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ةراـجتلا ةرازو

١٣ قـفاوملا٩٣٤١ماعيناثلاعيبر٢١ يف خرؤم رارـق
تانّـيعلا ريضحـتجهنملعجي ،٧١0٢ةنسربمسيد
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو
.ايرابجإ،موحللا تاجتنمو موحلل يجولويبوركيملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا٣٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
71٠2 ةـــــــــنس تشغ71 قــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩1 ةـنس رـياـنـي٠٣ قـفاوملا٠1٤1 ماـــع بجر٣
 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا٣2٤1 ماع لاوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا82٣-٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣1٠2 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٤٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2
ةــياــمــح دصق رـــباـــخملا داـــمـــتـــعا تاـــيـــفـــيـــكو طورش ددـــحـــي
،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خرؤملا271-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس وينوي٥2 قفاوملا٦٣٤1 ماع ناضمر8
صئاصخلا لاـــــجـــــم يف ةـــــقـــــبـــــطملا تاـــــيـــــفـــــيـــــكــــــلاو طورشلا
،ةيئاذغلا داوملل  ةيجولويبوركيملا

يف خرؤملا2٦-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا8٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1
ةـــيـــنـــفـــلا حـــئاوـــلـــل ةـــقـــباـــطملا مسو عضو طورشب قـــلـــعـــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

٣1 يف خرؤملا كرـتشملا يرازوـلا رارــقــلا ىضتــقمبو–
قلعتملاو٩٩٩1 ةنس ربمفوـن12 قفاوملا٠2٤1 ماع نابـعش
دــــيرــــبــــتــــلا ةــــطساوــــب ظــــفحلا بيــــلاسأو ةرارحلا تاـــــجردـــــب
،ةيئاذغلا داوملل فثكملا ديمجتلاو

12٤1 ماع يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ىلعةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو٠٠٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا

نــهر اــهــعضوو ةــيــهــطملا ةــيــمــحــلــلا تاــجوــتــنملا ةــبــيـــكرـــت
،ممتملاو لدعملا ،كالهتسالا

٥٣٤1 ماـــــــع بجر82 يف خرؤملا رارــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–
رـيضحت جهـنـم لــعــجــي يذــلا٤1٠2 ةــنس وــياـــم82 قـــفاوملا
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لوـلحملاو تاـنـيـعـلا
،ايرابجإ يجولويبوركيملا

7٣٤1 ماع ةدعـقـلا يذ22 يف خرؤملا رارـقـلا ىضتـقمبو–
رـيضحت جهـنـم لـعـجــي يذــلا٦1٠2 ةــــــنس تشغ٥2 قـــفاوملا
لجأ نم ةيرشعلا تافـيـفـخـتـلاومألا لولحملاو تانـّيـعـلا
بيلحلا تاجوتنم ريـغ داوـمـلـل يجوـلوـيـبورـكـيملا صحـفـلا

،ايرابجإ ،يرحبلا ديصلا تاجوتنم و ةيمحللا تاجوتنملاو

:يتأيام ررقي

موسرملا نم٩1 ةداملا ماكحأل اقيبـطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠1٤1 ماـع بجر٣ يف خرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتـلا

فدهي ،هالعأروكذملاو ممتملا و لدعملا ،٠٩٩1 ةنس رياني٠٣
مألا لوـلحملاو تاـنـّيـعـلا رـيضحت جهـنـم لـعـج ىلإ رارــقــلا اذــه
موحلل يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفـخـتـلاو
.ايرابجإ ،موحللا تاجتنمو

مألا لوـلحملاو تاـنـّيـعــلا رــيضحت لــجأ نــم:٢ ةداملا
موحلل يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفـخـتـلاو
شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارم رباخم مزلت ،موحـلـلا تاـجـتـنـمو
يف نيبملا جهنملا لامعتساب ضرغلا اذهل ةدمتعملا رباخملاو
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا

دنع رـبـخملا فرـط نـم جهـنملا اذـه لـمـعـتسي نأ بجـي
.ةربخ ءارجإب رمألا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارـقـلا اذـه رشنـي:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

1٣قفاوملا٩٣٤1ماعيناثلاعيبر21يف رئازجلاب ررح
.71٠2ةنسربمسيد

يدارمنبدمحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا
تافيفختلاو مألا لولحملاو تانّيعلا ريضحـت جهنم

موحلل يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا
.موحللا تاجتنمو

:قيبطتلا لاجم.١

موــحــلــلا تاــنــّيــع رــيضحــتــل دــعاوـــق جهـــنملا اذـــه ددـــحـــي
صحفلا دصق قلعم لولحم يف اهعضو و موحللا تاجتنمو
.يجولويبوركيملا

ةــئيــنــلاو ةــجزاــطــلا موـــحـــلـــلا ىلع جهـــنملا اذـــه قـــبـــطـــي
:ةيتآلا اهتاجتنمو دئارطلاو نجاودلاو ةلوحملاو

،ةدمجملا وأ ةدربملا–

،ةرمخملا وأ ةحلمملا–

،ةقدب ةمورفملا وأ ةمورفملا–

،محللا نم اساسأ ةدعملا تاريضحتلا–

،ايكيناكيم ةلوصفملا موحللا–
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:أدبملا .٤

تاـنـّيـعـلا رـيضحـتـب قـلـعـتـمـلا ماـعـلا أدـبـمـلا حضوـي
ريضحتب قلعتملا ليلحتلا جهنم يف يلت يتلا تاوطخلاو
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو ،تانّيعلا
.هبلومعملا ميظنتلايف ددحملا  يجولويبوركيملا

: تاففخملا .٥

تابلطتمللو ماعلالامعتسالل تاففخملا ّرضحت نأ بجي
،تانّيعلا ريضحتب قلعتملا ليلحتلا جهنمل اقفو ةصاخلا

صحــفــلا دصق ةــيرشعــلا تاــفــيــفــخــتــلاو مألا لوـــلحملاو
.هب  لومعملا ميظنتلا يف ددحملا يجولويبوركيملا

 : تازيهجتلا .٦

اـــيـــجوـــلوـــيـــبورـــكـــيملا رـــبـــخـــم يف ةـــلوادــــتملا ةزــــهــــجألا
:يتأي ام اميس ال ،ماعلا لامعتسالل

ماحللا دقوم لثم ،موحللا حطسل يكلا تادعم٦.١
.لومحملا زاغلاب

يندعم راطإ ،حطسلا نم تانّيعلا عاطتقا بلاق٦.٢
حطسلا ديدحتب حمست ةبسانم داعبأ وذ كيتسالبلا نم وأ
يف سمـغـلاــب وأ مــيــقــعــتــلا زاــهــج يف مــّقــعــي ،هــعاــطــتــقا دارملا
.ةلعشلابو )V/V  مجح /مجح(%٠7 لوحكلا

بلاق لاثم ،جهنملا اذه رخآ يف ينايبلا مسرلا دّدحي
 .حطسلا نم تانّيعلا عاطتقا ةقطنم ديدحت

نمف ،ةلعش دوجوب شيعت نأ نكمي غاوبألا ضعب
ليلحت ءانثأ اقبسم مّقعم يندعم بلاق مادختسا نسحتسملا
.ةغوبتملا ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا

: تانّيعلا عاطتقا .٧

:تايمومع٧.١

جهنملا يف ةددحملا  تابلطتملل اقفو عاطتقالا ىرجي
.هصحف دارملا جوتنملاب صاخلا

وأ ةفلتم ريغوةلّثمم ةنّيع ربخملا ىقلتي نأ بجي
.نيزختلاو لقنلا ءانثأ تريغت

: ربخملل ةماعلا تانّيعلا عاونأ٧.٢

يتـلا ةـماـعـلا تاـنـّيـعــلا عاوــنأ ةجلاــعــم تاــيــنــقــت حضوــت
ةدمجملا تاجتنملا كلذ يف امب ،ليلحتلل عضخت نأ نكمي
تاجتنملا كلذكو ،ةجزللا ريغو ةلئاسلاو ةفاجلاو ةبلصلاو
رــيضحــتــب قــلــعــتملا لــيــلــحــتــلا جهــنــم يف ةسناـــجـــتملا رـــيـــغ
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو ،تانّيعلا
.هب لومعملا ميظنتلايف ددحملا يجولويبوركيملا

،ةيهطملا موحللا–

ءاملا عزـــن تاـــجردـــب ةـــنـــخدملاو ةـــفـــفـــجملا موـــحـــلــــلا–
،ةفلتخم

،ةزكرملا محللا تاصلختسم–

لصحــتــم تاــحّسمو حــئاــبذ نــم ةــلصأتسم تاــنــّيــع–
.حئابذلا نم اهيلع

ريضحتو حئابذلا نمعاطتقالا جهنملا اذه ينثتسي
.يلوألا جاتنإلا ةلحرم يف تانّيعلا

: ليلحتلا نم فدهلا .٢

وــه موــحــلــل يجوــلوــيــبورــكــيملا لــيــلــحــتــلا نــم فدــهـــلا
: ءاصحإ وأ/و ثحبلا

،تانّيعلا قمع يف ةيموثرجلا ةعومجملا–

 ،ةيحطسلا ةيموثرجلا ةعومجملا–

.)قمعلايفو ةيحطسلا(ةيلكلا ةيموثرجلا ةعومجملا–

: فيراعتو تاحلطصم .٣

تاــــحــــلــــطصملا قــــبـــــطـــــت ،جهـــــنملا اذـــــه تاـــــجاـــــيـــــتـــــحال
ريضحتب قلعتملا ليلحتلا جهنم يف ةروكذملا فيراعتلاو
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو تانيعلا
ةفاضإلابهبلومعملا ميظنتلايف ددحملا يجولويبوركيملا
:يتأي ام ىلإ

،محللا نم ةريبك ةعطق ،محللا نم ةريبك ةلتك٣.١
: محللا نم ةعطق

)كمسلاو ةـــحاسملا يأ( داـــعـــبأو ةـــبـــيـــكرـــت تاذ ةــــنــــّيــــع
.ةمئالم ةمقعم طورش يف قمعلا يف عاطتقالاب حمست

: محللا قئاقر٣.٢

فـثـكـم عـطـق نـع ةجتاـنـلا ةدـمــجملا موــحــلــلا نــم ةــنــّيــع
.حطسلا نم ةذوخأم ةنّيعل

: محللا نم ءزج٣.٣

رابتخالل ةصصخملا ةعطقلا طسو نم ةعطتقم ةنيع
.باَقْثِم وأ ةيئابرهكلا رفحلا ةلآ ةطساوب

: محللا ةحيرش٣.٤

اهلو تارتميتنس ةعضب اهكمس محللا نم ةعطق
.ابيرقت نايزاوتمنابناج

: محللا اياقب٣.٥

نم وأ حئابذلا نم اهيلع لصحتي محللا ةعطق نم اياقب
.محللا نم ةريبك عطق
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: ربخملل ةصاخلا تانّيعلا عاونأ٧.٣

:ةيتآلا عاونألا موحللا تاجتنمو موحللا لمشت نأ نكمي

وأ ةرضحملا موحللا تاجتنمو موحللا نم تادحو–
،ةفلتخم داعبأ تاذ ،ةلّوحملا

،ربكأ موحل تادحو نم ةعطتقم موحللا نم عطق–

،حئابذلا نم ةعطتقم موحللا نم ةريبك عطق–

،ةدمجم لتك نم ةعطتقم ءازجأ وأ قئاقر–

،ةفلتخم عاونأ نم ءاشحأ–

.طبلاو جاجدلا لجرأ لثم ةيويسآ تاصاصتخا–

اـقـفو تاـنـّيـعـلـل ةـيـئاـيزــيــفــلا ةــلاحلا رــيــغــتــت نأ نــكــمــي
:ةيتآلا لماوعلل

وأ ةدمجملا ،ةدمجملا ريغ تاجتنملا ةرارح ةجرد–
.ةفاثكب ةدمجملا

ىلع نوــكــت يتــلا تاــجــتــنــمــلــل ،)wa(يئاملا طاشنــــلا–
ةـــبسن ىلع يوـــتحت يتـــلا موـــحـــلــــلا تاــــجــــتــــنــــم وأ اــــهــــتــــلاــــح
اــهــيــف يموــثرجلا وــمــنــلا عــنــمـــي اّمم ،هاـــيملا نـــم ةـــطسوـــتـــم
.)wa(يئاملا طاشنلا ضافخنال ةجيتن

: تانّيعلا ريضحـت .٨

 : تايمومع٨.١

تاجلاــــعملاو تارــــيضحــــتـــــلا عـــــيـــــمـــــج ىرجت نأ بجـــــي
.ةمـّـقعم تادعم مادختساب ةرهطم تاينقتب

،تانّيعلا ريضحت ءانثأ ،رابتعالا نيعب ذخؤي نأ بجي
.ةنيعلا ةعيبطو )2ةطقنلا( ليلحتلا نم فدهلا

: ةيضمحلا تاجتنملا نم ةماع ةلاح٨.٢

لماعلا( ةيضمحلا تاجتنملا تانّيع رضحت نأ بجي
جهـــنمل اـــقــــفو )٥,٤و٥,٣ نيب روصحــــــــــمHp ينـيـجوردـيـهـلا
مألا لوـــلحملاو ،تاـــنـــّيـــعـــلا رـــيضحـــتـــب قـــلـــعـــتملا لـــيـــلـــحــــتــــلا

يجوــلوــيــبورــكــيملا صحــفــلا دصق ةــيرشعــلا تاــفــيــفــخــتــلاو
 .هبلومعملا ميظنتلايف ددحملا

ةــمسدــلا ةداملا نــم ةــيــلاــع ةــبسنــب تاــجـــتـــنـــم٨.٣
: )ةيلكلا ةلتكلا نم ةمسدلا ةداملا نم%0٢ نم رثكأ(

ةيلاع ةبسن تاذ تاجتنملا تانّيع رّضحت نأ بجي
ريضحتب قلعتملا ليلحتلا جهنمل اقفو ةمسدلا داوملا نم
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو ،تانيعلا
.هبلومعملا ميظنتلايف ددحملا يجولويبوركيملا

: ةصاخلا لمعلا قرط .٩

)يلوألا فــــيــــفــــخـــــتـــــلا( مألا لوـــــلحملا رـــــيضحـت٩.١
: تاّنيعلا عاونأ فلتخمل

ةــهــجوملا تاــنــّيــعـــلا ىلع ّالإ رـــيضحـــتـــلا اذـــه قـــبـــطـــي ال
ةيحطسلا( ةيلكلا ةيموثرجلا ةعومجملا ءاصحإ وأ ثحبلل
 .)قمعلا يفو

 : غ0٥ نم لقأ وأ ةيواسم ةلتك تاذ ربخم ةّنيع٩.١.١

لمعتست ،غ٠٥ يواست وأ لقأ ةنّيعلا ةلتك تناك اذإ
.مألا لولحملا ريضحتل اهلمكأب ةنّيعلا

: محللا نم عطقو ةريبك عطقو تادحو٩.١.٢

قمعلا نم ةنّيعلا عطتقت ،محللا نم عطقلل ةبسنلاب
.مألا لولحملا ريضحتل حطسلا وأ/و

 :خوبطملا محللا وأ محللا عطق وأ حئارش٩.١.٣

عطقلا وأ حئارشلا فصتنم يف محللا طئارش عطتقت
.مألا لولحملا ريضحتل

: موحللا تالضفو محللا قئاقرو ءازجأ٩.١.٤

لجأ نم ةبرجتلا ةنّيع ليكشت لبق ةيانعب سناجت
.مألا لولحملا ريضحت

: )قناقنلا( ءاعمألا يف موحللا تاجتنم٩.١.٥

مقعت ،)ةعنصم( لكألل ةحلاصلا ريغ ءاعمألا ةلاح يف
نع قشلا ةطقن يف ةئينلا قناقنلا وأ ةخوبطملا قناقنلا

نع وأ )يمجح ءزج(%٠7 لوحكلاب حطسلا فيظنت قيرط
ةطساوب هعفرب دلجلا لازي ،)٦.1( ماحللا دقومب اهيك قيرط
لبق ةريغص عطق ىلإ قناقنلا مسقتو عطقت .مّقعم طقلم
 .ةسناجملا

نــكــلو لــكألل ةحلاصلا ةــئيــنــلا قــناــقــنــلا ءاـــعـــمأ لازـــُت ال
.دلجلااهيفامب ،اهعم سناجتو عطقت

: ةخوبطملا موحللا٩.١.٦

ـل اقفو ةوبعلا حتفت ،ةبلعملا ةخوبطملا موحللا ةلاح يف
.ةئينلا تاجتنملا لثم ةبرجتلا ةنّيع رّضحتو )2.٩(

 : طبلاو جاجدلا لجرأ٩.١.٧

لــجرأ نــم تادــحو ةدــع ،مــقــعــم صقــم ةــطساوــب عــطــقـــت
لصافملا لوط ىلع )ءازجألا عيمج كلذ يف امب( طبلا وأ جاجدلا
سيك يف ةبرجتلا ةنّيع نزوتو جزمت .ةريغص ءازجأ ىلإ
.نوزومو مّقعم يكيتسالب

نزو ىلإ فاضي ،٠1 يف1 ـب مأ لولحم ىلع لوصحلل
اذهو بسانم ففخم نم اهنزو فاعضأ ةعست ،ةنّيعلا نم
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)٦.2( بلاقلل ةيلخادلا فاوحلا لوط ىلع ةنّيعلا عّطقت
عفرل ةمّقعم طقالم اهدعب لمعتست .مّقعم طرشم ةطساوب
٣ ىلإ ملم2 قمع ىلع ددحملا حطسلا عّطــقي ،ةــبرــجــتــلا ةــنــّيــع
مــّقــعــم يكــيــتسالــب سيــك وأ ءاــعو يف عـــطـــقـــلا عضوـــتو ،مـــلـــم
.نوزومو

ةــنــّيــع نزوــت ،٠1 يف1 ـب مأ لوــــلــــحــــم ىلع لوصحــــلـــــل
ففخم نم اهنزو فاعضأ ةعست اهيلإ فاضتو ،ةبرجتلا

ريضحتب قلعتملا ليلحتلا جهنمل اقفو اذهو ،بسانم
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو ،تانيعلا
  .هبلومعملا ميظنتلايف ددحملا يجولويبوركيملا

نأ نسحألا نم ،حطسلا نم ةذوخأملا تانّيعلل ةبسنلاب
،لاثملا ليبس ىلع .يلوألا فيفختلا عم قفاوتي ام لجسي
يلامجإ مجح يف ةففخم ،2مس٥2 اهتحاسم ةنّيع نم اقالطنا

مألا لولحملا اذه نم للم1 لثمي ،ففخملا نم للم٠٠1
.2مس٠,٥2

حئارشلا نماقالطنا تانيعلا ريضحـت٩.٣.٣
: ةيدرفلا

.ضورعملا حطسلا يك نود تانّيعلا عاطتقا متي

يف مـــحــــلــــلا جارــــخإ يرورضلا نــــمــــف ،ةأــبــعــم تناـــك اذإ
حطس نوكي ثيحب ،مّقعم قبط ىلع هعضوو ةمّقعم طورش

.ىلعألا يف ةبرجتلا

هضرع طيرش عّطقي ،مّقعم طرــشمو طــقـــلم ةــطــساوـب
ةريغص عطق ىلإ طيرشلا عّطقي .ةعطق لوطأ طسو يف مس1
.نوزومو  مّقعم يكيتسالب سيك وأ ءاعو يف عضوتو

ةــنــّـيــع نزوــت ،٠1 يف1 ـب مأ لوــــلــــحــــم ىلع لوصحــــلـــــل
فــفــخــم نــم اــهــنزو فاــعضأ ةــعست اــهــل فاضيو ،ةــبرــجـــتـــلا

رــيضحــتــب قــلــعــتملا لــيــلــحــتــلا جهــنمل اــقـــفو اذـــهو بساـــنـــم
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو ،تانّيعلا
  .هبلومعملا ميظنتلايف ددحملا يجولويبوركيملا

 : حئابذلا تانّيع ريضحـت٩.٣.٤

حــئاـــبذ نـــم تاـــنـــّيـــعـــلا عاـــطـــتـــقال لـــمـــعـــلا قرـــط عـــبـــتـــت
نم تانّيعلا عاطتقا جهنم يف ًاثيدح ةحوبذملا تاناويحلا
يف ددحملا يجوـــلوـــيـــبورـــكـــيملا صحـــفــــلا ضرــــغــــب حــــئاــــبذــــلا
تافصاوملل اقفو ،رمألا ىضتقا اذإو،هبلومعملا ميظنتلا
.اهب فرتعملا

: ةدمجملا تاجتنملا تانّيع ريضحـت٩.٤

لكب ةريغصلا تانيعلا ةجلاعمل لمعلا قرط ىلإ راشي
كلــت كلذــكو ،تاــنــّيــعـــلا عاـــطـــتـــقا لــبــق دــيــمــجــتــلاــب اــهــعاوــنأ

لولحملاو ،تانّيعلا ريضحتب قلعتملا ليلحتلا جهنمل اقفو
يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا
.هبلومعملا ميظنتلايف ددحملا

.نيتقيقد ىلإ ةقيقد  ةدمل ديلاب نجعت

: اقبسم ةأبعملا تاجتنملل لمعلا ةقيرط٩.٢

جهنمل اقفو ةأبعملا تاجتنملا تانّيع رّضحت نأ بجي
مألا لوـــلحملاو ،تاـــنـــّيـــعـــلا رـــيضحـــتـــب قـــلـــعـــتملا لـــيـــلـــحــــتــــلا

يجوــلوــيــبورــكــيملا صحــفــلا دصق ةــيرشعــلا تاــفــيــفــخــتــلاو
.هبلومعملا ميظنتلايف ددحملا

: ةدمجملا ريغ تاجتنملل لمعلا ةقيرط٩.٣

: قمعلا نم ةعطتقملا تانّيعلا ريضحـت٩.٣.١

ةــجسنألا صحــفــل ةــبرــجــتــلــل تاــنــيــعــلا هذــه لــمــعــتست
ةبسنلاب .حطسلا يك دعب ةنّيعلا عاطتقا متي .طقف ةقيمعلا
نم بسانم حطس اقبسم عزني ،)دلجلا عم( موحللا عطقل
 .طرشمو طقلم مادختساب دلجلا

ةمّقعم طورش يف اهجارخإ متي ،ةَأبعم ةنّيعلا تناك اذإ
،ةيحطسلا ةقبطلا نم صلختلا متي .مّقعم قبط ىلع عضوتو

٥ × مس٥ اهتحاسم ةقطنم ىلع ملم٥ ىلإ ملم2 نم اهكمس
ىوـــكـــُت .مـــّقـــعـــم نيكس وأ طرشم ةـــطساوـــب ،بيرـــقـــتـــلاـــب مس

اذــه مُّــــحـــَفـــَت ىـــتـــح )٦.1( ماــحــلــلا دــقومب ةضورــعملا ةـــقـــطـــنملا
٤ ةقبط لازت ،مّقعم طرشــم وأ رــخآ نيــكــس ةـطـساوـب .حـطـسلا

1 كمس ىلع محفتــملا حــطــســلا نــم بــيرقــتــلاــب مس٤ × مس
ةنيعلا بحست ،مّقعم طقلمو طرشم لامعتساب .مس

سيك يف وأ ءاعو يف عضوتو ضرَعُملا حطسلا نم ةبولطملا
.نوزومو مّقعم يكيتسالب

ةــنــّيــع نزوــت ،٠1 يف1 ـب مأ لوــــلــــحــــم ىلع لوصحــــلـــــل
فــفــخــم نــم اــهــنزو فاــعضأ ةــعست اــهــل فاضيو ،ةــبرــجـــتـــلا

رــيضحــتــب قــلــعــتملا لــيــلــحــتــلا جهــنمل اــقــفو اذــهو ،بساــنــم
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو ،تانّيعلا
  .هبلومعملا ميظنتلايف ددحملا يجولويبوركيملا

م-ح-ل-لا ح-طس ن-م ة-ع-ط-ت-قملا تا-ن--ّي--ع--لا ر--يضحت9.3.2
: )ةينبلا فالتإ / لاصئتسالا ةقيرط(

.ضورعملا حطسلا يك نود تانّيعلا عاطتقا متي

طورش يف جرخي نأ يرورضلا نم ،أبعم محللا ناك اذإ
ةبرجتلا حطس نوكي ثيحب مّقعم قبط ىلع عضويو ةمّقعم
،هريهطت مت وأ مــــــّقــــــعــــــم )٦.2( بلاـــق لـــمـــعـــتسي .ىلعألا وـــحـــن
رخآ يفّنيبملا ينايبلا مسّرلا( ّنيعملا حطسلا ىلع عضويو
.)جهنملا اذه
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تاـجـتـنـمو موـحـلــلا نــم ةرــيــبــك تادــحو عاــطــتــقاب ةـقـلـعـتملا
قــلــعــتملا لــيــلــحــتـــلا جهـــنـــم يف قـــبسم بيوذـــت نود موـــحـــلـــلا

ةـيرشعـلا تاـفـيـفـخـتـلاو مألا لوـلحملاو ،تاـنـّيــعــلا رــيضحــتــب
ميظنتلايف ددحملا يجولويبوركيملا صحفلا دصق
.هبلومعملا

موحللا تاصلختسمو موحللا تانّيع ريضحـت٩.٥
 : ايئزج هايملا ةعوزنملاو ةففجملا

ةــفــفــجملا تاــجــتــنملاــب ةـــقـــلـــعـــتملا لـــمـــعـــلا قرـــط ددحت
نـم تاـنـّيـعـلا عاـطـتـقا جهــنــم يف اـــيـــئزـــج هاـــيملا ةـــعوزـــنملاو
يف ددحملا يجوـــلوـــيـــبورـــكـــيملا صحـــفــــلا ضرــــغــــب حــــئاــــبذــــلا
تافصاوملل اقفو ،رمألا ىضتقا اذإو،هبلومعملا ميظنتلا
.اهب فرتعملا

تاحّسم( حطسلا نم ةعطتقملا تاّنيعلا ريضحـت٩.٦
: )ىرخأ ةزهجأو

فالــتإ نودــب حــئاــبذــلا نــم تاــنــيــعــلا عــطــتــقــت نأ بجــي
اــقــفو ،ةزــهــجألا نــم اــهرــيــغ وأ تاــحسم ةــطساوـــب اـــهـــتـــيــنـــب

صحــفــلا ضرـــغـــب حـــئاـــبذـــلا نـــم تاـــنـــّيـــعـــلا عاـــطـــتـــقا جهــــــــنمل
اذإوهبلومعملا ميظنتلايف ددحملا يجولويبوركيملا
.اهب فرتعملا تافصاوملل اقفو ،رمألا ىضتقا

: تافيفختلا .0١

لــيــلــحــتــلا جهــنمل اــقــفو ةــيــلاوملا تاــفــيــفــخــتـــلا رّضحت
تاـفـيـفـخـتــلاو مألا لوــلحملاو تاــنــّيــعــلا رــيضحــتــب قــلــعــتملا
يف ددحملا يجوـــــلوـــــيـــــبورـــــكـــــيملا صحـــــفـــــلا دصق ةـــــيرشعـــــلا
.هبلومعملا ميظنتلا

حطسلاىلععاطتقالاةقطنمديدحـتبلاقلاثم :ينايبمسر

: ةيتآلا مزاوللا نم زاهجلا نوكتي نأ نكمملا نم

٣/٠1 اهكمس ،ئدصتملا ريغ ذالوفلا نم ةقرو:راطإلا

ملم٤ اهرطق ،ئدصتملا ريغ ذالوفلا نم ةيناوطسأ اصع:كسمملا
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