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نيناوق
 ٣441 ماــــــع ةّجـــــــحلا يذ ٣1 يف خرؤـــــم ٣1-٢٢ مــــــقر نوـــــناـــــق

 نوناقلا مّمتيو لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٢1 قفاوملا
 قفاوملا ٩٢41 ماع رفص ٨1 يف خرؤملا ٩٠–٨٠ مقر
 تاءارجإلا نوناق نمضتملاو ٨٠٠٢ ةنس رياربف 5٢
.ةيرادإلاو ةيندملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 )2 ةرقفلا( 1٤1و 931 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
 ٠71و 961و 861و 561و 8٤1و 5٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و
،هنم 522و 971و 771و 571و 171و

 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 خرؤملا 21–11 مــقر يوـــضـعـلا نوـــناـــقــلا ىــضــتــقـمبو –
 ددحي يذلا 11٠2 ةنس ويلوي 62 قفاوملا 23٤1 ماع نابعش ٤2
،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحـملا ميظنت

 يف خرؤملا ٠1-22 مــــقر يوــــضـعلا نوناــــقــلا ىـــضــتـقـــمبو –
 قلعتملاو 22٠2 ةنس ناوج 9 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 9
  ،يئاضقلا ميظنتلاب

 ةيناثلا ىدامج 22 يف خرؤملا 2٠–19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةصاخلا دعاوقلا ددحي يذلا 1991 ةنس رياني 8 قفاوملا 11٤1 ماع
،لّدعملا ،ءاضقلا ماكحأ ضعب ىلع ةقبطملا

 رـفــص 81 يـف خرؤــملا 9٠–8٠ مــقر نوــناـــقــلا ىــضـتـقــمبو –
 نوــناــق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 يناثلا عيبر 11 يف خرؤملا 3٠–51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةنرصعب قلعتملاو 51٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا 63٤1 ماع
،ةلادعلا

 يناثلا عيبر 11 يف خرؤملا ٤٠–51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 دعاوقلا ددحي يذلا 51٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا 63٤1 ماع
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 : هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 نوناقلا ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠–8٠ مقر

.ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو 8٠٠2 ةنس

 خرؤملا 9٠–8٠ مقر نوناقلا نم 33 ةّداملا لدعت : ٢ ةّداملا
 8٠٠2 ةـــنس رــــيارــــبــــف 52 قــــــــــفاوملا 92٤1 ماـــــــع رــــــــفص 81 يف

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

 ماكحأب ىواعدلا عيمج يف ةمكحـملا لصفت : 33 ةّداملا“
.”فانئتسالل ةلباق

 نم لوألا بابلا نم عبارلا لصفلا ممتيو لدعي : ٣ ةّداملا
 رفص 81 يف خرؤملا 9٠–8٠ مـقر نوـناقلا نم يـناثلا باـتكلا

 ،هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع
 : يتأي امك ررحيو

 عبارلا لصفلا“

يراجتلا مسقلا يف

”ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملاو 

لوألا مسقلا

يراجتلا مسقلا يف

لوألا عرفلا

 يعونلا صاصتخالا يف

 تاعزانملا يف رظنلاب يراجتلا مسقلا صتخي : 135 ةّداملا“
 نم رركم 635 ةّداملا يف ةروكذملا كلت ءانثتساب ،ةيراجتلا

.”نوناقلا اذه

يناثلا عرفلا

 يميلقإلا صاصتخالا

.”)رييغت نودب( : 235 ةّداملا“

ثلاثلا عرفلا

ةليكشتلا يف

.”درف ٍضاق نم يراجتلا مسقلا لكشتي : 335 ةّداملا“

عبارلا عرفلا

ةموصخلا يف

 عازنلا ضرع يراجتلا مسقلا سيئر ىلع بجي : ٤35 ةّداملا“
.ةطاسولا ىلع اقبسم
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 ةيراجتلا ةمكحـملا سيئر ددحي : 3 رركم 635 ةّداملا“
 ،ماسقألا ددع ،ةيروهمجلا ليكو يأر عالطتسا دعب ،ةصصختملا

.”يئاضقلا طاشنلا مجحو ةعيبط بسح ،رمأ بجومب
 عبارلا عرفلا

ةموصخلا يف

 يذلا حلصلا ءارجإ ىوعدلا ديق قبسي : ٤ رركم 635 ةّداملا“
 ةمكحـملا سيـــئر ىلإ مدـــقـــيو موصخلا دـــحأ نـــم بلــــطــــب مــــتــــي
 ،مايأ )5( ةسمخ ةدم لالخ نيعي يذلا ةصصختملا ةيراجتلا

 حلصلا ءارجإب مايقلل ةاضقلا دحأ ،ةضيرع ىلع رمأ بجومب
 يقاب حلصلا بلاط غّلبيو ،رهشأ )3( ةثالث زواجتي ال لجأ يف

.حلصلا ةسلج خيراتب عازنلا فارطأ
 صخش يأب ةناعتسالا ضرغلا اذهل نيعملا يضاقلا نكمي

 ريرحتب يهتني يذلا حلصلا ءارجإل هتدعاسمل ابسانم هاري
 ،طبضلا نيمأو عازنلا فارطأو يضاقلا نم عّقوي رضحم
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا دعاوقلل عضخيو

 ةمكحـملا مامأ ىوعدلا عفرت ،حلصلا ةلواحم لشف ةلاح يف
 دعاوقلل اقبط ىوعدلا حاتتفا ةضيرعب ةصصختملا ةيراجتلا
 مدع ةلئاط تحت ،ةقفرم نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

.”حلصلا مدع رضحمب ،الكش ىوعدلا لوبق
 ةمكحـملا مامأ ىوعدلا يف لصفلا متي : 5 رركم 635 ةّداملا“

 سلجملا مامأ فانئتسالل لباق مكحب ةصصختملا ةيراجتلا
.”نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا دعاوقلل اقفو ،يئاضقلا

 ةيراجتلا ةمكحـملا سيئر سرامي : 6 رركم 635 ةّداملا“
 ةمكحـملا سيــــئرــــل ةــــلــــكوملا تاــــيــــحالصلا لــــك ةصصخــــتملا
.ةيراجتلا تاعزانملا يف ةيداعلا

 نأ ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملاب مسق سيئر نكمي
 ةيظفحتلا وأ ةتقؤملا تاءارجإلا ،لاجعتسالا قيرط نع ،ذختي
 تاءارــــجإلا قــــفو عازـــــنـــــلا عوضوـــــم قوـــــقحلا ىلع ظاـــــفـــــحـــــلـــــل
.”ةصاخلا صوصنلاو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

 ةمكحـملا ىدل ةماعلا ةباينلا لثمي : 7 رركم 635 ةّداملا“
 يتلا ةمكحـملا ىدل ةيروهمجلا ليكو ةصصختملا ةيراجتلا

 اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو اهصاصتخا ةرئادب دجاوتت
 .”هنم ٠62و 952 نيتداملا يف اميس الو ،نوناقلا اذه يف

 5٠8و ٤٠8و 1٠8و ٠٠8و ٠٠6 داوملا ممتتو لدعت : 4 ةّداملا
 9٠–8٠ مقر نوناقلا نم ٤18و 318و 218و 118و 9٠8و 8٠8و
 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو
.يذيفنت دنسب ّالإ يربجلا ذيفنتلا زوجي ال : ٠٠6 ةّداملا“
...................)رييغت نودب 6 ىلإ 1 نم تاطملا(..................
 ةــيرادإلا مــكاحـملا تارارــــقو ةـــــيرادإلا مـــــكاحـملا ماــــكـــــحأ –7

.ةلودلا سلجمو فانئتسالل

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

 ،فارطألا لوبق ىلإ يراجتلا مسقلا مامأ ةطاسولا عضخت ال
.نوناقلا اذه نم ٤99 ةّداملا ماكحأل افالخ

 ةطاسولا ماكحأ يراجتلا مسقلا مامأ ةطاسولا ىلع قّبطت
 .”نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

 تاءارجإلا قفو يراجتلا مسقلا سيئر لصفي : 535 ةّداملا“
.”ةصاخلا نيناوقلاو يراجتلا نوناقلاو نوناقلا اذه يف ةدراولا

 .”)رييغت نودب( : 635 ةّداملا“

يناثلا مسقلا

ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا يف

لوألا عرفلا

 يعونلا صاصتخالا يف

 ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا صتخت : رركم 635 ةّداملا“
 : هاندأ ةروكذملا تاعزانملا يف رظنلاب

،ةيركفلا ةيكلملا تاعزانم –

 ءاكرشلا تاعزانم اميس ال ،ةيراجتلا تاكرشلا تاعزانم –
،تاكرشلا ةيفصتو لحو

،سالفإلاو ةيئاضقلا ةيوستلا –

،راجتلا عم ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاعزانم –

 تانيمأتلا تاعزانمو يوجلا لقنلاو ةيرحبلا تاعزانملا –
،يراجتلا طاشنلاب ةقلعتملا

.”ةيلودلا ةراجتلاب ةقلعتملا تاعزانملا –

 يناثلا عرفلا

يميلقإلا صاصتخالا يف

 ةـــيراـجـتلا ةــمـكحـــملا ىلـع قـــّـبـطـت : 1 ررـكــم 635 ةّداـملا“
 اــهيلع صوصنملا يميلقإلا صاصتخالا ماكحأ ةصصختملا

.”نوناقلا اذه يف

 ثلاثلا عرفلا

اهميظنتو ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا ةليكشت يف

 ةصصختملا ةيراجتلا ةمكحـملا لكشتت : 2 رركم 635 ةّداملا“
 نيدعاسم )٤( ةعبرأ ةدعاسمبو ٍضاق ةسائر تحت ماسقأ نم

 يأر مهل نوكيو ةيراجتلا لئاسملاب ةعساو ةيارد مهل نّمم
 ةددحـملا تايفيكلاو طورشلل اقفو نوراتخي نيذلاو ،يلوادت
 .ميظنتلا قيرط نع

 دــحأ باــيــغ ةــلاــح يف ،ةــحــيـــحص ةـــفصب ةـــمـــكحـملا دـقـعـنـت
.نيدعاسملا

 مــــتــــي ،رــــثــــكأ وأ )2( نينــــثا نــــيدــــعاسم باــــيــــغ ةــــلاــــح يفو
.“ )2( نييضاق وأ )1( ٍضاقب ،يلاوتلا ىلع ،مهفالختسا
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 تاهجلا نع ةرداصلا ماكحألا ذيفنت تالاكشإ ةدام يف –8
 يتلا ةيرادإلا ةيئاضقلا ةهجلا سيئر مامأ ،ةيرادإلا ةيئاضقلا

 اقفو ريخألا اذه لصفيو ،لاكشإلا عوضوم مكحلا اهنع ردص
 نم 536 ىلإ 136 نم داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل

 .”نوناقلا اذه

 ايميلقإ ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحـملا نوكت : 5٠8 ةّداملا“
 ةيفاضإلا تابلطلا يف ةصتخم ،ةيلصألا تابلطلا يف رظنلاب
 مكاحـملا صاصتخا يف لخدت يتلا ةلباقملا وأ ةضراعلا وأ
.ةيرادإلا

 ةيعرفلا لئاسملا يف رظنلاب اضيأ ةيرادإلا ةمكحـملا صتخت
.”ةيرادإلا ةيئاضقلا ةهجلا صاصتخا نم نوكت يتلا

 نيب صاصتخالا عزانت يف لصفلا لوؤي : 8٠8 ةّداملا“
 ةمكحـملا سفن صاصتخا ةرئادل نيتعبات نيتيرادإ نيتمكحم
.ةريخألا هذه سيئر ىلإ فانئتسالل ةيرادإلا

 نيتيرادإ نيتمكحم نيب صاصتخالا عزانت يف لصفلا لوؤي
 سيئر ىلإ فانئتسالل نيتيرادإ نيتمكحم صاصتخال نيتعبات
.ةلودلا سلجم

 ةيرادإ ةمكحم نيب صاصتخالا عزانت يف لصفلا لوؤي
.ةلودلا سلجم سيئر ىلإ فانئتسالل ةيرادإ ةمكحمو

 نيتيرادإ نيتمكحم نيب صاصتخالا عزانت يف لصفلا لوؤي
 ةلودلا سلجمو فانئتسالل ةيرادإ ةمكحم نيب وأ فانئتسالل
.”ةعمتجم هفرغ لكب ريخألا اذه صاصتخا ىلإ

 تابلطب ةيرادإلا ةمكحـــملا رــــطــــخـــــت اــــمدـــنـــــع : 9٠8 ةّداملا“
 ىلإ دوعي اهضعب ،ةطبترم اهنكل ،ىوعدلا سفن يف ةلقتسم
 ةمكحـملا صاصتــخا ىلإ دوـــعـــي رـــخآلا ضعـــبـــلاو اـــهصاصتـــخا
 عيمج ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر ليحي ،فانئتسالل ةيرادإلا

.فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا ىلإ تابلطلا هذه

 رظنلا ةبسانمب ،تابلطب ةيرادإلا ةمكحـملا رطخت امدنع
 تقولا سفن يف نوكتو ،اهصاصتخا يف لخدت ىوعد يف

 ماـمأ ةـعوـفرــم ىرــخأ ىوــعد يف ةــمدــقــم تاــبــلــطــب ةــطــبــترــم
 ليحي ،اهصاصتخا يف لخدتو ،فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا

 ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ تابلطلا كلت ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر
 .”فانئتسالل

 دحاو نآ يف ناتيرادإ ناتمكحم رطخت امدنع : 118 ةّداملا“
 صاصتـخالا يف لـخدـتو ةـطـبـترـم اـهـنـكـل ،ةـلـقـتسم تاــبــلــطــب
 تابلطلا كلت نيتمكحـملا اسيئر عفري ،امهنم لكل يميلقإلا
.فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر ىلإ

 ،فانئتسالل نيتيرادإ نيتمكحم صخي طابترالا ناك اذإو
 سلجم سيئر مامأ تابلطلا كلت نيتمكحـملا اسيئر عفري
.ةلودلا

 رمأب رخآلا سيئرلا ةيرادإ ةيئاضق ةهج لك سيئر رطخي
.ةلاحإلا

 يف ةماعلا ةيالولا تاهج يه ةيرادإلا مكاحـملا : ٠٠8 ةّداملا“
 تاهج ىلإ ةلكوملا تاعزانملا ءانثتساب ،ةيرادإلا تاعزانملا

.ىرخأ ةيئاضق

 مكحب ةجرد لوأ يف لصفلاب ةيرادإلا مكاحـملا صتخت 
 ةيالولا وأ ةلودلا نوكت يتلا اياضقلا عيمج يف فانئتسالل لباق
 ةيرادإلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا ىدحإ وأ ةيدلبلا وأ
 ةينطولا ةينهملا تامظنملاو ةينطولا ةيمومعلا تائيهلا وأ

.”اهيف افرط

 : يف لصفلاب كلذك ةيرادإلا مكاحـملا صتخت : 1٠8 ةّداملا“

 تارارــقــلا ةــيــعورشم صحــفو رــيسفــتو ءاــغــلإ ىواـــعد –1
 : نع ةرداصلا

 ىوتسم ىلع ةلودلل ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيالولا –
،ةيالولا

،ةيدلبلا –

،ةيوهجلا ةينهملا تامظنملا –

.ةيرادإلا ةغبصلا تاذ ةيلحـملا ةيمومعلا تاسسؤملا –

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

 ىواعدلا عفرت ،هالعأ 3٠8 ةّداملا ماكحأل افالخ : ٤٠8 ةّداملا“
 : هاندأ ةنيبملا داوملا يف ةيرادإلا مكاحـملا مامأ ابوجو

 عقي يتلا ةمكحـملا مامأ ،موسرلا وأ بئارضلا ةدام يف –1
،مسرلا وأ ةبيرضلا ضرف ناكم اهصاصتخا ةرئاد يف

 يف عقي يتلا ةمكحـملا مامأ ،ةيمومعلا لاغشألا ةدام يف –2
،لاغشألا ذيفنت ناكم اهصاصتخا ةرئاد

 مامأ ،اهتعيبط تناك امهم ،ةيرادإلا دوقعلا ةدام يف –3
 وأ دقعلا ماربإ ناكم اهصاصتخا ةرئاد يف عقي يتلا ةمكحـملا

،هذيفنت

 ةلودلا ناوعأ وأ نيفظوملاب ةقلعتملا تاعزانملا ةدام يف –٤
 ةيمومعلا تاسسؤملا يف نيلماعلا صاخشألا نم مهريغ وأ
 ناكم اهصاصتخا ةرئاد يف عقي يتلا ةمكحـملا مامأ ،ةيرادإلا

،مهتفيظو ةسرامم

 يف عقي يتلا ةمكحـملا مامأ ،ةيبطلا تامدخلا ةدام يف –5
 ،تامدخلا ميدقت ناكم اهصاصتخا ةرئاد

 ةينف تامدخ ريجأت وأ لاغشألا وأ تاديروتلا ةدام يف –6
 اهصاصتخا ةرئاد يف عقي يتلا ةمكحـملا مامأ ،ةيعانص وأ

 فارطألا دحأ ناك اذإ هذيفنت ناكم وأ قافتالا ماربإ ناكم
،هب اميقم

 وأ ةحنج وأ ةيانج نع مجانلا ررضلا ضيوعت ةدام يف –7
 اهصاصتخا ةرئاد يف عقي يتلا ةمكحـملا مامأ ،يريصقت لعف
،راضلا لعفلا عوقو ناكم
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 ٤38و 338و 238و 828و 518 داوملا ممتتو لدعت : 6 ةّداملا
 288و 878و 778و 578و 258و 158و 9٤8و 8٤8و ٠٤8و 738و
 خرؤملا 9٠–8٠ مقر نوناقلا نم 998و 298و 198و 688و 388و

 8٠٠2 ةـــنس رــــيارــــبــــف 52 قــــــــــفاوملا 92٤1 ماـــــــع رــــــــفص 81 يف
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

 ةضيرعب ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ ىوعدلا عفرت : 518 ةّداملا“
.”ينورتكلإلا قيرطلاب وأ ةيقرو

 نوكت امدنع ،ةصاخلا صوصنلا ةاعارم عم : 828 ةّداملا“
 ةغبصلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا وأ ةيدلبلا وأ ةيالولا وأ ةلودلا
 ةينهملا تامظنملاو ةينطولا ةيمومعلا تائيهلا وأ ةيرادإلا
ٍدم ةفصب ىوعدلا يف افرط ،ةيوهجلاو ةينطولا  ىعّدم وأ ٍعّ

 يلاولا وأ ينعملا ريزولا ةطساوب ،يلاوتلا ىلع ،لثمت ،هيلع
 ينوـــناـــقـــلا لـــثـــمملاو يدـــلــــبــــلا يبــــعشلا سلــــجملا سيــــئر وأ
 ةيمومعلا تائيهلاو ةيرادإلا ةغبصلا تاذ ةسسؤملل ةبسنلاب
.”ةيوهجلاو ةينطولا ةينهملا تامظنملاو ةينطولا

 : نيتيتآلا نيتلاحلا يف نعطلا لاجآ عطقنت : 238 ةّداملا“

،ةصتخم ريغ ةيئاضق ةهج مامأ نعطلا –1

.هتيلهأ رييغت وأ يعدملا ةافو –2

 : نيتيتآلا نيتلاحلا يف نعطلا لاجآ فقوتو

،ةيئاضقلا ةدعاسملا بلط –1

.”يئاجفلا ثداحلا وأ ةرهاقلا ةوقلا –2

 ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ةعوفرملا ىوعدلا فقوت ال : 338 ةّداملا“
 صنــي مــل اــم ،هــيــف عزاــنــتملا يرادإلا رارــقــلا ذــيــفــنـــت ةـــيرادإلا
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا

 ىلع ءانب ،رمأت نأ ةيرادإلا ةيئاضقلا ةهجلا نكمي ،هنأ ريغ
.”يرادإلا رارقلا ذيفنت فقوب ،ينعملا فرطلا بلط

 روكذملا ذيفنتلا فقو ىلإ ةيمارلا تابلطلا مدقت : ٤38 ةّداملا“
 اذه نم 919 ةداملل اقبط ةلقتسم ىوعدب ،هالعأ 338 ةّداملا يف

.نوناقلا

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

 رارقلا ذيفنت فقوب يضاقلا رمألا غيلبت متي : 738 ةّداملا“
 ةعاس )٤2( نيرشعو عبرأ لالخ ،لئاسولا عيمجب ،يرادإلا

 يتلا ةيرادإلا ةهجلا ىلإو نيينعملا موصخلا ىلإ ،هرودص نم
.هيف نوعطملا يرادإلا رارقلا تردصأ

 خيرات نم ءادتبا هيف نوعطملا يرادإلا رارقلا راثآ فقوت
 ىلإ ذيفنتلا فقو رمأ غيلبت وأ يمسرلا غيلبتلا ةعاسو
.هتردصأ يتلا ةهجلا

 ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ ذيفنتلا فقو رمأ فانئتسا زوجي
 هاصقأ لجأ لالخ ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا سلجم وأ فانئتسالل

.”هغيلبت خيرات نم اموي )51( رشع ةسمخ

 يف رــمأب فاــنــئتسالــل ةـــيرادإلا ةـــمـــكحـملا سيــــئر لصفــــي
 ةصتخملا مكاحـملا وأ ةمكحـملا ددحيو ،دجو نإ طابترالا
 سيئر مامأ نعطلل الباق رمألا نوكيو ،تابلطلا يف لصفلل
.ةلودلا سلجم

 ،دجو نإ ،طابترالا يف رمأب ةلودلا سلجم سيئر لصفي
 ةصتخملا فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا وأ ةمكحـملا ددحيو
.تابلطلا يف لصفلل

 ةــيــئاضقــلا تاــهجلا ىلإ طاــبــترالا يف لصاــفــلا رــمألا غــّلــبــي
.”ةينعملا ةيرادإلا

 اهيلع صوصنملا ةلاحإلا رماوأ ىلع بترتي : 218 ةّداملا“
.ةموصخلا يف لصفلا ءاجرإ ،هالعأ

 ةــــيرادإلا مــــكاحـملا ءاسؤر نـــــــــــع ةرداصلا رـــــــــــماوألا نوـــــــــــكـــــــــــت
.ةلودلا سلجم مامأ نعطلل ةلباق ،هالعأ ةروكذملا فانئتسالل

 ةروكذملا ةلودلا سلجم سيئر نع ةرداصلا رماوألا نوكتو
.”نعط يأل ةلباق ريغ ،هالعأ

 تابلطب ةيرادإلا مكاحـملا ىدحإ رطخت امدنع : 318 ةّداملا“
 ،فاـنـئتسالــل ةــيرادإلا ةــمــكحـملا صاصتــــخا نــــم اــــهــــنأ ىرــــت
 ىلإ لاجآلا برقأ يف فلملا ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر لّوحي
.فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا

 صاصتـــخالا يف فاـــنـــئتسالـــل ةـــيرادإلا ةـــمــــكحـملا لصفـــــت
 اهصاصتخا يف لخدي عازنلا نأ تأر اذإ عوضوملا يف لصفتو
 ةينعملا ةيرادإلا ةمكحـملا ىلإ ،ءاضتقالا دنع ،ةيضقلا ليحتو
.”كلذ سكع تأر اذإ اهنم ءزج يف وأ تابلطلا لك يف لصفلل

 فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت امدنع : ٤18 ةّداملا“
 ةــيرادإلا ةــمـــكحـملا ماـــــــمأ ةـــــــيضقـــــــلا لـــــــيحت ،صاصتــــــــخالا يف

.اهصاصتخا مدعب حيرصتلا ةريخألا هذهل زوجي الو ،ةصتخملا

 ةيضقلا ليحي ،صاصتخالا يف ةلودلا سلجم لصفي امدنع
 هذهل زوجي الو ،ةصتخملا فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ
.”اهصاصتخا مدعب حيرصتلا ةريخألا

 نوناقلا نم عبارلا باتكلا نم لوألا بابلا ممتي : 5 ةّداملا
 رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠–8٠ مقر

 يف“ هناونع ،رركم لوأ لصفب ،هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس
 : يتأي امك ررحيو ،رركم ٤18 ةّدام نمضتي ،”ةليكشتلا

 رركم لوألا لصفلا“

”ةليكشتلا يف

 ،كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام : رركم ٤18 ةّداملا“
 )3( ةثالث نم نّوكتت ،ةيعامج ةليكشتب ةيرادإلا مكاحـملا لصفت
.”)2( نانثا نادعاسمو سيئر مهنيب نم ،لقألا ىلع ،ةاضق
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 خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع لالخ بلطلا يف لصفي نأ ّنيعتي
 ةمكحـملا سيئر ةسائرب ةروشملا ةفرغ يف ،فلملا مالتسا
.لقألا ىلع ةفرغ )2( يسيئر ةدعاسمبو فانئتسالل ةيرادإلا

 ،فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا نم ٍضاقب درلا قلعت اذإ
 ضارــتــعا ةــلاــح يفو .ةرــيــخألا هذــه سيـــئر ىلإ بلـــطـــلا مدـــقـــي
 ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر لسري ،درلا ىلع ينعملا يضاقلا
 لصفلا نيعتيو ،ةلودلا سلجم سيئر ىلإ فلملا فانئتسالل

 مالـــتسا خـــيراـــت نـــم ماـــيأ )٠1( ةرشع لــــجأ لالـــــخ بلـــــطـــــلا يف
 ةلودلا سلجم سيئر ةسائرب ةروشملا ةفرغ يف ،فلملا

.لقألا ىلع ةفرغ )2( يسيئر ةدعاسمبو

 ماكحأ ّقبطت ،ةلودلا سلجم يف ٍضاقب درلا قلعت اذإو
.نوناقلا اذه نم ٤٤2 ةّداملا

 ةيرادإلا ةمكحـملاو ةيرادإلا ةمكحـملاو درلا بلاط غّلبي
 سلجم وأ فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا رارقب فانئتسالل
.”هب قطنلا درجمب ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا

 هاوعد رسخ يذلا درلا بلاط ىلع مكحلا نكمي : 388 ةّداملا“
 نود ،جد )٠٠٠.٠2( فلأ نيرشع نع ديزت ال ةيندم ةمارغب
.”ةلمتحـملا تاضيوعتلاب لالخإلا

 ،ةبوتكملا مهتاركذم نع ةدايز ،فارطألا نكمي : 688 ةّداملا“
 .”ةسلجلا يف ةيوفشلا مهتاظحالم ميدقت

 ،مكحلا تردصأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلل زوجي : 198 ةّداملا“
 ححصت نأ ،هب يضقملا ءيشلا ةوق مكحلا كلذ ةزايح دعب ولو
 ةهجلل زوجي امك ،هبوشي يذلا طيسبلاو تحبلا يداملا أطخلا
.هحيحصتب مايقلا اهمامأ مكحلا يف نعطي يتلا ةيئاضقلا

 ،مـــكـــحـــلـــل ةردصملا ةـــلـــيـــكشتـــلا سيـــئر ىلإ بلـــطـــلا مّدــــقــــي
 لجأ يف ةضيرع ىلع رمأ بجومب بلطلا اذه يف لصفيو
 عامس دعب ،بلطلا ميدقت خيرات نم اموي )51( رشع ةسمخ
.روضحلاب مهفيلكت ةحص دعب وأ موصخلا

 وأ ،ايئاقلت حيحصتلا بلط ميدقت ةلودلا ظفاحـمل زوجي
 أطخلا نأ نيبت ذإ اميس ال ،موصخلا دحأ بلط ىلع ءانب
.”ءاضقلا قفرم ىلإ دوعي يداملا

 الباق حيحصتلا بلط يف لصافلا رمألا نوكي : 298 ةّداملا“
 لجأ يف هردصأ يذلا ةيئاضقلا ةهجلا سيئر مامأ ضارتعالل

.رمألل يمسرلا غيلبتلا خيرات نم اموي )51( رشع ةسمخ

.نعط يأل لباق ريغ ضارتعالا يف لصافلا رمألا

 ةجرختسملا خسنلا ىلعو ححصملا مكحلا لصأ ىلع رشؤي
 نوينعملا موصخلا غّلبيو ،حيحصتلا رمأ هب ىضق امب هنم
.”حيحصتلا رمأب

 قيقحتلا ريبادتو ةذختملا تاءارجإلا لك ّغلبت : ٠٤8 ةّداملا“
.ةينورتكلإلا اهيف امب انوناق ةحاتملا لئاسولا لكب موصخلا ىلإ

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

 بتري بيعب ةبوشم ةضيرعلا نوكت امدنع : 8٤8 ةّداملا“
 ةـمـكـحـمـلـل زوـجـي ال ،حـيـحصتـلـل ةـلــباــق نوــكــتو لوــبــقــلا مدــع
 ةوعد دعب ّالإ ايئاقلت لوبقلا مدع ةراثإو اهضفرت نأ ةيرادإلا
.اهحيحصت ىلإ ينعملا

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

 حونمملا لجألا موصخلا دحأ مرتحي ال امدنع : 9٤8 ةّداملا“
 نأ رّرقملا يضاقلل زوجي ،تاظحالم وأ ةركذم ميدقتل هل
.انوناق ةحاتملا لئاسولا لكب اراذعإ هل هجوي

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

 ةـــيأ ،هراذـــــعإ مــــغر هـــيلــع ىعدــــملا مدـــقــــي مــــل اذإ : 158 ةّداملا“
.”درلا يف هقح نع الزانتم ربتعي ،ةركذم

 ددحي ،لصفلل ةأيهم ةيضقلا نوكت امدنع : 258 ةّداملا“
 رمأ بجومب قيقحتلا ماتتخا خيرات مكحلا ةليكشت سيئر
.نعط يأل لباق ريغ

 ةــحاــتملا لــئاسوــلا لــكــب ،موصخلا عــيــمــج ىلإ رــمألا غــّلــبــي
 خيرات لبق اموي )51( رشع ةسمخ نع لقي ال لجأ يف ،انوناق
.”رمألا يف ددحـملا ماتتخالا

 ةليكشت وأ ةيرادإلا ةمكحـملا سيئرل زوجي : 578 ةّداملا“
 ةيأ ةلودج ،ةرورضلا ةلاح يفو .تقو يأ يف ،رّرقي نأ مكحلا

 غيلبت دعب ،اهتاليكشت ىدحإب اهيف لصفلل ةسلجلل ةيضق
.”ةلودلا ظفاحم

 طبض ةنامأب عدوت ةضيرعب درلا بلط مّدقي : 778 ةّداملا“
.ينعملا يضاقلا اهب لمعي يتلا ةيرادإلا ةيئاضقلا ةهجلا

 مدقي ،ةيرادإ ةمكحم سيئر هدر بولطملا يضاقلا ناك اذإ
.فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا سيئر ىلإ ةرشابم بلطلا

 ةــــيرادإ ةــــمــــكــــحــــم سيــــئر هدر بوــــلــــطملا يضاـــــقـــــلا ناـــــك اذإ
.”ةلودلا سلجم سيئر ىلإ ةرشابم بلطلا مدقي ،فانئتسالل

 باــب لاـــفـقإ لــبـق درـــلا بــلـط مـيدـــقــت بــجـي : 878 ةّداملا“
.تاعفارملا

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

 هفالختسا متي ،درلا بلط يضاقلا لبق اذإ : 288 ةّداملا“
.الاح

 هدر بولطملا يضاقلا ناكو ،درلا ىلع ضارتعالا ةلاح يف
 ىلإ فلملا ةمكحـملا سيئر لسري ،ةيرادإلا ةمكحـملل اعبات
 اـيـمــيــلــقإ ةصتــخملا فانئتسالل ةـــيرادإلا ةـــمــــكحـملا سيـــــئر
.هالعأ 188 ةّداملا يف ددحـملا لجألا ءاهتنا درجمب
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 يناثلا لصفلا

 ةليكشتلا يف

 فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا لصفت : 5رركم ٠٠9 ةّداملا“
 ،كلذ فالـخ ىلع نوــناــقــلا صنــي مــل اــم ،ةــيــعاــمــج ةــلــيــكشتــب
 سيئر مهنيب نم ،لقألا ىلع ،ةاضق )3( ةثالث نم نّوكتت
.”راشتسم ةبترب )2( نانثا نادعاسمو

 ثلاثلا لصفلا

ىوعدلا عفر يف

 2٤5 ىلإ 935 نم داوملا ماكحأ قّبطت : 6رركم ٠٠9 ةّداملا“
.”هليجستو فانئتسالا عفر تايفيك ىلع نوناقلا اذه نم

 لوألا مسقلا

لاجآلا يف

 238 ىلإ 928 نم داوملا ماكحأ قّبطت : 7رركم ٠٠9 ةّداملا“
 مكاحـملا مامأ ،ىوعدلا عفر لاجآب ةقلعتملاو نوناقلا اذه نم
.”فانئتسالل ةيرادإلا

 يناثلا مسقلا

ذيفنتلا فقو يف

 اهيلع صوصنملا تاءارجإلا قّبطت : 8رركم ٠٠9 ةّداملا“
 طورشب ةقلعتملاو نوناقلا اذه نم 738و ٤38و 338 داوملا يف

.”فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ ذيفنتلا فقو تاءارجإو

 عبارلا لصفلا

ةيضقلا يف لصفلا يف

 678 ىلإ ٤78 نم داوملا ماكحأ قبطت : 9رركم ٠٠9 ةّداملا“
 ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ نوناقلا اذه نم ٠٠9 ىلإ ٤88 نمو
.”فانئتسالل

 7٠9و 3٠9و 2٠9و 1٠9 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت : ٨ ةّداملا
 9٠–8٠ مقر نوناقلا نم 139و 129و 719و 119و ٠19و 8٠9و
 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

 نوعطلا يف لصفلاب ةلودلا سلجم صتخي : 1٠9 ةّداملا“
 تاهجلا نع ايئاهن ةرداصلا تارارقلاو ماكحألا يف ضقنلاب
.ةيرادإلا ةيئاضقلا

 هل ةلّوخملا ضقنلاب نوعطلا يف لصفلاب اضيأ صتخيو
.”ةصاخ صوصن بجومب

 فانئتسا يف لصفلاب ةلودلا سلجم صتخي : 2٠9 ةّداملا“
 رئازجلل فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا نع ةرداصلا تارارقلا
 ةـــيـــعورشم رـــيدـــقـــتو رـــيسفـــتو ءاـــغـــلإ ىواـــعد يف ةـــمصاـــعـــلا
 ةيزكرملا ةيرادإلا تاطلسلا نع ةرداصلا ةيرادإلا تارارقلا

.”ةينطولا ةينهملا تامظنملاو ةينطولا ةيمومعلا تائيهلاو

 ةسـلــجلا لالـــخ اـــضيأ ةــلودلا ظــفاـــحــم نـــكـــمــــي : 998 ةّداملا“
 باب قلغ لبق ةيضق لك لوح ةيوفشلا هتاظحالم ميدقت
.”تاعفارملا

 9٠-8٠ مقر نوـناـــقلا نـــم عـــبارـــلا باــتـــكلا مــمــتــي : 7 ةّداملا
 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا

 تاءارــجإلا يف“ هـــناوـــنـــع ررـــكـــم لوأ باـــبـــب ،هالـــعأ روـــكذملاو
 داوملا نمضتي ”فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا مامأ ةعبتملا

 ٠٠9و 3رركم ٠٠9و 2رركم ٠٠9و 1 رركم ٠٠9و رركم ٠٠9
 ٠٠9و 7ررــكــم ٠٠9و 6ررــكــم ٠٠9و 5ررــكــم ٠٠9و ٤ ررــكــم
 : يتأي امك ررحيو ،9رركم ٠٠9و 8رركم

رركم لوألا بابلا“

 ةيرادإلا مكاحـملا مامأ ةعبتملا تاءارجإلا يف
”فانئتسالل

 لوألا لصفلا

صاصتخالا يف

 لوألا مسقلا

يعونلا صاصتخالا يف

 فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا صتخت : رركم ٠٠9 ةّداملا“
 مكاحـملا نع ةرداصلا رماوألاو ماكحألا فانئتسا يف لصفلاب
.ةيرادإلا

 بجومب اهل ةلّوخملا اياضقلا يف لصفلاب اضيأ صتختو
.ةصاخ صوصن

 لصفلاب رئازجلل فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا صتختو
 ةيعورشم ريدقتو ريسفتو ءاغلإ ىواعد يف ىلوأ ةجردك
 ةيزكرملا ةيرادإلا تاطلسلا نع ةرداصلا ةيرادإلا تارارقلا

.”ةينطولا ةينهملا تامظنملاو ةينطولا ةيمومعلا تائيهلاو

 828 ىلا 518 نم داوملا ماكحأ قّبطت : 1رركم ٠٠9 ةّداملا“
.فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا مامأ نوناقلا اذه نم

 ةـيرادإلا ةـمــكحـملا ماــــمأ يبوـــــجو ٍماـــــحمب موصخلا لـــــيـــــثمت
.”ةضيرعلا لوبق مدع ةلئاط تحت ،فانئتسالل

 فقومو عازنلل لقان رثأ فانئتسالل : 2 رركم ٠٠9 ةّداملا“
.”مكحلا ذيفنتل

 378 ىلإ 838 نم داوملا ماكحأ قّبطت : 3رركم ٠٠9 ةّداملا“
.”فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا مامأ ،هالعأ

 يناثلا مسقلا

صاصتخالا ةعيبط يف

 اذه نم 7٠8 ةّداملا ماكحأ قبطت : ٤ رركم ٠٠9 ةّداملا“
.”فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا مامأ نوناقلا
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ثلاثلا مسقلا“

”ةيلاجعتسالا رماوألا يف نعطلا يف

 839و 739و 639 داوـــــملا ماــــكـــحأ مـــمـــتـــتو لدــــعـــت : ٠1 ةّداملا
 359و 159و ٠59و 9٤9و 5٤9و ٤٤9و 3٤9و 1٤9و ٠٤9و 939و
 نوناقلا نم 689و 679و 769و 669و 369و ٠69و 959و ٤59و
 رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠–8٠ مقر

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس

 لاجعتسالا ةدام يف ةرداصلا رماوألا نوكت : 639 ةّداملا“
.”نعطلل ةلباق

 ةيرادإلا ةمكحـملا نع ةرداصلا رماوألا نوكت : 739 ةّداملا“
 ةمكحـملا مامأ فانئتسالاب نعطلل ةلباق لاجعتسالا ةدام يف

 خيرات نم اموي )51( رشع ةسمخ لالخ فانئتسالل ةيرادإلا
.غيلبتلا وأ يمسرلا غيلبتلا

 يف فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت ،ةلاحلا هذه يفو
.مايأ )٠1( ةرشع زواجتي ال لجأ

 نع ةجرد لوأ يف ةرداصلا ةيلاجعتسالا رماوألا نوكت
 ةــلــباــق ةــمصاــعــلا رــئازــجــلـــل فانئتسالل ةــــيرادإلا ةـــــمـــــكحـملا
 اموي )51( رشع ةسمخ لالخ ةلودلا سلجم مامأ فانئتسالل
.غيلبتلا وأ يمسرلا غيلبتلا خيرات نم

 زواجتي ال لجأ يف ةلودلا سلجم لصفي ،ةلاحلا هذه يفو
.”اموي )51( رشع ةسمخ

 ماكحأل اقفو رداص رمأ فاــنــئــتـــسا ةــــلاــــــح يف : 839 ةّداملا“
.”)1( دحاو  رهش لجأ يف ةلودلا سلجم لصفي ،هالعأ ٤29 ةّداملا

 هنم بلطي مل ام لاجعتسالا يضاقل زوجي : 939 ةّداملا“
 ولو ةضيرع ىلع رمأ بجومب ،عئاقولا ةلاح تابثإ نم رثكأ

 ارضحم وأ اريبخ نيعي نأ ،قبسم يرادإ رارق بايغ يف
 اهنأش نم يتلا عئاقولا تابثإب ،ريخأت نودب موقيل ايئاضق
.ةيئاضقلا ةهجلا مامأ عازن ىلإ يدؤت نأ

 رــيـبــخلا لــــبــق نــــم لمـــتحــملا هــيــلع ىـــعّدـــملا راــعــشإ مــتــي
.”روفلا ىلع نّيعملا يئاضقلا رضحـملا وأ

 ةضيرع ىلع ءانب لاجعتسالا يضاقل زوجي : ٠٤9 ةّداملا“
 رـــيـــبدـــت لـــكـــب رــــمأي نأ ،قــــبسم يرادإ رارــــق باــــيــــغ يف وــــلو

.”قيقحتلل يرورض

 ىلإ ًالاـــــح ةـــضيرــعــلل يـمـــسرلا غــيــلــبــتلا مـــتـــي : 1٤9 ةّداملا“
.”ةيئاضقلا ةهجلا لبق نم درلل لجأ ديدحت عم هيلع ىعّدملا

 ةيرادإلا ةمــكـحــــملا نـــــع رداـــصلا رــــمألا نوــــكـــي : 3٤9 ةّداملا“
 لالخ فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ فانئتسالل الباق
.”يمسرلا غيلبتلا خيرات نم اموي )51( رشع ةسمخ لجأ

 اياضقلا يف لصفلاب ةلودلا سلجم صتخي : 3٠9 ةّداملا“
.”ةصاخ صوصن بجومب هل ةلّوخملا

 حيرصتلا وأ فانئتسالاب حيرصتلا زوجي : 7٠9 ةّداملا“
 ةـيـئاضقـلا ةـهجلا وأ ةــلودــلا سلــجــم ماــمأ ضقــنــلاــب نــعــطــلاــب
.هيف نوعطملا مكحلا اهنع رداصلا

 اميف نوناقلا اذه نم ٤65 ىلإ ٠65 نم داوملا ماكحأ قبطتو
 ضقنلاب نعطلاب وأ فانئتسالاب حيرصتلا تايفيكب قلعتي
.”هليجستو

 لقان رثأ ةلودلا سلجم مامأ فانئتسالل : 8٠9 ةّداملا“
.”مكحلا ذيفنتل فقومو عازنلل

 ذيفنت فقوب رمأي نأ ةلودلا سلجمل زوجي : ٠19 ةّداملا“
 ةهجك هرظن دنع اهذيفنت فقو عفر وأ ةيرادإلا تارارقلا
.”ةيلاجعتسالا ةّداملا يف فانئتسا

 ةضيرعب رطــخأ اذإ ،ةـــلودــــلا ســلــجــمل زوـــجـــي : 119 ةّداملا“
 ةيرادإلا ةمكحـملا فرط نم هب رومأملا ذيفنتلا فقو عفر
 ناك اذإ ،الاح هعفر ررقي نأ ،ةمصاعلا رئازجلل فانئتسالل
 ،فــنأتسملا قوــقــحــب وأ ةـــماـــع ةـــحـــلصمب رارضإلا هـــنأش نـــم
 .”فانئتسالا عوضوم يف لصفلا ةياغ ىلإ كلذو

 ىوتسم ىلع لاجعتسالا ةدام يف لصفي : 719 ةّداملا“
 ةــلــيــكشتــلا لــبــق نــمو ،اــهسيــئر لــبــق نــم ةــيرادإلا ةــمــكحـملا
 فانئتسالل ةـــــيرادإلا ةـــــمـــــكحـملا ىوـــــتسم ىلع ةــــــيــــــعاــــــمجلا

 ةيعامجلا ةليكشتلا لبق نمو ةريخألا هذه سيئر ةسائرب
.”ةلودلا سلجم ىوتسم ىلع

 يضاقل زوجي ،ىوصقلا لاجعتسالا ةلاح يف : 129 ةّداملا“
 رمأي نأ ،قبسملا يرادإلا رارقلا بايغ يف ولو لاجعتسالا

 رارق يأ ذيفنت ةلقرع نود ،ىرخألا ةيرورضلا ريبادتلا لكب
 .يرادإ

 نكمي ،يرادإلا قلغلا وأ ءاليتسالا وأ يدعتلا ةلاح يفو
 يرادإلا رارقلا ذيفنت فقوب رمأي نأ لاجعتسالا يضاق اضيأ
.”يدعتلل دح عضو وأ هيف نوعطملا

 رّرقي مل ام ،ةسلجلا ءاهتناب قيقحتلا متتخي : 139 ةّداملا“
 رطخيو ،قحال خيرات ىلإ هماتتخا ليجأت لاجعتسالا يضاق
.لئاسولا لكب موصخلا هب

 تارــــكذملا هــــجوــــت نأ زوــــجــــي ،ةرــــيـــــخألا ةـــــلاحلا هذـــــه يفو
 قيقحتلا ماتتخا لبقو ةسلجلا دعب ةمدقملا ةيفاضإلا قئاثولاو
 يف امب ةينوناقلا لئاسولا لكب نيرخآلا موصخلا ىلإ ةرشابم
.ةينورتكلإلا ةقيرطلا كلذ

،”..........................)رييغت نودب يقابلا(............................
 يناثلا لصفلا نم ثلاثلا مسقلا ناونع لدعي : ٩ ةّداملا

 9٠–8٠ مقر نوناقلا نم عبارلا باتكلا نم ثلاثلا بابلا نم
 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا

 : يتأي امك ررحيو ،هالعأ روكذملاو
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 سـلـــجــم ماــــمأ ضــقــنلاــب نــعــطــلا ىلـــــع قّبطــــت : 959 ةّداملا“
 753و 653و 553و 353و 253و ٠53و 9٤3 داوملا ماكحأ ةلودلا

.”نوناقلا اذه نم 973 ىلإ 263 نمو ٠63و 953و 853و

 ةموصخلا نع جراخلا ريغلا ضارتعا فدهي : ٠69 ةّداملا“
 يف لصف يذلا رمألا وأ رارقلا وأ مكحلا ءاغلإ وأ ةعجارم ىلإ

.عازنلا عوضوم

.”نوناقلاو عئاقولا ثيح نم ديدج نم ةيضقلا يف لصفيو

 ،مكحلا تردصأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلل زوجي : 369 ةّداملا“
 ححصت نأ ،هب يضقملا ءيشلا ةوق مكحلا اذه ةزايح دعب ولو
.هبوشي يذلا لافغإلا وأ يداملا أطخلا

 أطــخــب اـــبوشم اـــيروضح ارارـــق ةـــلودـــلا سلـــجـــم ردصأ اذإ
 مصخلل زاج هنع رداصلا مكحلا ىلع ريثأتلا هنأش نم يدام
.أطخلا اذه حيحصتل همامأ انعط عفري نأ ينعملا

 ايرهوج حيحصتلا بلط عوضوم يداملا أطخلا ناك اذإ
 قوقحب سم دقو ءاضقلا قفرم ىلإ ابوسنمو ،رارقلا يف رثأو
.”هليدعت ةلودلا سلجمل زاج ،فارطألا تابجاوو

 يف ّالإ رظنلا ةداعإ سامتلاب نعطلا زوجي ال : 669 ةّداملا“
 تارارــقــلاو ةـــيرادإلا مـــكاحـملا نـــع اـــيـــئاـــهـــن ةرداصلا ماـــكـــحألا
 نع وأ/و فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا نع ةرداصلا ةيئاهنلا

.”فانئتسا ةهجك ةلودلا سلجم

 ىدحإ يف رظنلا ةداعإ سامتـلا ميدـــقـــت نـــكــــمي : 769 ةّداملا“
 : نيتيتآلا نيتلاحلا

 ةرّوزم قئاثو ىلع ءانب ردص دق رارقلا نأ فشتكا اذإ –1
،ةيرادإلا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ةرم لوأل تمدق

 ةعطاق ةقيثو ميدقت مدع ببسب مصخ ىلع مكح اذإ –2
.”مصخلا دنع ةزجتحم تناك

.)رييغت نودب ٤ ىلإ 1 نم تارقفلا( : 679 ةّداملا“

 ةينطولا ةيمومعلا تائيهلاب اقلعتم ميكحتلا نوكي امدنع
 ةردابمب ءارجإلا اذه ىلإ ءوجللا متي ،ةينهملا تامظنملا وأ

.”ةيصولا ةهجلا نم وأ ينوناقلا اهلثمم نم

 ءيشلا ةوق زئاحلا رارقلا وأ مكحلا يضقي امدنع : 689 ةّداملا“
 غلبم عفدب ماعلا نوناقلا صاخشأ دحأ مازلإب هب يضقملا

 موقي ،صاخلا نوناقلا صاخشأ دحأ ةدئافل ةميقلا ددحم يلام
 هيلع ذفنملل فيلكتلل يمسرلا غيلبتلاب يئاضقلا رضحـملا

 لجأ يف فيراصملاو يذيفنتلا دنسلا هنمضت امب ءافولاب
 .)2( نيرهش

 ،لاجآلا ءاهتنا دعب ذيفنتلا هيلع ذفنملا ضفر ةلاح يفو
 مدقيو ،ذيفنتلا نع عانتما رضحم يئاضقلا رضحـملا ررحي

 موكحـملا ةهجلا رقمل ةيالولا ةنيزخ نيمأ ىلإ ليصحتلا بلط
 : يتأي امب ةقفرم ةبوتكم ةضيرعب اهيلع

 ةهـــجـــك هرـــظـــن دـــنـــع ةـــلودلا ســلــجـــمل زوــــجــــي : ٤٤9 ةّداملا“
 اهرظن ةبسانمب فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـمللو فانئتسا

 ىلإ ايلام اقيبست احنمي نأ فانئتسالا يف وأ ةيئادتبا ةهجك
.ةيدج ةفصب نْيّدلا دوجو يف عزاني مل ام ،كلذ بلطي يذلا نئادلا

 قيبستلا اذه عفد اعضخت نأ ،ايئاقلت ولو امهل زوجيو
.”نامض ميدقتل

 سلجمل وأ فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملل زوجي : 5٤9 ةّداملا“
 حنمب يضاقلا رمألا ذيفنت فقوب رمألا ،ةلاحلا بسح ،ةلودلا
 جـــــئاـــتــن ىلإ يدؤـــي نأ هذــيـفـنت نأـــش نـــم ناـــك اذإ ،قــيــبـسـتلا

 لالخ نم ودبت ةراثملا هجوألا تناك اذإو ،اهكرادت نكمي ال
.”بلطلا ضفرو هءاغلإ رربت نأ اهتعيبط نمو ،ةيدج قيقحتلا

 ةفصب يعدتسا وأ رضح فرط لكل زوجي : 9٤9 ةّداملا“
 مكحلا دض افانئتسا عفري نأ ،عافد يأ مدقي مل ولو ،ةينوناق
 يف رداصلا رارقلا وأ ةيرادإلا ةمكحـملا نع رداصلا رمألا وأ
.”ةمصاعلا رئازجلل فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا نع ةجرد لوأ

 ةبسنلاب )1( رهشب فاـنــئــتـــسالا لــــجأ ددــــحــي : ٠59 ةّداملا“
 تارارـقـل ةــبسنــلاــب )2( نـــيرـــهشو ،ةـــيرادإلا مـــكاحـملا ماــكــحأل
.فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملا

 ةبسنلاب اموي )51( رشع ةسمخ ىلإ لاجآلا هذه ضفخت
.ةصاخ صوصن دجوت مل ام ةيلاجعتسالا رماوألل

 وأ مكحلا وأ رمألل يمسرلا غيلبتلا موي نم لاجآلا هذه يرست
 ةضراعملا لجأ ءاضقنا خيرات نم يرستو ،ينعملا ىلإ رارقلا
.ايبايغ ردص اذإ

.”يمسرلا غيلبتلا بلاط ةهجاوم يف لاجآلا هذه يرست

 ايعرف مكحلا فانئتسا هيلع فنأتسملل زوجي : 159 ةّداملا“
.يلصألا فانئتسالا عفر يف هقح طوقس ةلاح يف ىتح

 يلصألا فانئتسالا ناك اذإ يعرفلا فانئتسالا لبقي ال
.لوبقم ريغ

 لوبق مدع يلصألا فانئتسالا نع لزانتلا ىلع بترتي
.لزانتلا اذه دعب عقو اذإ يعرفلا فانئتسالا

 اذه نم ٤33 ةّداملا ماكحأ فانئتسالا تاهج مامأ قّبطت
 .”ةتقؤملا ريبادتلا وأ قيقحتلا رماوأب ةقلعتملا نوناقلا

 ةرداصلا تارارقلاو ماكحألاو رماوألا نوكت : 359 ةّداملا“
 فانئتسالل ةيرادإلا مكاحـملاو ةيرادإلا مكاحـملا نع ايبايغ
.“ةضراعملل ةلباق ،فانئتسا ةهجك ةلودلا سلجمو

 نم )1( دحاو رهش لجأ لالخ ةضراعملا عفرت : ٤59 ةّداملا“
.يبايغلا رارقلا وأ مكحلل يمسرلا غيلبتلا خيرات

 ةبسنلاب اموي )51( رشع ةسمخ ىلإ لجألا اذه ضفخيو
.”رماوألل
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 ةيــــئاـــضــقلا ةـــهـــجلا ىلإ بلــط ميدــقــت زوـــجــي ال : 789 ةّداملا“
 ذيفنتل ةيرورضلا ريبادتلا ذاختاب رمألا لجأ نم ةيرادإلا

 ،هذيفنتل ةيديدهتلا ةمارغلا بلطو يئاهنلا اهرارق وأ اهمكح
 موكحـملا فرط نم ذيفنتلا ضفر دعب ّالإ ،ءاضتقالا دنع
 غيلبتلا خيرات نم أدبي ،رهشأ )3( ةثالث لجأ ءاضقناو ،هيلع
.مكحلل يمسرلا

 ميدقت زوجي ،ةيلاجعتسالا رماوألا صخي اميف ،هنأ ريغ
.لجأ نودب اهنأشب بلطلا

 اـــهمكح يف ةيرادإلا ةيئاضقلا ةهجلا ددحت يتلا ةلاحلا يف
 ريبادت ذاختال هيلع موكحـملل الجأ ذيفنتلا لحم اهرارق وأ
 اذــه ءاـــضــقــنا دـــعـب ّـالإ بــلـطـلا ميدــقــت زوـجــي ال ،ةــنـيـعم ذيــفـنـت
.”لجألا

 ةمكحم لك سيئر هجوي ،ةنس لك ةياهن يف : 989 ةّداملا“
 ةيرادإلا مكاحـملا ريراقتب اقفرم اريرقت فانئتسالل ةيرادإ
 ذيفنتلا تابوعص لوح ةلودلا سلجم سيئر ىلإ اهل ةعباتلا

.”اهل ةمئالملا لولحلا حارتقاو ةنياعملا تالاكشإلا فلتخمو

 يميلقإلاو يعونلا صاصتخالا دعاوق يرست : ٣1 ةّداملا
 ةيئاضقلا تاهجلاب ةصاخلا ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
 خيرات نم ءادتبا ةصصختملا ةيراجتلا مكاحـملاو ةيرادإلا

.ةديدجلا ةيئاضقلا تاهجلا بيصنت

 ةــيراــجــتــلا ماسقألاو ةــيرادإلا ةــيــئاضقــلا تاــهجلا ىـــقـــبـــتو
 خيرات لبق اهمامأ ةعوفرملا ىواعدلا يف لصفلاب ةصتخم
.ةديدجلا ةيئاضقلا تاهجلا بيصنت

: 41 ةّداملا

 : ىغلت 

 638و 538و 628 داوملاو 23 ةّداملا نم ٠1و 9و 8و 7 تارقفلا –
 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا نم ٤19و 319و 219و
 نوــناـــق نـــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رـــيارـــبــــف 52 قــــــــفاوملا 92٤1
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 ماع ةيناثلا ىدامج 22 يف خرؤملا 2٠-19 مقر نوناقلا –
 ةصاخلا دعاوقلا ددحي يذلا 1991 ةنس رياني 8 قفاوملا 11٤1
.ءاضقلا ماكحأ ضعب ىلع ةقبطملا

 ةـــّيـمـسّرــلا ةدــــيرـــجلا يـف نوـــناــقــلا اذــــه رـشـنــي : 51 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 21 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ 31 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

 ،يذيفنتلا دنسلا نم ةخسن –1

،ءافولاب فيلكتلل يمسرلا غيلبتلا رضحم –2

،ذيفنتلا نع عانتما رضحم –3

.نئادلل يراجلا باسحلا مقر –٤

 بحسب ايئاقلت رمأي نأ ةيمومعلا ةنيزخلا نيمأ نكمي
 اهيلع موكحـملا ةئيهلا تاباسح نم فيراصملاو نْيّدلا غلبم
 رهشأ )3( ةثالث زواجتي ال لجأ يف نئادلا باسح يف هليوحتو
.بلطلا عاديإ خيرات نم

 تامولعم بلط ،ليوحتلا ةيلمع لبق ،ةنيزخلا نيمأ نكمي
 ةردصملا ةيئاضقلا ةهجلا نم وأ يئاضقلا رضحـملا نم ةيفاضإ
 يف ةددحـملا لاجآلا لالخ هذيفنت بولطملا رارقلا وأ مكحلل
.هالعأ ةرقفلا

 يف اهيلع صوصنملا ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلا نكمي
 رارــق وأ مــكــح نــم ةدــيــفــتسملا نوــناـــقـــلا اذـــه نـــم ٠٠8 ةّداملا

 ةيمومع تائيهو تارادإ دض ةيلام غلابم نمضتي يئاضق
 ةئيهلا رقمل ةيمومعلا ةنيزخلا نيمأ نم بلطت نأ ىرخأ
.غلابملا كلت ليصحت اهيلع موكحـملا

 نم ديفتسملا فرط نم ةرشابم ليصحتلا بلط مدقي
 موكحـملا ةهجلا رقمل ةيالولا ةنيزخ نيمأ ىلإ رارقلا وأ مكحلا

 : يتأي امب ةبوحصم نوكت ةبوتكم ةضيرعب اهيلع

 ،يذيفنتلا دنسلا نم ةخسن –1

 عـــيـــمـــج نأ تبـــثـــت يتـــلا تادـــنـــتسملا وأ قـــئاـــثوـــلا لــــك –2
 رهشأ )٤( ةعبرأ ةليط تيقب رارقلا وأ مكحلا ذيفنتل يعاسملا
.ءافولاب فيلكتلا خيرات نم ،ةجيتن نود

 تامولعم بلط ،ليوحتلا ةيلمع لبق ،ةنيزخلا نيمأ نكمي
 رارقلا وأ مكحلا تردصأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ةيفاضإ
.”هالعأ ةرقفلا يف ةددحـملا لاجآلا لالخ هذيفنت بولطملا

 سداسلا بابلا نم يناثلا لصفلا ناونـع لدــعــي : 11 ةّداملا
 رفص 81 يف خرؤملا 9٠–8٠ مقر نوناقلا نم عبارلا باتكلا نم
 ،هالعأ روكذملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع
 : يتأي امك ررحيو

يناثلا لصفلا“

 مكاحـملاو ةيرادإلا مكاحـملا ىلع ةقبطملا ماكحألا يف
”ةلودلا سلجمو فانئتسالل ةيرادإلا

 9٠–8٠ مقر نوناقلا نم 989و 789 ناتداملا لدعت : ٢1 ةّداملا
 8٠٠2 ةنس رياربف 52 قفاوملا 92٤1 ماع رفص 81 يف خرؤملا

 : يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو


