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يف خّرؤملا٥62-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش71
ةداهشو سناســـيللا ةداهش ىلعلوــــصـــحلل تاــــسارّدلا ماـــــظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

: يتأي ام مسري

لوألا لـصفلا

ةماع ماكحأ

مقر نوـناقلا نم3٥ ةداملا ماـكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع ةّجـــحلا يذ81 يـف خّرؤــــملا٥٠-99

،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوـــناـــقلا نمـــضتــــــملاو9991 ةنس
لوصحلا تايفيكو طورش ديدـــحت ىلإ موــــسرملا اذـــه فدهــــي
 .لّدعملا ،يعماجلا ليهأتلا ىلع

ثحابلا ذاتسألا ةيقرتب يعماجلا ليهأتلا جوتي:٢ ةّداملا
ذاتسأ وأ ''أ'' مسق ،رضاحم ذاتسأ ةبتر ىلإ مئادلا ثحابلا وأ
ةرادجلاو ةءافكلا نم ايلاع ىوتسم سّركي امك ،''أ'' مسق ،ثحب
ةدايقو ،هاروتكّدلا تاحورطأ ريطأتب هلماحل حمسيو ،ةيملعلا

هاروـــــتكّدلا يف نيوــــــكتلا عـــيراـــشم حارـــتقاو ةيــــجوغادـــيب قرـــف
.اهريطأت وأ ثحب عيراشم حارتقاو

يناثلا لـصفلا

يعماجلا ليهأتلا ىلع لوصحلا طورش

مسق ،رضاحملا ذاتسألا يعماجلا ليهأتلا صخي:٣ ةّداملا
: ةيتآلا طورشلا يفوتسي يذلا ''ب'' مسق ،ثحبلا ذاتسأو ''ب''

،تاونس )3( ثالث ذنم يلعف طاشن ةيعضو يف نوكي نأ–
 ،لقألا ىلع

ةيبنجأ ةداهش وأ هاروتكد ةداهش ىلع الصحتم نوكي نأ–
 ،لقألا ىلع )1( ةنس ذنم اهتلداعمب فرتعم

لامعأ ،هاروتــــكدلا ةداهــــش ىلع لوــــصحلا دــــعب زــــجــــني نأ–
تاروشنمب هثاـــحبأ جئاــــتن ززعـــي نأوٍ لاع ىوــــتسم تاذ ثــــحب

تالخادمو اهب فرتعم ةعمس تاذ ةيلود وأ/و ةينطو تالجم يف
 ،عارتخا تاءارب عاديإ وأ ةيلود وأ /و ةينطو

جاــتـــنإ لالـــخ نم ســـيردتلا لاـــجـــــم يف ةرـــبـــخ تــــبـــثي نأ–
.رتساملا ةبلط ريطأتو ،سورد ءاقلإو ةيميلعت تاعوبطم

: نم يعماجلا ليهأتلل حشرتلا فلم نوكتي :٤ ةّداملا

،يطخ بلط–

ةيناثلا ىدامج٤١ يفخّرؤم٠٥–١٢ مقر يذيفنتموسرم
طورش ددحي ،١٢٠٢ ةنس يفناج٨٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع
.يعماجلا ليهأتلا ىلع لوصحلا تايفيكو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روتـــسدـــلا ىلــــع ءاــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤمـلا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خرؤمـلا12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يجولونـــــكتلا رــــيوطــــتلاو يمـــلعلا ثــــحـــبلا لوـــح يهـــيجوــــتلا
،لدعملا

يف خرؤـــملا٠73-91 مــــقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥2-89 مـــقر يذــــيفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةنس تشغ71 قفاوملا91٤1 ماع يناثلا عيبر٤2
ليهأتلاو صصختملا جردتلا دعب امو هاروتكدلا يف نيوكتلاب
،مّمتملاو لّدعملا ،يعماجلا

يف خّرؤـــــملا8٠2-1٠ مــقر يذـــيفـــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا1٠٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا22٤1 ماع ىلوألا ىدامج2
تاعماجلل ةينطولا ةودنلاو ةيوهجلا تائيهلا تايحالص دّدحي
،اهريسو اهليكشتو

يف خّرؤملا٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خّرؤــــملا131-8٠ مـــقر يذيــــفنـــتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

ةـّيميظنتميسارم
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يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا ناجللا تارارق غلبت :٩ ةّداملا
رشع ةسمخ ىدعـتي ال لـــجأ يف ةينعملا ةســــسؤملا رـــيدـــــم ىلإ
.جئاتنلا نالعإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1(

حجانلا حشرتملا اهيلإ يمتني يتلا ةسسؤملا ريدم موقي
ذاتسأ ةبتر ىلإ ةيقرتلا رارـــق دادـــعإب يعـــماـــجلا ليــــهأتلا يف

ةنجللا ررقمل اقفو ،''أ'' مسق ،ثحب ذاتسأ وأ '،'أ'' مسق،رضاحم
 .يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا

ريدم غّلبي ،يعماجلا لـيـهأتـلا ضفر ةــلاــح يــف:٠١ ةّداملا
يعماجلا ليهأـــــتلل ةيوهــــجلاةنـــجللا رارق ةيـــنعملا ةســـسؤملا

  .اهرارق تللع يتلا بابسألاب اقفرم ،حشرتملا ىلإ ايباتك

ةنـــــجللا ماـــمأ نــــعـــط ميدـــقت ،حـــشرـــتملا نكــــمي:١١ ةّداملا
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةيــناــــمث لجأ يف ليــــهأـــتلل ةيوهــــجلا

.يعماجلا ليهأتلا ضفر رارقب هغيلبت

،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف نعطلا يف ةنجللا لصفت
.نعطلا ميدقت خيرات نم ءادتبا

ذاختال ةينعملا ةسسؤملا ريدم ىلإ نعطلا جئاتن غّلبت
٠1و9 نيتداملا ماكحأل اقفو ،ةلاحلا بسح ،ةمزاللا تاءارجإلا
.هالعأ نيتروكذملا

عبارلا لـصفلا

ةــيماتخو ةيلاقتنا ماـكحأ

٤٥2-89 مقر يذيفنتلا موسرـــملا ماكـــحأ ىقــــبت:٢١ ةّداملا
ةنس تشغ71 قفاوملا91٤1 ماع يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا

تابلط ىلع ةقبطم ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا،8991
نيثحابلا ةذتاسألا لبق نم ةعدوملا يعماجلا ليهأتلل حشرتلا

/٠2٠2 ةيعماجلا ةنسلا ءاهتنا ةياغ ىلإ نيمئادلا نيثحابلاو
12٠2.

ىغـلــت ،هالـــعأ21 ةداــــملا ماــــكـــحأب ساـــســـملا نود:٣١ ةّداملا
داوملا امـــــيــــس ال ،موـــــــسرملا اذهل ةفــــلاــــخملا ماـــــــكــــــحألا عيـــــــمج
خرؤملا٤٥2-89 مقر يذيفنتلا  موسرملا نم621 ىلإ9٠1و٤

8991 ةنــــس تشـــغ71 قـــفاوـــملا91٤1 ماعيناثلا عيبر٤2 يف
صصختملا جردتلا دعب امو هاروتكدلا يف نيوكتلاب قلعتملاو
 .يعماجلا ليهأتلاو

ّةيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رـــشــــــني :٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـــملا2٤٤1 ماــع ةيـــناـــثلا ىداـــمـــج٤1 يف رئازـــــجلاب ررح
.12٠2 ةنس يفناج82

دارج زيزعلا دبع

لامعألا عومجمب ةقلعتملا قئاثولاب ةقفرم ،ةيتاذ ةريس –
ةحورطأ نم ةخسن اهيف امب ،حشرتملل ةيجوغاديبلاو ةيملعلا
تافلؤملاو تالخادملاو ،ترشن يتلا ةيملعلا هلامعأو هاروتكّدلا

يتلا عارتخالا تاءاربو ،ةيميلعتلا تاعوبطملاو تابيتكلاو
 ،اهعدوأ

ةربخلاو ةيريطأتلاو ةيمــــــــيلعـــتلا ةطـــشـــنألا لوــــح رـــيرقت–
 .هاروتكدلا ةداهش ىلع لوــــصـــحلا دعب  اهزـــــجنأ يتلا مـــــييقتلاو

لامعألا عومجم نع اصخلم حشرتلا فلم مضي نأ بجيو
نيتغللا ىدحإبو ةينطولا ةغللاب ررحي ةيملعلاو ةيجوغاديبلا
 .ةيزيلجنإلا وأ ةيسنرفلا

تايفيكو يعماجلا ليهأتلل حشرتلا فلم تانّوكم ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب هعاديإ لاجآو

نيهيبشلا نييندملاو نييركسعلا دارفألا نكمي:٥ ةّداملا
ثحابلا ذاتسألا ةفص اوبستكا نيذلا ينطولا عافدلا ةرازول
طورشلل اقبط يعماجلا ليهأتلل حشرتلا ،مئادلا ثحابلا وأ

 .موسرملا اذه يف ةددحملا تايفيكلاو

كرتشم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولاو ينطولا عافدلا ريزو نيب

ثلاثلا لـصفلا

يعماجلا ليهأتلا ىلع لوصحلا تايفيك

ةنـــجل تاعـــماـــجلل ةيوـــهـــج ةودـــن لك ىدل أشــــــنت:6 ةّداملا
ليهأتلل ةيوهجلا ةنجللا'' ىعدــــت ،يعــــماــــجلا ليهأــــتلل ةيوــــهج
نم نيمئاد نيثحابو نيثحاب ةذتاسأ نم لكشتتو ،''يعـــماجلا

،تاونس )3( ثالث ةيمدقأب نوعتمتي ثحب ريدم وأ ذاتسأ ةبتر
.ةفصلا هذهب ،لقألا ىلع

ثالث ةدمل يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا ناّجللا ءاضعأ ّنيعي
رــــيزولا نــــم رارق بــــجومب ،ديدــــجتلل ةلــــباق رـــيغ تاوـــنس )3(
تاودنلا ءاسؤر نم حارتقا ىلع ءانب يلاعلا ميلعّتلاب فّلكملا
.تاعماجلل ةيوهجلا

اهميظنتو يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا ناّجللا ةليكشت ددحت
.يلاعلا ميلعّتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهريسو

ةساردب يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا ناجللا موقت:7 ةّداملا
ذختتو ،موسرملا اذه ماكحأل اقبط نيحشرتملا تافلم مييقتو
ةــلاــح يفو .نــيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ ةــيــبــلــغأب اــهــتارارــق
.احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا لداعت

.ةللعم يعماجلا ليهأتلل ةيوهجلا ناجّللا تارارق نوكت

ىلع يعــماـــجلا ليـــهأـــتلل حـــشرـــتلا فـــلـــم لـــبــــقي:٨ ةّداملا
،حـــشرـــتملا اهيــــلع لـــصـــحت يتلا طاـــــقــــنلل ىندألا دــــحلا ساـــــسأ

فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب دّدحت مييقت ةكبش بسح
.يلاعلا ميلعتلاب


