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ةـّيميظنتميسارم
ةداــملا قـــفو تادارــيإلا ةـئــفـل نـّيبملا ىوتسملا: ةّداملا.١

ةجحلا يذ22 يف خرؤملا51–81  مقر يوضعلا نوناقلا نم51
 ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع

ةيداصتقالا وأ ةيعونلا ةعيبطلل نـّيبملا ىوتسملا : ةناخلا .2
.تاداريإلل

بسح تاداريإلل ىرخأ زيمرت تايوتسم ديدحت نكمي
فــــلــكملا رـــيزوــلا نــم رارــق بــجوــمب ،ةــجاــحلا دــنـع ،اهــتـعـيــبـط
.ةينازيملاب

امك ،تاداريإلا ةعيبط بسح فينصتلا مسقني:٤ ةّداملا
)8( يناـمـث ىلإ ،هالــعأ3 ةداـملا ماـكــحأ يــف هيـلع صوصنـم وه
: يتآلا وحنلا ىلع تائف

تاعاضخإلا نم اهيلع  لصحتملا تاداريإلا: ىلوألا ةئفلا
لــمـشـتو ،تاــمارـغــلا لــصاــح نــم اذـــكو اـهـتـعـيـبط تـناــك اـمـهـم
: ةيتآلا تاناخلا

: ةيئابجلا تاداريإلا . أ

،لخدلا ىلع بئارضلا1.1

،لاملا سأر ىلع بئارضلا1.2

،كالهتسالا ىلع بئارضلا1.3

 ،ةلثامملا قوقحلاو ةيكرمجلا قوقحلا٤.1

،ىرخأ موسرو بئارض1.5

.تامارغلا جتان1.6

: ةيلورتبلا ةيابجلا– ب

،يحاسملا مسرلا1.7

 ،تاقورحـملا ةواتإ1.8

،تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا1.9

،جتانلا ىلع ةبيرضلا٠1.1

،يبنجألا دقاعتملا كيرشلا رجأ ىلع ةبيرضلا1.11

،يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا1.21

،لخدلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا1.31

،ةيئانثتسالا حابرألا ىلع مسرلا٤1.1

،قبسملا جاتنإلا ىلع ةيفازجلا ةواتإلا1.51

،زاغلا قرح ىلع مسرلا1.61

.ليوحتلا قوقح ىلع جتانلا1.71

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم353–02 مقر يذيفنت موسرم
ددحي،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
. ةلودلا تاداريإ فينصتلةنوكملا رصانعلا

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

يــف خرؤــملا51–81 مـــقر يوـــضـعــلا نوـــناـــقـــلا ىــضــتــقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
37و51 ناتداملا اـميس ال ،مـمـتـملاو لدـعـملا ،ةـيـلاــملا نيـناوـقــب
،هنم

ماع مرحم32 يف خرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــبـساــحــــملاـب قــلــعـتملاو٠991 ةـنـس تــشــغ51 قـــفاوـملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

61٤1 ماع رفص91 يف خّرؤملا٠2–59 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةبساحملا سلجمب قلعتملاو5991 ةنس ويلوي71 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم51ةّداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2 قـــفاوـــملا93٤1 ماــع ةـجـحلا يذ22 يــف خرؤـملا51–81 مــقر

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس
.ةلودلا تاداريإ فينصتل ةنوكملا رصانعلا ديدحت

: بسح فينصتلل ةلودلا تاداريإ  عضخت:2 ةّداملا

   ،تاداريإلا ةعيبط.1

،تاداريإلا صيصخت.2

 .تاداريإلل يبساحـملا ليمحتلا.3

تاداريإلا فينصتل ةنوكملا رصانعلا دنتست :3 ةّداملا
: يتأي امك )2( نييوتسم يذ زيمرت ىلإ  اهتعيبط بسح
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لمشتو ،ةلودلل ةعباتلا كالمألا ليخادم: ةيناثلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا

،ىواتأو قوقح .2.1

   ،لالغتسالاو راجيإلا ليخادم2.2

،ةيراقعلاو ةلوقنملا لوصألا نع لزانتلا جتان2.3

،ةيرادإلا تامدخلا جتان .٤.2

.ىرخأ ليخادمو قوقح .2.5

اذكو ةلودلل ةيلاملا تامهاسملا ليخادم : ةثلاثلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،ىرخألا اهلوصأ

،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا حابرأ جتان .3.1

،ةيلاملا ريغ تاسسؤملا حابرأ جتان .3.2

.ىرخألا ةيلاملا لوصألا دئاوعو تاعاطتقا .3.3

ةمدقملا تامدخلا لباـقـم ةــعوــفدــملا غــلاــبـملا : ةعبارلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،ىواتألا اذكو ةلودلا لبق نم

،ةلودلا تامدخ لباقم ةعوفدملا غلابملا جتان .1.٤

،تاددرتلا لامعتسا ىواتأ .2.٤

 .ةيداماللا لوصألل ىرخأ جتاون .3.٤

لـــمـشـتو ،ةـيـنازــيملا لــصاوــح فـلــتـخـم : ةسماخلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا

يـف ةـيـنازـيـملا يـف ةــجردــملا رـيــغ موـسرلاو بــئارضلا .5.1
،ةددحـملا لاجآلا

،اقبسم ةصصخملا ريغ موسرلا جتان .5.2

،ةنيعم ريغ ةفلتخم تاداريإ .5.3

.ىرخأ  لصاوح .٤.5

لمشتو ،ةعونتملا ةيئانثتسالا لصاوحلا : ةسداسلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا

،ةلودلا نويد ىلع ةيئزجلا وأ ةيلكلا تاءاغلإلا .6.1

،قح ريغب ةعوفدملا غلابملل ةنيزخلا ىلإ تاعاجرتسا6.2

،ايئاهن مداقتلا اهقحل ىتلا ةلودلا نويد6.3

.ىرخأ ةيئانثتسا لصاوح .٤.6

تابهلاو تامهاسملل ةصصخملا لاومألا: ةعباسلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،اياصولاو

،تامهاسملل ةصصخملا لاومألا7.1

،تابهلا .7.2

.اياصولا.7.3

نم اهيلع لصحتملا لصاوحلاو دئاوفلا: ةنماثلا ةئفلا
تاناخلا  لمشتو ،ةلودلا لاومأ فيظوتو تاقيبستلاو ضورقلا
: ةيتآلا

   ،تادنسلا ىلع دئاوفلا8.1

،تافيظوتلاو تاقيبستلاو ضورقلا جتاون .8.2

،اهعاونأ لكب ةيلاملا قاروألاو تاموسحلاو ميقلا .8.3

.ىرخأ لصاوحو  دئاوف .٤.8

٤ةّداملا يف دّدحـملا فينصتلا نع رظنلا ضغب:5 ةّداملا
روكذملا ”أ“ لودجلا يف ةَنيبملا تاداريإلا فينصت ددحي ،هالعأ

خرؤملا51–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم37ةّداملا ماكحأ يف
81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف

.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ روكذملاو

ةهجولا بســح ةــلودلا تاداريإ فينصت ضرعي :٦  ةّداملا
: يتأي امك

،ةيلحـملا تاعامجلا–

،ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا–

،يعامتجالا نامضلا قيدانص–

،ةياصولا تحت تائيه–

.ىرخأ تاهجو–

لــيـمـحـتلا بـــسـح تادارــيإلا فيـنـصـت ددـــحـي:7 ةّداملا
 .امهب لومعملا نيبساحـملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يبساحـملا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني :٨ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــملا2٤٤1 ماــــع يـــناــثــلا عـيــبر٤1 يــف رــئازـــجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون٠3

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٤53–02 مقر يذيفنت موسرم
ددــحــي ،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
.ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل ةــنوـــكملا رصانـعـلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب

3٤1و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(




