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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافتا

ةـــيرئازجلا ةـــيروهمجلا مامــضنا نـــــمضتي ،٩١٠2 ةـــنس رـــبمتبس٩2 قــــفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤم٥٦2-٩١ مقر يسائر موسرم
تادـــيبمو ةـــيئايميك داوــــم ىلـــع مـــلع نـــــع ةـــــقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا ىلإ ّةيبعّشلا ةيـــطارقميّدلا
..........................................8٩٩١ ةنس رـبمتبس٠١ خيراـتب مادرـــتورب ةدمـتعملا ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةـلوادتم ةرـــطخ ةنيعم تافآ

ةّيميظنتميسارم

قطانلا ،لاصتالا ريزو فيلكت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ٠١ قفاوملا١٤٤١ ماع رفص١١ يف خّرؤم٤٧2-٩١ مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................ةباينلاب ةفاقثلا ريزو ماهمب ،ةموكحلل يمسرلا

ةــــيـنـطوـلا ةـــــيقاطبلا دادعإ تايفيك ددحي ،٩١٠2 ةنس ربوتكأ8 قــفاوملا١٤٤١ ماع رفص٩ يف خّرؤم2٧2-٩١ مقر يذيفنت موسرم
.........................................................................................اهنييحتو ةيضايرلا تآـشـنـملا ىلإ لوـخدـلا نم نـيـعونمملا صاخشألل

٥٤-٣٠ مــقر يذـــــيفنتلا موـــــسرـــملا لدــــعي ،٩١٠2 ةـــنس رـــبوــــتكأ8 قفاوــــملا١٤٤١ ماع رفص٩ يف خّرؤــم٣٧2-٩١ مــقر يذـــيفنت موــسرم
نوناقلا نــم٧ ةداـــملا ماـــكحأ قـــيبطت تاـــيفيك ددـــــحي يذـــلا٣٠٠2 ةـــنس رــــياــني٩١ قــــفاوملا٣2٤١ ماع ةدـعقلا يذ٧١ يف خّرؤملا

..........مهتيقرتو نيقوعملا صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا٣2٤١ ماع رفص٥2 يف خّرؤملا٩٠-2٠ مقر

ةّيدرف ميسارم

ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل

ةيالوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................................رئازجلا

ةنامألاب ثحبلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا

....ةبساحملا سلجمب نيعرف يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم

...........لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب ةفلكم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................................ةلوفطلا

............يروتسدلا سلجملاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةماعلا ةنامألاب لئاسولاو ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل

ســلجمب نــيريدم باوــن نييـــعت ناــــنمضتي ،9102 ةـــنس رـــبوتكأ7 قـــفاوملا1441 ماع رــــــفص8 يف ناـــخّرؤم ناـــيسائر ناــــموـسرم
.............................................................................................................................................................................................ةبساحملا

.........ةبساحملا سلجمب نيتفرغ يسيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةعانصلا فرغل ةماعلا تايعمجلا دعاقم ددع ددحي ،9102 ةنس ربمتبس81 قفاوملا1441 ماع مّرحم81 يف خّرؤم رارق
...................................................................................................................................................اهعيزوتو فرحلاو ةيديلقتلا

فـينصتلا رارـقو لالــــغتسالا ةـصخر جذاـــمن ددـــحي ،٩١٠2 ةـنس وـــيلوي٣2 قـفاوملا٠٤٤١ ماــع ةدـــعقلا يذ٠2 يف خّرؤـم رارــق
................................................................................................................)كاردتسا(ةــــيقدنفلا ةـسسؤــملا ّريــــسم دامتعاو

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لدعي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٦١ يف خّرؤــم كرــتشم يرازو رارــق
دـــقعلا ةدـــمو اــــهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس سرام8 قفاوملا٠٣٤١ ماـع لوألا عيبر١١ يف

.............................ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو ناوـنعب تاـمدخلا وأ ةـنايصلا وأ ظـفحلا تاـطاشن يف نيـلماعلا ناوـعألاب صاخلا

يروتسدلا سلجملا

ةصتخملا نــعطلا ةــنجل ةــليكشت دــيدجت نــمضتي ،٩١٠2 ةــنس وــيلوي٧١ قــفاوملا٠٤٤١ مــاع ةدــعقلا يذ٤١ يف خّرؤــم رّرــقم
..................................................................................................................................................يروتسدلا سلجملا يفظوم كالسأب
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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
،ةيّمسلا ةيئايميكلا داوملل ”ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا” ـب يــــــــنعــــملا

تاــــــجتنملاب عورــــــشـــملا رـــــيغ يلودـــــــــــــلا راــــــجتالا عــــــنم كلذ يف امب
،”ةرطخلاو ةــــــــيّمسلا

ممألا جمانرب هب ماق يذلا لمعلا اهرابتعا يف عضت ذإو –
يف ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ةئيبلل ةدحتملا

يف ّنيبملا وحنلا ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطت
داوملا نع تامولعملا لدابتل ةلدعملا ةيهيجوتلا ندنل ئدابم
اميف اهيلإ راشملا( ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتملا ةيئايميكلا

جمانرب نع ةرداصلا )”ةلدعملا ةيهيجوتلا ندنل ئدابم” ـب دعب
عيزوتل ةيلودلا كولسلا دعاوق ةنّودمو ةئيبلل ةدحتملا ممألا

ةدحتملا ممألا ةمظنم نع ةرداصلا تافآلا تاديبم مادختساو
دــــعاوق ةـــنّودم” ـب دــــعب اــميف اـــهيلإ راـــشملا( ةـــعارزلاو ةــــيذغألل
،)”ةيلودلا كولسلا

نادلبلل ةصاخلا تابلطتملاو فورظلا اهرابتعا يف عضت ذإو –
هـــــجو ىلــــعو لاقتنا ةلحرمب اهتاداصتقا رمت يتلا نادـــلبلاو ةـــيمانلا
ةرادإل ةــينطولا اــــهتاردـــقو اــــهتاقاط زــــيزعت ىلإ ةـــــــجاحلا دـــــــيدحتلا
رـــــــــيفوـــــــتو اـــيجوــــــلوـــنكتلا لــــــــــــقن كلذ يف اــــــــمب ةـــــيئاــــيميكلا داوـــــــــــملا
نيــب اــــميف نواــــــــــعتلا عــــيجشتو ةــــــــــينقتلاو ةـــــــيلاــــملا ةدـــــــعاـسملا
،فارطألا

نـــــم نادــــلبلا ضــــعبل ةددـــحملا تاــــجاـــيتحالا ظــــحالت ذإو –
،روبعلا تايلمع نع تامولعملا

ةرادإل ةدـــيجلا تاسرامملل جـــيورتلا ةرورـــض كردـــت ذإو –
ةلمجل راــبتعا عضو عم نادـــلبلا عــيمج يف ةيئايميكلا داوـــملا
يف اـــهيلع صوـــصنملا ةيعوطلا رــيياعملا اــــــهنيب نـــم روـــمأ

ةرداصلا تايقالخألا ةنّودمو ةيلودلا كولسلا دعاوق ةنّودم
يف يلودلا راجتالا نأـــشب ةـــئيبلل ةدــحتملا مـــــمألا جــمانرب نــــع
،ةيئايميكلا داوملا

ةيـــــــئايميكلا داوــــملا فــــيلغت ناـــمض يف اـــــهنم ةـــبـــــغرو –
ةوبعلا تاـــقاــــطب عضوو اـهــميلاقأ نـــع ردـــصت يتلا ةرطخلا

ةئيبلاو رشبلا ةحصل ةيفاكلا ةيامحلا لــفكت ةـــقيرطب اـــــهيلع
دعاوق ةنّودمو ةلّدعملا ةيهيجوتلا ندنل ئدابم عــم ًايشامت

،ةيلودلا كولسلا

ةيئيبلاو ةيراجتلا تاسايسلا نوكت نأ ةرورض كردت ذإو –
،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت ةيغب ةمعادتم

هّنأ ىلـــع رــيشي اـــم ةيقاـــفتالا هذــــه يف دـــــجوي ال هـّـنأ دــــكؤت ذإ –
قوــــــــقح يف رــــييغت نأ ىلـــع قرــــــطلا نـــم ةــــــقيرط يأــــب يوــــــطني
ىلع قبطي ٍراس يلود قافتا يأ بــــجومب فرـــط يأ تاـــمازتلاو
،ةيئيبلا ةيامحلا ىلع وأ ةيلودلا ةراجتلا يف ةيوايميكلا داوملا

١٤٤١ ماع مّرحم٩٢ يفخّرؤم٥٦٢-٩١ مقر يسائر موسرم
مامــضنا نـــــمضتي ،٩١٠٢ ةـــنس رـــبمتبس٩٢ قــــفاوملا
ىلإ ةـّيـبـعّشلا ةـيـــطارــقــمــيّدــلا ةـــيرــئازجلا ةـــيروــهــمجلا
ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا
تادـــيبمو ةـــيئايميك داوــــم ىلـــع مـــلع نـــــع ةـــــقبسملا
،ةـــيلودلا ةراـــجتلا يف ةــــلوادتم ةرـــطخ ةــــنيعم تاــــفآ
.٨٩٩١ ةـــــنس رــــبمتبس٠١ خـــــــيراـتب مادرـــتورب ةدمــــتعملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

2٠١ و٩-١٩ ناــــتداملا اــــمّيس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )٦ ةرقفلا(

ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا ىلع عالطالا دعبو –
تاــــفآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا

مادرتورب ةدمتعملا ،ةـــيلودلا ةراــجتلا يف ةـــلوادتم ةرــطخ ةـــّنيعم
،8٩٩١ ةنس ربمتبس٠١ خيراتب

: يتأي ام مسري

ةــيطارقميدلا ةـــيرئازجلا ةـــيروهمجلا مـــضنت : ىلوألا ةداملا
ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا ىلإ ةيبعشلا
ةنيعم تافآ تاديبمو ةــيئايميك داوـــم ىلع مــلع نـــع ةـــقبسملا

خيراتب مادرتورب ةدمتعملا ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ
.8٩٩١ ةنس ربمتبس٠١

يف ةــــــيقافتالا صــــن اذــــكو موــــــسرـــملا اذـــــــــه رــــشني:٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل ةـيمسّرلا ةدـيرـجلا

ربمتبس٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا
تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا

.ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم

،ةيقافتالا هذه يف فارطألا ّنإ

نم ةــئيبلاو رــشبلا ةــحص ىلــع راــضلا رــيثأتلل اــهنم ًاــكاردإ –
يف ةلوادتم ةّنيعم ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ءارج
،ةيلودلا ةراجتلا

نأشب وير نالعإ نم ةلصلا تاذ ماكحألا ىلإ ريشت ذإو –
١2 نرـــــــــقلا لاـــــــمعأ لودـــــــــــج نـــــم٩١ لـــــــصفلاو ،ةــــــيـمـــنتلاو ةئيبلا
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ةرــم اــهيف رــظنلا نــم تبــحس وأ ،ةــيلحملا قوـــسلا نـــم ةــيعانص
حضاو ليلد دــجوي اــمنيحو ،ةــيلحملا ةــقفاوملا ةــيلمع يف ىرــخأ

،ةئيبلا وأ رشبلا ةحص ةيامحل ذختا دق ءارجإلا كلذّ نأ ىلع

،”ةروــــطخلا ةدــــيدـــش تاــــفآ تادــــــــيبم تاــبيكرت” يــنعي )د(
جتنت تافآلا ةدابإ يف اهلامعتسال ةبكرم ةيئايميك ةدام يأ

،اهمادختسا فورظ تحت ةداح ةيئيب وأ ةيحص راثآ اهنع
ةرــم اـــهل ضرـــعتلا دـــعب ةرــيصق ةـــينمز ةرــتف لالـــخ ظـــحالت
،تارم ةدع وأ ةدحاو

هذـــختي ءارـــجإ يأ ،”يــئاهن يـــميظنت ءارـــجإ” يــنعي )ه(
ضرغلا نوكيو ،ةقحال ةيــميظنت تاءارــجإ بــلطتي الو فرـــط
،ةدشب اهدييقت وأ ةنّيعم ةيئايميك ةدام رظح هنم

بسح لك ،”داريتسالا”و ”ريدصتلا” احلطصم ينعي )و(
ادع اــــميف ،رـــخآ ىلإ فرـــط نـــم ةــــيئايميك ةداـــم لــــقن ،هـــــلولدم
،ةتحبلا رباعلا رورملا تايلمع

لـــــماــكتلل ةـــيمــيلقإ ةــــــمــظنم وأ ةــــــلود ،”فرـــــطلا” يـــنعـــي )ز(
ماكحأ اهيلع يرستو ةيقافتالا هذهب ديقتلا تضترا يداصتقالا
،ةيقافتالا

”يداـــــصتقالا لـــماـــكتلل ةــــيــــميلقإ ةـــــمـــظنم”يــنعــت )ح(
تـــلقن نّيـــعم مـــيلقإ يف ةداـــيس تاذ لود نـــم فـــلأتت ةــــمظنم
اهــمكحت يــتلا لـــئاسملا يف صاـــصتخالا ءاــضعألا اـــهلود اـــهيلإ

اهماظنل اقبطو لوصألا بسح اهل لوخملاو ،ةيقافتالا هذه
وأ اـــهيلع قـــيدصتلا وأ ةـــيقافتالا هذــــه ىلـــع عـــيقوتلا يلـــخادلا

،اهيلإ مامضنالا وأ ،اهدامتعا وأ ،اهلوبق

ةئيهلا ،”ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل” ينعي )ط(
.8١ ةداملا نم٦ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيعرشلا

٣ ةداملا
ةيقافتالا قاطن

: يتأي ام ىلع ةيقافتالا هذه يرست -١

،ةدشب ةدّيقملا وأ ةروظحملا ةيئايميكلا داوملا )أ(

.ةروطخلا ةديدش تافآلا تاديبم تابيكرت )ب(

: يتأي ام ىلع ةيقافتالا هذه يرست ال -2

،لقعلا ىلع ةرثؤملاو ةردخملا ريقاقعلا )أ(

،ةعشملا داوملا )ب(

،تايافنلا )ج(

،ةيئايميكلا ةحلسألا )د(

ريقاقعلا كلذ يف امب ،ةينالديصلا تارضحتسملا ) ه(
،ةيرطيبلاو ةيرشبلا ةيبطلا

،ةيذغألل تافاضمك ةمدختسملا ةيئايميكلا داوملا )و(

،ةيذغألا )ز(

لضافت قلخ هب دصقي ال ،هالعأ دراولا درسلا نأ يعت ذإ –
،ىرخأ ةيلود تاقافتاو ةيقافتالا هذه نيب

ةحص كلذ يف امب ،رشبلا ةحص ةيامح ىلع اهنم اميمصتو –
ةلمتحملا ةراضلا تاريثأتلا نم ةئيبلاو لامعلاو نيكلهتسملا

ةلوادتم ةّنيعم  ةرطخ تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ءارج نم
،ةيلودلا ةراجتلا يف

: يتأي ام ىلع تقفتا

ىلوألا ةداملا

فدهلا

يف ةــــــكراشملا عــــيجشت وــــه ةـــيقافتالا هذــــه نــــم فدــــهلا
يف فارطألا نيـــب اــــميف ةــــينواعتلا دوـــــهجلا يفو ةـــــيلوؤسملا
ةــيامح ةــيغب ةنيعم ةرــــطخ ةيوايميك داوـــمب يلودـــلا راــــجتالا

يف ةمهاسملاو ،ةلمتحملا رارــضألا نــم ةئيبلاو رــشبلا ةــحص
لدابت ريسيتب كلذو ،ًايئيب ًاميلس ًامادختسا اهمادختسا
تارارـقلا عـــنص ةـــيلمعل دادـــــعإلابو اـــــهصاوخ نـــــع تاـــــمولعملا
تارارــقلا هذــه ميمعتبو اــهتارداصو اــهتادراو نأــشب ةــينطولا

.فارطألا ىلع

٢ ةداملا

فيراعتلا

: ةيقافتالا هذه ضارغأل

،ةيئايميك ةدام يأ ،”ةيئايميك ةدام” حلطصم ينعي  )أ(
ءاوسو ،رــضحتسم وأ طــيلخ يف وأ اــهتاذ دــح يف تــناك ءاوــس
اـــهنكلو ةــــــعيبطلا نـــم اــــهيــلع لوــــصحلا مت وأ ةــــــعونصم تــــــناك
تاديبم : ةـيتآلا تائفلا لــمشتو ،يــح نــئاك يأ ىلــع يوــتحت ال
)ةروطخلا ةديدش تافآلا تاديبم تابيكرت كلذ يف امب( تافآلا

،ةيعانصلا تابيكرتلاو

ةدام يأ ،”ةروظحم ةيئايميك ةدام” حلطصم ينعي )ب(
وأ مادــختسا ةــئف يف اــهتالامعتسا عــيمج ترــظح ةــيئايميك
ةحص ةيامح ضرــغب يئاــهن يـميظنت ءارــجإ بــجومب ،رــثكأ
ضفر مت يتلا ةيئايميكلا داوملا لــمشتو ،ةــئيبلا وأ رــشبلا
ةــــهج اـــهتبحس وأ ،ىلوألا ةرــملا مادــختسا يف اـــهيلع ةـــقفاوملا

ةرم اهيف رظنلا نم تبحس وأ ةيلحملا قوسلا نم ةــيعانص
حضاو ليلد دجوي امنيحو ،ةيلحملا ةقفاوملا ةيلمع يف ىرخأ

،ةئيبلا وأ رشبلا ةحص ةيامحل ذختا دق ءارجإلا كلذ نأ ىلع

يأ ،”ةدــشب ةّديقم ةيــئايميك ةداــم” حــــــلطصم يــنعي )ج(
ةـــئف يف ًابـــيرقت اــــهتالامعتسا عــــيمج رـــظحت ةـــيئايميك ةداـــم
ةــيغب يــئ اهن يــميظنت ءارـــجإ بـــجومب ،رــثكأ وأ ةدـــحاو مادـــختسا

ةددحم تامادختسا اهل لظت نكلو ةئيبلا وأ رشبلا ةحص ةيامح
ضــــــفر مت ةـــيئايـــميك ةداـــــم يأ لـــــــمشتو .اـــــهب حوـــــمسـم ةـــنيعم
ةهج اـــهتبحس وأ ،ًاـــبيرقت اهتامادختسا عـــيمج ىلــــع ةـــــــــقفاوملا
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يف ةنامألا لسرت ،ةبولطملا تاـــمولعملا نـــمضتي راــــطخإلا
مل اذإو .ةدراولا تامولعملاب ًاصخلم فارطألا عيمج ىلإ لاحلا

فرطلا ةنامألا رطخت ،ةبولطملا تامولعملا راطخإلا نمضتي
.كلذل ًاعبت رطخملا

ًازجوم فارطألا ىلإ ،رهشأ )٦( ةتس لك ،ةنامألا لسرت -٤

كلذ يف اــمب2و ىلوألا نيترـــقفلل ًاعـــبت ةدراوـــلا تاـــمولعملاب
عــــيمج نــــمضتت ال يتلا تاراـــطخإلاب ةـــقلعتملا تاــموـــلعملا
.لوألا قفرملا اهبلطتي يتلا تامولعملا

لك نم ،لـــقألا ىلع ،ادـــحاو اراطخإ ةنامألا ّملستت امدنع -٥
ةداــــم نأــــشب مـــلع نــــع ةــــقبسملا ةــــقفاوملا يـــميلقإ نــــم مــــيلقإ
قفرملا طورشل ةيفوتسم اهنأ نم تققحت ةّنيعم ةيئايميك
ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ىلإ هلاسرإ اـــهيلعف .لّوألا

متي ررقم يف ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ميلاقأ فيرعت متيسو
.فارطألا رمتؤمل لوألا عامتجالا يف ءارآلا قفاوتب هدامتعا

ةــــــيئاـــــيميكلا داوــــــملا ضارـــــعــــتسا ةــــنجل ضرـــــــــعــــتست -٦
رـــــمتؤم يـــــصوتو ،تاراـــــطخإلا هذـــــه يف ةــــمدقملا تاــــمولعملا
اذإ اميف ،يناثلا قفرملا يف ةنّيبملا ريياعملل اقـفو ،فارطألا

ءارــــــــجإل ةــــينعملا ةـــــيئايميكلا ةداــــملا عاـــضخإ يــــغبني ناــــــــك
اعبت ثلاثلا قفرملا يف اهجاردإو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا
.كلذل

٦ ةداملا
تازيكرتب ةصاخلا تاءارجإلا
ةروطخلا ةديدش تافآلا تاديبم

هداصتقا رمي ادلب وأ ايمان ادلب نوكي فرط يأل زوجي -١
تافآ ديبم ةبيكرت ببسب لكاشم هـــفداصت لاـــقتنا ةــــلحرمب
نأ ،هيـــــضارأ يف اهــــمادختسا فورـــــظ يف ةروــــطخلا ةدــــيدش
ةديدش تافآلا ديبمل ةبيكرتلا كلت جاردإ ةنامألا ىلع حرتقي
عــــضو دنــــع ،فرــطلل زوجـــــيو .ثــــلاثلا قــــفرملا يف ةروـــــطخلا

ردــــصم يأل ةــــيــــنــــفــــلا ةــــياردـــــلا نـــــم دـــــيــــفـــــتسي نأ ،حرــــتـــــقـــــم
يـــتــــــلا تاـــموــــــلــــــعملا ىلــــع ،حرــــتــــــقملا لـــــمــــــتشيو .صتــــــخــــــم
.عبارلا قفرملا نم لّوألا ءزــجلا اـــهيضتقي

زواــجتيّ الأ ىــلـع ،نـــكمم تـــقو برــقأ يف ،ةــنامألا موـــقت -2
بجومب حرتقم يأ ّملست دعب ،لاح يأ ىلع ،رهشأ )٦( ةتس كلذ
ىلــــــع يوـــتحي حرـــتقملا ناــــك اذإ اــــّمم ققــــحتلاب ،ىلوألا ةرــــقفلا
اذإف .عبارلا قفرملا نم لوألا ءزجلا اهيضتقي يتلا تامولعملا

ةنامألا موقت ،ةبولطملا تامولعملا ىلع لمتشي حرتقملا ناك
.فارطألا عيمج ىلإ ةاقلتملا تامولعملاب زجوم لاسرإبً اروف
اهّنإف ةبولطملا تامولعملا ىلع المتشم حرتقملا نكي مل اذإو
.كلذب حرتقملا فرطلا غلبت

لمتحي ال تايمكب ةدروتسملا ةيئايميكلا داوملا )ح(
دق نوكت نأ ةطيرش ،ةئيبلا وأ ةيرشبلا ةحصلا ىع رثؤت نأ
: تدروتسا

وأ ،ليلحتلا وأ ثحبلا ضارغأل ”١”

يـــصخشلا اـــهمادختسا وأ هـــمادختسال درـــف ةــطساوــب ”2”
.مادختسالا كلذل ةلوقعم تايمكب

٤ ةداملا

ةنّيعملا ةينطولا تاطلسلا

،لمعلا اهل لوخي رثكأ وأ ةينطو ةطلس فرط لك ّنيعي -١
ةبولطملا ةيرادإلا فئاظولا ةيدأت يف ،فرطلا كلذ نع ةباين

.ةيقافتالا هذه ىضتقمب

وأ ةـــطلسلا ىدــــل نوـــكي نأ ناــــمضل ،فرـــط لــــك ىــــــعسي -2
ةــــــيفاكلا دراوــــملا ،هـــل ةـعباتلا ةــــنـــيعملا ةــــينطوـــــلا تاــــــطلسلا
.ةلاعف ةروصب اهيلإ ةلكوملا ماهملاب عالطضالل

ءدب دعوم زواجتي ال دعوم يف ،ةنامألا فرط لك رطخي -٣
وأ ةـــــــطلسلا ناوــــنعو مـــساب ،هـــيلع ةـــيقافتالا هذـــه ناـــيرس

ًاضيأ فرط لك ىلعو .هل ةعباتلا ةنّيعملا ةينطولا تاطلسلا
كلــــت ناوـــــنعو مــــسا يف تارــــييغت يأــــب اروـــف ةــــنامألا راطـــــخإ
.تاطلسلا وأ ةطلسلا

يتلا تاراطخإلاب فارطألا غالبإب اروف ةنامألا موقت -٤
.٣ ةرقفلا بجومب اهاقلتت

٥ ةداملا
ةيئايميكلا داوملا نأشب تاءارجإ

ةدشب ةدّيقملا وأ ةروظحملا

رطخي نأ ًايئاهن ًايميظنت ءارجإ دمتعي فرط لك لع -١
يف راطخإلا اذه رادصإ يغبنيو ،ءارجإلا اذهب ةباتك ةنامألا
،لاوحألا نم لاح يأب ،كلذ زواجتي ّالأ ىلع نكمم تقو برقأ
يميظنتلا ءارجإلا نايرس ءدب خيرات نم ًاموي )٠٩( نيعست
ىضتقمب ةبولطملا تامولعملا نمضتي نأ يغبنيو ،يئاهنلا
.ةحاتم تناك ام ،لوألا قفرملا

ذافن ءدب خيرات نم ،ةنامألا رطخي نأ فرط لك ىلع -2
ةــيميظنتلا تاءارــجإلاب ،ةـباتك ،هــل ةــبسنلاب ةيقاـــفتالا هذــــه
تاراطخإ مدـق فرـــط يأ ّنأ رـــيغ ،ذــــئنيح ،ةـــيراسلا ةــــيئاهنلا

ةيهيجوتلا ندنل ئدابم ىضتقمب ةيئاهن ةيميظنت تاءارجإب
كلت ميدقت همزلي ال ،ةيلودلا كولسلا دعاوق ةنّودم وأ ةلّدعملا
.ديدج نم تاراطخإلا

زواجتي ّالأ ىلع ،ةنكمم ةصرف برقأ يف ةنامألا موقت -٣
ًاقفو راطخإ يأ مّلست بقع رهشأ )٦( ةتس ،لاح يأ ىلع ،كلذ
نمضتي راطخإلا ناك اذإ امم ققحتلاب ،2و ىلوألا نيترقفلل
ناــــك اذإــــف .لوألا قــــفرملا ىـــضتقمب ةــــبولطملا تاــمولعملا
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يف ةنّيبملا ةيفاضإلا تامولعملا عمجب ةنامألا موقت -٣
تاــحرــتــقملاــب ةــقــلــعــتملا عـــبارـــلا قـــفرملا نـــم يناـــثـــلا ءزجلا
.2 ةرقفلا بجومب ةلسرملا

،هالعأ٣و2 نيترقفلا تاطارتشا ءافيتسا متي امدنع -٤
،ةروطخلا ةديدش ةنّيعم تافآ ديبم ةبيكرتب قلعتي اميف
ىلإ ةلصلا تاذ تامولعملاو حرتقملا لاسرإب ةنامألا موقت

.ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل

ةــــــيئاـــيميكلا داوــــــملا ضارــــــــعتسا ةــــنـــجل ضرـــــــعـــــتــست -٥
يتلا ةيفاضإلا تامولعملاو حرتقملا يف ةمدقملا تامولعملا

قفرملا نم٣ ءزـجلا يف ةددـــحملا رـــيياعملل اـــقفوو ،اـــهعمج مت
عاضخإ يغبني ناك اذإ امب فارطألا رمتؤم يصوتو ،عبارلا
ءارجإل ةروطخلا ةديدش تافآلا تاديبمل ةينعملا ةبيكرتلا
قفرملا يف كلذل اعبت اهجاردإو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا
.ثلاثلا

7 ةداملا
ثلاثلا قفرملاب ةيئايميكلا داوملا جاردإ

ضارعتسا ةنجل تررق ةيئايميك ةدام لكل ةبسنلاب -١
،ثلاـثـلا قـفرملا يف اـهـجاردإب ةـيصوـتــلا ةــيــئاــيــمــيــكــلا داوملا

نأ بجيو .تارارق هيجوت ةقيثو عورشم دادعإب ةنجّللا موقت
ىلــــــع ،ىــــندأ دـــــحك ،تارارـــــقلا عنص هـــيــــجوت ةـــــقـــــيثو يــــنبنت
يف ،ةــــلاحلا بــــسح وأ لّوألا قــــفرملا يف ةدراوـــــلا تاــــمولعملا
ةداملا تامادختسا نع تامولعم نمضتتو ،عبارلا قفرملا
اهيلع قبطني يتلا ةئفلا فالخ ةئف يف ةددحم ةيئايميكلا
.يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا

ةعوفشم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيصوتلا لاحت -2
ىلإ ،اهب ةـــقلعتملا تارارــــقلا عـــنص هــــيجوت ةــــقيثو عورــــشمب
يــغبني ناـــك اذإ اـــم فارـــطألا رـــمتؤم ررـــقيو .فارـــطألا رـــمتؤم
،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل ةيئايميكلا ةداملا عاضخإ

ثـــــــلاثلا قــــفرملا يف كلذـــــل اــــعبت ةـــــيئايميكلا ةداــــملا جاردإو
.تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم ىلع ةقفاوملاو

قــــفرملا يف ةيـــئايميك ةداــــم جاردإـــب رارــــق ذـــختي نيــــح -٣
عنص هيجوت ةقيثو ىلع فارطألا رمتؤم ةقفاوم متتو ثلاثلا
هذه ميمعتب روفلا ىلع ةنامألا موقت ،ةلصلا تاذ تارارقلا
.فارطألا عيمج ىلع تامولعملا

٨ ةداملا
يعوطلا ءارجإلا راطإ يف ةيئايميكلا داوملا

ةـــيئايميكلا داوـــملا فالــــخ ،ةــيئايميك ةداـــم يأل ةـــبسنلاب
يعوطلا ءارـــجإلا يف ةـــلومشملا ثـــــلاثلا قــــفرملا يف ةــــــجردملا
رمتؤمل عامتجا لوأ خــيرات لــبق ،مــلع نــع ةـــقبسملا ةـــقفاوملل
ةداملا جاردإ عامتجالا كلذ يف فارطألا رمتؤم ررقي ،فارطألا
عيمجل اـــــهئافيتسا ةــــطيرش ثــــلاثلا قـــفرملا يف ةــــيئايميكلا

.قفرملا كلذب ةمئاق يف ةداملا جاردإ طورش

٩ ةداملا
ثلاثلا قفرملا نم ةيئايميكلا داوملا فذح

دنع ةحاتم نكت مل تامولعم ةنامألا ىلإ فرط مدق اذإ -١
ثلاثلا قفرملاب ةنّيعم ةيئايميك ةدام جاردإ رارق رودص

ريياعملل اقفو اهجاردإ رربي ام كانه دعي مل امبر هّنأ نّيبت
،رمألا نوكي امفيك وأ يناثلا قفرملا يف ةدراولا ةلصلا تاذ

ىلإ تامولعملا كلت لاسرإب ةنامألا موقت ،عبارلا قفرملا يف
.ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل

تامولعملا ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ضرعتست -2
ةــيئايميك ةداـــم لـــكل ةــبسنلابو .ىلوألا ةرـــقفلا بـــجومب ةدراوـــلا

تاذ رـــيياعملل اـــقبط ،ةـــيئايميكلا داوـــملا ضارـــعتسا ةـــنجل ررـــــقت
،عــــبارلا قــــفرملا يف ،ةــــلاحلا بــــسح وأ يـــناثلا قــــفرملا يف ةــــلصلا
دـــــــعت نأ ةــــنامألا ىلــــع ،ثــــلاثلا قـــفرملا نــــم اــــهتلازإب ةــــيصوتلا

.تارارقلا عنص هيجوتل ةحقنم ةقيثو عورشم

رمتؤم ىلإ2 ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيصوتلا لسرت -٣
.تارارــــقلا عـــنص هـــيجوتل ةـــحقنم ةــــقيثوب ةــــعوفشم فارـــطألا

ةيئايميكلا ةداملا فذح يغبني ناك اذإ ام فارطألا رمتؤم ررقيو
ةحقنملا ةقيثولا ىلع قفاويس ناك اذإ امو ثلاثلا قفرملا نم
.تارارقلا عنص هيجوتل

قفرملا نم ةنّيعم ةيئايميك ةدام فذح ررقتي امدنع -٤
تارارـقـلا عـنص هـيـجوـتـل ةـحـقـنملا ةـقـيـثوـلا دـمــتــعــتو ثلاــثــلا

عيمج ىلع ،روفلا ىلع ،تامولعملا هذه ةنامألا مّمعت ،اهنأشب
.فارطألا

٠١ ةداملا
تادراول ةبسنلاب تامازتلالا

ثلاثلا قفرملا يف ةجردملا ةيئايميكلا داوملا

ةــــيرادإ وأ ةــــيعيرشت رـــيبادت ذــــفني نأ فرـــط لـــك ىلـــع -١
اميف بسانملا تقولا يف تارارقلا رادصإ نامضل ةبسانم
قـــــفرملا يف ةــــجردملا ةـــيئايميكلا داوــــملا دارـــيتساب قــــلعتي
.ثــــلاثلا

تقو عرسأ يف ،ةنامألا ىلإ لسري نأ فرــط لــك ىلــع -2
خــيرات نـــم رـــهشأ )٩( ةـــعست كلذ زواـــجتي ّالأ ىلـــعو ،نــــكمم

ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تارارقلا عنص هيجوت ةقيثو لاسرإ
ةداملا نم لـــبقتسملا يف هـــــتادراو نأشــــب اّدر ،٧ ةداــــملا نــــم٣
ميدقت هيلعف ،اذه هدر فرط يأ لّدع اذإف .ةنّيعملا ةيئايميكلا
.ةنامألا ىلإ ،لاحلا يف ،حقنملا درلا

يف ةروــــــكذملا ةـــينمزلا ةرــــتفلا ءاـــهتناب ،ةــــنامألا ىلــــع -٣
ًابلط ،درلا اذه مدقي مل يذلا فرطلل اروف هجوت نأ ،2 ةرقفلا

،درلا ميدقت نم فرطلا نكمتي مل اذإف .درلا ميدقتب ايباتك
لالخ هدر ميدقت يف هــتدعاسم ،اــبسانم ناك اــم ،ةــنامألا ىلـــعف
نم2 ةرقفلا نم ةرــيخألا ةـــلمجلا يف ةددـــحملا ةــينمزلا ةرـــتف
.١١ ةداملا
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،رـــــهشأ )٦( ةـــتس لـــــك ،فارـــطألا غالـــبإ ةـــنامألا ىلــــــع -٠١
تامولعملا هذه نمضتت نأ يغبنيو ،اهيلإ ةدراولا دودرلاب
ىلع تذـــختا يـــتلا ةـــيرادإلا وأ ةـــيعيرشتلا رـــيبادتلل افـــصو
الضف ،ةنامألا ىلعو ،ةرفاوتم تناك اذإ ،تارارقلا اهساسأ

لاسرإ مدع تالاـح نـــم ةـــلاح يأـــب ،فارـــطألا غالــــبإ ،كلذ نـــــع
.دودرلا

١١ ةداملا
داوملا تارداصل ةبسنلاب فارطألا تامازتلا

ثلاثلا قفرملا يف ةجردملا ةيئايميكلا

: ـب رّدصم فرط لك مزتلي -١

غـيـلـبـتـل ةـبساـنـم ةـيرادإ وأ ةـيـعـيرشت رـيــبادــت ذــيــفــنــت )أ(
ةدراولا دودرلاب ةيئاضقلا هتيالو قاطن يف نيينعملا كئلوأ

،٠١ ةداملا نم٠١ ةرقفلا ىضتقمب ةنامألا نم

نامضل ةبسانم ةيرادإ وأ ةيعيرشت ريبادت ذاختا )ب(
تاررــقملاب ةـــيئاضقلا هــــتيالو قاــــطن يف نــــيرّدصملا لاــــثـتما
)٦( ةــتس هاـــصقأ دــــعوم يف دودرــــلا كلت نـــم لـــك يف ةدراوـــــلا
فارطألا ىلإ ةنامألا ههجوت درلاب غيلبت لوأ خيرات نم رهشأ

،٠١ ةداملا نم٠١ ةرقفلا ىضتقمب

ةدروتسملا فارطألا ىلإ ةدعاسملاو ةروشملا ميدقت )ج(
: بسانتي امبسحو ،بلط ىلع ءانب

ةدعاسمل تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل ”١“
ةداملا نم٤ ةرقفلا بجومب تاءارجإ ذاختا ىلع فارطألا كلت
،هاندأ )ج(2 ةرقفلاو٠١

ةيئايميكلا داوملا ةرادإ ىلع اهتاقاطو اهتاردق زيزعتل ”2“
.اهدوجو ةرود لالخ ةميلس ةقيرطب

ةيئايميك ةدام يأ ريدصت مدع نمضي نأ فرط يأ ىلع -2
دروتسم فرط يأ ىلإ هميلقإ نم ثلاثلا قفرملا يف ةجردم
ًاــتقؤمً ادر لـــسرأ وأً ادر لـــسري مــــل ةـــيئانثتسا فورـــــظل نوـــــكي
: مل ام ،تقؤم رارق ىلع يوتحي ال

ةدامك ،داريتسالا تقو ،ةلجسم ةيئايميك ةدام نكت )أ(
،دروتسملا فرطلا ىدل ،ةيئايميك

اهمادختسا قبس هّنأ ليلدلاب دجوي ةيئايميك ةدام نكت )ب(
اهنأشب ذختي ملو ،دروتسملا فرطلا ميلقإ يف اهداريتسا وأ
،اهمادختسا رظحي يميظنت ءارجإ يأ

ةينطو ةطلس لالخ نم ردصملا يقلتو سامتلا مت دق نكي )ج(
ىلعو .داريتسالاب ةحيرص ةقفاوم ،دروتسملا فرطلا يف ةّنيعم
)٠٦( نيتس نوضغ يف اذهك بلط ىلع دري نأ دروتسملا فرطلا

.هرارقبً اروف ةنامألا رطخيو ًاموي

دعب ةرقفلا هذه بجومب ،ةرّدصملا فارطألا تامازتلا يرست
هــتهجو غـــيلبت لّوأ خــــيرات نـــم رـــهشأ )٦( ةـــتس ةرـــتف ءاـــضقنا
صــني ،٠١ ةداــملا نــم٠١ ةرقــفلا ىــضتقمب ،فارــطألا ىلإ ةــنامألا

: يتأي اّمم دحاو نم ،2 نم ةرقفلا راطإ يف ،درلا فلأتي -٤

،ةـــــيرادإلا وأ ةــــيعيرشتلا رـــيبادتلل اــــقفو ،يــــئاــهن رارــــق )أ(
: يتأي امب يضقي

،داريتسالا ىلع ةقفاوملا .١

وأ ،داريتسالا ىلع ةقفاوملا مدع .2

وأ ،ةددحم طورشب داريتسالا ىلع ةقفاوملا .٣

: نمضتي دق تقؤم در )ب(

ةددحم طورشب داريتسالا ىلع ةقفاوملاب اتقؤم ارارق .١
دارـــيتسالا ىلـــع ةــــقفاوملا مدــــعب وأ ،ةددــــحم طورــــش نودــــب وأ

،ةتقؤملا ةرتفلا لالخ

رارق ذاختا يف اثيثح رظنلا يرجي هّنأ حضوي انايب .2
،يئاهن

نــم وأ ةــماــعــلا ةــناـــمألا نـــم ةـــيـــفاضإ تاـــموـــلـــعـــم بلـــط .٣
،يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا نع غلبأ يذلا فرطلا

،ةيئايميكلا ةداملا مييقت يف ةدعاسملل ةنامألا ىلإ ابلط .٤

نيتيعرفلا نيترقفلا تحت دري در يأ قبطي نأ يغبني .٥
ةداملل ةددحملا تائفلا وأ ةئفلا ىلع٤ ةرقفلا نم )ب( وأ )أ(
،ثلاثلا قفرملاب ةيئايميكلا

يأل فصوب ابوحصم يئاهنلا رارقلا نوكي نأ بجي .٦
،رارقلا اهيلإ دنتسا ةيرادإ وأ ةيعيرشت ريبادت

خيرات زواجتي ال دعوم يف ،ةنامألل رفوي نأ فرط لك ىلع .٧
لكب قلعتي اميف هدودر ،هل ةبسنلاب ةيقافتالا هذه نايرس ءدب
يأ نم بلطي الو .ثلاثلا قفرملا يف ةجردم ةيئايميك ةدام
ةلّدعملا ةيهيجوتلا ندنل ئدابم ىضتقمب دودرلا هذه مدقي فرط
دودرلا كلت مدقي نأ ،كولسلا دعاوقل ةيلودلا ةنّودملا ىضتقمب وأ

،ىرخأ ةرم

عيمجل ةداملا هذهل اعبت هدودر ريفوت فرط لك ىلع .8
رـيـبادـتـلـل اــقــفو ةــيــئاضقــلا هــتــيالو تحت نيعــقاوــلا نييــنــعملا
،هب ةصاخلا ةيرادإلا وأ ةيعيرشتلا

،هالــــعأ٤و2 نيـــترــقفلا بـــجوـــمب ،ذـــختي فرـــط لـــك ىلـــع .٩
ىلع ةـــقفاوملا مدــــعب يضقيً ارارـــق ،١١ ةداملا نــــم2 ةرـــقفلاو
طقف اهداريتسا ىلع ةقفاوملاب وأ ةيئايميك ةدام يأ داريتسا

لعف دق نكي مل نإ ،تقولا سفن يف رــظحي نأ ،ةددــحم طورـــشب
: طورشلا سفنل عضخي نأ وأ ،افلس كلذ

،ردصم يأ نم ةيئايميكلا ةداملا داريتسا )أ(

.يلحملا مادختسالل ايلحم ةيئايميكلا ةداملا جاتنإ )ب(
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ًادر هلاسرإ نع وأ در يأ لاسرإ نم فرط يأ نكمت مدع ىلع
ةنس ةدمل نايرسلا رمتسيو ،اتقؤم ارارق نمضتي ال ًاتقؤم
.ةدحاو

٢١ ةداملا
ريدصتلا راطخإ

فرــــــــطلا ىلإ رـــــيدــــصت راــــطخإ مدـــــــــقي نأ فرــــــــط لــــــك ىلــــــع -١
ةّديقم وأ ةروظحم ةيئايميك ةدام يأ ريدصت دنع ،دروتسملا

ةّنيبملا تامولعملا ريدصتلا راطخإ نمضتيو ،هميلقإ نم ةدشب
.سماخلا قفرملا يف

ةـيوايميكلا ةداــملا كلــتل ةــبسنلاب رـــيدصتلا راـــطخإ مدقــــي -2
يـــميظنتلا ءارـــجإلا داـــمتعا بــــقع اـــهل رـــيدصت لوأــــب ماــيقلا لـــبق
ريدصتلا لبق ريدصتلا راطخإ مدقي ،كلذ دعبو .رظانملا يئاهنلا
طورـــش نـــع يــــضاغتلا نــــكميو .ةــــيميوقت ةـــنس يأ لالــــخ لوألا
ةّنيعملا ةينطولا ةطلسلا لبق نــم رــيدصتلا لـــبق هذـــه راـــطخإلا
.دروتسملا فرطلا ىدل

دعب ريدصتللً المكتسمً اراطخإ رّدصملا فرطلا مدقي -٣
ريبك رييغت نع رفسي يذلا يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلل هدامتعا

.ةدشب اهدييقت وأ ةيوايميكلا ةداملا رظح يف

لوأب صاخلا راطخإلا هّملستب دروتسملا فرطلا ّرقي -٤
مل اذإو .يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا دامتعا بقع هاقلتي ريدصت
ًاموي )٠٣( نيثالث لالخ اذه ّملستلا رارقإ رّدصملا فرطلاّ قلتي
.اـــيناث اراـــــطخإ مدــــــقي هـــــّنإف ،رـــــيدــــصتلا راــــــطخإ هـــلاسرإ نـــم
نأ نم دكأتلل ةلوقعم ةروصب هدهج رّدصملا فرطلا لذبيو
.يناثلا راطخإلا ىقلت دق دروتسملا فرطلا

يف ةدراوــــلا اـــــهتروــصب فرـــــط يأ تاــــمازتلا فــــقوتت -٥
: امنيح ،ىلوألا ةرقفلا

،ثلاثلا قفرملا يف ةجردم ةيواميكلا ةداملا نوكت )أ(

ةداملا هذه نأشبً ادر مدق دق دروتسملا فرطلا نوكي )ب(
و ،٠١ ةداملا نم2 ةرقفلا بجومب ةنامألا ىلإ ةيواميكلا

ةرقفلل ًاقبط فارطألا ىلع درلا تعزو دق ةنامألا نوكت )ج(
.٠١ ةداملا نم٠١

٣١ ةداملا
ةرّدصملا ةيئايميكلا داوملل ةقفارملا تامولعملا

ىلع كرامجلل ةيملاعلا ةمظنملا فارطألا رمتؤم عجشي -١
لكل دحوملا يكرمجلا ماظنلا زومر نم ةددحم زومر دانسإ

ةيئايميكلا داوملا نم ةعومجمل وأ اهدرفمب ةيواميك ةدام
لك طرتشيو .بسانتي امبسح ،ثلاثلا قفرملا يف ةجردملا

ةداــمل ازمر كراــمجلل ةيملاعلا ةمظنملا دــنست اــمدنع ،فرــط
لمحت نأب ،ثلاثلا قــفرملا يف ةــجردملا داوــملا نــم ةــيئايميك
دــنــــــع زـــــمرــــلا كلذ ،ةداـــــملا كلــــتب ةـــــصاــــخلا نـــــحــــشلا ةـــــــقيثو
.اهريدصت

ىلع ،دروتسملا فرطلا تاطارتشا نم يأب ساسملا نود -2
يف ةجردملا ةيئايميكلا داوملا عضخت نأب طرتشي نأ فرط لك
هميلقإ يف ةدشب ةّديقملا وأ ةروظحملا داوملاو ثلاثلا قفرملا
رفاوتلا نمضت يتلا ةوبعلا تاقاطب عضو طورشل رّدصت يتلا
ةـــحص ىلــع راـــطخألا وأ /و رـــطاخملاب قــــلعتت تاـــمولعمل يفاـــكلا
.ةلصلا تاذ ةيلودلا ريياعملا ةاعارم عم كلذو ةئيبلا وأ رشبلا

،دروتسملا فرطلا تاطارتشا نم يأب ساسملا نود -٣
ةيئايميكلا داوملا عضخت ّنأب طرتشي نأ فرط لكل زوجي
وأ ةئيبلاب ةقلعتملا ةوبعلا تاقاطب عضو طورشل ةعضاخلا
يـــتلا ةوــــبعلا تاــــقاطب عـــضو طورــــشل ،هـــميلقإ يف ةــــحصلا

وأ/و رــــطاخملاب قــــلعتت تاـــمولعمل يفاــــكلا رــــفاوتلا نــــمضت
ريياعملا ةاــعارم عــــم ،ةـــئيبلا وأ رــــشبلا ةــــحص ىلـــع راــــطخألا
.ةلصلا تاذ ةيلودلا

2 ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةيئايميكلا داوملا صخي اميف -٤
نأ رّدصم فرط لك ىلعّ نإف ،ةينهم ضارغأل مدختست يتلا

فورـــعم لـــكش تاذ ةـــمالسلا تاـــنايب ةـــقرو لاـــسرإ طرــــتشي
.دروتسم لك ىلإ ةحاتملا تامولعملا ثدحأ ّنيبت ايلود

ةقرو ىلعو ةوبعلا ةقاطب ىلع تامولعملا ميدقت يغبني -٥
نم رثكأ وأ ةغلب ،ايلمع نكمم وه ام ردقب ،ةمالسلا تانايب
.دروتسملا فرطلا ىدل ةيمسرلا تاغللا

٤١ ةداملا
تامولعملا لدابت

فادهأل اقفوو ءاضتقالا بسح ،رّسيت نأ فارطألا ىلع -١
: بسانتي امبسحو ةيقافتالا هذه

ةـــــيداـــصتقالاو ةــــينقتلاو ةــــيـــملعلا تاــموـــــــلعملا لداــــــــبت )أ(
،ةيقافتالا هذه قاطن يف ةيئايميكلا داوملاب ةقلعتملا ةينوناقلاو
ةــــيئيبلا ةـــيّمسلاو ةــــيّمسلاب ةــــقلعتملا تاــــمولعملا كلذ يف اــــمب
،ةمالسلاب ةقلعتملاو

ةـــماع روــــهمجلل ةــــحاتملا تاــــموـــــلعملا رـــــيفوت )ب(
يلحملا دــيــعصلا ىلع ةذــخــتملا ةــيــمــيــظــنــتــلا تاءارـــجإلا نــــع
،ةيقافتالا هذه فادهأل ةمئالملا

ةروصب ىرـــخأ فارـــطأ ىلإ تاـــموـــلــــعــــم رــــيــــفوــــت )ج(
ةــيميظنتلا تاءارـــجإلا نأـــشب ةـــنامألا قـــيرط نع وأ ةرشابم
نم رثكأ وأ اهمادختسا ةريبك ةجردب دّيقت يتلا ةيلحملا
.بسانتي امبسح ،ةيئايميكلا ةداملا تامادختسا

هذـــه بـــجومب ،تاـــمولعملا لداــــبتت يتلا فارــــطألا ىلـــع -2
قــفتم وــــه اـــمبسح ةــــيّرس تاـــمولعم يأ ةـــيامح ،ةــــيقافتالا

.ايلدابت

ضارـــغأل ةيّرس تاــمولعم ةـــيتآلا تاـــمولعملا رـــبتعت ال -٣
: ةيقافتالا هذه
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قوقحل ديقم هّنأ نع رسفي ام ةيقافتالا هذه يف دجوي ال -٤
ةحصلا ةيامحل ةمارص رثكأ تاءارجإ ذاختا يف فارطألا
هذـه يف اـــهـــــــيـــــــلإ يعد يتـــــــلا كلـــــــت نـــم ةــئيـــــــبـــــــلاو ةـــيرشبـــــــلا
عـــم ةــــقستم تاءارــــجإلا هذـــه نوــــكت نأ ةــــطيرش ،ةيقافتالا
.يلودلا نوناقلا عم ةقفاوتمو ةيقافتالا هذـــه ماــــكحأ

٦١ ةداملا
ةينقتلا ةدعاسملا

نادلبلل ةصاخلا تاجايتحالا ةاعارم عم ،فارطألا نواعتت
يف ،لاــــقتنا ةــــلحرمب اـــهتاداصتقا ّرــــمت يتلا نادــــــلبلاو ةــــيمانلا

ةــيساسألا ةــيــنــبــلا رــيوــطــتـــل ةـــيـــنـــقـــتـــلا ةدـــعاسملا عـــيـــجشت
ةدعاسملا لجأ نم تايواميكلا ةرادإل ةيرورضلا تاردقلاو
اهيدل دــجوت يتلا فارـــطألا ىلــعو .ةــيقافتالا هذـــه ذــيفنت ىلـــع
ةدعاسملا مدقت نأ تايواميكلا ميظنتل امدقت رثكأ جمارب
لاـــجم يف ىرــــخألا فارـــطألل ،بـــيردتلا كلذ يف اـــمب ،ةــينقتلا

تايواميكلا ةرادإ ىلع اهتاردقو ةيساسألا اهتاينب ريوطت
.اهئاقب تارود لاوط

7١ ةداملا
لاثتمالا

،ًاــــيــــلــــمــــع نــــكمم تقو برــــقأ يف ،فارــــطألا رمتؤم موـــــقـــــي
تالاح ديدحتل ةيسسؤم تايلآو تاءارجإ دامتعاو ريوطتب
فارطألا ةلماعم ةيفيكلو ةيقافتالا هذه ماكحأل لاثتمالا مدع
.اهلاثتما مدع تبثي يتلا

٨١ ةداملا
فارطألا رمتؤم

.فارطألا رمتؤم أشني اذهب -١

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانربل يذيفنتلا ريدملا ّىلوتي -2
،ةــعارزــلاو ةــيذـــغألل ةدـــحـــتملا ممألا ةـــمـــظـــنمل ماـــعـــلا رـــيدملاو
رمتؤمل لوألا عاـــمـــتـــجالا دــــقــــع ءاــــعدــــتسا ،ةــــكرــــتشم ةروصب
هذه ذافن ءدب خيرات نم دحاو ماع هاصقأ دعوم يف فارطألا
رـــمتؤمل ةـــيداـعــلا تاـــعاــمــتــجالا دــــقــعــت كلذ دــعــــبو .ةــيــقاــفــتالا
.فارطألا رمتؤم اهددحي ةيرود تارتف ىلــع فارـــطألا

يأ يف فارطألا رمتؤمل ةيداعلا ريغ تاعامتجالا دقعت -٣
ىلـع ءاــنب وأ ،ًايرورــض رــمتؤملا هارــي اــمبسح ىرـــخأ تاـــقوأ

ال ام بلطلا اذه ديؤي نأ ةطيرش ،فرط يأ نم يباتك بلط
.فارطألا )١/٣( ثلث نع لقي

قفاوتب دمتعيو لّوألا هعامتجا يف فارطألا رمتؤم رقي -٤
دق ةيعرف ةئيه يألو هل ايلام اماظنو ايلخاد اماظن ،ءارآلا

.ةنامألا لمع ريس مظنت يتلا ةيلاملا ماكحألا كلذكو ،اهئشني

ضارعتسالا ديق ةيقافتالا هذه ذيفنت فارطألا رمتؤم يقبي -٥
هـــيلإ اــــهتدنسأ يـــتلا ماــــهملا ءادأ هــــيلعو ،نــــيرمتسملا مــــييقتلاو
: هيلع ،ةياغلا هذهلو ةيقافتالا

،عبارلاو لوألا نيقفرملا يف ةروكذملا تامولعملا )أ(
،يلاوتلا ىلع ،٦و٥ نيتداملا ىضتقمب ةمدقملا

ةمالسلا تانايب ةرامتسا يف ةدراولا تامولعملا )ب(
،٣١ ةداملا نم٤ ةرقفلا يف اهيلإ راشملا

،ةيئايميكلا ةداملا ةيحالص ءاهتنا خيرات )ج(

كلذ يف امب ،ةيطايتحالا ريبادتلا نع تامولعملا )د(
،ةبسانملا ةمالسلا تاداشرإو هتعيبطو رطخلا فينصت

ةـــيـــّمسلاو ةـــيـــّمسلا تاراـــبـــتـــخالا جئاــــتــــن زــــجوــــم )ه(
.ةيجولوكيإلا

ةداــملا جاــتنإ خــيرات رــبتعي ال ةــيقافتالا هذـــه ضارـــغأل -٤
.ةماع ةروصب ًايّرس ةيئايميكلا

تاــيلمع نأـــشب تاـــمولعم ىلإ جاـــتحي فرـــط يأ ىلـــع -٥
هميلقإ ربع ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا ةيواميكلا داوملا روبع
عــيمج غالـــبإب يـــه موـــقتو ،كلت هـــتجاح نـــع ةـــنامألا غـــــلبي نأ
.كلذل اقبط فارطألا

٥١ ةداملا
ةيقافتالا ذيفنت

نم ًايرورض نوكي دق ام فارطألا نم فرط لك ذختي -١
هتاــــسسؤمو ةــــيساسألا هــــتاينب مــــيعدتو ءاــــشنإل ريـــــبادتلا
نمضتت دقو ،ةيقافتالا هذهل لاّعفلا ذيفنتلا لجأ نم ةينطولا

تاءارجإلا لــيدعت وأ داـــمتعا ،ءاـــضتقالا بســح ،رـــيبادتلا هذـــه
ريبادتلا هذه لمتشت دقو ،ةيرادإلا وأ ةيعيرشتلا ةينطولا
: ىلع ًاضيأ

كلذ يف امب ةينطو تانايب دعاوقو تالجس ءاشنإ )أ(
،ةيواميكلا داوملاب ةقلعتملا ةمالسلا تامولعم

تاردابمب مايقلا ىلع تاعانصلا رئاود عيجشت )ب(
،ةيواميكلا ةمالسلل جيورتلل

ماـــكحأ ةاـــعارم عـــم ،ةــيعوطلا تاـــقافتالا عـــيجشت )ج(
.٦١ ةداملا

نامض ىلع ،ايلمع نكمم وه ام ردقب ،فرط لك لمعي -2
تامولعم ىلع لوصحلل ةمئالملا لبسلا روهمجلل رفاوتت نأ

داوــم نـــعو ثداوحلا ةرادإو ةـــيواـــمـــيـــكـــلا داوملا ةـــلواـــنـــم نـــع
،ةئيبلا وأ ةيرشبلا ةحصلل ةبسنلاب ةنمآ ةليدب ةيوايميك
.ثلاثلا قفرملا يف ةجردملا ةيواميكلا داوملا نم ربكأ لكشب

نم وأ ،ةرشابم ةروصب ،نواعتلا ىلع فارطألا قفتت -٣
ذيفنتل بسانتي امبسح ،ةصتخملا ةيلودلا تامظنملا لالخ
ةــيــمــيــلــقإلاو ةــيــمــيــلـــقإلا نود ةدـــعصألا ىلع ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــه
.ةيملاعلاو
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،هاـــندأ٦ ةرــــقفلا ماـــكحأ تاــــيضتقم ىلإ ةـــــفاضإ )أ(
،ةيقافتالا ذيفنتل ةمزال اهنأ ىري يتلا ةيعرفلا تائيهلا ءاــــشنإ

ةيلودلا تامظنملا عم ،ءاضتقالا بسح ،نواعتلا )ب(
،ةيموكحلا ريغ تائيهلاو ةيلودلا ةيموكحلا تائيهلاو ةصتخملا

ةيفاضإ تاءارجإ نم مزلي دق ام ذاختاو يف رظنلا )ج(
.ةيقافتالا فادهأ قيقحتل

ةئيه ءاشنإب ،هل عامتجا لوأ يف فارطألا رمتؤم موقي -٦
ضارغأل ،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ىّمست ةيعرف
يفو .ةيقافتالا هذه بجومب ةنجللا هذهل ةلكوملا ماهملا ءادأ

: ددصلا اذه

ضارعتسا ةنجل ءاضعأ نييعتب فارطألا رمتؤم موقي )أ(
دودحم ددع نم ةنجّللا ةيوضع فلأتتو ،ةيئايميكلا داوملا

داوملا ةرادإ لاجم يف تاموكحلا نم نينّيعملا ءاربخلا نم
عيزوتلا ساسأ ىلع ةنجّللا ءاضعأ نييعت متيو .ةيئايميكلا
نيب نزاوتلا ىع ظافحلا نامض كلذ يف امب ،لداعلا يفارغجلا
،ةيمانلا فارطألاو ةمدقتملا فارطألا

اهميظنتو ةنّجللا صاصتخا يف فارطألا رمتؤمّ تبي )ب(
،اهلمع ريسو

تايصوت ميدقتل اهدهج ىراصق ةنجّللا لذبت )ج(
قفاوتل ةيعاسلا دوهجلا عيمج تذفنتسا اذإف ،ءارآلا قفاوتب
لحك ،تايصوتلا كلت دمتعت ،قافتا ىلإ لصوتلا نود ءارآلا
.ةتّوصملاو ةرض احلا ءاضعألا تاوصأ )2/٣( يثلث ةيبلغأب ريخأ

،ةـــــــصصخـــتملا اـــــهـــتالاــــكوــــلو ةدــــحــــتملا ممألل زوــــجــــي -٧
تـــسيل ةـــلود يأل كلذـــكو ،ةـــيرذلا ةـــقاطلل ةـــيلودلا ةــــلاكوللو
لودلا تاعامتجا يف ةلثمم نوكت نأ ،ةيقافتالا هذه يف ًافرط

وأ ةئيه يأ روضحب حمسي نأ زوجيو .نيبقارمب فارطألا
،ةــيموكح رـــيغ وأ ةـــيموكح ،ةـــيلود مأ تـــناك ةـــينطو ،ةـــلاكو
تــغلبأ اــم اذإ ،ةــيقافتالا اــهلمشت يـــتلا تالاـــجملا يف ةــــلهؤم
رــــمتؤمل عاــــمتجا يف ةـــلثمم نوــــكت نأ يف اــــهتبغرب ةــــنامألا
اـم كلذ ىلــــع ضرــــتعي مــــل اـــم كلذو ،بــــقارم ةــــفصب فارــــطألا

لوــــبق عــــضخيو .ةرــــضاحلا فارــــطألا )١/٣( ثــــلث نــــع لــــقي ال
رمتؤم هدمتعي يذلا يلخادلا ماظنلل مهتكراشمو نيبقارملا
.فارطألا

٩١ ةداملا
ةنامألا

.ةنامأ أشنت اذه بجومب -١

: يتأي اميف ةنامألا فئاظو لثمتت -2

هتائيهو فارطألا رمتؤم تاعامتجا دقعل بيترتلا )أ(
،لاحلا ىضتقم بسح اهل تامدخلا ميدقتو ،ةيعرفلا

الو فارطألا نادلبلا ىلإ ةدعاسملا ميدقت ريسيت )ب(
ةلحرمب اهتاداصتقا رمت يتلا ىرخألاو اهنم ةيمانلا امّيس

،ةيقافتالا ذيفنتل ،بلطلا بسح لاقتنا

تاـــــئيهلا تاــــنامأ عــــم مزاللا قـــيسنتلا ناــــمض )ج(
،ىرخألا ةصتخملا ةيلودلا

يف ،فارـــطألا رــــمتؤم نــــم ماـــــع هـــيجوتب ،لوــــخدلا )د(
ءادأ اـــــهيضتقي دـــــق يــــتلا ةــــيدقاعتلاو ةــــــيرادإلا تاـبـــــيترتلا

،ةيلاعفب اهفئاظو

هذـــه يف ةددـــحملا ةـــنامألل ىرـــخألا فـــئاظولا ءادأ )ه(
.فارطألا رمتؤم اهددحي دق ىرخأ فئاظو يأو ةيقافتالا

ةكرتشم ةروصب ةيقافتالا هذهل ةنامألا فئاظو ىدؤت -٣
ةـئيـبـلـل ةدـحـتملا ممألا جماـنرـبـل يذـيـفـنـتــلا رــيدملا ةــطساوــب
اقفو ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنمل ماعلا ريدملاو
اـهدـمـتـعـيو ،اـمـهـنـيـب اـهـنأشب قاـفـتالا مـتـي يتـلا تاـبـيـترـتــلــل
.فارطألا رمتؤم

عابرأ ةثالث ةيبلغأب ،ررقي نأ فارطألارمتؤمل زوجي -٤
فــــــئاظوب دـــــــهعي نأ ،ةــــــتّوصملاو ةرــــضاـــحلا فارـــــــطألا )٣/٤(
حضتا اذإ رثكأ وأ ىرــخأ ةــصتخم ةــيلود ةـــمظنم ىلإ ةـــنامألا
.ةاخوتملا ةروصلاب اهفئاظو يدؤت ال ةنامألا ّنأ رمتؤملل

٠٢ ةداملا
تاعزانملا ةيوست

قـــــلعتي اـــهنيب عازــــن يأ ةــــيوست ىلإ فارــــطألا ىــــعست -١
يأ وأ ضوافتلا قيرط نع ،ةيقافتالا هذه قيبطت وأ ريسفتب

.اهسفنب اهراتخت ىرخأ ةيملس قرط

اهرارقإ وأ اهلوبق وأ ةيقافتالا هذه ىلع قيدصتلا دنع -2
فرــــط يأل زوـــجي قـــحال تـــقو يأ يف وأ ،اــــهيلإ ماـــمضنالا وأ
كص يف نلعي نأ ،يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم سيل

وأ ريسفتب قلعتي عازن يأب قلعتي اميف عيدولل مدقي يــطخ
وأ نيتيتآلا نيتليسولا ىدحإب هفارتعا نع ،ةيقافتالا قيبطت
فرط يأ ءازإ تاعزانملا ةيوستل ،مازلإلا ليبس ىلع ،امهيتلك
: مازتلالا سفن لبقي

اـهدـمـتـعـي فوس يتـلا تاءارــجإلل اــقــفو مــيــكــحــتــلا )أ(
،ايلمع نكمم تقو برقأ يف قفرم يف فارطألا رمتؤم

.ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىلع عازنلا ضرع )ب(

لـــماكتلل ةـــيميلقإ ةـــمظنم نوـــكي فرـــط يأل زوـــجي -٣
قــــلعتي اـــميف رــــثألا ســـفن هـــل اـــنالعإ ردـــصي نأ يداـــصتقالا

.)أ(2 ةرقفلا يف هيلإ راشملا ءارجإلل اقفو كلذو ميكحتلاب

نأ ىلإ ايراس2 ةرقفلا بجومب رداصلا نالعإلا لــظي -٤
)٣( ةثالث ءاضقنا دعب وأ هماكحأل اقفو هنايرس ةرتف يضقنت
.عيدولا ىدل هضقنب يطخ راعشإ عاديإ نم رهشأ
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ةيملعلا وأ ةيئارجإلا لئاسملا ىلع تاقفرملا رصتقت -2
.ةيرادإلا وأ ةينقتلا وأ

تاقفرملا ذافن دامتعاو حارتقا ىلع يتآلا ءارجإلا قبطني -٣
: ةيقافتالا هذهل ةيفاضإلا

دــــمتعتو ةـــيقافتالا هذــــهل ةــيفاضإ تاـــقفرم حرــتقت )أ(
نم٣و2و ىلوألا تارــقفلا يف هــيلع صوــصنملا ءارـــجإلل ًاـقبط

،١2 ةداملا

قـــــفرم يأ لوــــبق عــــيطتسي ال فرـــــط يأ ىلــــــع )ب(
نم ةنس نوضغ يف كلذب ةباتك عيدولا رطخي نأ ،يفاضإ
غّلبيو ،يفاضإلا قفرملا دامتعاب هغالبإب عيدولا مايق خيرات
،هاـــقلتي راـــطخإ يأـــب فارـــطألا عـــيمج ،رـــيخأت نود ،عــــيدولا

قباسلا هــنالعإ بـــحسي نأ ،تـــقو يأ يفو فرـــط يأل زوـــجيو
ذاـــفن أدــــبي كلذ دـــنعو ،يفاــــضإ قــــفرم يأ ىلـــع ضارـــتعالاب
،هاندأ )ج( ةيعرفلا ةرقفلل اقفو فرطلا اذهل ةبسنلاب قفرملا

مــــيمعت خــــيرات نــــم )١( ةدــــحاو ةــــنس ءاـــضقنا دــــنع )ج(
قفرملا حــبصي ،يفاـــضإ قـــفرم يأ داـــمتعاب غـــيلبتلل عـــيدولا

اقفو اراطخإ مدقت مل يتلا فارطألا عيمجل ةبسنلاب اذفان
،هالعأ )ب( ةيعرفلا ةرقفلا ماكحأل

دامتعاو حارتقا عضخي ،ثلاثلا قفرملا ةلاح ءانثتساب -٤
ءارجإلا سفنل ةيقافتالا هذـــه تاــقفرمل تالــيدعت يأ ذاـــفن ءدـــبو
هذهل ةيفاضإ تاقفرم يأ ذافن ءدبو دامتعاو حارتقا يف عبتملا
.ةيقافتالا

ذافن ءدـــبو داـــمتعاو حارـــتقا ىلـــع يتآلا ءارـــجإلا قـــبطي -٥
: ثلاثلا قفرملل تاليدعتلا

اقفو دــــمتعتو ثــــلاثلا قــــفرملل تالــــيدعتلا حرــــتقت )أ(
نم2 ةرقفلاو٩ ىلإ٥ نم داوملا يف هيلع صوصنملا ءارجإلل
،١2 ةداملا

داـــمتعالا نأـــشب هــــتارارق فارــــطألا رــــمتؤم ذــــختي )ب(
،ءارآلا قفاوتب

رارق يأ اروف فارطألا عيمج ىلإ عيدولا لسري )ج(
ةــــبسنلاب تالــــيدعتلا ذاــــفن أدــــبيو .ثـــــلاثلا قــــفرملا لــــيدعتب

.ررقملا يف ددحي خيرات يف فارطألا عيمجل

ليدعتب قفرمل ليدعت يأ وأ يفاضإ قفرم يأ طبترا اذإ -٦
ليدعتلا وأ يفاضإلا قفرملا كلذ ذافن أدبي الف ،ةيقافتالا هذهل
.ةيقافتالا هذهب قلعتملا ليدعتلا ذافن أدبي امتقو ّالإ

٣٢ ةداملا
تيوصتلا

،)١( دـحاو توــــص ةـــيقافتالا هذــــه يف فرــــط لـــكل نوــــكي -١
.هاندأ2 ةرقفلا يف هيلع صوصنم وه ام ادع اميف

راـــعشإ ميدقت وأ ،نالـــعإ يأ ناـــيرس ءاـــضقنا رـــــثؤي ال -٥
يف ،لئاسولا نم ةليسو يأب ديدج نالعإ رادصإ وأ ضـــقنلاب
وأ ميكحت ةئيه يأ مامأ رظنلا ديق نوكت يتلا تاءارجإلا

فالخ ىلع عازنلا افرط قفتي مل ام ،ةيلودلا لدعلا ةمكحم
.كلذ

اقفو ءارجإ يأ وأ ءارجإلا سفن عازنلا افرط لبقي مل اذإ -٦
ينثا ةدم لالخ امهعازن ةيوست نم انكمتي مل اذإو ،2 ةرقفلل
رخآلا فرطلا راطخإب نيفرطلا دحأ مايق دعب ارهش )2١( رشع
ىلع ءانب ةحلاصملا ةنجلل عازنلا لاحي ،امهنيب عازن دوجوب

ًاريرقت ةحلاصملا ةنجل مدقتو ،عازنلا يفرط نم يأ بلط
ةـقـلـعــتملا ةــيــفاضإلا تاءارــجإلا جردــتو اــهــتاــيصوــت نــمضتــي
يف فارـــــــطألا رـــــمتؤــــم هدــــــمتعي قــــــفرم يف ةــــحلاــصملا ةنجلب
.رمتؤملل يناثلا عامتجالا داقعنا زواجتي ال دــــعوـــم

١٢ ةداملا
ةيقافتالا ىلع تاليدعتلا

هذــــه ىلع تالــــيدــــعــــت حرــــتــــقــــي نأ فرــــط يأل زوـــــجـــــي -١
.ةيقافتالا

رمتؤمل عاـمـتـجا يف ةـيـقاـفــتالا هذــه تالــيدــعــت دــمــتــعــت -2
ةيقافتالا هذهل حرتقم ليدعت يأ صن ةنامألا غّلبتو ،فارطألا
هدامتعا هيف حرتقيس يذلا عامتجالا دعوم لبق فارطألا ىلإ
هذه ىلع نيعّقوملا ةنامألا غّلبت امك ،لقألا ىلع ،رهشأ ةتسب
.ماعلا عيدولا كلذك اهب غلبتو ةحرتقملا تاليدعتلاب ةيقافتالا

ىلع قافتا ىلإ لصوتلل اهدهج ىراصق فارطألا لذبت -٣
اذإف .ءارآلا قـــفاوـــتـــب ةـــيـــقاـــفـــتالا هذــــهــــل حرــــتــــقــــم لــــيدــــعــــت يأ
ىلإ لصوتلا نود ءارآلا قفاوتل ةيعاسلا دوهجلا لك تذفنتسا
)٣/٤( عابرأ ةثالث ةيبلغأب ،ريخأ لحك ليدعتلا دمتعي ،قافتا
.عامتجالا يف ةتّوصملاو ةرضاحلا فارطألا تاوصأ

قيدصتلل فارطألا عيمج ىلإ ليدعتلا عيدولا لسري -٤
.هرارقإ وأ هلوبق وأ هيلع

وأ ليدعت يأ ىلع قيدصتلاب ،ةباتك ،عيدولا راطخإ متي -٥
٣ ةرقفلل اقفو دمتعملا ليدعتلا ذافن أدبيو ،هلوبق وأ هرارقإ
نيعستـلا موـيـلا نـم اراـبــتــعا هــتــلــبــق يتــلا فارــطألل ةــبسنــلاــب
هــــلوبق وأ هرارقإ وأ هيلع قيدصتلا كوكص عاديإ خيراتل يلاتلا

أدبيو .فارـــطألا  )٣/٤( عاـــبرأ ةـــثالث نـــع لـــقي ال اـــم لبــق نـــم
موــيلا يف رـــــخآ فرـــــط يأل ةـــبسنلاب كلذ دـــعب لـــيدـــعتلا ذاــــفن
اذه ىلع هقيدصت ةــقيثول فرــطلا كلذ عادــيإل يلاــتلا نيــعستلا
.هرارقإ وأ هلوبق وأ ليدعتلا

٢٢ ةداملا
تاقفرملا ليدعتو دامتعا

امو ،اهنم أزجتي ال اءزج ةيقافتالا هذه تاقفرم لكشت -١
هذه ىلإ ةلاحإ يأ لكشت ،كلذ فالخ ىلع ةحارص صني مل
.اهب تاقفرم يأ ىلإ هتاذ تقولا يف ةلاحإ ةيقافتالا
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اهقح يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ سرامت -2
،اهصاصتخا قاطن يف لخدت يتلا لئاسملا يف تيوصتلا يف

اهيف ءاضعألا لودلا ددعل ٍواسم تاوصألا نم ددعب اهئالدإب
اهقح ةمظنملا هذه سرامتو .ةيقافتالا يف ًافارطأ نوكت يتلا

يف اهقح سرامت اهيف وضع ةلود يأ تناك اذإ تيوصتلا يف
.سكعلاب سكعلاو ،تيوصتلا

ةرضاحلا فارطألا” ةرابع ينعت ةيقافتالا هذه ضارغألو -٣
وأ باـــــــــجيإلاب ةـــــــتّوــــصملاو ةرــــــــضاــــحلا فارــــــــطألا ”ةـــــــتّوـــــــصملاو
.بـــلسلا

٤٢ ةداملا
عيقوتلا

لـماـكـتـلا تاـمـظـنملو لودـلا عـيـمجل عـيـقوـتـلا باـب حـتــفــي
١١ موي مادرتور يف ةيقافتالا هذه ىلع ةيميلقإلا يداصتقالا
كرويوين يف ةدحتملا ممألا رقمبو ،8٩٩١ ةنس ربمتبس / لوليأ

/ لوليأ٠١ ىلإ8٩٩١ ةنس ربمتبس / لوليأ2١ نم ةرتفلا يف
.٩٩٩١ ةنس ربمتبس

٥٢ ةداملا
مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا

رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلل ةيقافتالا هذه عضخت -١
.يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا تامظنملاو لودلا بناج نم
تاــمــظــنملاو لودــلــل ةــيـــقاـــفـــتالا ىلإ ماـــمضنالا باـــب حـــتـــفـــيو
يلاـتـلا موــيــلا نــم اراــبــتــعا يداصتــقالا لــماــكــتــلــل ةــيــمــيــلــقإلا
قيدصتلا كوكص عدوتو .اهيلع عيقوتلا باب لافقإ خيراتل
.عيدولا ىدل مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ

افرط يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإ ةمظنم يأ حبصت -2
ةمزلم ،اهيف ءاضعألا لودلا نم يأ نود ،ةيقافتالا هذه يف

ةـــــلاــــح يفو .ةـــــيقاــــفتالا نـــــــع ةــــئــــشانلا تاــــمازــــتلالا عـــــــيمجب
اهيف ءاضعألا لودلا نم رثكأ وأ ةدحاو نوكت يتلا تامظنملا

ءاضعألا اهلودو ةمظنملا ىلوــــتت ،ةـــيقافتالا هذــــه يف اــــفرط
بجومب اهتامازتلاب ءافولا نع اهنم لك ةــيلوؤسم يف ّتــــبلا
لودـــــلاو ةــــمظنملل زوــــجي ال ،تالاــــحلا هذـــــه يفو ةــــيقافتالا
قوـــــقحلا ،هــــتاذ تـــــقولا يفو اـــــــعم ،سراــــــمت نأ اــــــهيف ءاــــضعألا
.ةيقافتالا نع ةئشانلا

يف يداصتقالا لماكتلل ةـــيميلقإ ةـــمظنم يأ نــــلعت -٣
ىدم ،اهمامضنا وأ اهرارقإ وأ ،اهلوبق وأ اهقيدصت كوكص

اـمـك ،ةـيـقاــفــتالا هذــه اــهــمــظــنــت يتــلا لــئاسملاــب اــهصاصتــخا
يأب فارطألا هرودب رطخي يذلا عيدولا ةمظنملا هذه رطخت
.اهصاصتخا قاطن ىلع أرطي يرهوج ليدعت

٦٢ ةداملا
ذافنلا ءدب

يلاــتلا نيـــعستلا موـــيلا يف ةــيقافتالا هذـــه ذاـــفن أدــــبي -١
لوبقلا وأ قيدصتلا كوكص نم نيسمخلا كصلا عاديإ خيراتل
.مامضنالا وأ رارقإلا وأ

ةــــمظنم وأ ةــــلود يأل ةـــبسنلاب ،ةـــيقافتالا ذاــــفن أدــــبي -2
وأ ةـيقافتالا هذــه ىلع قدــصت يداــصتقالا لـــماكتلل ةــيميلقإ
نيسمخلا كصلا عاديإ دعب اهيلإ مضنت وأ اهّرقت وأ اهلبقت
يف ،مامضنالا وأ رارقإلا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا كوكص نــم
ةمظنملا وأ ةلودلا هذه عاديإ خيراتل يلاتلا نيعستلا مويلا
وأ اهرارقإ وأ اهقيدصت كصل يداصتقالا لماكتلل ةيميلقإلا

.اهمامضنا وأ اهلوبق

عدوم كص يأ ربتعي ال ،2و ىلوألا نيترقفلا ضارغأل -٣
اـكص ،يداصتـقالا لـماـكـتـلــل ةــيــمــيــلــقإ ةــمــظــنــم يأ لــبــق نــم
كلـــت يف ءاضعألا لودــــلا اــــهــــتــــعدوأ يتــــلا كوــــكصلــــل ًاــــيــــفاضإ
.ةمظنملا

7٢ ةداملا
تاظفحتلا

.ةيقافتالا هذه ىلع تاظفحت ءادبإ زوجي ال

٨٢ ةداملا
باحسنالا

تقو يأ يف ةيقافتالا نم بحسني نأ فرط يأل زوجي -١
كلذل ةبسنلاب اهذافن ءدب خيرات نم تاونس )٣( ثالث دعب
.عيدولا ىلإ يطخ راطخإ هيجوتب كلذو ،فرطلا

ةنس ءاضقناب اذفان ليبقلا اذه نم باحسنا يأ نوكي -2
يف وأ باحسنالا راطخإل عيدولا مّلست خيرات ىلع ةدحاو )١(
.باحسنالا راطخإ يف ددحتي امبسح قحال خيرات يأ

٩٢ ةداملا
عيدولا

.ةيقافتالا هذهل عيدولا وه ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نوكي

٠٣ ةداملا
صوصنلا ةيّجح

ةينابسإلا هصوصن ىواستت يذلا ةيقافتالا هذه لصأ عدوي
يف ةيسنرفلاو ةيبرعلاو ةينيصلاو ةيسورلاو ةيزيلجنإلاو
.ةدحتملا ممألا ةمظنمل ماعلا نيمألا ىدل ،ةّيجحلا

كلذ يف نوـــضوفملا ،هاـــندأ نوـــــعّقوملا ماـــق ،كلذل ًاتاـــبثإو
.ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلاب ،ًانوناق

/لوــــليأ رـــهش نـــم رــــشاعلا موــــيلا يف مادرــــــتور يف ترّرـــــح
.نيعستو ةينامثو ةئامعستو فلأ ماع نم ربمتبس
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لــــــظي يــــتلا )يذــــلا( تاـــــمادختسالا وأ مادــــــختسالا ”2“
،اهب )هب( احومسم

ةدروتسملاو ،ةجتنملا تايواميكلا تايمكل تاريدقت ”٣“
.ترفاوت ىتم ،ةمدختسملاو ةرّدصملاو

يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلل ةلمتحملا ةيمهألا ىلإ ةراشإ )ج(
،ًانكمم كلذ ناك ام ،ىرخألا ميلاقألاو لودلل ةبسنلاب

: لمشت دق ةلص تاذ ىرخأ تامولعم )د(

ءارجإلل ةيداصتقالا – ةيعامتجالا تاريثأتلا مييقت ”١“
،يئاهنلا يميظنتلا

ةـــبيسنلا رـــــطاخملاو لــــئادبلا نــــع تاـــــمولعم يأ ”2“
: لمشت دق يتلاو ،تدجو نإ ،اهنع ةمجانلا

،تافآلل ةلماكتملا ةرادإلا تايجيتارتسا –

اــــــهيف اــــــــمب ةـــــيعاــــنصلا تاــــــيلـــمعلاو تاــــــسراـــمملا –
.فظنألا تايجولونكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا قفرملا
ةروظحملا ةيواميكلا داوملا جاردإل ريياعم

ثلاثلا قفرملا يف ةدشب ةديقملا وأ

الــــمع ةـــنامألا اـــهليحت يـــتلا تاراـــطخإلا ضارــــعتسا ىدــــل
داوـــــملا ضارــــــــعتسا ةـــــنجل موــــــــقت ،٥ ةداــــملا نــــم٥ ةرـــــقفلاب
: ةيواميكلا

ذــــختا دــــق يـــئاهنلا يـــميظنتلا ءارــــجإلا ّنأ نـــم دـــكأتلاب )أ(
،ةئيبلا وأ رشبلا ةحص ةيامحل بابسألا

ذــــختا دــــق يئاـــــهنلا يـــميظنتلا ءارــــجإلا ّنأ تاـــــبثإب )ب(
ساــسأ ىلع مــــييقتلا اذـــه موــــقيو ،رــــطاخملا مــــييقتل ةــــجيتن
ىدل ةدئاسلا فورظلا قايس يف ةيملعلا تانايبلل ضارعتسا
قــــئاثولا نّيـــبت نأ يـــغبني ضرــــغلا اذــــهلو .يـــنعملا فرــــطلا
: ةمدقملا

اهب فرتعملا قئارطلل ًاقبط تلصحت تانايبلا نأ ”١”
،ايملع

اقــــفو تقـــثوو تـــمت دــــق تاــنايبلا تاـــــضارعتسا نأ ”2”
،ةماع ةروصب اهب لومعملا ةيملعلا تاءارجإلاو ئدابملل

ىلــــع عوــــــضوــــم يئاـــهنلا يـــــميظنتلا ءارــــجإلا نأ ”٣”
ةدئاسلا فورظلاب ةطبترملا رـطاخملا رـــيدقت ةيلمع ساـــــسأ
.ءارجإلل ذختملا فرطلا ىدل

رفوي يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا ناك اذإ اميف رظنلاب )ج(
ةداــملا جاردإ رــيربتل يفاـــكلا ردــــقلاب اـــضيرع اـــيملع اـــساسأ
: ةاعارمب كلذو ،ثلاثلا قفرملا يف ةيواميكلا

لّوألا قفرملا

٥ ةداملا بجومب تاراطخإلل ةبولطملا تامولعملا

: يتأي ام تاراطخإلا لمشت

اهتامادختساو اهديدحتو ةيواميكلا داوملا صاوخ -١

،عئاشلا مسالا )أ(

هب فرتعم تايمست ماظنل ًاقفو يواميكلا مسالا )ب(
)ةيقيبطتلاو ةتحبلا ءايميكلل يلودلا داحتالا كلذ لاثم( ايلود

،تايمستلا هذه لثم تدجو امثيح

،تارضحتسملا ءامسأو ةيراجتلا ءامسألا )ج(

زجوملا يمقرلا لجسلا يف مقرلاو ،ةيزمرلا ماقرألا )د(
ماقرأو دحوملايكرمجلا ماظنلا زومرو )SAC( ةيواميكلا داوملل
،ىرخأ

ةداملا تناك اذإ ،راطخألا فينصت نع تامولعم )ـه(
،فينصتلا طورشل ةعضاخ ةيئايميكلا

،ةيواميكلا ةداملا تامادختسا وأ مادختسا )و(

ةيّمسلاو ةيّمسلا ،ةيواميكلا – ةيئايزيفلا صاوخلا )ز(
.ةيواميكلا ةداملل ةيئيبلا

.يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا -2

: يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلاب ةصاخ تامولعم )أ(

،يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا زجوم ”١“

،ةيميظنتلا ةقيثولا ىلإ ةراشإلا ”2“

،يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا نايرس ءدب خيرات ”٣“

يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا ناك اذإ ام ىلإ ةراشإلا ”٤“
ناك اذإو ،راطخألا وأ رطاخملا مييقت ساسأ ىع ذختا دق
ةراشإلا لمشت مييقتلا اذه نع تامولعم ريفوت ،كلذك رمألا
،ةلصلا تاذ قئاثولا ىلإ

ةحصلل ةبسنلاب يئاهنلا يـــميظنتلا ءارـــجإلا يـــعاود ”٥“
،ةئيبلا وأ ،لامعلاو نيكلهتسملا ةحص كلذ يف امب ةيرشبلا

اــــــهــــلــــــكـــشت يـــتــــــلا رــــطاــــخملاو راـــــطــــــخألا زـــــجوـــــم ”٦“
كلذ يف اـــــمب ،ةــــــيرــــــــشبلا ةـــــــحصلا ىلـــــــع ةـــــيواـــــميكلا ةداـــــملا

عــقوتملا رـــيثأتلاو ةـــئيبلا وأ ،لاـــمعلاو نيـــكلهتسملا ةـــــحص
.يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا

ءارــــــجإلا ذـــــختا اـــمــــثيح مادــــــختسالا تاــــئف وأ ةــــــئف )ب(
: ةئف لكلو يئاهنلا يميظنتلا

ةروـــظحملا تاـــمادـــخـــتسالا وأ روـــظحملا مادــــخــــتسالا ”١“
،يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا ىضتقمب
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نم وأ ىّدأ دق يئاهنلا يميظنتلا ءارجإلا ناـــك اذإ اـــم ”١”

ةداــــــــملا ةـــــــيمك يف رـــــــيبك ضاــــــــفخنا ىلإ يدؤــــــــي نأ عـــــّقوتــــملا

،وأ ،اهتامدختسا ددع يف وأ ةمدختسملا ةيواميكلا

ىلإ ىّدأ دـــق يــئاهـــنلا يـــميظنتلا ءارـــجإلا ناــــك اذإ اــــم ”2”

ضيفخت هنع رفسي نأ عّقوتملا نم وأ رطاخملل يلعف ليلقت

ىدــــــــل ةئـــــيبلا وأ ةـــــيرشبلا ةــــحصلا ىلع رـــــطاـــــخملا يف ريــــبك

،ينعملا راطخإلا مدق يذلا فرطلا

ءارـــــجإلا ىلإ تّدأ يتــــــلا تاراــــــبــــــتــــــعالا تناــــــك اذإ اــــــم ”٣”
يف ىوس ةقبطم ريغ هذاختا يرجي يذلا يئاهنلا يميظنتلا

،ىرخأ ةدودحم فورظ يف وأ ةدودحم ةيفارغج ةقطنم

ةداملا لوادت رارمتسا دكؤي ليلد كانه ناك اذإ ام ”٤”
.يلودلا ديعصلا ىلع ايراجت ةيواميكلا

يف تسيل ةدمعتم ةروصب مادختسالا ةءاسإ نأ ةاعارم )د(
قــفرملا يف ةــيواميك ةداــم يأ جاردإل اــيفاك اــببس اـــهتاذ دـــح
.ثلاثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثلا قفرملا

ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل ةعضاخلا ةيوايميكلا داوملا

ةئفلاةيواميكلا ةداملا يمقرلا لجسلا يف مقرلا
ةيواميكلا داوملل زجوملا

ت –٥ ،٤ ،2

نيردلا

لوفاتباك

نادرولك

مروفيميد رولك

تاليزنب ورولك

يت .د.د

نيردليد

بيسونيد حالمأو بيسونيد

ناثيإلا ومورب يئانث -2 ،١

ديماتيسا ورولف

)ةطلتخم تارموسيأ( يقلح ناسكه ورولك يسادس

رولكلا يعابس

نيزنبلا ورولك يسادس

نادنيل

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

تافآ ديبم

93-76-5

309-00-2

2425-06-1

57-74-9

6164-98-3

510-15-6

50-29-3

60-57-1

88-85-7

106-93-4

640-19-7

608-73-1

76-44-8

118-74-1

58-89-9
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)عبات( ثلاثلا قفرملا

ةئفلاةيواميكلا ةداملا يمقرلا لجسلا يف مقرلا
ةيواميكلا داوملل زجوملا

تابّكرمو ةيوضعلا ريغ قبئزلا تالكرم اهيف امب ،قبئزلا تابّكرم
ليرآ قبئز تابكرمو ليكايسك وليكلألاو ليكلألا قبئز

لونيفلا ورولك يسامخ

يتلا ةداملا نم نابوذلل ةلباق ةلئاس ةبيكرت( سوفوتوركونوم
)ل/طشنلا نّوكملا رصنعلا نم غ٠٠٦ نع ديزت

ديزت يتلا ةداملا نم نابوذلل ةلباق ةلئاس ةبيكرت( سوفوديماثيم
)ل/طشنلا نّوكملا رصنعلا نم غ٠٠٦ نع

ديزت يتلا ةداملا نم نابوذلل ةلباق ةلئاس ةبيكرت( نوديمافسوف
)ل/طشنلا نّوكملا رصنعلا نم غ٠٠٠١ نع

،%٥،٩١ بسنب )CE( بالحتسالل ةلباق تازيكرت( نويثاراب ليثم
ةيرابغ داومو طشنلا نّوكملا رصنعلا نم ،%٠٦ ،%٠٥ ،%٠٤

)طشنلا نّوكملا رصنعلا نم %٣و %2 ،%٥،١ ىلع يوتحت

قوــحسملا ،تالـــصوريإلا لـــمشتو ،تاـــبيكرتلا عـــيمج( نوـــيثاراب
ةلباقلا قيحاسملاو تابيبحلا ،ةبلحتسملا تازيكرتلا ،يرابغلا
)قلعم اهب يتلا تالوسبكلا فالخ ةداملا هذه نم لالتبالل

تيالوديسورك

موربلا ةددعتم لينيفلا ةيئانث تابكرم

رولكلا ةددعتم لينيفلا ةيئانث تابكرم

رولكلا ةددعتم لينيفلا ةيثالث تابكرم

تافسوف )ليبوربومورب يئانث -2،٣( سيرت

تافآ ديبم

تافآ ديبم

ةديدش ةبيكرت
تافآلا ةدابإل ةروطخلا

ةديدش ةبيكرت
تافآلا ةدابإل ةروطخلا

ةديدش ةبيكرت
تافآلا ةدابإل ةروطخلا

ةديدش ةبيكرت
تافآلا ةدابإل ةروطخلا

ةديدش ةبيكرت
تافآلا ةدابإل ةروطخلا

ةيعانص

ةيعانص

ةيعانص

ةيعانص

ةيعانص

87-86-5

6923-22-4

10265-92-6

رموزيإ جيزم(١٧١٣١-١2-٦
)E( و)Z((

))Z( - رموزيإ(٣8٧٣2-8٩-٤
))E( - رموزيإ(٧٩2-٩٩-٤

)يسادس(٥٥٣٦٣-١٠-8
)ينامث(8٥8٧2-٧٠-٧
)يراشع(٤٥٦٣١-٩٠-٦

298-00-0

56-38-2

12001-28-4

1336-36-3

61788-33-8

126-72-7
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عبارلا قفرملا
تافآلا تاديبم تابيكرت جاردإل ةمزاللا ريياعملا

ثلاثلا قفرملا يف ةروطخلا ةديدش

حرتقملا فرطلا نم ةبولطملا قئاثولا : لّوألا ءزجلا

،٦ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلل ًاعبت ةمدقملا تاحرتقملا نمضتت
: ةيتآلا تامولعملا ىلع لمتشت ةيفاك قئاثو

،ةرطخلا تافآلا ديبم ةبيكرت مسا )أ(

ةــنّوــكملا رصاــنـــعـــلا وأ طشنـــلا نّوـــكملا رصنـــعـــلا مسا )ب(
،ةبيكرتلا يف ةطشنلا

يف طشن نّوـــكـــم رصنـــع لـــك نـــم ةـــيـــبسنـــلا ةــــيــــمــــكــــلا )ج(
،ةبيكرتلا

،ةبيكرتلا عون )د(

،تدجو نإ ،نيجتنملا ءامسأو ةيراجتلا ءامسألا )ه(

ديبم ةبيكرتل اهب فرتعملاو ةعئاشلا مادختسالا طامنأ )و(
،حرتقملا فرطلا ىدل تافآلا

كلذ يف امب ،ةلكشملاب قلعتم ثداح لكل حضاو فصو )ز(
ديبم ةبيكرت اهب تمدختسا يتلا ةقيرطلاو ةراضلا راثآلا
،تافآلا

فرطلا هذختا هريغ وأ يرادإ وأ يميظنت ءارجإ يأ )ح(
.ثداوحلا هذهل ةباجتسا هذاختا مزتعي وأ حرتقملا

ةنامألا  اهعمجت نأ ّنيعتي يتلا تامولعملا  : يناثلا ءزجلا

تامولعملا عمجب ةنامألا موقت ،٦ ةداملا نم٣ ةرقفلل ًاعبت
: كلذ يف امب ،تافآلا ديبم ةبيكرتب ةلصلا تاذ ةبسانملا

ةــــــيّمسلاو ةـــــــــيّمسلا ةــــــيواميكلا – ةــــــــــيئاــــيزيفلا صاوـــــــخلا )أ(
،تافآلا ديبم ةبيكرتل ةيجولوكيإلا

ةـــــقبطم مدــــختسملا وأ ةــــلوانملا ىلـــع دوـــيـــق دوـــــجو )ب(
،ىرخألا لودلاب

يف ديبملا بيكرتب ةطبترملا ثداوحلا نع تامولعم )ج(
،ىرخألا لودلا

ةيلود تامظنم وأ ىرخأ فارطأ نم ةمدقم تامولعم )د(
،ةــــــلص تاذ ىرــــخأ رداــــصم وأ ةــــيموكح رــــيغ تاــــمظنم وأ

،ةيلود مأ تناك ةينطو

،تدجو امثيح ،راطخألا وأ/و رطاخملا تامييقت )ه(

تاليجستلا ددع لثم ةبيكرتلا لامعتسا مجح تارشؤم )و(
،ترفاوت اذإ تاعيبملا وأ جاتنإلا تايمك وأ

ةطبترملا ثداوحلاو ،ينعملا ديبملل ىرخأ تابيكرت )ز(
،تدجو نإ ،تابيكرتلا هذهب

،تافآلا ةحفاكمل ةليدب تاسرامم )ح(

داوملا ضارـــعـــتسا ةـــنجل ددحت دـــق ىرـــخأ تاـــموـــلـــعــــم )ط(
.ةلص تاذ اهنأ ةيئايميكلا

تــافآلا تادــيبم تاــبيكرت جاردإل رـــيياــعم : ثــلاثلا ءزجلا
.ثلاثلا قفرملا يف ةروطخلا ةديدش

تاحرتقملل ةيواميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ضارعتسا ىدل
اهّنإف ،٦ ةداملا نم٥ ةرقفلا بجومب اهيلإ ةنامألا اهتلاحأ يتلا

: يعارت

ىدأ دق تافآلا ديبم ةبيكرت مادختسا نأ ىلع ةلدألا ةقد )أ(
فرـطـلا ىدـل اـهـب فرـتــعملا وأ ةــعــئاشلا تاسراــمــمــلــل اــقــبــط

،اهنع غّلبملا ثداوحلا عوقو ىلإ حرتقملل مدقملا

ةهباشتملا ىرخألا لودلل ثداوحلا هذه لثم ةيمهأ )ب(
ةـــبـــيـــكرـــت مادـــخـــتسا طاـــمـــنأو فورـــظـــلاو خاـــنملا ثيـــح نــــم
،تافآلا تاديبم

اـــميف مدـــختسملا ىلـــع وأ ةـــلوانملا ىلـــع دوــيق دوـــجو )ج(
ريغ نم نوكي دق يتلا تاينقتلاب وأ ايجولونكتلاب قلعتي
لودلا ىدل عــساو قاــطن ىلع اـــهقيبطت وأ ،اـــهقيبطت لوـــقعملا
،ةيرورضلا ةيساسألا ةينبلا اهيدل رفاوتت ال يتلا

يتـلا تاـيـمـكـلـل ةـبسنـلاــب اــهــنــع غــّلــبملا راــثآلا ةــيــمــهأ )د(
،ديبملا ةبيكرت نم تمدختسا

دح يف تسيل ةدمعتم ةروصب مادختسالا ةءاسإ ّنإ )ـه(
.ثلاثلا قفرملا يف ديبملا ةبيكرت جاردإل ايفاك اببس اهتاذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سماخلا قفرملا
ريدصتلا تاراطخإل ةبولطملا تامولعملا

: ةيتآلا تامولعملا ىلع ريدصتلا تاراطخإ يوتحت -١

ةصتخملا ةنيعملا ةينطولا تاطلسلا ناونعو مسا )أ(
،دروتسملا فرطلاو رّدصملا فرطلا ىدل

،دروتسملا فرطلا ىلإ ريدصتلل عّقوتملا خيراتلا )ب(

ةدشب ةديقملا وأ ةروظحملا ةيواميكلا ةداملا مسا )ج(
مدــقــتس يتــلا لّوألا قــفرملا يف ةددحملا تاــموــلـــعملاـــب زـــجوـــمو
رضحــــتسملا وأ طــــيـــــلخلا ناـــــك اذإو .٥ ةداملا ىضتـــقمب ةــــناــــمألل
هذه مدقتف ،ةيواميكلا داوملا هذه نم ةدام نم رثكأ ىلع يوتحي
،اهنم ةدام لك نع تامولعملا

ةــيواـــمـــيـــكـــلا ةداـــمـــلـــل ةـــعـــّقوـــتملا ةـــئفـــلا حضوـــي ناـــيـــب )د(
،دروتسملا فرطلا ىدل ةئفلا كلت لخاد اهل عّقوتملا مادختسالاو
،ةفورعم تناك اذإ



ـه١٤٤١ ماع رفص٤٦٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٣١ 18

نوــكي الو ،نيـــفرطلا نـــيذه نــم يأ يـــضارأ يف هـــتماقإ لــحم
يأب ةــيضقلا جــلاع دــق نوــكي الو ،اــمهنم يأ ىدل اــمدختسم

.ىرخألا تافصلا نم ةفص

موقت ،نيفرط نم رثكأ نيب بشنت يتلا تاعزانملا يف -٣
قافتالاب دحاو مكح نييعتب ةحلصملا سفن اهل يتلا فارطألا

.اهنيب اميف

ةروــــكذملا ةــــقيرطلاب رــــغاش بــــصنم يأ لــــغش مـــتي -٤
.يلوألا نييعتلل ةبسنلاب

ةيمست لبق عازنلا عوضوم ىلع فارطألا قفتت مل اذإ -٥
مـيــكــحــتــلا ةــئيــه موــقــت ،ةــيــئاضقــلا مــيــكــحــتــلا ةــئيــه سيــئر
.عوضوملا ديدحتب ةيئاضقلا

٣ ةداملا

نيرهش لالخ امّكحم عازنلا فارطأ دحأ نّيعي مل اذإ -١
راطخإ هيلع ىعدملا فرطلا هيف مّلستي يذلا خيراتلا نم
ممألل ماعلا نيمألا رطخي نأ رخآلا فرطلل زوجي ،ميكحتلا
.نيرخآ نيرهش ةرتف لالخ ةيمستلاب موقيل كلذب ةدحتملا

لالــخ ةيئاضقلا ميكحتلا ةئيه سيئر ةيمست متي مل اذإ -2
ماعلا نيمألا موــقي ،يــناثلا مّكحملا نييــعت خــيرات نــم نــيرهش

ةيــمستب ،نيـــفرطلا دـــحأ نـــم بـــلط ىلـــع ءاــنب ،ةدــــحتملا مــمألل
.نيرخآ نيرهش ةرتف لالخ سيئرلا

٤ ةداملا

ماـكـحأل اـقـفو اـهـتارارـق ةـيـئاضقــلا مــيــكــحــتــلا ةــئيــه ردصت
.يلودلا نوناقلاو ةيقافتالا

٥ ةداملا

مـل اـم ،يلخادـلا اـهـماـظـن ةـيـئاضقـلا مـيـكــحــتــلا ةــئيــه ررــقــت
.كلذ فالخ عازنلا فارطأ ررقي

٦ ةداملا

بلط ىع ءانب ،يصوت نأ ةيئاضقلا ميكحتلا ةئيهل زوجي
.ةتقؤم ةيساسأ ةيامح ريبادتب ،فارطألا دحأ

7 ةداملا

نولمعيو ،ةيئاضقلا ميكحتلا ةئيه لمع عازنلا فارطأ لهسي
: لجأ نم ،صوصخلا هجو ىلع مهعسوب ام لك

تاـــــموــــــلــــــعملاو قـــــئاــــــثوـــــــلا عــــيـــــــمـــــــجـــــــب اـــهدـــيوزـــــــت )أ(
،ةلصلا ةقيثولا قــــفارملاو

وأ دوهشلا ءاعدتسا نم ،ةرورضلا دنع ،اــــهنيكمتو )ب(
.مهتداهش يقلتو ءاربخلا

٨ ةداملا

تامولعم يأ ةيّرس ةيامحب نومزتلم نومّكحملاو فارطألا
مـــــيكحتلا ةــــئيه لاــــمعأ رـــــيس ءاـــــنثأ ةـــــيّرس ةــــــــفصب اـــــهنوقلتي
.ةيئاضقلا

ضرعتلا ليلقتل ةيئاقولا ريبادتلا نع تامولعم )ه(
،اهتاثاعبناو ةيواميكلا ةداملل

ةـــبسن رـــكذـــتـــف ،رضحـــتسملا وأ طـــيـــلخلا ةـــلاــــح يف )و(
ةدــيــقملا وأ ةروــظحملا ةــيواـــمـــيـــكـــلا داوملا وأ ةداملا زـــيـــكرـــت
،ةينعملا ةدشب

،ةدروتسملا ةهجلا ناونعو مسا )ز(

ةطلسلل لاحلا يف ةرفاوتم ةيفاضإ تامولعم يأ )ح(
نأ نكمي رّدصملا فرطلا ىدل ةصتخملا ةنيعملا ةينطولا

.دروتسملا فرطلا ىدل ةنيعملا ةينطولا ةطلسلا دعاست

ةرــــقفلا يف اـــهيلإ راـــشملا تاــموـــلعملا ىلإ ةـــفاضإلاـــــــــب -2
يف ةددحملا ىرخألا تامولعملا رّدصملا فرطلا مدقي ،ىلوألا
.دروتسملا فرطلا اهبلطي دق يتلا لوألا قفرملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادرتور ةيقافتال سداسلا قفرملا
)فارطألا رمتؤمل١/١١ - مادرتور ةيقافتا ررقم(

تاعزانملا ةيوست

ميكحتلا دعاوق -فلأ

)أ(2 ةرقفلاب ةقلعتملا ضارغألا يف ميكحتلا تاءارجإ نوكت
ةــــقفاوملا ءارــــجإ نأــــشب مادرـــتور ةــيقافتا نــــم٠2 ةداـــملا نـــم
تاــفآ تادــيــبــمو ةــيــئاــيــمــيــك داوــم نأشب ،مــلــع نــع ةــقـــبسملا

: يتآلا وحنلا ىلع ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم

ىلوألا ةداملا

اقفو ميكحتلا ىلإ ءوجللا يف عرشي نأ فرطلل زوجي -١
ىلإ هجوم بوتكم راطخإ ةطساوب ةيقافتالا نم٠2 ةداملل
نايبب ابوحصم راطخإلا نوكيو .عازنلا يف رخآلا فرطلا

نــــّيــــبــــيو ،هــــل ةدــــيؤم قــــئاـــــثو يأ بناـــــج ىلإ ،ءاـــــعدإلا هـــــجوأل
هــــجو ىلع كلذ يف امب ،مــــيــــكــــحـــــتـــــلا ىلع حورـــــطملا عوضوملا
،اهقيبطت وأ اهريسفت راثملا ةيقافتالا داوم ،صوصخلا

نيفرطلا نأب ةنامألا راطخإب يعدملا فرطلا موقي -2
راطخإلا نوكيو .٠2 ةداملل اقفو ميكحتلا ىلإ اعازن ناليحي
هجوأل نايبب ابوحصم يعدملا فرطلا نم مدقملا بوتكملا
.افنآ ىلوألا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةديؤملا قئاثولاو ءاعدإلا

ىلإ نأشلا اذهب اهتقلت يتلا تامولعملا لاسرإب ةنامألا موقتو
.فارطألا عيمج

٢ ةداملا

ةئيه ،فارطألا نيب بشنت يتلا تاعزانملا يف ،أشنت -١
.ءاضعأ ةثالث نم نوكتت ةيئاضق ميكحت

نامّكحملا موقيو ،امّكحم عازنلا يف فرط لك نّيعي -2
مّكحملا ةيمستب امهنيب اميف قافتالاب ،كلذل اقفو ،نانيعملا
سيئر نوكي الو .ةيئاضقلا ةئيهلل اسيئر نوكي يذلا ثلاثلا
نوكي الو ،عازنلا يفرط يدلب ينطاوم نم ةيئاضقلا ةئيهلا
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7١ ةداملا

يئاهنلا رارقلاب نيمزلملا كئلوأ نيب أشني دق فالتخا يأ
وأ رارقلا اذه ريسفتب قلعتي اميف ،هالعأ٦١ ةداملل اقفو
ةــئيــه ىلإ هــمدــقــي نأ اــمــهــنــم يأل زوــجــي ،هذـــيـــفـــنـــت ةـــقـــيرـــط

.هيف ّتبتل هتردصأ يتلا ةيئاضقلا ميكحتلا

ةحلاصملا دعاوق - ءاب

ةداملا نم٦ ةرقفلا ضارغأل ةحلاصملا ءارجإ نوكي فوس
: يتأي ام رارغ ىلع ،ةيقافتالا نم٠2

ىلوألا ةداملا

ةنجل ءاـشنإل عازـــن يف فرـــط يأ نـــم يــطخ بـــلط مدـــقي -١
،ةـــنامألا ىلإ٠2 ةداــــملا نـــم٦ ةرـــــقفلا بـــــجومب ةحلاصملا

.كلذب فارطألا غالبإب اًروف ةنامألا موــــقتو

ىلـــع فارـــطألا قـــفتت مل اــم ،ةحلاصملا ةـــنجل فـــلأتت -2
فرط لك امهّنيعي )2( نانثا ،ءاضعأ )٥( ةسمخ نم ،كلذ رـــيغ

.ةكرتشم ةروصب ءاضعألا كئلوأ هبختنيس سيئرو ،علاض

٢ ةداملا

فارطألا موقي ،نيفرط نم رثكأ نيب تاعازن ءوشن ةلاح يف
ةروصب ةنّجللا يف مهئاضعأ نييعتب مهحلاصم ىقالتت نيذلا

.قافتالابو ةكرتشم

٣ ةداملا

نيرهش لالخ فارطألا بناج نم تانييعت يأ متت مل اذإ
ةداملا يف هيلإ راشملا يطخلا بلطلل ةنامألا يقلت خيرات نم
نم بـلط ىلــع ءاـنب ،ةدــحتملا ممألل ماــعلا نيــمألا موــقي ،ىلوألا
.نيرخآ نيرهش ةرتف لالخ تانييعتلا كلت ءارجإب ،فرطلا

٤ ةداملا

نم نيرهش لالخ ةحلاصملا ةنجل سيئر رايتخا متي مل اذإ
ممألل ماعلا نيمألاّ نإف ،ةنجللا يف عبارلا وضعلا نييعت خيرات
لالخ سيئر نيعتب ،فرطلا نم بلط ىلع ءانب ،موقي ةدحتملا

.نيرخآ نيرهش ةرتف

٥ ةداملا
ىلع عازنلا فارطأ قفتت مل ام ،ةحلاصملا ةنجل موقت -١

.يلخادلا اهماظن ديدحتب ،كلذ فالخ

يأ ةــيّرس ةــيامحب ةـــنجّللا ءاـــضعأو فارــطألا فـــلكت -2
.ةنجّللا لامعأ ءانثأ ةيّرس ةروصب اهنوقلتي تامولعم

٦ ةداملا

.اهئاضعأ تاوصأ ةيبلغأب اهتارارق ةحلاصملا ةنجل ذختت

7 ةداملا
مسحب ةصاخ تايصوتبً اريرقت ةحلاصملا ةنجل مدقت

موــقـــيو ،اـــهـــئاشنإ نـــم ارـــهش )2١( رشع ينــــثا لالــــخ عازــــنـــــلا
.اياونلا نسح رفاوت عم هثحبب فارطألا

٩ ةداملا

اميف يواستلاب ةمكحملا تاقفن عازنلا فارطأ لّمحتي
كلذ فالـخ ةـيـئاضقـلا مـيـكــحــتــلا ةــئيــه ررــقــت مــل اــم ،مــهــنــيــب
ةئيهلا ظفتحتو .صوصخلا هجو ىلع ةيضقلا فورظ ببسب
اذهب ايئاهن انايب مدقتو ،اهتاقفن عيمجل لجسب ةيئاضقلا
.فارطألا ىلإ ددصلا

٠١ ةداملا

عوضوم يف ينوناق عباط تاذ ةحلصم هيدل فرطل زوجي
يف لخدتي نأ ،ةيضقلا يف ذختملا رارقلاب رثأتي دقو عازنلا
.ةيئاضقلا ميكحتلا ةئيه ةقفاومب ىوعدلا

١١ ةداملا

ةداضم ىواعدل عمتست نأ ةيئاضقلا ميكحتلا ةئيهل زوجي
.اهيفّ تبت نأو ةرشابم عازنلا عوضوم نع أشنت دق

٢١ ةداملا

تاءارـــجإلا صوـــصخب ةـــيئاضقلا ةـــئيهلا تارارـــق ذــخــتت
.اهئاضعأ تاوصأ ةيبلغأب عوضوملاو

٣١ ةداملا

وأ ةيئاضقلا ةئيهلا مامأ عازنلا يفرط دحأ لثمي مل اذإ -١
نم بلطي نأ رخآلا فرطلل زوجي ،هاوعد نع عافدلا نع زجع
نلو .اهرارق رادصإو تاءارجإلا يف ريسلا ةلصاوم ةئيهلا

اعنام هاوعد نع عافدلا نع هزجع وأ ام فرط بايغ لكشي
.اهتاءارجإ يف ريسلا نم

نئمطت نأ ،اهرارق رادصإ لبق ،ةيئاضقلا ةئيهلا ىلع -2
.نوناقلاو قئاقحلا نم ةميلس سسأ ىلع مئاق ءاعدإلا ّنأ ىلإ

٤١ ةداملا

لالـخ يئاـهـنـلا اـهرارـق ةـيـئاضقـلا مــيــكــحــتــلا ةــئيــه ردصت
مل ام ،اهليكشت هيف لمتكا يذلا خيراتلا نم رهشأ )٥( ةسمخ

ّالأ يغبني ةرتفل ينمزلا دحلا ديدمت يرورضلا نم ّنأ دجت
.ىرخأ رهشأ )٥( ةسمخ زواجتت

٥١ ةداملا

عازنلا عوضوم ىلع ةيئاضقلا ةئيهلل يئاهنلا رارقلا رصتقي
ءامسأ ىلع رارقلا يوتحيو .اهيلع ماق يتلا تاغوسملا درسو
يأل زوجيو .يئاهنلا رارقلا خيراتو هيف اوكراش نيذلا ءاضعألا

اـــيأر يـــئاهنلا رارـــــــقلاب قـــــــفري نأ ةـــيئاضقلا ةـــئيهلا يف وــــضع
.افلاخم وأ الصفنم

٦١ ةداملا

ةيقافتالا ريسفت نوكيو .عازنلا يفرطل امزلم رارقلا نوكي
بجومب لخدت يذلا فرطلل اضيأ امزلم رارقلا بجومب مدقملا
فرطلا اذه لّخدت يتلا رومألاب لصتي ام ردقب ةفنآلا٠١ ةداملا

اقبسم عازنلا افرط قفتي مل ام افانئتسا رارقلا لبقي الو اهنأشب
.ةيفانئتسا تاءارجإ ىلع
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٩ ةداملا

مـتـي صصحـب ةـنــجــّلــلا فــيــلاــكــت عازــنــلا فارــطأ لــمــحــتــت
عيمجل لجسلاب ةنجللا ظفتحتو .مهنيب اميف اهيلع قافتالا

.فارطألا ىلإ اهب ايئاهن ًانايب مدقتو ،اهفيلاكت

٨ ةداملا

اهيدل ةحلاصملا ةنجل تناك اذإ ام لوح فالخ يأ ةلاح يف
ّتبلاب ةنجللا موقتف ،اهيلإ ةلاحملا ةلأسملا ثحبل ةيحالصلا

.هيف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ىلع تاليدعت
)فارطألا رمتؤمل١/٣ - مادرتور ةيقافتا ررقم(

: ةيتآلا تالخدملا فذحت -١

.”هتارتساو هحالمأوT -٥ ،٤ ،2 ” هّلحم لحيل ”T -٥ ،٤ ،2 ” لخدملا لدبتسي ،ىلوألا ةناخلا يف -2

”نيردلا” لخدم بقع ثالثلا ةيقفألا تاناخلا يف يلاتلا لخدملا جردي -٣

.”هتارتساو هحالمأو بوسنيادلا” هّلحم لحيل ”هحالمأو بوسنيادلا” لخدملا لدبتسي ،ىلوألا ةناخلا يف -٥

ناثيإلا ومورب يئانث ”2،١” لخدم بقع ثالثلا تاناخلا يف ةيلاتلا تالخدملا جردت -٦

)أ(

)ب(

)ج(

6923-22-4

56-38-2

12001-28-4

ةديدش ةبيكرت
تافآلا ةدابإل ةروطخلا

ةديدش ةبيكرت
تافآلا ةدابإل ةروطخلا

ةيعانص

يتـلا ةداملا نـم ناـبوذـلـل ةـلـباـق ةـلـئاس ةـبـيـكرـت( سوــفوــثورــكوــنوــم
)ل/طشنلا نّوكملا رصنعلا نم غ٠٠٦ نع ديزت

قوــحسملا ،تالصورــيإلا ،لــمشتو تاــبــيــكرــتــلا عــيــمـــج( نوـــيـــثاراـــب
نم لالتبإلل ةلباقلا تابيبحلا ،ةبلحتسملا تازيكرتلا ،يرابغلا

)قلعم اهب يتلا تالوسبكلا لالخ نم ةداملا هذه

تيالوديسورك

تافآديبم485-31-4 ليركابانيب

”نيردليد” لخدم بقع ثالثلا ةيسأرلا تاناخلا يف يلاتلا لخدملا جردي -٤

”قبئزلا تابكرم” لخدم بقع ثالثلا تاناخلا يف ةيلاتلا تالخدملا جردت -٧

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

تافآديبم حلمو ،رداشنلا حلم لثم( هحالمأو )COND( لوسيرك - رثروا - ورتنيد
)مويدوصلا حلمو ،مويساتوبلا

107-06-2

75-21-8

تافآديبم

تافآديبم

نيليثيإلا ديرولك يناث

نيليثيإلا ديسكأ

6923-22-4

56-38-2

تافآديبم

تافآديبم

سوفوتوركونوم

نويثاراب



8001-35-2

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8
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.”هتارتساو هحالمأو لونيفلا ورولك يسامخ” هّلحم لحيل ”لونيفلا ورولك يسامخ” لخدملا لدبتسي ،ىلوألا ةناخلا يف -8

: ”لونيفلا ورولك يسامخ” ـب صاخلا لخدملا بقع ثالثلا ةيسأرلا تاناخلا يف ةيتآلا تالخدملا جردت -٩

تافآديبم

تافآ ديبم ةبيكرت
ةروطخلا ةديدش

نيفاسكوتلا

: نم ةفيلوت ىلع يوتحت ةيرابغ قيحاسم تابيكرت

،ديزي وأ ةئاملا يف٧ رادقمب لبموس -

ديزي وأ ةئاملا يف٠١ رادقمب ناروفوبرك -

.ديزي وأ ةئاملاب٥١ رادقب ماريث -

77536-66-4

77536-67-5

12172-73-5

12001-28-4

77536-68-6

يف٠٤ ،ةئاملا يف٥،٩١ بسنبCE بالحتسالل ةلباق تازيكرت( نويثارابلا لثيم” لخدملا لدبتسي ،ىلوألا ةناخلا يف -٠١
ةئاملا يف٣ ،ةئاملا يف2 ،ةئاملا يف٥،١ ىلع يوتحت ةيرابغ داومو طشنلا نّوكملا رصنعلا نم ةئاملا يف٠٦ ،ةئاملا يف٠٥ ،ةئاملا

يف٠٤ ،ةئاملا يف٥،٩١ بسنبCE بالحتسالل ةلباق تازيكرت نويثارابلا ليثيم” هّلحم لحيل ”)طشنلا نّوكملا رصنعلا نم
ةئاملا يف٣ ،ةئاملا يف2 ،ةئاملا يف٥،١ ىلع يوتحت ةيرابغ داومو طشنلا نّوكملا رصنعلا نم ةئاملا يف٠٦ ،ةئاملا يف٠٥ ،ةئاملا

.”)طشنلا نّوكملا رصنعلا نم

”نويثارابلا لثيم” لخدم بقع ثالثلا ةيسأرلا تاناخلا يف يتآلا لخدملا جردي -١١

”رولكلا ةددعتم” لينيفلا ةيثالث تابكرم لخدم بقع ثالثلا ةيسأرلا تاناخلا يف نايلاتلا نالخدملا جردي -2١

لـــــخدـملل ةـــيناثلا ةـــناـــخلا يف ،”٣٩-٦٧-٥” اـــــهّلحم لــــحيل لدــــبتت ”٣٩-٦٧-٥” ،”T -٥ ،٤ ،2“ لـــــخدــملل ةـــيناثلا ةــــناـخلا يف -٣١
”٧8-٦8-٥” ،”لونيفلا ورولك يسامخ” لخدملل ةيناثلا ةناخلا يف ،88-٥8-٧ اهّلحم لحيل لدبتست88-٥8-٧ ”هحالمأو بوسينادلا”
: ثلاثلا قفرملا ةياهن يف ةيلاتلا ةيشاحلا جردتو ،”٧8-٦8-٥” اهّلحم لحيل لدبتست

تاصلختسملا لجس ماقرأ ةمئاقل ةبسنلابو ”مألا” ةيلصألا تابكرملل ةيئاميكلا تاصلختسملا لجس ماقرأ طقف جردت.
.ةلصلا تاذ تارارقلا هيجوت ةقيثو ىلإ ةراشإلا درت ،ىرخألا ةيئاميكلا

ةيعانص

ةيعانص

ةيعانص

ةيعانص

ةيعانص

تسبسألا

تيلونيتكا -

تيليفرتنا -

تيسوما -

تيليدوسيرك -

تيلوميرت -

78-00-2

75-74-1

ةيعانص

ةيعانص

ليثيإلا يعابر صاصرلا

ليثيملا يعابر صاصرلا
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ةيقافتالل ثلاثلا قفرملا يف ريدصقلا ليتوب يثالث تابّكرم جاردإ :٤/٥ - مادرتور ةيقافتا ررقم

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئاميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل لمع ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ

ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل ريدصقلا ليتوب يثالث تابّكرم عاضخإب ةيئاميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ةيصوت يف رظن دقو
،كلذل اعبت مادرتور ةيقافتاب ثلاثلا قفرملا يف اهجاردإو ،ملع نع

،اهؤافيتسا مت دق مادرتور ةيقافتاب ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا تاطارتشا عيمج نأب عتنقأ دقو

ةدامب صاخلا ديقلا دعب ةثالثلا ةدمعألا يف ةيلاتلا ةيئاميكلا داوملا جاردإل مادرتور ةيقافتاب ثلاثلا قفرملا ليدعت ررقي -١
: ”نيفاسكوت”

.٩٠٠2 ةنس رياربف / طابش لوأ يف فارطألا عيمجل ليدعتلا اذه ذافن أدبي نأ ررقي -2

مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملاب رولكالألا ةدام جاردإ :٥/٣ - مادرتور ةيقافتا ررقم

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل لمع ىلإ ريدقتلا عم

يف كلذل اعبت هجاردإبو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل رولكالألا عاضخإب ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ةيصوت يف
ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا

،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ

،اهؤافيتسا مت دق مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا تاطارتشا عيمج نأب

: ةيتآلا ةيئايميكلا ةداملا نمضتي ثيحب ،مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ليدعت -١

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد لجس يف )ماقرألا( مقرلا

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد لجس يف )ماقرألا( مقرلا

ريدصقلا ليتوب يثالث تابكرم عيمج
: كلذ يف امب

ريدصقلا ليتوب يثالث ديسكأ

ريدصقلا ليتوب يثالث ديرولف

ريدصقلا ليتوب يثالث تيليرك اتيم

ريدصقلا ليتوب يثالث تيوزب

ريدصقلا ليتوب يثالث ديرولك

ريدصقلا ليتوب يثالث تيلونيل

ريدصقلا ليتوب يثالث تينيثفان

تافآ ديبم

ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف٦٥SAC-٥٣-٩ مقرلا

ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف٣8٩١SAC-٠١-٤ مقرلا

ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف٥٥١2SAC-٠٧-٦ مقرلا

ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف2٤٣٤SAC-٦٣-٣ مقرلا

ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف١٦٤١SAC-22-٩ مقرلا

ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف٤2١٤2SAC-٥2-2 مقرلا

ةيئايميكلا تاصلختسملا لجس يف٩٠٤٥8SAC-٧١-2 مقرلا

تافآديبم15972-60-8 رولكالألا
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،١١٠2 ةنس ربوتكأ /لوألا نيرشت٤2 يف فارطألا عيمجل ةبسنلاب ليدعتلا اذه ذافن أدبي نأ -2

)١(.رولكالألا ةدام نأشب تارارقلا ذاختا يف هيجوتلا ةقيثو ىلع قفاوي -٣

مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملاب براكيدلألا ةدام جاردإ :٥/٤ - مادرتور ةيقافتا ررقم

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل لمع ىلإ ريدقتلا عم

يف كلذل اعبت هجاردإبو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل براكيدلألا عاضخإب ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ةيصوت يف
ةنّيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا

،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ

،اهؤافيتسا مت دق ،مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا تاطارتشا عيمج ّنأب

: ةيتآلا ةيئايميكلا ةداملا نمضتي ثيحب ،مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ليدعت -١

،١١٠2 ةنس ربوتكأ /لوألا نيرشت٤2 يف فارطألا عيمجل ةبسنلاب ليدعتلا اذه ذافن أدبي نأ -2

)2( .براكيدلألا ةدام نأشب تارارقلا ذاختا يف هيجوتلا ةقيثو ىلع -٣

مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملاب نافلسودنإلا جاردإ :٥/٥ - مادرتور ةيقافتا ررقم

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل لمع ىلإ ريدقتلا عم

كلذل اعبت هجاردإبو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل نافلسودنإلا عاضخإب ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ةيصوت يف
تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف

،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنّيعم

،اهؤافيتسا مت دق ،مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ةيئايميكلا ةداملا جاردإ تاطارتشا عيمج ّنأب

: ةيتآلا ةيئايميكلا ةداملا هيف جردت ثيحب ،مادرتور ةيقافتاب ثلاثلا قفرملا ليدعت -١

)٣(UNEP/FAO/RC/COP. 5/13،سماخلا قفرملا

)2(UNEP/FAO/RC/COP. 5/14،سماخلا قفرملا

)١(UNEP/FAO/RC/COP. 5/14،سماخلا قفرملا

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد لجس يف )ماقرألا( مقرلا

تافآديبم116-06-3 براكيدلألا

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد لجس يف )ماقرألا( مقرلا

تافآديبم115-29-7 نافلسودنإلا

،١١٠2 ةنس ربوتكأ/لوألا نيرشت٤2 يف فارطألا عيمجل ةبسنلاب ليدعتلا اذه ذافن أدبي نأ -2

)٣( .نافلسودنإلا ةدام نأشب تارارقلا ذاختا يف هيجوتلا ةقيثو ىلع -٣
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مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ليثيم - سوفنيزألا جاردإ :٦/٤ - مادرتور ةيقافتا ررقم

،فارطألا رمتؤم  نإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل هب تعلطضا يذلا لمعلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ

نــع ةــقبسملا ةـــقفاوـملا ءارـــجإل لـــــيثيم - سوــــــفنيزألا عاـــضخإب ةـــيئايميكلا داوـــملا ضارـــــــعتسا ةــنجل ةـــيصوــــت يف رـــظن دــــقو
داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ،كلذل اعبت ،هجاردإو ملع
،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك

،تيفوتسا دق ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا جاردإلا تاطارتشا عيمج نأب هعانتقا نع برعي ذإو

: ةيتآلا ةيئايميكلا ةداملا جاردإل مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ليدعت رّرقي -١

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا لجس يف ةلصلا تاذ )ماقرألا( مقرلا
ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد

لجس يف ةلصلا تاذ )ماقرألا( مقرلا
ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد

تافآديبم86-50-0 ليثيم - سوفنيزألا

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا

40088-47-9

32534-81-9

ةدام
ةيعانص

موربلا يسامخلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلا
: كلذ يف امب يراجتلا

موربلا يعابرلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلا -

موربلا يسامخلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلا -

،٣١٠2 ةنس سطسغأ/بآ٠١ خيراتب فارطألا عيمج ىدل ذافنلا زّيح ليدعتلا اذه لخدي نأ اضيأ رّرقي -2

.)١2( ليثيم - سوفنيزألاب ةقلعتملا تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم ىلع قفاوي -٣

لــــــينيفلا يئاـنثلا رــيثيإلا جاردإ :٦/٥ - مادرــــتور ةـــيقاــفتا ررـــــقم
مادرتور ةيقافتال ثــــلاثلا قــــفرملا يف يراـــجتلا مورـــبلا يـــساــمخلا

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل هب تعلطضا يذلا لمعلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ

SAC( موربلا يسامخلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلا عاضخإب ةيئايمــــيـــــــكلا داوـــــــملا ضارــــعـــــتــــسا ةـــــنــــجل ةيـــــصوــــت يف رـــظــــن دــــقو
١-٩8-٤٣٥2٣ °N( كلت جاردإو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل موربلا يسامخلا لينيفلل يئانثلا ريثيإلل ةيراجتلا طئالخلاو
داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ،كلذل اعبت ،ةيئايميكلا داوملا

،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك

،تيفوتسا دق ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا جاردإلا تاطارتشا عيمج نأب هعانتقا نع برعي ذإو

: ةيتآلا ةيئايميكلا داوملا جاردإل مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ليدعت رّرقي -١

،٣١٠2 ةنس سطسغأ /بآ٠١ خيراتب فارطألا عيمج ىدل ليدعتلا اذه ذافن أدبي نأ اضيأ ررقي -2

)NSAC°. ٤٣٥2٣-١8-٩( موربلا يسامخلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلا نأشب تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم ىلع قفاوي -٣
.)22( موربلا يسامخلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلل ةيراجتلا طئالخلاو

)١2( ١.ddA/٧/٦.POC/CR/OAF/PENU، قفرملا

)22( ١.ddA/8/٦.POC/CR/OAF/PENU، قفرملا
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ةئفلاةيئايميكلا ةداملا لجس يف ةلصلا تاذ )ماقرألا( مقرلا
ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد

36483-60-0

68928-80-3

ةدام
ةيعانص

موربلا ينامثلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلا
: كلذ يف امب يراجتلا

موربلا يسادسلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلا -

موربلا يعابسلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلا -

)٣2( ١.ddA/٩/٦.POC/CR/OAF/PENU، قفرملا

ينامثلا ليــــنيفلا يـــــئانثلا رــــــيثيإلا جاردإ :٦/٦ - مادرــــــتور ةـــــيقافتا ررــــــقم
مادرتور ةيقافتال ثــلاثلا قـــفرملا يف يراـــجتلا مورـــبلا

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل هب تعلطضا يذلا لمعلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ

موربلا ينامثلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلل ةيراجتلا طئالخلا عاضخإب ةـيئايميكلا داوــملا ضارــعتسا ةنجل ةيصوت يف رـــظن دقو

قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ،كلذل اعبت ،ةيئايميكلا داوملا كلت جاردإبو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل

،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ

،تيفوتسا دق ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا جاردإلا تاطارتشا عيمج نأب هعانتقا نع برعي ذإو

: ةيتآلا ةيئايميكلا داوملا جاردإل مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ليدعت رّرقي -١

،٣١٠2 ةنس سطسغأ/بآ٠١ خيراتب فارطألا عيمج ىدل ليدعتلا اذه ذافن أدبي نأ اضيأ ررقي -2

.)٣2( موربلا ينامثلا لينيفلا يئانثلا ريثيإلل ةيراجتلا طئالخلا نأشب تارارقلا هيجوت ةقيثو عورشم ىلع قفاوي -٣

،ناــــتكورولفريبلا تاـــنوفلسو ،يـــناتكوروـــلفرــيبلا كــــــينوــــفلسلا ضـــــــمح جاردإ :٦/7- مادرـــــتور ةــــيقاـــفتا ررــــقم
مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ناتكورولفريبلا تالينوفلسو ،ناتكورولفريبلا تاديمانوفلسو

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل هب تعلطضا يذلا لمعلا ىلإ ريدقتلا عم ريشي ذإ

تاـنوـفـلسو ،يناـتـكوروـلـفرـيـبـلا كيـنوـفـلسلا ضمـح عاضخإب ةـيـئاــيــمــيــكــلا داوملا ضارــعــتسا ةــنجل ةــيصوــت يف رــظــن دــقو
،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارـــجإل ناتكوروــلفريبلا تالــــينوفلسو ناتكوروـــلفريبلا تاديــــمانوفوـــلسو ،ناــــتكورولفريبلا

نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ،كلذل اعبت ،ةيئايميكلا داوملا هذه جاردإو
،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنّيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع

،تيفوتسا دق ثلاثلا قفرملا يف ةدراولا جاردإلا تاطارتشا عيمج نأب هعانتقا نع برعي ذإو
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: ةيتآلا ةيئاميكلا داوملا جاردإل مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ليدعت رّرقي -١

،٣١٠2 ةنس سطسغأ/بآ٠١ خيراتب فارطألا عيمجل ةبسنلاب ذافنلا زّيح ليدعتلا اذه لخدي نأ اضيأ رّرقي -2

تاـــنوــــفــــلسو ،يناــــتــــكوروــــلــــفرــــيــــبــــلا كــيــــنوــــفــــلسلا ضــمــــح نأـــشب تارارـــقــــلا هـــيــــجوــــت ةـــقــــيــــثو عورـــشم ىلع قــــفاوــــي -٣
.)٤2( ناتكورولفريبلا تالينوفلسو ناتكورولفريبلا تاديمانوفولسوو  ،ناتكورولفريبلا

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا لجس يف ةلصلا تاذ )ماقرألا( مقرلا
ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

ةدام
ةيعانص

يناتكورولفريبلا كينوفلسلا ضمح

ناتكورولفريبلا تانوفلس

تالينوفلسو ناتكورولفريبلا تاديمانوفلس
: اهيف امب ناتكورولفريبلا

يناتكورولفريبلا كينوفسلا ضمح -

ةيناتكورولفريبلا مويساتوبلا تانوفلس -

ةيناتكورولفريبلا مويثيللا تانوفلس -

ةيناتكورولفريبلا موينومألا تانوفلس -

موـــــيـــــنوـــــمألا لوـــــناـــــثـــــيإ يناـــــث تاـــــنوــــــفــــــلس -
ةيناتكورولفريبلا

موــــــيــــــنوــــــمألا لـــــــيـــــــثـــــــيإ عـــــــبار تاـــــــنوـــــــفـــــــلس -
ةيناتكورولفريبلا

يئاـنـثـلا موـيـنوـمألا لـيـثــيإ يناــث تاــنوــفــلس -
ةيناتكورولفريبلا يقلحلا

يناتكورولفريبلا ليثيإلا ديمانوفلس
edimanoflus enatcoorouflreplyhtE -N-

يناتكورولفريبلا ليثيملا ديمانوفلس
- edimanoflus enatcoorouflreplyhteM -N

- )lyhteyxordyh-2( -N-lyhtE -N
edimanoflus enatcoorouflrep

- N - lyhteyxordyh-2( -N
edimanoflus enatcoorouflreplyhtem

يناتكورولفريبلا لينوفلسلا ديرولف
ediroufl lynoflus enatcoorouflreP

)٤2( ١.ddA/٠١/٦.POC/CR/OAF/PENU، قفرملا
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مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف نارويفوبراكلا جاردإ :٨/٢- مادرتور ةيقافتا ررقم

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل لمع ىلإ ريدقتلا عم ظحالي ذإ

،هجاردإو ،ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل نارويفوبراكلا عاضخإب ةيئاميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ةيصوت يف رظن دقو
داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف تافآ ديبم هفصوب ،كلذل اقفو
،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنّيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك

،تيفوتسا دق مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا طورش عيمج نأب عنتقا دقو

: ةيتآلا ةيئاميكلا ةداملا جاردإ لجأ نم مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ليدعت رّرقي -١

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا لجس يف ةلصلا تاذ )ماقرألا( مقرلا
ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد

تافآديبم1563-66-2 نارويفوبراكلا

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا لجس يف ةلصلا تاذ )ماقرألا( مقرلا
ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد

تافآديبم52-68-6 نوفرولكيارتلا

،٧١٠2 ةنس ربمتبس /لوليأ٥١ خيراتب فارطألا عيمج ىدل ليدعتلا اذه ذافن أدبي نأ اضيأ رّرقي -2

.)١( نارويفوبراكلا نأشب تارارقلا هيجوت ةقيثو دمتعي -٣

مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف نوفرولكيارتلا جاردإ :٨/٣- مادرتور ةيقافتا ررقم

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل لمع ىلإ ريدقتلا عم ظحالي ذإ

،هجاردإو ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل نوفرولكيارتلا عاضخإب ةيئاميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ةيصوت يف رظن دقو
داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف تافآ ديبمك ،كلذل اقفو
،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك

،تيفوتسا دق ،مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا طورش عيمج نأب عنتقا دقو

: ةيتآلا ةيئاميكلا ةداملا جاردإ لجأ نم مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ليدعت ررقي -١

)١ )١.ddA/٤١/8.POC/CR/OAF/PENU، قفرملا

)2( ١.ddA/٩/8.POC/CR/OAF/PENU، قفرملا

،٧١٠2 ةنس ربمتبس /لوليأ٥١ خيراتب فارطألا عيمج ةبسنلاب ليدعتلا اذه ذافن أدبي نأ اضيأ رّرقي -2

.)2( نوفرولكيارتلا نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو دمتعي -٣

ةروــــــلكملا تاــــنيفارـــبلا جاردإ :٨/٤- مادرـــــتور ةــــيقافتا رّرــــقم
مادرتور ةـــيقافتال ثـــلاثلا قـــفرملا يف ةـــلسلسلا ةرـــيصقلا

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل لمع ىلإ ريدقتلا عم ظحالي ذإ

ةقفاوملا ءارجإل ةلسلسلا ةريصقلا ةرولكملا تانيفاربلا عاضخإب ةيئاميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ةيصوت يف رظن دقو
مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ،كلذل اقفو ،ةيعانص ةيئايميك داومك ةيئايميكلا داوملا كلت جاردإو ،ملع نع ةقبسملا
ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا
،ةيلودلا



،ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا تابكرم عيمج
: كلذ يف امب

ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا ديسكأ -

ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا ديرولف -

ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا تاليركاتيم -

ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا تاوزنب -

ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا ديرولك -

ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا تايلونيل -

ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا تانيثفن -

ـه١٤٤١ ماع رفص٤٦٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٣١ 28

،تيفوتسا دق ،مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا طورش عيمج نأب عنتقا دقو

: ةيتآلا ةيئايميكلا داوملا جاردإ لجأ نم مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ليدعت ررقي -١

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا
لجس يف ةلصلا تاذ )ماقرألا( مقرلا

ةيئايميكلا تاصلختسملا ةرئاد

ةيعانصداوم85535-84-8 ةلسلسلا ةريصقلا ةرولكملا تانيفاربلا

ةئفلاةيئايميكلا ةداملا ةرئادلجس يف )ماقرأ( مقر
ةيئايميكلا تاصلختسملا

56-35-9

1983-10-4

2155-70-6

4342-36-3

1461-22-9

24124-25-2

85409-17-2

ةيعانصةدام

،٧١٠2 ةنس ربمتبس /لوليأ٥١ خيراتب فارطألا عيمج ىدل ليدعتلا اذه ذافن أدبي نأ اضيأ ررقي -2

.)١( ةلسلسلا ةريصقلا ةرولكملا تانيفاربلا نأشب رارقلا هيجوت ةقيثو دمتعي -٣

مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا تابّكرم جاردإ :٨/٥- مادرتور ةيقافتا ررقم

،فارطألا رمتؤم ّنإ

،ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل لمع ىلإ ريدقتلا عم ظحالي ذإ

ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإل ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا تابّكرم عاضخإب ةيئايميكلا داوملا ضارعتسا ةنجل ةيصوت يف رظن دقو
نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف ةيئايميكلا داوملا هذه جاردإ ،يلاتلابو ملع نع
،ةيعانص ةيئايميك داوم اهفصوب ،ةيلودلا ةراجتلا يف ةلوادتم ةرطخ ةّنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم ىلع ملع

،تيفوتسا دق ،مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا يف جاردإلا طورش عيمج نأب عنتقا دقو

: ةيتآلا ةيئايميكلا داوملا جاردإ لجأ نم مادرتور ةيقافتال ثلاثلا قفرملا ليدعت ررقي -١

،٧١٠2 ةنس ربمتبس /لوليأ٥١ يف فارطألا عيمج صخي اميف ذافنلا زّيح ليدعتلا اذه لخدي نأ كلذك رّرقي -2

.)2( ليتويبلا يثالثلا ريدصقلا تابّكرم نأشب ةحقنملا تارارقلا هيجوت ةقيثو ىلع قفاوي -٣

)١ )١.ddA/2١/8.POC/CR/OAF/PENU، قفرملا
)2( ١.ddA/٣١/8.POC/CR/OAF/PENU، قفرملا
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١٤٤١ ماع رفص١١ يفخّرؤم٤7٢-٩١ مقر يسائر موسرم
فـــيلكت نــــمضتي ،٩١٠٢ ةـــنس رـــبوـــتكأ٠١ قفاوــملا

ماهمب ،ةـموكحلل يــمسّرلا قـــطانلا ،لاـــصتالا رـــيزو
.ةباينلاب ةفاقثلا ريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)٦ ةرقفلا(2٠١و٦-١٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

82 يف خّرؤملا8٣2-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس تشغ٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ّةجحلا يذ
،ةموكحلا يف وضع ماهم ءاهنإ

: يتأي ام مسري

،لاصتالا ريزو ،يحبار نسح ديسلا ّفلكي: ىلوألا ةداملا
،ةباينلاب ةــفاقثلا رـــيزو ماــــهمب ،ةــــموكحلل يـــمسّرلا قــــطانلا
.٩١٠2 ةنس تشغ٤2 نم ءادتبا

ةــــيمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رـــــشني:٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

رــبوتكأ٠١ قفاوملا١٤٤١ ماـع رـــفص١١ يف رـئازجلاب رّرـــح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع رفص٩ يفخّرؤم٢7٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
دادعإ تايفيك ددحي ،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٨ قــفاوملا
نــــــم نـــــيـعونمملا صاــــــخشألل ةــــيـنـطوـلا ةـــــيقاطبلا
.اهنييحــتو ةيضايرلا تآـشـنـملا ىلإ لوـخدـلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ظـــفاح ،لدـــعلا رـــيزو نيب كرـــتشملا رـــيرقتلا ىلــــــع ءاـــــنب–
،ةضايرلاو بابشلا ريزوو ،ماتخألا

٣٤١و٤-٩٩ ناــــتداملا اـــمّيس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

٦8٣١ ماع رـفص8١ يف خّرؤـــملا٥٥١-٦٦ مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو–
تاءارـــــجإلا نوــــناق نــــــمضتملاو٦٦٩١ ةـــــنس وــــينوــــي8 قــــفاوـــملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاـــــــبوقعلا نوـــــناق نــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وــــينوي8 قــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١  قفاوملا٣٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

ماع ناضمر٤١ يف خّرؤملا٥٠-٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٤٣٤١
8٤2و٧٠2 ناـــــــتداملا اّميس ال ،اـــــهريوطتو ةـــيضايرلاو ةــــيندبلا

 ،هنم

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس سراــــم١١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع بــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا2٣٣-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةــنس رـــبوتكأ٤2 قـــفاوملا٥2٤١ ماـــع ناـــضمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

٠2 يف خّرؤملا2٩٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ
،تاضايرلا ةددعتملا تابكرملا نيواودل يساسألا نوناقلا ليدعت

٤ يف خّرؤملا٠٣٣-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــحي يذــــلا٤١٠2 ةـــنس ربـــمفون٧2 قــــفاوملا٦٣٤١ ماـــع رـــفص
اذــكو اــهريسو ةــينطولا ةـــيضايرلا تاـــيداحتالا مـــيظنت تاـــيفيك
،يجذومنلا يساسألا اهنوناق

١2 يف خّرؤملا٤8-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

ةّيميظنتميسارم



ـه١٤٤١ ماع رفص٤٦٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٣١ 30

: عنملاب يضاقلا رارقلا وأ مكحلاب ةقلعتملا تايطعملا -٢

،رارقلا وأ مكحلا تردصأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا–

،رارقلا وأ مكحلا خيرات–

،سرهفلا مقر–

،ةبوقعلا ةدم–

.عنملا نايرس خيرات–

ةيليمكت ةبوقع تردصأ ةيئاضق ةـــهج لــــك ّدـــِعت:٦ ةّداملا
ةـــيناث ةــــقاطب ،ةـــيضايرلا تآــــشنملا ىلإ لوــــخدلا نـــم عـــنملاب

ىلإ اهلسرتو ،طــبضلا بـــتاكو ةـــيروهمجلا لـــيكو نــــم ةاــضمم
.ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصل ةيزكرملا ةحلصملا

جذومن ،ءاضتقالا دنع ،ماــتخألا ظــفاح ،لدـــعلا رـــيزو ددـــحي
.رارق بجومب ةقاطبلا هذه

ىلع عالطالا ةيتآلا تاسسؤملاو تارادإلا نكمي:7 ةّداملا
ىلإ لوخدلا نــم نيـــعونمملا صاـــخشألل ةـــينطولا ةـــيقاطبلا
: ةيضايرلا تآشنملا

ةــــيلخادلاب ةــــفلكملا ةرازوــــلل ةـــعباتلا ةــــلهؤملا حــــلاصملا–
،ةيلحملا تاعامجلاو

باـــــبشلاب ةــــفلكملا ةرازوــــلل ةــــعباتلا ةــــلهؤملا حـــــلاصملا–
،ةضايرلاو

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملل ةعباتلا ةلهؤملا حلاصملا–

،ينطولا كردلا ةدايقل ةعباتلا ةلهؤملا حلاصملا–

.ةالولا–

تايطعملا ةدــعاق ىلــع عالـــطالل نوــــلهؤملا صاــــخشألا ّنيـــــعي
ىلإ لوــــــــخدلا نــــــم نيـــــــعونمملا صاــــــخشألل ةــــــينطولا ةــــــيقاطبلل
تاسسؤملاو تارادإلا يلوؤـسم فرـــط نـــم ،ةـــيضايرلا تآـــشنملا
.اهنوعبتي يتلا ةلهؤملا

بابشلاب ةفلكملا ةرازولل ةلهؤملا حلاصملا ملعت:٨ ةّداملا
ةيضايرلا تاطبارلاو ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا ،ةضايرلاو
مهؤامسأ ةدراولا صاخشألاب ةيضايرلا يداونلاو تايعمجلاو

ىلإ لوخدلا نم نيعونمملا صاخشألل ةينطولا ةيقاطبلا يف
ةياقولاب ةليفكلا ريبادتلا ذخأ دصق كلذو ،ةيضايرلا تآشنملا

.هتحفاكمو ةيضايرلا تآشنملا يف فنعلا نم

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رـــبوتكأ8 قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع رــــفص٩ يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

: يتأي ام  مسري

مقر نوناقلا نم٧٠2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
وـــيلوي٣2 قـــفاوملا٤٣٤١ ماــــع ناــــضمر٤١ يف خّرؤـــــملا٥٠-٣١

ةيضايرلاو ةيندبلا ةــطشنألا مـــيظنتب قـــلعتملاو٣١٠2 ةــــنس
دادـــعإ تاـــيفيك دـــيدحت ىلإ موـــسرملا اذـــه فدــــهي ،اــــهريوطتو
ىلإ لوــخدلا نــــم نيـــــعونمملا صاــــخشألل ةـــينطولا ةــــيقاطبلا
.اهنييحتو ةيضايرلا تآشنملا

نـــــم نيــــــعوـــنمملا صاــــــخشألل ةـــــينطولا ةــيقاطبلا:٢ ةّداملا
ةزـــــــــكرـــــمم تاـــــيطعم ةدــــــــعاق ةـــــــيضايرلا تآــــــــــشنملا ىلإ لوــــــــخدلا

،ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصل يلآلا ينطولا ماظنلا نم ةجرختسم
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط

قـــباوسلا ةـــفيحصل ةــــيزكرملا ةــــحلصملا ىلوـــتت:٣ ةّداملا
صاخشألل ةينطولا ةـيقاطبلا مـــيظنت لدـــعلا ةرازوـــب ةـــيئاضقلا
اــــهرييستو ،ةــــيضايرلا تآــــشنملا ىلإ لوـــخدلا نــــم نيــــعونمملا

.اهنييحتو

: يتأي امب لدعلا ةرازول ةلهؤملا حلاصملا فلكت:٤ ةّداملا

ةـينطولا ةـــيقاطبلل ةزــــكرمملا تاـــيطعملا ةدـــعاق كســــم–
ةيضايرلا تآــشنملا ىلإ لوــــخدلا نـــم نيـــعونمملا صاـــخشألل
،اهترادإو اهنييحتو

لوخدلا نم نيعونمملا صاخشألا بطشو ليجستب مايقلا–
،يئاهن يئاضق مكح بجومب ةيضايرلا تآشنملا ىلإ

،ةمئالم مئاعد ىلع تايطعملا ظفح–

صاخشألل ةينطولا ةيقاطبلا ىلإ جولولا رييستو نمأ نامض–
،ةيضايرلا تآشنملا ىلإ لوخدلا نم نيعونمملا

صاخشألل ةينطولا ةيقاطبلل ةنيحملا تايطعملا عضو–
فرصت تحت ،ةيضايرلا تآشنملا ىلإ لوخدلا نم نيعونمملا
.ةلهؤملا تاسسؤملاو تارادإلا

ةـــــينطولا ةــــيقاطبلا يف ةــــــلجسملا تاــــيطعملا:٥ ةّداملا
ةيضايرلا تآشنملا ىلإ لوــخدلا نـــم نيـــعوـــنمملا صاــــخشألل

: يه

: يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا–١

،)بسنلاو سنجلاو مسالاو بقللا( : ةيوهلا–

،داليملا ناكمو خيرات–

،ةيسنجلا–

،ناونعلا–

،ةنهملا–

.ةروصلا–



٤٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع رفص٤١
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١٤٤١ ماع رفص٩ يفخّرؤــم٣7٢-٩١ مــقر يذـــيفنت موــسرم
موـــــسرـــملا لّدــــعي ،٩١٠٢ ةـــنس رـــبوــــتكأ٨ قــــــفاوــــملا
ماع ةدـعقلا يذ7١ يفخّرؤملا٥٤-٣٠ مــقر يذـــــيفنتلا
ددـــــحي يذـــلا٣٠٠٢ ةـــنس رــــياــني٩١ قــــفاوملا٣٢٤١
مقر نوناقلا نــم7 ةداـــملا ماـــكحأ قـــيبطت تاـــيفيك
ويام٨ قفاوملا٣٢٤١ ماع رفص٥٢ يفخّرؤملا٩٠-٢٠

نيقوعملا صاخشألا ةيامحب قلعتملاو٢٠٠٢ ةنس
.مهتيقرتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرـــــسألاو يـــنطولا نــــماضتلا ةرــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب–

،ةأرملا اياضقو

٣٤١و٤-٩٩ ناــتداـــملا اـــــمّيس ال ،روـــتسدـــــلا ىلــــــع ءاـــنبو–

،هنم )2 ةرقفلا(

ماـــع رـــفص٥2 يف خّرؤـــملا٩٠-2٠ مـــقر نوـــناقلا ىــضتقمبو–

صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا٣2٤١

،مهتيقرتو نيقوعملا

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس سراـــم١١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع بـــجر

،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤـــملا١١١-٩١ مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–

نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بـــجر٤2

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٧١ يف خّرؤملا٥٤-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٣٠٠2 ةنس رياني٩١ قفاوملا٣2٤١ ماع ةدعقلا يذ

٩٠-2٠ مـــقر نوــــناقلا نــــم٧ ةداـــملا ماـــكحأ قيــــبطت تاــــيفيك

2٠٠2 ةــنس وـــيام8 قـــفاوملا٣2٤١ ماـــع رـــفص٥2 يف خّرؤـــملا

،لّدعملا ،مهتيقرتو نيقوعملا صاخشألا ةيامحب قلعتملاو

٩2 يف خّرؤملا٤٣١-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص

: يتأي ام  مسري

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةّداملا

رياني٩١ قفاوملا٣2٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يف خّرؤملا٥٤-٣٠ مـقر

نــــم٧ ةداــــملا ماـــكحأ قــــيبطت تاـــيفيك ددــــحي يذــــلا٣٠٠2 ةــــنس

وــــيام8 قفاوملا٣2٤١ ماع رفص٥2 يف خّرؤــــملا٩٠-2٠ مــــقر نوـــــناقلا

،مهتيقرتو نيقوعملا صاخشألا ةيامحب قلـــعتملاو2٠٠2 ةـــنس

: يتأي امك

راــنيد فالآ ةرــــشع اـــهغلبم ةــــيلام ةـــحنم صصــــخت :2 ةّداملا“

هزــــــجــع ةــــــبسن ردــــــــقت قوـــــــــــعم صــــــخش لــــــــكل اـــــيرـــهش )جد٠٠٠.٠١(

.”لخد نودبو ،لقألا ىلع ،ةنس8١ رمعلا نم غلبيو %٠٠١ ـب

لوأ نـــــم ءادـــتبا موـــسرملا اذــــه لوــــعفم يرــــسي:٢ ةّداملا

.٩١٠2 ةنس ربوتكأ

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرـــملا اذـــــــه رـــــشني:٣ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رـــبوتكأ8 قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع رــــفص٩ يف رــــئازجلاب رّرـــح

.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

7 قـــفاوملا1441 ماـــع رــفص8 يفخّرؤـــم يــسائر موـــسرم
ةـــــسيئر ماـــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،9102 ةــنس رـــبوتكأ
داــــسفلا نــــم ةــــياقولل ةــــينطولا ةــــئيهلاب تاــــسارد
.هتحفاكمو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اهتفصب ،ةزام ناميإ ةّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ7
داـــــسفلا نم ةـــــياقولل ةـــــينطولا ةـــــئيهلاب تاـــــساردلل ةســــــيئر
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل،هتحفاكمو

7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرــــيدم ماـــهم ءاـــهنإ نمــــضتي ،9102 ةـــــنس رـــــبوتكأ
ةــــــيـقرـتو ةـــــياــمحل ةــــيــنــطوــــلا ةـــــئيــهــلاــب تاــــــسارد
.ةــــــلوفطلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع رفـــص8 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ةليلد ةدّيسلا ماــــهم ىـــهنت ،9102 ةــــنس رــــبوتكأ7 قـــفاوملا

ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ناـــيلع
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل،ةلوفطلا ةيقرتو

ةّيدرف ميسارم
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7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةمهمب ةـــفلكم نييــــعت نـــمضتي ،9102 ةـــنس رــــبوتكأ

.لوألا ريزولا حلاصمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةمهمب ةفلكم ،ريياز ةحيتف ةّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربوتكأ7

.لوألا ريزولا حلاصمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةينطولا ةئيهلاب نييعتلا نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ

.ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــع رــــفص8 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
يــتآلا دّيــسلاو ةدّيسلا نّيعت ،9102 ةــــنس رـــبوتكأ7 قـــــفاوملا
: ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلاب ،امهامسا

،ةماع ةنيمأ ،نايلع ةليلد–

ةـــيقرت ةـــــيريدمب تاــــساردلل اــــسيئر ،يلاـــــبوغ يلالـــــيج–
.لفطلا قوقح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بـــئان نييـــعت نـــمضتي ،9102 ةـــــنس رـــــبوتكأ
.يروتسدلا سلجملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ريدم بئان ،ةتومح ماشه ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربوتكأ7
.يروتسدلا سلجملاب يلآلا مالعإلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
لــئاسوــلاو ةرادإلا رــيدـــم نييـــعـــت نـــمضتـــي ،9102 ةــــنس
.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملل ةماعلا ةنامألاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع رــــفص8 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
ميرك نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا

سلجملل ةماعلا ةنامألاب لئاسولاو ةرادإلل اريدم ،يلاشوب
.ناسنإلا قوقحل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص8 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نيريدم باون نييعت نانمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ7

.ةبساحملا سلجمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتبئان ،امهامسا يتآلا ناتّديسلا ّنيعت ،9102 ةنس ربوتكأ7
: ةبساحملا سلجمب ريدم

ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاــــــــــــساردـــــلاب ةــــــــــفلكم ماـــــــــهم ءاـــــــــهنإ نــــــــــمضتي ،9102 ةــــــــــنس
.رئازجلا ةيالوب صيخلتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع رــــفص8 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
ةحـيتف ةدّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،9102 ةـــنس رـــبوتكأ7 قــــفاوـــملا

ةــــــيالوب صــــــيخلتلاو تاــــــساردــــــلاب ةـــــــفلكم اــــهتفصب ،رـــــيياز
.ىرخأ ةفيظوب اـــــــهفيلكتل،رــــــئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوملا1441 ماـــــع رــــفص8 يفخّرؤــــم يــــسائر موــــــسرم
فـــــــلكم ماــهم ءاهنإ نـمــــــضتي ،9102 ةـــنس رـــبوتـكأ7
ســـــلجملل ةــــماعلا ةــــنامألاب ثـــحبلاو تاــــساردلاب
.ناسنإلا قوقحل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع رــــفص8 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
نيدلا رون دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربوتكأ7 قفاوملا

ةنامألاب ثحبلاو تاساردلاب افلكم هتفصب ،يلاشوب ميرك
ةفيظوب هفيلكتل،ناــسنإلا قوـــقحل يـــنطولا ســـلجملل ةـــماعلا
.ىرخأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
يسيــئر ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةـنس رــبوــتــكأ

.ةبساحملا سلجمب نيعرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،اـــمهامسا يــتآلا نيّديسلا ماــــهم ىـــهنت ،9102 ةـــنس رـــبوتكأ7
اـــــمهفيلكتل،ةــــبساحملا ســـــلجمب نيـــعرفل نيــــسيئر امــــهتفصب
: ىرخأ فئاظوب

،دايع نب دمـحم–

.يكشب دمصلا دبع–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد ةريدم نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربوتكأ
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع رــــفص8 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرـــــــــــم بجومب
،ةزاــم ناــميإ ةدّيسلا نّيـــعت ،9102 ةـــنس رـــبوتكأ7 قــــفاوملا

داـــسفلا نـــم ةـــياقولل ةـــينطولا ةــئيهلاب تاـــساردــلل ةرـــيدم
.هتحفاكمو
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،نيمدختسملل ريدم ةبئان ،ديدح ةسين–

.يلآلا مالعإلل ريدم ةبئان ،نيسحلب ةنينث–
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ريدم يبئان ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربوتكأ

يميلقإلا صاصتخالا يتاذ نيتفرغلل نييرادإلا نيلكيهلاب نيفلكم
: نيتيتآلا ةبساحملا سلجمل

،راشبب ،دايع ميهاربا–

.نارهوب ،جودق حبار–

7 قــــفاوملا1441 ماـــع رـــفص8 يفخّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
نيتفرغ يــسيئر نييــعت نــمضتي ،9102 ةـــنس رــبوتكأ

.ةبساحملا سلجمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يسيئر ،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربوتكأ7
: ةبساحملا سلجمب نيتفرغ

،دايع نب دمـحم–

.يكشب دمصلا دبع–

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ربمتبس81 قفاوملا1441 ماع مّرحم81 يفخّرؤم رارق
ةــماعلا تاــيعمجلا دـــعاقم ددــــع ددـــحي ،9102 ةــــنس

.اهعيزوتو فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا فرغل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

42 يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا001-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7991 ةنس سرام92 قفاوملا7141 ماع ةدعقلا يذ12
،اـهـلـمـعو فرحلاو ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلا فرـغ مــيــظــنــت ددــحــي
،هنم11 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا041-79 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7991 ةنس ليربأ03 قفاوملا7141 ماع ةجحلا يذ32
لّدعملا ،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا تاطاشن ةمئاق ددحي
،مّمتملاو

92 يف خّرؤملا50-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6102 ةنس رياني01 قفاوملا7341 ماع لوألا عيبر

،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

قفاوملا6341 ماع لاّوش3 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
باختنالل حشرتلا طورش ددحي يذلا5102 ةنس ويلوي91
ىوــتسم ىلع اــهرـــيسو تاـــباـــخـــتـــنالا مـــيـــظـــنـــت تاـــيـــفـــيـــكو
،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا فرغ تائيه فلتخم

6341 ماــــع ةـــجحلا يذ41 يف خّرؤـــــملا رارــــقلا ىــــضتقمبو–

دـــــــعاقم ددــــع ددـــحي يذـــــلا5102 ةــــنس رــــبمتبس82 قـــــفاوملا

فرــــــحلاو ةـــــيديلقتلا ةـــــعانصلا فرـــــــغل ةـــــماـــــعلا تاــــيعمجلا

،اــهعيزوتو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم11 ةداـــملا ماـــــكـــــحأل اقيبــــــطــــــت : ىلوألا ةداملا

7141 ماع ةدعقلا يذ12 يف خّرؤملا001-79 مقر يذيفنتلا

اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو7991 ةنس سرام92 قفاوملا

ةعانصلا فرغل ةماعلا تايعمجلا دعاقم ددع ديدحت ىلإ رارقلا

.اهعيزوتو فرحلاو ةيديلقتلا

فرـــــغل ةـــــماعلا تاــــيعمجلا دـــــــعاقم ددــــــــع ددـــــحي:2 ةداملا

اذــــــهب قـــــحلملا يف ،اــــهعيزوتو فرــــــحلاو ةــــيديلقتلا ةـــــــعانصلا

.رارــــقلا

ماع ةجحلا يذ41 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:3 ةداملا

دعاقم ددع ددحي يذلا5102 ةنس ربمتبس82 قفاوملا6341

فرحلاو ةــيدــيــلــقـــتـــلا ةـــعاـــنصلا فرـــغـــل ةـــماـــعـــلا تاـــيـــعـــمجلا

.اهعيزوتو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس81 قفاوملا1441 ماع مّرحم81 يف رئازجلاب رّرح

.9102 ةنس

دوعسم نب رداقلا دبع

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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٣٢ قــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٠٢ يفخّرؤـــــــم رارـــــق
لالـــغتسالا ةـــصخر جذاـــمن ددـــــحي ،٩١٠٢ ةــــنس وـــــيلوي
ةـــــــــسسؤــملا رّيــــــــسم داــــــمتعاو فـــــــينصتلا رارـــــــــقو
.)كاردتسا(ةــــيقدنفلا
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ماع مّرحم22 يف رداصلا8٥ ددعلا– ةّيمسرلا ةديرجلا
.٩١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا١٤٤١

مّلسي “ : ةيتآلا ةرابعلا فذحت :٥١ رطسلا ،٩2 ةحفصلا
.”: )ة( دّيسلا ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسمل دامتعالا اذه

............................)رييغت نودب يقابلا( ............................
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٩١ يف خّرؤملا٤٠-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا8٩٩١ ةنسرياني٧١ قفاوملا8١٤١ ماع ناضمر

 ،ناملربلا عم تاقالعلاب فلكملا ريزولا تايحالص

٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

حالــــصإلاو ةـــــيموـمعلا ةــــــــفيظوـــلل ماــــــعلا رــــــيدــــملا تاـــــــيحالــــص
 ،يرادإلا

١١ يف خّرؤـــملا كرــتشملا يرازوـــلا رارـــقلا ىـــضتقمبو–
ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس سرام8 قفاوملا٠٣٤١ ماع لوألا عيبر
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا

،لّدعملا ،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

: يتأي ام نورّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةداملا
سرام8 قفاوملا٠٣٤١ ماع لوألا عيبر١١ يف  خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا“
٩2 قـــــــفاوــــملا82٤١ ماـــــع ناـــــضمر٧١ يف خّرؤــــملا8٠٣-٧٠ مـــــقر

بـــصانم دادــــعت ددـــحي ،هالـــعأ روــــكذملاو٧٠٠2 ةـــنس رـــبمتبس
تاـــمدخلا وأ ةـــناـــيصلا وأ ظـــفحلا تاـــطاشنـــل ةـــقـــباـــطملا لـــغشلا

ةرازو ىدل نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدم اذكو اهفينصتو
: يتآلا لودجلل اقبط ،ناملربلا عم تاقالعلا

ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٦١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازوــــــــــلا رارــــــقلا لّدـــعــــي ،٩١٠٢ ةــــــنــــس رـــــبـــمـــتــــبـــــس٦١
قفاوملا٠٣٤١ ماع لوألا عيبر١١ يفخّرؤملا كرتشملا
لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا٩٠٠٢ ةنس سرام٨
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو

ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولاّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ناملربلا عم تاقالعلا ريزوو

٧١ يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميسال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نمةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقولا نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماــعــلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)٢( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)٢+١(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا
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ناملربلا عم تاقالعلاريزو

ليوخ يحتف

ةيلاملا ريزو

لاكول دــمحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةـّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ّةيبعـّشلا ةـّيطارقميدلا ةـّيرئازجلا

ربمتبس٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٦١ يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2ةنس

يروتسدلا سلجملا

7١ قفاوملا٠٤٤١ ماــــــع ةدـــعــــقـــلا يذ٤١ يفخّرؤـــــم ررــــقـــم
ةـــنجل ةـــليكشت دــــيدجت نــمضتـــي ،٩١٠٢ ةـنـــــس ويـــــلوــــي
ســــــــــلـــــجمــــــــــلا يـــــفــــظوــــم كالــــــــــسأـــــب ةـــــــــصتـــــخــــملا نــــــعــــطــــلا
.يروتــسدلا

–––––––––––

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤم رّرقم بجومب
ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت ددجت ،٩١٠2 ةنس ويلوي٧١
: يتأي امك ،يروتسدلا سلجملا يفظوم كالسأب

كالسألا

نوفرصتملا–

ةمجارتلا نومجرتملا–

يلآلا مالعإلا يف ةلودلا وسدنهم–

تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا–

ةرادإلا وقحلم–

يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا–

نويرادإلا نوبساحملا–

ةيريدملا باّتك–

ةرادإلا ناوعأ–

نوينهملا لامعلا–

تارايسلا وقئاس–

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

رهازوب مير ناميا

لـــــيلخلا ميهاربا
ديزوب نب

شادمح ديمح

ريشب دـمحم
يدومصم

شرطل ةميطف

وشاك ةنيربص

يديرح كلاملا دبع

روميمع لانم

ينامحد ميكح

يدمــحم ديلو

قيرطوب حرف

ينابيش لامك

نيفظوملا ولثمم

.شرطل ةميطف ةديسلا هفلخت هل عنام عوقو ةلاح يفو ،نعطلا ةنجل يدومصم ريشب دـمحم ديسلا سأري–


