو ،تالوادملا

 اذه ىقبيو ،اهتبسانمب وأ/و مهماهم ةسرامم ءانثأ اهيلع
 .سلجملاب مهتيوضع ةدم ءاهتنا دعب ىتح اًــيراس مازتلالا

 هتابجاوب سلجملا ءاضعأ دحأ لالخإ ةلاح يف : ١١ ةّداملا
 بحس سلجملا نكمي ،هالعأ ٠1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
 .ةلوادم بجومب هنم ةيوضعلا

 ةلاح يف سلجملاب وضعلا يضاقلا ةيوضع ديمجت نكمي
 يوضعــلا نوــناــقــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا هــتاــبــجاوــب هــلالـــخإ
 هفلم يف لصفلا ةياغ ىلإ ءاضقلل يساسألا نوناقلا نمضتملا
 سفــنــل اــقــفو هــنــم ةــيوضعــلا بحست نأ نــكـــمـــيو ،يبـــيدأتـــلا
 يف ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا لاكشألا

 .هيلع ةيبيدأت ةبوقع عيقوت ةلاح
 سيئرلا بئان وأ هسيئر فرط نم سلجملا راطخإ متي

 .هالعأ نيتروكذملا نيتلاحلا يف
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 لالخ حشرتلا بلط يف مئادلا بتكملا لصفي : 0٢ ةّداملا
 .هدورو خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع

 ،تاحيشرتلا باب لافقإ دعب ،سلجملل مئادلا بتكملا دعي
 ةينوناقلا طورشلا مهيف رفوتت نيذلا نيحشرتملا ةمئاق
 .يدجبألا بيترتلا بسح ،يوضعلا نوناقلا اذه يف ةددحـملا

 يف ينعملا ىلإ غّلبيو ،ابّبسم حشرتلل ضفر لك نوكي
 .هرودص خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ لجأ

 لجأ يف مئادلا بتكملا مامأ ضفرلا رارق يف ملظتلا زوجي
 .هغيلبت خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ

 نم مايأ )٥( ةسمخ لجأ يف ملظتلا يف مئادلا بتكملا لصفي
.هميدقت خيرات

 بتكملا رارق يف نعطي نأ ينعملا نكمي ،ضفرلا ةلاح يفو
 خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ لالخ ،ةلودلا سلجم مامأ مئادلا

 يف لصفلل ،هالعأ ةددحـملا ةلهملا ءاهتنا خيرات نم وأ هغيلبت
.ملظتلا وأ حشرتلا تابلط

 مايأ )٥( ةسمخ لجأ لالخ نعطلا يف ةلودلا سلجم لصفي
 .هليجست خيرات نم

 يئاضقلا مسرلا نم ةلودلا سلجم مامأ عوفرملا نعطلا ىفعي
.ٍماحمب ليثمتلا بوجو نمو

 ةيئاهنلا مئاوقلا سلجملل مئادلا بتكملا طبضي : ١٢ ةّداملا
 يف ةروكذملا ةيباختنالا بتاكملا ىلإ اهلسريو ،نيحشرتملل
 ةسمخ لبق بصنت نأ بجي يتلا ،هاندأ ٥2 ىلإ 22 نم داوملا

 .عارتقالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )٥1( رشع

 ىلع نيحشرتملا مئاوق ةيباختنالا بتاكملا ءاسؤر رشني
 ،لقألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخ لبق ةيئاضقلا تاهجلا ىوتسم
.باختنالل ددحـملا خيراتلا نم

يناثلا مسقلا

باختنالا بتاكم

 بتكم ايلعلا ةمكحـملا ىوتسم ىلع أشني : ٢٢ ةّداملا
 ةمكحـملا ةاضق تيوصت ةيلمعب فلكي ،باختنالل طلتخم
 يف ةاضقلاو ،قاحلإ ةيعضو يف مه نيذلا ةاضقلاو ايلعلا

 : نم لكشتي ،ةيئاضقلا تاهجلا جراخ ةمدخ ةيعضو

 ،اسيئر ،لقألا ىلع ،ةفرغ سيئر ةبترب  ٍضاق –

 ،سيئرلل اًبئان ،ماع ٍماحم ةبترب  ٍضاق –

.اوضع ،نيراشتسملا ديمع –

 يضاقلا اهسرامي يتلا ةيلعفلا ةفـيظوـلاــب دـتـعـي : 5١ ةّداملا
 .نيحشرتملا ةمئاق يف ليجستلل هحشرت بلط ميدقت موي

 ةبسنلاب اهسرام ةفيظو رخآو اهزوحي يتلا ةبترلاب دتعيو
 حشرتي يتلا ةئفلا ديدحتل قاحلإ ةيعضو يف دوجوملا يضاقلل
.اهليثمتل

يناثلا لصفلا

باختنالا ةيلمع ريسو ميظنت

لوألا مسقلا

حـشرـتـلا

 ةبقارمو ميظنت سلجملل مئادلا بتكملا ىلوتي : 6١ ةّداملا
.هالعأ 31 ةداملا يف نيروكذملا سلجملا ءاضعأ ةاضقلا باختنا

 ،سلـجـملاـب ةــيوــضعـلل حــشرـتـلل الــهؤــم نوــكـي : ٧١ ةّداملا
 ،ةيلعف ةمدخ ةنس )٥1( ةرشع سمخ ةدم سرام مسرمٍ ضاق لك
 .ءاضقلا كلس يف ،لقألا ىلع

 ،ةيبيدأت تابوـقـع مـــهدـــض تردــــص نـــيذــلا ةاـضــقــلا نأ ريـغ
 ةددحـملا طورشلا بسح مهرابتعا در دعبّ الإ حشرتلا مهنكمي ال

 .ءاضقلل يساسألا نوناقلا نمضتملا يوضعلا نوناقلا يف

 ةيوضعل حشرتلا ايظفحت نيفوقوملا ةاضقلل زوجي ال
.سلجملا

 ةسرامم هل قبس يذلا يضاقلا ،حشرتلل الباق نوكي ال امك
.سلجملا يف رثكأ وأ ةدهع

 يضاقلا ماهم ءاهنإ ةلاح يف ايغال حشرتلا ربتعي : ٨١ ةّداملا
 نيحشرتملا ةمئاق طبض دعب ،يظفحتلا هفيقوت وأ ينعملا

.سلجملل مئادلا بتكملا لبق نم

 ءاضعأ باختنا خيرات نع مئادلا بتكملا نلعي : ٩١ ةّداملا
 ةدهعلا ءاهتنا خيرات نم ،لقألا ىلع ،)2( نيرهش لبق سلجملا
 .تاحيشرتلا ميدقت لجأ ددحيو ،ةيراجلا

 لالخ ينعملا لبق نم هيلع اعّقوم حشرتلا بلط لسري
 سيئر ىلإ حشرتلا نع نالعإلا خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع لجأ
 ةيئاضقلا ةهجلا يسيئر قيرط نع سلجملل مئادلا بتكملا
 .لصو لباقم بلاطلا اهيلإ يمتني يتلا

 قاحلإ ةيعضو يف مه نيذلا ةاضقلل ةبسنلاب بلطلا مدقي
 .لصو لباقم يجردتلا مّلسلا قيرط نع

 بتكملا سيئر مامأ ةرشابم حشرتلا بلط ميدقت نكمي
 وأ ةيئاضقلا ةهجلا مالعإ متيو ،لصو لباقم سلجملل مئادلا
 .كلذب يضاقلا اهب سرامي يتلا ةسسؤملا

 ماكحألل اقفو اينورتكلإ حشرتلا بلط ميدقت نكمي امك
.سلجملل يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا
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 حلاصل ،لزعملاب يّرسلا عارتقالاب ةيباختنالا ةيلمعلا متتو
 .اهلغش بولطملا بصانملا ددع دودح يف رثكأ وأ حشرتم

 نيحشرتملا وأ حشرتملا مسا ىلع ءاقبإلاب باختنالا نوكي
 .نيحشرتملا ءامسأ يقاب بطش عم ،ةلاحلا بسح ،نينثالا

 ةهج يأ نم اـًـيضاق ،اًيباتك ،ضّوفي نأ حشرتم لكل زوجي
 بتكم لك يف باختنالا ةيلمع روضحل هنع الثمم ةيئاضق
 بتكملا ىلإ ضّوفملا مسا غّلبي نأ حشرتملا ىلعو ،باختنا
 خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخ لبق سلجملل مئادلا
 .ينورتكلإلا قيرطلا اهيف امب ةحاتملا قرطلا لكب كلذو عارتقالا

.ةينقت ةنامأب ةناعتسالا باختنالا بتكم سيئر نكمي

 .ةحاتملا لاصتالا لئاسو عيمج بتكملا فرصت تحت عضوت

 ريغ ضيبأ فرظ لخاد تيوصتلا قاروأ عضوت : 0٣ ةّداملا
 .دحاو جذومن ىلعو غمدم ريغو فافش

 فافش قودنص يف عارتقالا موي تيوصتلا قاروأ عدوت
 صوصنملا باختنالا بتاكم ءاضعأ ةبقارمو فارشإ تحت
 .هالعأ ٥2 ىلإ 22 نم داوملا يف اهيلع

 )8٤( نيعبرأو ٍنامث لبق ،سلجملل مئادلا بتكملا لسري
 ىلإ ،نيبخانلا ةمئاق ،عارتقالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،ةعاس
 .باختنالا بتاكم

 ةــمــئاــق يف دراوــلا هــمسا لـــباـــقـــم بخاـــن  ٍضاـــق لـــك عـــّقوـــي
.هلكوم مسا مامأ ليكولاو نيبخانلا

 ةكراشملا عاديتسا ةيعضو يف نيدوجوملا ةاضقلل زوجي ال
 .عارتقالا ةيلمع يف

 ةنماثلا ةعاسلا نم ،دحاو موي يف عارتقالا ةيلمع ىرجت
 مئادلا بتكملا نكميو ،الاوز )٥1 : ٠٠( ةثلاثلا ىلإ احابص )8.٠٠(
 بلط ىلع ءانب ،رثكألا ىلع ،)2( نيتعاسب تقولا ددمي نأ

 .ينعملا باختنالا بتكم سيئر

 ماكحألل اقفو ،ينورتكلإلا قيرطلاب تيوصتلا متي نأ نكمي
.سلجملل يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا

 باــخـتنالا هـيـلـع رذـــعـتي يذــلا يضاــقــلـل زوــجـي : ١٣ ةّداملا
 توـصـيـل هراتـخـي يذــلا يــضاــقـلل ةــلاــكو حــنـمي نأ ،اـيـصـخش
 ةمئاقلا سفن يف الجسم ريخألا اذه نوكي نأ ةطيرش ،هـناـكــم
 .ةيباختنالا

 ،لكوملا فرط نم عّقوتو ةرح ةقرو ىلع ةلاكولا ررحت
 ةيئاضقلا ةهجلاو لكوملا مساو ليكولا مسا نمضتت نأ بجيو
 يأ سيئر اهيلع رشؤيو ،امهنم دحاو لك اهيلإ يمتني يتلا

 .ةيئاضق ةهج

 بــتــكـــم ،ةـــلودـــلا ســلـجـم ىوـتــسم ىلــع أــشــنــي : ٣٢ ةّداملا
 ،ةـــلودــلا سـلـجـم ةاــضق تـــيوصــت ةــيـلـمـعــب فـلـــكــي باـخـتنا

 : نـم لــكـشـتيو

 ،اسيئر ،لقألا ىلع ،ةفرغ سيئر ةبترب  ٍضاق –

 ،سيئرلل ابئان ،دعاسم ةلود ظفاحم ةبترب  ٍضاق –

.اوضع ،نيراشتسملا ديمع –

 بتكم يئاضق سلجم لك ىوتسم ىلع أشني : ٤٢ ةّداملا
 مكاحـملاو سلـجملا ةاـضـق تــيوـصـت ةـيـلـمـعب فــلكي ،باختنا
 : نم لكشتيو ،هل ةعباتلا

 ،اسيئر ،لقألا ىلع ،سلجملاب ةفرغ سيئر ةبترب ٍ ضاق –

 اـبـئاــن ،ســلجـملا ىدـــل دـــعاـســم ماــــع بـــئاــن ةــبـترــب ٍضاــق –
 ،سـيـئرـلل

.اوضع ،مكاحـملا ةاضق نيب نم  ٍضاق مدــقأ –

 ةـــــيرادإ ةــــــمـــكـــحـــم لـــــك ىوـتـــســــم ىلــــع أـــــشــــنــــي : 5٢ ةّداملا
 ةــصاـخلا تيوصتلا ةيلمعب فلكي باختنا بتكم ،فاـــنئتسالل
 ةـــيرادإلا مـــكاحـــملاو فاـنـئـتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا ةاــضـقـب
 : نم لكشتيو ،اـهـل ةــعـباـتــلا

 ةيرادإلا ةمكحـملاب ،لقألا ىلع ،ةفرغ سيئر ةبترب ٍ ضاق –
،اسيئر ،فانئتسالل

 ةيرادإلا ةمكحـملاـب دـــعاــسـم ةـــلود ظــفاحـم ةــبــترــب ضاق –
 ،سيئرلل ابئان ،فانئتسالل

.اوضع ،ةيرادإلا مكاحـملا ةاضق نيب نم ضاق مدقأ –

 صوصـنـملا باـخـتنالا بــتاــكـم ءاـضــعأ نــّيــعــي : 6٢ ةّداملا
 كرتـشم ررـقـم بــجوــمب ،هالــعأ ٥2 ىلإ 22 نــم داوملا يف اـهـيـلـع
.ةينعم ةيئاضق ةهج لك يسيئر نم

 داوملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح نيعي : ٧٢ ةّداملا
 ءاضعألا فالختسال نويطايتحا ةاضق ،هالعأ ٥2 ىلإ 22 نم
 .مهل عنام ثودح وأ مهبايغ ةلاح يف نييلصألا

 ةليكشتلا ةمئاق قيلعتب باختنا بتكم لك سيئر موقي
.بتكملا لخدمب بتكملا ءاضعأل ةيطايتحالاو ةيلصألا

 باخـتـنالا بـــتاــكــم ءاــضــعأ نوــكــي نأ زوــجــي ال : ٨٢ ةّداملا
 نمض نم ،هالعأ ٥2 ىلإ 22 نم داوملا يف اهيلع صوصنملا
.سلجملاب ةيوضعلل نيحشرتملا

ثلاثلا مسقلا

باختنالا ةيلمع ريس

 بخان  ٍضاق لكل باختنالا بتكم ءاضعأ مدقي : ٩٢ ةّداملا
 يمتني يتلا ةئفلا بسح نيحشرتملا ةمئاق عارتقالا موي
 يف ددحـملا جذومنلا بسح فرظب ةقفرم ،ريخألا اذه اهيلإ
 .هاندأ ٠3 ةداملا
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 ددع ربكأ ىلع لصحتملا حشرتملا ،ازئاف دعي : ٧٣ ةّداملا
.تاوصألا نم

 حشرتملا ازئاف ربتعي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يف
.ءاضقلا كلس يف ةيمدقأ رثكألا

 ،ازئاف ابختنم ربتعي ،ةيمدقألا يف يواستلا ةلاح يفو
.انس ربكألا حشرتملا

 ،ةيئاهنلا تاباختنالا جئاتن مئادلا بتكملا نلعي : ٨٣ ةّداملا
 لك ىوتسم ىلع اهرشن متيو ،سلجملا سيئر ىلإ اهلسريو
.سلجملل ينورتكلإلا عقوملا ىلع اذكو ةيئاضقلا تاهجلا

 باختنالل ةيئاهنلا جئاتنلا يف نعطلا نكمي : ٩٣ ةّداملا
 نالعإلا خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ لجأ لالخ ،ةلودلا سلجم مامأ

.اهنع

 مايأ )٥( ةسمخ لجأ لالخ نعطلا يف ةلودلا سلجم لصفي
.هليجست خيرات نم

 يئاضقلا مسرلا نم ةلودلا سلجم مامأ عوفرملا نعطلا ىفعي
.ٍماحمب ليثمتلا بوجو نمو

ثلاثلا بابلا

هلمعو سلجملا ميظنت يف

لوألا لصفلا

سلجملا ميظنت

 ،ةــماــع ةــناـــمأو ،اــمـئاد اــبـــتـكـم ســلـجـملا مــضــي : 0٤ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع اهماهمو اهددع ددحي تاــيرــيدــمو

 نيب نــم ،هـــل ةــسـلـج لوأ يـف سـلـجملا بختـــنـي : ١٤ ةّداملا
.ءاضعأ )8( ةينامث نم فلأتي امئاد ابتكم ،ةاضقلا هئاضعأ

.مئادلا بتكملا سلجملا سيئر بئان سأري

 ةياهن ىلإ مهماهم ةيدأت يف مئادلا بتكملا ءاضعأ رمتسي
.مهتدهع ةدم

 نوعضويو ،مهتدهع ةسراممل مئادلا بتكملا ءاضعأ غرفتي
 يأ ةسرامم مهل زوجي الو ،ةمدخ ةيعضو يف نوناقلا ةوقب
 نم صيخرت دعب سيردتلا ةنهم ءانثتساب رخآ ينهم طاشن
.سلجملا سيئر بئان

 سلجملا بختني ،مئادلا بتكملا يف بصنم روغش ةلاح يفو
 ةــلاــح بتــكملا ةــنــياــعــم دــعــب ةرود لوأ يف اــفـــلـــخـــتسم اوضع
.روغشلا

 ،سلجملا وضع كولس ةنّودم عورشم مئادلا بتكملا دعي
 صوصنملا ماكحألل اقفو سلجملا ةقداصم ىلع هضرعيو
.يلخادلا هماظن يف اهيلع

 بتكم يف لمعتست ةدحاو ةلاكوّ الإ ليكولا حنمي نأ نكمي ال
 .لكوملا هعبتي يذلا باختنالا

 يضاقلا سفنل ةحونمملا تالاكولا ددع زواجتي نأ نكمي ال
.ةدحاو ةلاكو

 تقولا ءاهتنا دعب ةرشابم تاوصألا زرف أدبي : ٢٣ ةّداملا
 .باختنالا ةيلمعل ددحـملا

 بتكمب لجسم بخان يأو مهيلثمم وأ نيحشرتملا نكمي
.زرفلا ةيلمع روضح باختنالا

 قفو زرفلاب ارضحم باختنا بــتــكــم لـــك ررـحـي : ٣٣ ةّداملا
 هجو ىلع نمضتي ،سلجملل مئادلا بتكملا نم دعم جذومن
 : يتأي ام ،صوصخلا

،نيبخانلا ددع –

،اهنع ربعملا تاوصألا ددع –

 ،حشرتم لك اهيلع لصحت يتلا تاوصألا ددع –

 ،ةاغلملا قاروألا ددع –

.ءاضيبلا قاروألا ددع –

 ةيأ لمحت يتلا وأ ةقزمملا تيوصتلا قاروأ ،ةاغلم ربتعت
 قوفي نيحشرتملا نم اددع نمضتت يتلا قاروألاو ،ةظحالم
 ةفرظألا اذكو مهباختنا بولطملا ءاضعألا ددع نع لقي وأ

 .ةيماظنلا ريغ

 .ضيبأ اتيوصت ةغرافلا ةفرظألا ربتعت

 ىلوألا ظفحت ،ةيلصأ خسن )3( ثالث يف زرفلا رضاحم ررحت
 ،سلجملل مئادلا بتكملل مّلست ةيناثلاو ،باختنالا بتكمب
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ىلإ ةثلاثلا لسرتو

 تاجاجتحالا زرفلا رضحم نمضتي نأ بجي : ٤٣ ةّداملا
.ءاضتقالا دنع ،مهولثمم وأ نوحشرتملا اهنع ربعي يتلا

 زرف رضحم باختنالا بتكم ءاضعأ دحأ لقني : 5٣ ةّداملا
 تيوصتلا قاروأب اقفرم سلجملل مئادلا بتكملا ىلإ تاوصألا

.تالاكولاو

 ةيئاهنلا جـئاـتـنلا عـمـجـب مــئادـــلا بــتـكـملا موــقــي : 6٣ ةّداملا
 تاوصألا ددعو نيحشرتملا ءامسأ نمضتت مئاوق عضوو
 يلزانتلا بيترتلا بسح مهنم دحاو لك اهيلع لصحت يتلا

 ررحيو ،زرفلا رضاحمب درت دق يتلا تاجاجتحالا ةسارد دعب
.سلجملا سيئر ىلإ هنم ةخسن لسرت كلذب رضحم
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 ةضيرعلا لحم عئاقولا نأ سلجملا نياع اذإ : ٩٤ ةّداملا
 ريبادتلا ذختي هّنإف ،يضاقلا ةيلالقتساب ايلعف اساسم لكشت
 : ةيتآلا

 ىوعدلا كيرحت لجأ نم ةصتخملا ةماعلا ةباينلا راطخإ –
 افصو لمحت ساسملا عوضوم عئاقولا تناك اذإ ،ةيمومعلا

،ايئازج

 تناك اذإ ،ةضيرعلا لحم نوعلا اهعبتي يتلا ةهجلا راطخإ –
،ايبيدأت اعباط لمحت ساسملا عوضوم عئاقولا

 عوضوم عئاقولا تناك اذإ ،ةـيـبيدأـتـلا هــتـطـلس ةــسراــمـم –
. ٍضاق نع ةرداص ساسملا

يناثلا مسقلا

مهتيقرتو مهلقنو ةاضقلا نييعت

 نيحشرـملا تاـفـلـم ةــساردـــب ســـلجملا صتخي : 05 ةّداملا
.اهنأشب لوادتلاو ءاضقلا كلس يف نييعتلل

 اذـــه يـف اهـيـلـع صوــصـنملا طورــشـلا مارـتـحا ىلــع رــهـســيو
 نوناقلا نمضتملا يوضعلا نوناـقــلا يـفو ،يوـضـعلا نوـناـقــلا
.ءاضقلل يساسألا

 ،ةاضقلا لقن تابلطو تاحارتقا سلجملا سردي : ١5 ةّداملا
.اهنأشب لوادتيو

 ريياعم ،ةاضقلا لقن تابلط ةسارد يف ،رابتعالا نيعب ذخأيو
 مهتلاحو ،مهتيمدقأو ةينهملا مهتءافك اهنم اميس ال ،ةيعوضوم
 نملو مهلافطألو مهجاوزألو مهل ةيحصلا ةلاحلاو ،ةيلئاعلا

.مهتلافك تحت مه

 ةرورضو بصانملا روغش ةمئاق كلذك سلجملا يعاريو
.ةحلصملا

 ةاضـقـلا تاــفــلم يـف رــظنلاـب ســلــجملا صتخي : ٢5 ةّداملا
 ليجستلا طورـش مارتـحا ىلــع رـهـسـيو ،ةـيـقرـتلل نيحشرملا

 طيقنتلاو ةيمدقألا طورش اهنم اميس ال ،ليهأتلا ةمئاق يف
 يوضعلا نوناقلا يف هيلع صوصنم وه امل اقفو ،مييقتلاو
.ءاضقلل يساسألا نوناقلا نمضتملا

 ،ةـنـس لـــك نــم ربــمـسـيد 13 دــنـع لـيـهأــتـلا ةـمــئاــق طــبـضــت
 خيراتل يلاوملا مويلا نم ءادتبا ةـيـقرتلا ناـــيرــس رــثأ نوـكــيو
.ةمئاقلا هذه قلغ

 رشع ةسمخ ،ليهأتلا ةمئاق ،ابوجو ،مئادلا بتكملا رشني
 لكب ،سلجملا ةرود داقعنا خيرات لبق ،لقألا ىلع ،اموي )٥1(
.سلجملل ينورتكلإلا عقوملا ىلع اهنم اميس ال ،قرطلا

 .ةماع ةنامأ سلجملا فرصت تحت عضوت : ٢٤ ةّداملا

 ،يساـئر موــسرـــم بـــجوـــمب ،سـلـجـملل ماـــعـلا نيـــمألا نــّيــعـي
 ةبترلا نم ةيناثلا ةعومجملا ىلإ نيمتنملا ةاضقلا نيب نم
.ةمدخ ةيعضو يف عضويو ،لقألا ىلع ،ىلوألا

 ماعلا نيمألا ىضاقتي ،هتفيظوب طبترملا بترملا ىلع ةوالع
 نم 7 ةداملا يف هيلع صوصنملا صاخلا ضيوعتلا سلجملل

.يوضعلا نوناقلا اذه

.سلجملا ةينازيمل فرصلاب رمآلا سلجملل ماعلا نيمألا دعي

يناثلا لصفلا

سلجملا لمع

 )1( ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف سلجملا عمتجي : ٣٤ ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،لقألا ىلع ،رهشأ )3( ةثالث لك

 ءانب ةيئانثتسا تارود يف سلجملا عمتجي نأ نكمي امك
 يثلث بلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت هسيئر نم ءاعدتسا ىلع
.هئاضعأ )2/3(

 لامعأ لودج هبئان وأ سلجملا سيئر طبضي : ٤٤ ةّداملا
 اقفو مئادلا بتكملا عم كارتشالاب هريضحت دعب تارودلا

 ءاضعألا عيمج ىلإ غّلبيو ،سلجملل يلخادلا ماظنلا ماكحأل
.ينورتكلإلا قيرطلا كلذ يف امب قرطلا لكب

 )2/3( يثلث روضحبّ الإ سلجملا تالوادم حصت ال : 5٤ ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ

 ،تاوــصألا ةــيــبـلغأـــب ســلـجـمــلا تارارـــق ذــخــتـت : 6٤ ةّداملا
.سيئرلا توص حّجري تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو

لوألا مسقلا

يضاقلا ةيلالقتسا ةيامح

 يأل هضرعت ةلاح يف سلجملا يضاقلا رطخي : ٧٤ ةّداملا
 اـهـيـف ددحت ةــبــبسم ةضيرــع بجومب ،هــتــيــلالــقــتساــب ساسم
.اهنع رداصلا ةهجلاو ساسملا هجوأ

 لكب ،سلجملل مئادلا بتكملا سيئر ىلإ ةضيرعلا هجوت
.ينورتكلإلا قيرطلا كلذ يف امب ،ةحاتم ةليسو

 ،هـــئاــضـعأ دــحأ مئادلا بــتـكــملا ســيــئر نـــّيـعــي : ٨٤ ةّداملا
 اهيضتقت يتلا ةيرورضلا تاقيقحتلاو تايرحتلاب ماـيــقـلـل
 عامس كلذ يف امب ،هالعأ 7٤ ةداملا يف ةروكذملا ةضيرعلا ةسارد
.هعامس يف ةرورض ىري نم لكو ينعملا يضاقلا

 تاقيقحتلاو تايرحتلا جئاتنو ةضيرعلا بتكملا ليحي
.سلجملا ىلع
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 ،ةيبيدأتلا هتليكشت يف سلجملا سيئر نّيعي : ٩5 ةّداملا
 ،قيقحتلل يئاهنلا ريرقتلا هيقلت نم مايأ )٥( ةسمخ لالخ
 وأ هتمهمب ريرقت ميدقت لجأ نم ،رّرقمك سلجملا ءاضعأ دحأ
.ءاضتقالا دنع يليمكت قيقحتب مايقلل

 سلجملا ءاضعأ ةاضقلا نيب نم رّرقملا يضاقلا نييعت متي
 ةفيظو وأ/و ةعومجمو ةبتر سفن يف ،لقألا ىلع ،نيبترملا
.ايبيدأت عباتملا يضاقلا

 يف رّرقملا وضعلا مساب ايبيدأت عباتملا يضاقلا غّلبي
 ةلهم لالخ رّرقملا يضاقلا ّدرب بلط ميدقت هل قحيو ،هتيضق
.ريخألا اذه مساب هغيلبت خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع

 لـجأ يف درــلا بـلط يـف يـبـيدأــتـلا سـلـجـملا ســيـئر لـصـفــي
.بلطلا عاديإ خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ

 ةياغ ىلإ تاءارجإلا فاقيإ درلا بلط ميدقت ىلع بترتي
.هيف لصفلا

 ينعملا يضاقلا عمسي نأ ررقملا وضعلا نكمي : 06 ةّداملا
 يف ىري صخش لك اذكو ،ريخألا اذه نم بلطب وأ ايئاقلت

 يف هقيقحت متخيو ،ديفم ءارجإ لكب موقيو ،ةرورض هعامس
.مئادلا بتكملا ىدل هعدوي يلامجإ ريرقتب لاوحألا لك

 ةيبيدأتلا هتليكشت يف سلجملا سيئر هجوي : ١6 ةّداملا
 لامعألا لودج نم ةخسنب اقفرم سلجملا ءاضعأل ًءاعدتسا

.ةسلجلا داقعنا خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع لبق كلذو

 سلجملا مامأ ينعملا يضاقلا لثمي نأ بجي : ٢6 ةّداملا
 عادـــيإ خـــيراـــت نـــم )2( نارــــهش هاصقأ لــــجأ لالــــخ ،يبــــيدأتــــلا
.مئادلا بتكملا ةنامأ مامأ قيقحتلل يئاهنلا ريرقتلا

 هتليكشت يف سلجملا مامأ ينعملا يضاقلا ءاعدتسا متي
 نأ هل قحيو ،همامأ ايصخش لوثملاب مزلم وهو ،ةيبيدأتلا

.ٍماحمب وأ هئالمز دحأب نيعتسي

 ايباتك بلطي نأ هنكمي ،هبايغل ارربم ارذع يضاقلا مّدق اذإ
 هنع عفادملا فرط نم هليثمت لوبق يبيدأتلا سلجملا نم
.ةيبيدأتلا ىوعدلا يف رظنلا لصاوتي ،ةلاحلا هذه يفو

 ةيبيدأتلا ىوعدلا يف لصفلا يبيدأتلا سلجملل زوجي
 ءاعدتسالاب هغيلبت ةحص نم ققحتلا دعب يضاقلا بايغ مغر
.هب مدقت يذلا رذعلا ضفر ةلاح يف وأ

 عالطالا هنع عفادملا وأ/و ينعملا يضاقلل قحي : ٣6 ةّداملا
 اذهل هفرصت تحت عضوي نأ بجي يذلا يبيدأتلا فلملا ىلع
 ،لقألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخ لبق سلجملا ةنامأ ىدل ضرغلا

.ةسلجلا دقع موي نم

 ةمئاق يف نيجردملا ريغ ةاضقلا ملظت يف سلجملا لصفي
.اهرشن خيرات يلت يتلا ةرودلا لالخ ليهأتلا

 ةقلعتملا ةينهملا تايعضولا عيمج يف سلجملا لصفي
.ةاضقلل يفيظولا راسملاب

 ظفاح ،لدعلا ريزو فرط نم سلجملا تالوادم ذيفنت متي
.ماتخألا

ثلاثلا مسقلا

ةاضقلا طابضنا ةباقر

 ،سلجملا ايلعلا ةمكحـملل لوألا سيئرلا سأري : ٣5 ةّداملا
 تاعباتملا يف لصفلل ةيبيدأتلا هتليكشت يف عمتجي امدنع
.ةاضقلا دض ةذختملا ةيبيدأتلا

 رطخملا ىواكشلاو تاغالبلا مئادلا بتكملا سردي : ٤5 ةّداملا
 باونلاو ءاسؤرلاو ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لبق نم اهب
 ةلودلا يظفاحمو ءاسؤرو ةيئاضقلا سلاجملا ىدل نيماعلا
 هضّرعت يعّديٍ ضاقتم يأ وأ فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا ىدل
 راــطخإ وأ اــهـظـفـح ررــقـيو ،يـضاـقــلا نــع رداــص فــسـعـت ىلإ
.اهنأشب قيقحت حتفل لدعلا ةرازوــل ةــماـعــلا ةيــشـتـفملا

 ،ريخألا اذه يأر عالطتسا دعب ،مئادلا بتكملا سيئر نكمي
.اتقؤم ينعملا يضاقلا فيقوت

 ،رهشأ )٤( ةعبرأ هاصقأ الجأ تاقيقحتلا ىدعتت ّالأ بجي
 ةبسنلاب رهشأ )8( ةينامثو ،ايظفحت افوقوم يضاقلا ناك اذإ
.فوقوملا ريغ يضاقلل

 بتكملا سيئر ىلإ هجوي يئاهن ريرقتب قيقحتلا متتخي
 ظفحب ّامإ فلملاب فلكملا شتفملا تاحارتقاب اعوفشم ،مئادلا
.ةيبيدأتلا ةعباتملاب وأ فلملا

 ينعملا يضاقلا ةلاحإ مئادلا بتكملا ررقي امدنع : 55 ةّداملا
 فلكملا شتفملا ىلوتي ،ةيبيدأتلا هتليكشت يف سلجملا مامأ
 ماعلا شتفملا هنّيعي يذلا شتفملا ،كلذ رذعت اذإ ،وأ فلملاب
.همامأ ةيبيدأتلا ىوعدلا ةرشابم ،لدعلا ةرازول

 لودج ايلعلا ةمكحـملل لوألا سيئرلا ددحي : 65 ةّداملا
 كلذب ملعيو ،ةيبيدأتلا هتليكشت يف سلجملا تاسلج لامعأ

.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

 يف سلجملا ةنامأ سلجملل ماعلا نيمألا ىلوتي : ٧5 ةّداملا
 هــعـّقويو ةسلج لك نع ارضحم رّرحيو ،ةيبيدأتلا هتليكشت
.سيئرلا عم

 فلمب يضاقلل يصخشلا فلملا قفري نأ بجي : ٨5 ةّداملا
.ةيبيدأتلا ىوعدلا

.ةيمومعلا ىوعدلاب ةطبترم ريغ ةيبيدأتلا ىوعدلا
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 ةقلعتملا ةماعلا لئاسملا لوح سلجملا راشتسي : ٣٧ ةّداملا
.يئاضقلا ميظنتلاب

 صصختملا نيوكتلاو رمتسملا نيوكتلا ىلع سلجملا رهسي
.مهكرادم ديدجتو ةاضقلل

 نيمألا هّرضحي يذلا هتينازيم عورشم ىلع سلجملا قداصي
 هلمعل ةيرورضلا ةيلاملا تادامتعالا لجستو ،سلجملل ماعلا

.ةلودلل ةماعلا ةينازيملاب

 لئاسملا لوح تايصوتو تاحارتقاو ءارآ سلجملا يدبي
.هتايحالص راطإ يف جردنت يتلا

عبارلا بابلا

ةيماتخو ةفلتخم ماكحأ

 )1/3( ثلثو نيبختنملا ءاضعألا )1/3( ثلث ددجي : ٤٧ ةّداملا
 يــباــقـنلا ليـكـشـتلا ءاــضــعأ )1/2( فـصـنو ،نينــّـيـعملا ءاضـعألا
 سلــجملا ءاضعأل يلوألا بيصنتلا نم )2( نيتنس دعب ،ةاـضـقـلل
 ،يوـــضــعــــــــــــلا نوـــناـــقــلا اذـــه رودـــص دـنـع مــهــتدـــهــــــــــــع ةـــيراــســلا

.هيف ةدّدحمـلا تايـفـيـكـلل اــقــفو

 يتلا ةعرقلا قيرط نع مـهفالختسا بجاولا ءاضعألا ددحي
 ،دــيدـجـتلا خـــيراـــت نـــم )2( نــيرـــهـش لـبــق ســلـجـملا اـــهيرــجــي
.سلجملل يلخادلا ماظنلا يف ةدّدحمـلا تايفيكلل اقفو

 هيلع صوصنملا ديدجتلا دعب سلجملا يف ةيوضعلا دّدجت
 اقفو باختنالا قيرط نع ،ةدهعلا ءاهتنا دنع ةداملا هذه يف

.يوضعلا نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألل

 نوناقلا اذهل ةـفـلاــخملا ماــكــحألا عــيــمـج ىغــلــت : 5٧ ةّداملا
 21–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ماكحأ اهنم اميس الو ،يوضعلا
 ٤٠٠2 ةنس ربمتبس 6 قفاوملا ٥2٤1 ماع بجر 12 يف خرؤملا

 هــلـمــعو ءاــضـــقــلل ىلـــــعألا ســـــلـــجـــــملا لــــيـــــكــــشـتــب قـــــلــعـــــتـــــملاو
.هــتاــيــحالــصو

 نيح ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت ةيقيبطتلا هصوصن نأ ريغ
 نكت مل ام ،يوضعلا نوناقلا اذهل ةيقيبطتلا صوصنلا رودص
.هعم ةضراعتم

 ةيمسرلا ةديرجلا يف يوضعلا نوناقلا اذه رشني : 6٧ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 قــفاوـــمـلا 3٤٤1 ماــــــع ةدــــــعــقــلا يذ 72 يـف رــــئازـــجلاـــب رّرــح
.22٠2 ةنس وينوي 72

نوبت ديجملا دبع

 ررقملا وضعلا ةوالت دعبو ةسلجلا حاتتفا رثإ : ٤6 ةّداملا
 لئاسوو هتاحيضوت ايبيدأت عباتملا يضاقلا مدقي ،هريرقت
.هيلإ ةبوسنملا عئاقولا نأشب هعافد

 اوـــهـــجوـــي نأ عـــفادملاو شتـــفملاو سلـــجملا ءاضعأ نـــكـــمـــي
 ءاهتنا دعب ةديفم اهنوري يتلا ةلئسألا يضاقلا ىلإ ةرشابم
.هعامس نم سيئرلا

 ،سلجملا ةلوادم ايبيدأت عباتملا يضاقلاو شتفملا رضحي ال
.رارقلا قوطنم عامسل ريخألا اذه ىلع ىداني هنأ ريغ

 هتليكشت يف ،سلجملا تارارق نوكت نأ بجي : 56 ةّداملا
 يبيدأتلا سلجملا سيئر لبق نم ةعّقومو ةللعم ،ةيبيدأتلا

.ةسلجلا نيمأو

 سيئر فرط نم يبيدأتلا لاجملا يف سلجملا تارارق ذفنت
.يبيدأتلا سلجملا

 نأ ،ةيبـيدأتلا هتليكشت يف ،سلجملا نكمي ال : 66 ةّداملا
 صوــصنملا تابوقعلا ىوس ايبيدأت نادملا يضاقلا ىلع ّطلسي
 يساـسألا نوــناــقــلا نـمـضـتـملا يوــضـعـلا نوــناـقــلا يـف اــهـيـلـع
.ءاضقلل

 ،ةيبيدأتلا هتليكشت يف ،سلجملا تارارق نوكت : ٧6 ةّداملا
.ةلودلا سلجم مامأ ضقنلاب نعطلل ةلباق

 ،تاونس )3( ثالث رورمب ةيبيدأتلا ىوعدلا مداقتت : ٨6 ةّداملا
.عئاقولا باكترا خيرات نم ءادتبا

عبارلا مسقلا

سلجملل ىرخأ تايحالص

 هيلع قداصـيو ،يلــخادــلا هــماــظن سـلـجـملا ّدــعــي : ٩6 ةّداملا
 ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنت ةلوادمب

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا

 هعفري ،هطاشن لوح ايونس اريرقت سلجملا ّدعي : 0٧ ةّداملا
.ةيروهمجلا سيئر ىلا

 عزوت ،هطاشنب ةصاخ ةيرشن سلجملا ّدعي : ١٧ ةّداملا
.ينورتكلإلا هعقوم ىلع رشنتو ةيئاضقلا تاهجلا ىلع

 ىلع ،ةلوادم بجومب ،قداصيو سلجملا دعي : ٢٧ ةّداملا
 نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةاضقلا ةنهم تايقالخأ ةنّودم
.ءاضقلل يساسألا نوناقلا نمضتملا يوضعلا

 ةيمسرلا ةديرجلا يف ةاضقلا ةنهم تايقالخأ ةنّودم رشنت
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل


