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يف خرؤملا28-12 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
قلعتملاو12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم22و91و٠1

: يتأي ام رّرقي

موسرملا نم22و91و٠1 داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قــفاوــملا2٤٤1 بــجر11 يـف خرؤملا28-12 مــقر يذــيـفـنـتـلا

رارــقـلا اذـه فدــهـي ،هالــعأ روــكذــملاو12٠2 ةـنـس رــيارــبـف32
ةينالديصلا ةسسؤملا داـمـتعا بــلـط فلـم رصانـع دــيدــحت ىلإ
تاليدعتلا ةمئاق اذكو فلملا ةجلاعم تايفيكو داريتسالل
.”ةينالديصلا ةسسؤملا“ صنلا بلص يف ىعدتو ،ةيرهوجلا

لوألا لصفلا
 دامتعا بلط فلم رصانع

 داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا

ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط عاديإ متي:٢ ةداملا
حلاصملا ىدل ،ينقتلا ريدملا يلديصلا فرط نم داريتسالل
اـقـفو ةـيـنالدـيصلا ةـعاـنصلاـب ةـفـلـكملا ةرازوــلــل ةصتــخملا

ةـصـتـخملا حــلاــصـملا فرــط نــم ةّدــعـملا داـمـتـعالا بلط ةرامتسال
.ةروــكذــملا ةرازوــلل

فلمب ةينالديصلا ةسسؤملا داـــمتعا بلط قفري :٣ ةداملا
: نمضتي

،داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط ةرامتسا–
 ،ةينالديصلا ةسسؤملل ةيساسألا نيناوقلا نم ةخسن–
،يراجتلا لجسلا نم ةخسن–
،راجيإلا دقع وأ ةيكلملا دقع–
1/٠٠1 مّلسب ةينالديصلا ةسسؤملل يلامجإلا ططخملا–

،لحملا تافـصاوــم دـيدحت عم ،دمتعم يرامعم سدنهم هّدعي
نيزختلا قطانم ،صوصخلا هجو ىلع هتحاسم لمشت نأ بجيو
،ةرادإلاوتابلطلا دادـــعإو

ةّدعملا ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلا داوملا ةمئاق–
،داريتسالل

،ةينالديصلا ةسسؤملل يميظنتلا لكيهلا–
بـــسح نيــمدــخـتـسمـلل يرــيدـــقـــتـلا فــيـظوــتـلا ططـــخـم–

،فانصألا
ماعلا ريدملا وأ ّريسملل فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

ىلع سناسيل ىوتسمب ةيعماج ةداهش وأ يلديصك هتداهشو
،)2( ناتنس اهتدم ينالديصلا لاجملا يف ةينهم ةربخ عم ،لقألا

،ينقتلا ريدملا يلديصلل ،يلديص ةداهش نم ةخسن–
،ينقتلا ريدملا يلديصلا فيرعت ةقاطب نم ةخسن–
،ينقتلا ريدملا يلديصلا لمع دقع–
.ةلدايصلا تايبدأ سلجم يف ليجستلا ةداهش–

ربمتبس٤١ قــفاوـــملا٣٤٤١ ماـــع رفص7 يــفخرؤــم رارــــق
ةصتخملا ةينقتلا ةنجللا ةليكشت ددحي،١٢٠٢ ةـنــس

ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

–––––––––––

٤1 قـــفاوملا3٤٤1 ماـــع رـــفص7 يف خرؤم رارـــــــــــــق بجومب
ةصتخملا ةينقتلا ةنجللا ةليكشت ددحت ،12٠2 ةنس ربمتبس

يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيديصلا تاجتنملاو

نيفظوملا ولثمم ةرادإلا ولثمم

ميرك -
يرامع

ةدج نب -
سايلإ دـمحم

يناكرز -
ناسح

قيزر -
ديمح

يلابج -
ماهس

يكيش -
ةرينم

دابل -
ناميإ

يرازم -
داؤف

دانج نب -
ةيدان

عبينز -
ةليضف

ةبيه -
ديمح

نازرم -
بيبحل

ةرادإ ريدم ،يرامع ميرك ديسلا ةينقتلا ةنجللا سأرتي
.لئاسولا

ءاضعألا
 نومئادلا

ءاضعألا
 نويفاضإلا

ءاضعألا
 نومئادلا

ءاضعألا
 نويفاضإلا

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــمـــج٥١ يـف خرؤــم رارــق
بــلـط فلم رصانع ددــحي ،١٢٠٢ ةـنـسرـبـمـســيد٠٢
تايفيكو داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا

.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو فلملا ةجلاعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو12٠2 ةـنس وـيــلوــي7 قـــفاوملا2٤٤1 ةدــعــقــلا وذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

لاوش٠3 يف خرؤملا٠91-91 يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةلاكولا ماهم ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع
لدعملا ،اهرـيسو اـهـمـيـظـنـتو ،ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا

،ممتملاو

يف خرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

LENOVO
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ةـــفـــــلــــــكــــملا ةرازوـــلل ةـــصـــتــخـــملا حلاـــصـــملا ّغلـــــبت :٠١ ةداملا
ةــينالديصلا ةسسؤملا ىلإ ريزولا رارق ةينالديصلا ةعانصلاب
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف دامتعالل ةبلاطلا

.هعيقوت

ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي ،اهبلط ضفر ةلاح يفو
ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف نعط ميدقت
.رارقلا اذه غيلبت خيرات نم

ىلع ،ةيـــنالدـــيــصلا ةســـسؤــملا دامــــتــعا لمـــشـــي:١١ ةداملا
: صوصخلا

ةـســــــسؤــــملا ناوـــــنـــــعو يراـــجـــتلا مــــسالا وأ ةيـمـــــســـــتـلا–
،ةيـنالدـيـصـلا

،ينقتلا ريدملا يلديصلا مساو بقل–

،ماعلا ريدملا وأ ريسملا مساو بقل –

.داريتسالل ةينالديصلا تاطاشنلا –

قئاثولا ةزايح ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :٢١ ةداملا
ةليصح ميلست اهيلع نّيعتيو ،عيبلاو ءارشلا صخت يتلا

ةرازوـــلـل ةصتـخملا حـلاصمـلـل دارـيـتسالا تاـيـلـمـعــل ةــيوــنس
يفناج13 موي ،دح ىصقأك ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةـفــلــكـملا

حلاــــصـــملا اقبـــســـم هّدــــعت جذوــــمـــنل اـــقـــفو ةـــيلاوـــملا ةــــنــــسلا نــــم
.ةينعملا ةرازولل ةصتخملا

ثلاثلا لصفلا
ةيرهوجلا تاليدعتلا

اهل ىربك تاليدعت ةيرهوجلا تاليدعتلا ّدعت :٣١ ةداملا
ةســـــسؤـــملل دارــــيــــتسالل ةيـــنالديـــصلا تاـــيلـــمــــعلا ىلع رـــيــثأت
ىلإ ةيرهوجلا تالـــيدعــتلا عــضـــختو .ةدمــتــعملا ةـــيـــنالدـــيـــصلا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم قبسم صيخرت

حيرصتلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نّيعتي :٤١ ةداملا
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملل

صخي ليدعت لكب ،اموي )٥1( رشع ةسمخ زواجتي ال لجأ يف
: اميس ال ،دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا

،ةينالديصلا ةسسؤملا مسا رييغت–

،ةينالديصلا ةسسؤملل ينوناقلا لكشلا رييغت–

،ةينالديصلا ةسسؤملا رقم لقن–

،ماعلا ريدملا وأ ّريسملا رييغت–

،ينقتلا ريدملا يلديصلا رييغت–

،تالحملا رقم لقن–

،نيزختلا عقوم رييغت–

.طاشنلا وأ تالحملا عيسوت –

تاســـسؤـــملا دامــــتـــعا بلــــط تاــــفلـــم ّالإ لـــبــــقـــت ال:٤ ةداملا
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا اهربتعت يتلا ةينالديصلا

.ةلماك ةينالديصلا ةعانصلاب

ةـسـسؤـمـلل يـنـقـتلا رــيدــملا يلدــيصـلل عادــيإ لــصو مـّلــســي
.ةبلاطلا ةينالدــيـصلا

داوملا ةدوج نع ةلوؤسم ةينالديصلا ةسسؤملا :٥ ةداملا
،ةـقّوسملاو ةدروـتسملا ةـيـبـطـلا تاـمزـلـتسملاو ةـيـنالدــيصلا

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا نم ةصح لك عاضخإ اهيلع بجيو
نم ةيرورضلا ةبقارملا ىلإ ،اهقيوست لبق ،ةدروتسملا ةيبطلا

 .ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا لبق

ةوالعتبثت نأ ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :6 ةداملا
امدنع ةينالديصلا داوملا عينصت طاشنل اهتسرامم،كلذ ىلع
.ةينالديصلا داوملا داريتسالا صخي

يناثلا لصفلا
 دامتعا بلط ةجلاعم تايفيك

 داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا

ةسسؤملل دامتعالا بلط فلم ربتعي امدنع :7 ةداملا
،ةصتخملا حلاصملا فرط نم مييقتلا متي ،ًالوبقم ةينالديصلا

ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا ءاربخ فرط نم تالحملا ةرايزو
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ءاربخ نم وأ /و ةينالديصلا

ةـيـعـيرشتـلا ماكحألا مارتحا ىدم ىلع ،تالحملا ةرايز زكترت
تاسراـمملا دعاوق مارتحا صخي اميف اميس ال ،ةـيـمـيـظـنـتـلاو
ةلاــحلا ىلع عـــيــبلا ةداــــعإو نــــيزــخـــتلاو دارــــيــتـــسالل ةــــنــــســــحلا
ريرقت عوضوم ةرايزلا نوكتو .لقنلاو ةـيمومعلا تاـــسسؤملل
.ءاربخلا فرط نم ةقباطم

ةينالديصلا ةسسؤملا غيلبت متي ،تاظفحت ةنياعم ةلاح يف
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ يف ةبلاطلا
.هلامكتسا دصق ،فلملا  عاديا

تاظفحتلا عفر ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع ّنيعتي
.اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف

صخي امدنع ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :٨ ةداملا
ةحاسم يذ لحم ةزايح ،ةينالديصلا داوملا داريتسا اهطاشن
ىوتسم ىلع2م٠٠2 اهنم ،ىندأ دحك ،2م٠٠3 ـب ردقت ةيلامجإ
.ةدحاو ةيضرأ

بجي ،ةيبطلا تامزلتسملا داريتسالا طاشن صخي امدنعو
اذه عم ةبسانتم ةينالديصلا ةسسؤملا لحم ةحاسم نوكت نأ
.لقألا ىلع2م )٠9( نيعستـب ةددحمو ،طاشنلا

ّتبي ،ةرايزلا ريرقتو فلملا رصانع ةسارد دعب:٩ ةداملا
يف دامتعالا بلط يف ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا
مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ
.الماك فلملا
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ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤمو ماهم ديدحت ىلإ رارقلا
،دارـيـتسالـل ةـيـنالدـيصلا ةسسؤمـلـل نـيدـعاسملا ةـلداــيصلاو
."ةينالديصلا ةسسؤملا" صنلا بلص يف ىعدت يتلاو

لوألا لصفلا
نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا ماهم

هدعاسي يذلا ينقتلا ريدملا يلديصلانمضي :٢ ةداملا
،هتيلوؤسم تحت ،لقألا ىلع ،)1( دحاو دعاسم يلديص هماهم يف

.ةينالديصلا ةسسؤملا رييست

دعاسملا يلديصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا نوكي:٣ ةداملا
نوكت نأ ىلع رهسلا ىلع نْيلوؤسم ةينالديصلا ةسسؤملل
ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلا داوملل داريتسا ةيلمع لك
لظ يفو امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةزجنملا
 .داريتسالل ةنسحلا تاسرامملا مارتحا

يدؤي نأ يــنــــقـــتلا رــيدـــملا يلديــــصلا ىلع بـــــجي :٤ ةداملا
هذه مساقتي نأ نكميو ،داريتسالا لحارم عيمج يف هماهم
.دعاسملا يلديصلا عم ماهملا

ريدملا يلديصلا نيب ماهملل مساقت لك نوكي نأ بجيو
ايمسر ةلوبقم ةقيثو يف اددحم دعاسملا يلديصلاو ينقتلا

ماهملا ةقــيثوــلا هذـــه لّصــــفت نأ بــــجــــيو .فارـــطألا عــيــــمـــج نم
ةنسحلا تاسرامملل ،داريتسالا تايلمع ةقباطمب ةقلعتملا
.داريتسالل

يف ينقتلا ريدملا يلديصلا دعاسي نأ بجي:٥ ةداملا
هنكمي الو ،نيدعاسم ةلدايص ةدع وأ دعاسم يلديص ،هماهم
 .هماهم نم ًاضعب ّالإ مهل ضّوفي نأ

عوضوم نيدعاسملا ةلدايصلا ءالؤه ءامسأ نوكت نأ بجيو
ةعاـــنــصلاب ةفلـــكـــملا ةرازوــــلل ةصـــتـــخملا حلاصـــملل حـــيرـــصت
.ةينالديصلا

تالهؤم زئاح صصختم يأ لبق نم هتدعاسم نكمي امك
داريتسالا قلعتي اــمدنع ةينالديصلا ةسسؤملا طاشن لاجم يف

ينقت وأ سدنهم فرط نم اميس ال ،ةيبطلا تامزلتسملاب
.تازيهجتلا داريتسا ةلاح يف كينكتورتكلإلا يف وأ كينورتكلإلا يف

ةلدايصلا اذكو ينقتلا ريدملا يلديصلا رهسي:6 ةداملا
ةينقتلا دعاوقلا قيبطت ىلع ةينالديصلا ةسسؤملل نودعاسملا

دعاوق اذكو ةيمومعلا ةحصلا حلاص يف ةذختملا ةيرادإلاو
،راطإلا اذه يف نوفلكيو ،داريتسالل ةنسحلا تاسرامملا

: يتأي امب صوصخلا ىلع

،داريتسالل ةينالديصلا تايلمعلا عيمج ةبقارمو ميظنت –
دكأتلاو ،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلا اميس ال
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا صصح عيمج نأ نم
ةلاكولا لبق نم ةيرورضلا ةبقارملا ىلإ عضخت ةدروتسملا
ميظنتلل اقبط ،اهقيوست لبق ةينالديصلا داوملل ةينطولا

،امهب لومعملا عيرشتلاو

ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا غيلبت ّنيعتي :٥١ ةداملا
ينقتلا ريدملا يلديصلل رييغت لكب ةينالديصلا ةعانصلاب

بجيو .رييغتلا اذهل ةيلاوملا اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف
.ةبولطملا ليهأتلاو ةداهشلا ريياعم سفنل رييغتلا اذه عضخي نأ

ةزئاــــحلا ةــيـــنالدــــيـــصلا ةســـــسؤــــملا ىلـــع نّيعـــــتي:6١ ةداملا
ةعاــنـــصلاب فلــــكــملا رــــيزولا ىلإ ميدـــقت ،داريـــتسالا دامـــتعا ىلع
.يرهوج ليدعت لك ،صيخرتلاو مييقتلا ضرغل ،ةينالديصلا

ىدعتي ال لجأ يف صيخرتلاو ةيرهوجلا تاليدعتلا مييقت متيو
.اموي )٠3( نيثالثلا

ةــّيـمـــسرــلا ةدــــــيرـــــجلا يـف رارـــــــقــلا اذــــــه رـــــشــــنــي:7١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج٥1 يـف رـــئازـــجلاـــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد٠2

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا  ىدامج٥١ يفخرؤم رارق
يلديصلا تالهؤمو ماهم ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد
ةسسؤملاب نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا
.داريتسالل ةينالديصلا

––––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠91-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1  ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم91و٥1و٤1

: يتأي ام رّرقي

نــم91و٥1و٤1 داوملا ماـــكــحأل اقـــيــــبـــطت: ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع بجر11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا
اذه فدهي ،هالعأ روــكذـــملاو12٠2 ةــــنــس رـــيارـــبف32 قــــفاوــملا
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