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وأ ةمولعم يأ ىلع لوــــصحلل نوشــــتفملا لـهؤي:٧ةّداملا
ةزايح مهيلع بجيو .مهماهم ذيفنتل ةيرورض اهنوري ةقيثو
.كلذب مايقلل ةمهمب فيلكت

ةسرامم راطإ يف ،نوشتفملاو ماعلا شتفملا مزلي :٨ةّداملا
لك يدافتو ينهملا رسلا ىلع اصوصخ ظافحلاب ،مهفئاظو
،عانتمالا عم ،اهشيتفت متي يتلا حلاصملا رييست يف لخدت
ساــــــســـملا هـــنأــــش نـــم رـــــمأ يأ ءاــــطــــعإ نـــم ،صوــــــصــــخلا ىلع
 .حلاصملا كلت يلوؤسمب ةطونملا تايحالصلاب

اهقسنيو نيشتفملا تاطاشن ماعلا شتفملا طشني :٩ةّداملا
.اهعباتيو

هدعاــــسيو ماــــع شتــــفم ةماعلا ةيـــشتـــــفملا رـــيدي :0١ةّداملا
.نيشتفم )٤( ةعبرأ

هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ماعلا شتفملا ضوفي :١١ةّداملا
.ريزولا مساب

يف اهيلع صوصنملا ةفلاخملا ماكحألا ىغلت :2١ةّداملا
ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤملا٧٠–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا

ةيشتفملا ميظنت نمضتملاو5١٠2 ةنس رياني2١قفاوملا٦٣٤١
.اهريسو مجانملاو ةعانصلا ةرازو يف ةماعلا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٣١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع رفص١١ يفخّرؤم١٧2–02 مقر يذيفنتموسرم
تايحالص دّدحي ،0202 ةنس ربمتبس٩2قفاوملا

.ةينالديصلا ةعانصلا ريزو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناــــــتداــــملا اميــــس ال ،روــــــتـــــسدلا ىلع ءاــــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا (

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

: يتأي ام مسري

راطإ يف ةينالديصلا ةعانصلا ريزو حرتقي : ىلوألا ةّداملا
لاجم يف ةينطولا ةسايسلا رصانع ،ةموكحلل ّةماعلا ةسايسلا
اقفو اهذيفنت ةبقارموةعباتم نمضيوةينالديصلا ةعانصلا
.اهب لومعملاةمظنألاونيناوقلل

عامـــتــــجا يفولوألا رـــــيزولا ىلع هتاــــــطاـــشن جئاـــــتن ضرعيو
لاجآلاوتايفيكلاولاكشألا بسح ءارزولا سلجموةموكحلا
.ةدّدحـملا

،هتايحالص ةينالديصلا ةعانصلا ريزو سرامي :2 ةّداملا
ةينعملا تارازولاوةلودلا تائيهوتاسسؤملا عم لاصتالاب
 .نييعامتجالاونييداصتقالا ءاكرشلا عم رواشتلابو

: ةيتآلا تايحالصلا صوصخلا ىلع ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

اهتيمنت نمضيوةينالديصلا ةعانصلا ةسايس دادعإ–
،اهذيفنت ةبقارموةعباتمو

وحن ةهجوم ةينالديـص ةيـــجـــيــــتارـــتــــسا حارــــتـــــقاودادــــــعإ–
،اهتعباتم نامضواهذيفنتوينطولا جاتنإلا ةيقرت

يف رامثتسالا ةيمنتوةيقرتتاسايـس حارتـــــقاودادـــــعإ–
،ةينالديصلا ةعانصلا عاطق

يف ةلودلا تامهاــسم رييــــست ةساــــــيـــس حارـــتــــقاودادــــعإ–
 ،اهذيفنت ىلعرهسلاوينالديصلا يعانصلا يمومعلا عاطقلا

ةدوجوةرفو ىلإ فدهت لامعأو ريبادت حارتقاودادعإ–
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةحاتإو

ةعانصلا لاجم يف تارامثتسالاعيراشم زاجنإ عيجشت–
رامثتــسالا اهـــنم اميــــــس ال ،اهـــتاليــــهست ناـــمـــضوةـــيـــنالدـــيــــصلا
،داريتسالل ليدبلا جتنملا

ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيقرتوفارشتسالا راطإ ميظنت–
،ةينالديصلا ةعانصلايف ةيجولونكتلاو

ةيملعوةيجولونكتوةيداصتقا ةئيب زورب يف ةمهاسملا–
،ةينالديصلا ةعانصلا عرف ةيمنتل ةعجشم ةيميظنتو

تاطاشنلا طبض نامض ىلإ فدهي ريبدت لك ذاختاوحارتقا–
ةيــــنالديـــصلا داوملا ليــــجست لاـــجم يف امــــيـــس ال ،ةــــينالدــــيـــصلا

،اهيلع ةقداصملاو ةيبطلا تامزلتسملاو

تاــــطاـــشن طـــبــــض ىلإ فدـــــهي رـــيــــبدت لك ذاـــــخـــتاوحارـــتــــقا–
ريدصتلاوداريتسالاوجاتنإلا لاجم يف ةينالديصلاتاسسؤملا

،عيزوتلاولالغتسالاو

داريتساوجاتنإ لاجم يف ةينالديصلاتاسسؤملا دامتعا–
تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا عيزوتولالغتساوريدصتو
.تامدخلا يمدقموةيبطلا ةيقرتلا تاكرش اذكوةيبطلا
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ةيعانـــصلا ةـــساـــيـــسلا ناوـــنـــعب رـــيزولا فلــــكي :٣ ةّداملا
صوــــصـــخلا ىلع ،رامــــثـــــــتـــــسالاو ينـــــطولا جاتـــنإلا ةيـــــــقرــــتو
 : يتأي امب

مييقتو ،ينالديصلا عرفلل ةيعانصلا ةسايسلادادعإ–
لاصتالاب ،كلذ ذيفنتو،ةمزاللا تاليدعتلاحارتقاواهريثأت
،ةينعملا فارطألا عم

تاسسؤملل ةيجاتنإلا تاردقلاماجسناوزيزعت ىلع رهسلا–
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا جاتنإل ةينالديصلا

،ةينطولا تايولوألاوةدّدحـملا فادهألل اقفو

اهدّدحت يتلا فادهألا قيقحتب حمسي ريبدت لك ذاختا–
جمارـــب ذيفــــنتةعباــــتموةينالديــــصلا ةعانــــصلا عاطــــق ةـــساـــــيس
،اهتيمنت

ثادحإ لــجأ نم جاتــــنإلا تالـــخدم جاتــــنإ ريوـــطت عيـــجــــشت–
ةعانصلا جامدإل يرورض نيلوانملل يعانص جيسن زيزعتو
، ةينالديصلا

رـــــيوطــــتلاوراــــــكتــــبالا ةيــــقرتل ةـــيرورـــضلا تايلآلا ديدحت–
،ةينالديصلا ةعانصلاعاطق يف يجولونكتلا

نيوكتلا تاردق ةيمنت ىلإ فدهت يتلا لامعألا لك حارتقا–
لاصتالاب ،اهذيفنت ىلع رهسلاوعاطقلا نهم يف ليهأتلاو
،ةينعملا فارطألا عم

ةمهاسملاورامثتسالا ةيقرتب ةقلعتملا ريبادتلا لك حارتقا–
ةينالديصلاةعاـــنـــصلا عاـــطـــقب ةقلعـــتملا ةئــــيــــبلا نيـــســــحت يف

،نأشلا اذه يف ةزفحـملا ةزهجألاو ريبادتلا ديدحتو

جاتنإ وحن اههيجوتب رامثتسالا عيراشم طبض نامض–
،ةيلاعلا ةفاضملا ةميقلا تاذ ةيساسألا ةينالديصلا داوملا

عيجشتوةيعانصلا ةينالديصلا تاسسؤملا ءاشنإ ليهست–
صاــخلا عاطــــقلاو يــــمومعلا عاــــطقلانيب ةكارــشلاو ةيتالواقملا
اميس ال ،ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف ،ةيبنجألاو ةينطولا

ةيعانصلا ةيمومعلا تاسسؤملل ةكارش جمانرب عضو لالخ نم
،همييقتو هتعباتموهذيفنت ىلع رهسلاو

يف طشنت يتلا ةيمومعلاتاسسؤملا ةيمنت ىلع رهسلا–
رهسلاواهيلع فارشإلانامضوةينالديصلا ةعانصلا عاطق
ميــــــظنـــتلاوعـــيرـــشـــتلل اقـــفو ةــــلودـــلا حـــلاـــصم ىلـــع ظاــــفــــحلا ىلع
.امهب لومعملا

ةينالديصلا داوملا ريفوتناونعب ،ريزولا فلكي :٤ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةيبطلا تامزلتسملاو

اهريوطت ىلع رهسلاوةقداصملاوليجستلاةسايسدادعإ–
ةميقلا تاذ داوملا وحن اههيجوت يف اميس ال ،اهذيفنتو
،ينطولا جاتنالا نم ةيلاعلا ةفاضملا

امهب لومــعملا ميظــــنتلاوعيرـــــشتلا مارــــتـــحا ىلع رهـــــسلا–
ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا ةدوجب نيقلعتملا

،اهنمأواهتيلاعفو

ةينمألاوةينقتلاو ةيرادإلا ةصاخلا ةبقارملا ىلع رهسلا–
وأ/و ةردــــخملا صئاــــصـــخلا تاذ تاتاـــــبنلاوةـــــيودألاوداوــــملل
.ايلقع ةرثؤملا

داوــــــملا ةرـــفونامـــــــض ىلإ ةيــــمارلا رــــيــــبادـــتلا لك ذاــــختا–
طبــــض لاـــجم يف امـــيس ال، ةيبطلا تامزلتــــسملاوةينالديصلا
 ،قوسلا

ريــــــغ ةـــيودألا لامــــعتــــسال ةتقؤملا صــــيخارـــتلا ميـــــلست–
،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو ةلجسملا

ةيـــنالدــــيــــصلا داوـــملا داريتـــــــسا جــــــمارب زاــــجنإ نم دكأــــتلا–
،ينطولا جاتنإلا عم لماكتلاب ةيبطلا تامزلتسملاو

يف يـــنـــــطولا جاــــتنإلا طـــبض ىلإ فدهــــي ريـــبدــــتلك حارــــــتقا–
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملالاجم

داوملا عيزوت طاشن طبض ىلإ فدـــــهيرــيبدتلكحارــتــــــقا–
،ينطولا بارتلا ربع ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا

ةينالديصلا داوملا طبض تاودأىلع ةمكوحلاوفارشإلا نامض–
، ةيبطلا تامزلتسملاو

يميظنتلاويعيرشتلا راطإلل رمتسملانييحتلا ىلع رهسلا–
تامزلتسملاوةينالديصلا داوملاب ةلصلا تاذ بناوجلا ريسي يذلا
.ةيبطلا

ىلع لوصحلا ةلوهس ناونعب ،ريزولا فلـــــكي:5 ةّداملا
،صوصخلا ىلع ،ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلاداوملا

: يتأي امب

يميظنتلاويعيرشتلا راطإلل رمتسملانييحتلا ىلع رهسلا–
ةيــــنالديــــــصلا داوـــــملا ىلع لوــــصـــحلا ناـــمــــض ىلإ فدــــهي يذلا

،ةيبطلا تامزلتسملاو

،ينطولا جاتنإلا دنع رعسلا ديدحتل ةينطو ةسايس دادعإ–
ىلع لوصحلا ةلوهسنامض ىلإ يمرتداريتسالا دنع اذكو
،اهذيفنت ىلع رهسلاو داوملا هذه

ةساــيسلا راــطإ يف رــعسلا دــيدحت ةــيــجــيــتارــتسا دادــعإ–
،اهذيفنت ىلعرهسلاوةينالديصلا

ةديدجلا ةيجالعلا تايجيتارتسالا فيلاكت مييقت نامض–
.ةينعملا فارطألا عم رواشتلاب ،اهجاردإ تايفيك ديدحتو

ةينالديصلا داوملا ةيقرت ناونعب ،ريزولا فلكي :٦ ةّداملا
دـيـعصلا ىلع اـهـعــقومتواهريدصتو ةيـبـطـلا تاـمزـلـتسملاو
: يتأي امب صوصخلا ىلع ، يلودلاويوهجلا
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ةيـــــنالديـــــصلا داوملل ينـــطولا جاــــتـــنإلا ةــــيــــقرت ناــــــمـــض–
،ريدصتلل ةهجوملا ةيبطلا تامزلتسملاو

اهطبرو ةيلحــــــملا ةعانـــــصلا يف تاراـــــمثـــتـــسالا عـــيـــجـــشت–
،ريدصتلا وحن فارشتسإلاب

تاـــــيـــضرأ ءاـــشــــنإ ىلإ فدهــــت يتلا ريـــــبادـــتلا لك حارــــتقا–
،ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا ريدصت

يف ةجتنملا ةينالديصلاتاسسؤملا ليجست عيجشت–
،ةيلودلا دامتعالاوقيدصتلا تاراسم

داوـــــــملا رــــيدــــصت ةدئاــــــفل ةيزيـــــفـــحـــتلا ريــــبادــــتلا دــــيدـــــحت–
قاوسألل اصوصخ ةهجوملا ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا
،اهذيفنت ىلع رهسيوةيلودلاوةيوهجلا

ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ةناكم زيزعت ىلع رهسلا–
ةيراقلاوةيوهجلا تاحاسلا يف ةينالديصلا ةعانصلا عاطقل
.ةيلودلاو

،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ناوــــــنعب ،ريزولا فـــــلكي:٧ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةعاــــنــــصلا قوـــس تاهــــجوت روــــطـــت ةعباتــــــم ىلع رهــــــسلا–
نم ريبدت لكذاختاو يلودلاويوهجلاوينطولا ةينالديـــــصلا

،هنزاوت نامض هنأش

مالعإلل ةديدجلا تايـــجولونــــكـــتلا لامعـــــتــــــسا ىلع رهـــــســلا–
داوــــملا لاـــــجـــم يف قوـــــــسلا ضرــــــعوتاــــجاـــــح روـــــطت ةعباتـــــمل

،ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا

لاجم يف ةيجولونــــكتلا ةظــــقيلل زاهـــــج لك عــــضو ناـــــمض–
،ةينالديصلا ةعانصلا تاطاشن

ةيرود ريراقت دادعإوتايطــعم كنب ليكــــشت ىلع رهــــسلا–
،ةينالديصلا ةعانصلا عاطق مييقت لوح ةيفرظو

نيلماعتملل نيكمتلاوليهستلا هنأش نم ريبدت لك عيجشت–
ةعانصلا لاجم يف ةديدجلا تايـــــجولونـــــكتلا ىلع لوـــصـــحلا نم
،ةينالديصلا

ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا ةمئاق دادعإ–
ةــــــيودألا روتــــسدوةــــيودألل يـــــنطولا لجــــسلا اذكوةيـــــــساـــــسألا

ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داومللةينطولا تانودملاو
 .اهنييحتو

ثحبلاوتاساردلا ةيقرت ناونعب ،ريزولا فلكي :٨ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ريوطتلاو

ةينالديصلا تاسسؤملا نمض ريوطتلاو ثحبلا عيجشت–
،ةجتنملا

ريوطتلاوثحبلاطاشنل ةيزيفحتلا ريبادتلالكحارتقا–
،ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف

،ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف راكتبالا ةيقرتىلع رهسلا–

ميلــــــستو ةيدايعلا تاــــساردلاريوـــــطتوةيــــقرت ناــــــمـض–
،اهب ةصاخلا صيخارتلا

ثحـــبلا عيــــجشت اهنأــــش نم يتلا ريـــــبادــــــــــتلالكحارـــــتقا–
،يدايعلا

تاردــــق زيزــــــعت اهــــنأــــش نم يتلا ريــــــبادــــتلا لك ،حارــــتقا–
عم رواشتلاب .ينالديصلا ريوطتلاوثحبلا لاجم يف نيوكتلا
،ةينعملا تاعاطقلا

دّدعتملاويئانثلا نواعتلا لاجم يف ،ريزولا فلكي:٩ ةّداملا
،ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف تاءارجإلاودعاوقلل اقفووفارطألا

: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةطبترملا ةيوهجلاوةيلودلا تامظنملا ىدل ،رئازجلا ليثمت–
،هتايحالــص راـــــطإ يف ،رهـــــسلاوعاـــــطـــقلا تاــــطاـــــشـــنب اهتاــــطاـــــشن
ةيــــــلودلا تايـــــقاـــــفتالاوتاــــقاـــــفتالاوتامازـــــتلالا مارـــــتحا ىلع
،ةمربملا

ةــــــقالـــــعلا تاذ ةيئاــــــنثلا تاـــــــقاــــفتالا دادــــعإ يف ةــــكراــــــشملا–
نامضلاوةيامحلاب ةّقلعتملا تاـــقافــــتالا اهنم اميـــــس ال ،هماـــــهمب

،ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف تارامثتسالل لدابتملا

وأ يموكح قافتا لك ذيفنت ةعباتمودادعإ يف ةمهاسملا–
لجأ نم ةيلودلاوةيوهجلاتاسسؤملاوتائيهلا عم نواعت
نيــــســـحـــتل ةـــيرورــــضلا مـــعدلا تاردــــقودراوـــــملا نم ةدافــــــتسالا

،ةينالديصلا ةعانصلا ريسوميظنت

ينــــطولا ديعــــصلا ىلعتارهاـــــظتلاوتاــــطاـــشنلا ميــــــظنت–
.اهنامضو ةينالديصلا ةعانصلا لاجمب ةلصلا تاذ يلودلاو

ردابي نأ ةينالديصلا ةعانصلا ريزو نكمي :0١ ةّداملا
.هتايحالص لاجم يف يميظنتو يعيرشتعباط يذ صن لكب

نيوكت يف ةينالديصلا ةعانصلا ريزو دعاسي:١١ ةّداملا
تاطاشن زاجنإل ةيرورضلا ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا ةيمنتو
 .عاطقلا

ةيداملاوةيرشبلا لئاسولا ىلإ عاطقلا تاجايتحا مّيقيو
اهتيــــبلتل ةمئالملا ريبادتلاذختيوةيرورـــــضلا ةيــــلاـــــملاو

.اهب لومعملاةمظنألاونيناوقلا راطإ يف

ماظن عضوبةينالديصلا ةعانصلا ريزو ردابي:2١ ةّداملا
.هصاصتخا لاجمل ةعباتلا ةطشنألاب قلعتملا لاصتالاومالعإلا

 .هب ةصاخلا تايجيتارتسالادعيوهفادهأ ددحيو
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ريسلا نم ةينالديــــــصلا ةعانــــــصلا ريزو دكأتي :٣١ ةّداملا
ةعبات ةئيه وأ ةسّسؤم لك اذكوةيزكرملا لكايهلل نسحلا
.عاطقلل

لك ءاشنإ ةينالديصلا ةعانصلا ريزو حرتقي :٤١ ةّداملا
نم زاهج لكوةكرتشم ةيرازو قيسنت وأ/و رواشت ةئيه

.هل ةدنسملا ماهملاب ديجلا لفكتلاب حامسلا هنأش

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :5١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع رفص١١يفخّرؤم2٧2–02 مقر يذيفنتموسرم
ميظنت نّمضتي ،0202 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠٩٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع  ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه دّدحي

يف خّرؤملا١٧2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ةعانصلا ةرازولةيزكرملا ةرادإلا مضت: ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ،ريزولا ةطلس تحت،ةينالديصلا

هب قحلي ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو،ماعلا نيمألا•
يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا اذكو لاصتالاو ديربلا بتكم
،ةسّسؤملل

تاساردلاب نيفلكم )٦( ةتس هدعاسيو،ناويدلا سيئر•
: يتأي امب نوفلكيو صيخلتلاو

ةــيــموــكحلا تاــطاشنــلا يف رــيزوــلا ةـــكراشم رـــيضحت –
،اهميظنتو

،مالعإلا ةزهجأ عم ةقالعلاو لاصتالا –

،عاطقلا يف يداصتقالا عضولا ةعباتم –

ةيمـــــنتو رامثــــتــــــسالاو ثــــحبلا ةــــيـــقرت جــــمارب ةعــــباــــــتم –
،ةينالديصلا ةعانصلا

ةيجراخلا تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاطاشن ريضحت –
،اهتعباتمو اهميظنتو

.نييعامتجالاو نييداصتقالا ءاكرشلا عم تاقالعلا –

بجومب اهريسو اهميظنت دّدحي يتلا،ّةماعلا ةيشتفملا•
.يذيفنت موسرم

: ةيتآلا لكايهلا•

ريدصتلا ةيقرتو ةيعانصلا ةيمنتلاو جاتنإلا ةيريدم –
،ثحبلاو

،طبضلاو ةينالديصلا تاطاشنلا ةيريدم –

،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيريدم –

،قيثوتلاو مالعإلا ةمظنأ ةيريدم –

،نواعتلاو تاعزانملاو ميظنتلا ةيريدم –

.لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم –

ةيقرتو ةيعانصلا ةيمنتلاو جاتنإلا ةيريدم :2 ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ثحبلاو ريدصتلا

يلحـملا جاتنإلا يف رامثتسالا عيراشم ةقفارمو ةيقرت –
،ةركتبملا داوملاو ةديدجلا تايجولونكتلا وحن يوق هيجوتب

ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف ريوطتلاو ثحبلا طاشن ةيقرت –
،ةيزيفحتلا ريبادتلا لالخ نم

ةينالديصلا داوملا ريدصت ةدئافل ةيزيفحت ةسايس عضو –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

،ةيدايعلا تاساردلا لالخ نم يبطويبلا ثحبلا ةيقرت –

تاساردو ةيدايعلا تاساردلا زاجنإ تابلط تافلم ةسارد –
ةـعـباـتـمو اـهـب ةـقـّلـعـتملا صيـخارـتـلا دادـعإو يوـيحلا ؤفاـكــتــلا
.اهئارجإ

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،ةـيـعاـنصلا ةـيـمـنـتـلاو جاـتـنإلل ةـيـعرـفـلا ةـيرــيدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو


