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74  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠44١ ماع ةدعقلا وذ٢٢
3م٩١٠٢ ةنس ويلوي٥٢

٠44١ ماـــــع ةدـــعــــقلا يذ4١ يفخّرؤـــــم٥٠-٩١مـــــقر نوـــــناــــــق
ةطشنألاب قلعتي ،٩١٠٢ ةنس وــيــــلوـــــــي7١قــــــفاوــــــملا
 .ةيوونلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)٦ ةرقفلا(2٠١ داوملاامّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٠٥١ و٤٤١و2–٣٤١و٠٤١و8٣١و٦٣١و

،ةـيووـنـلا ةـحــلسألا راشتــنا مدــع ةدــهاــعــم ىضتــقمبو –
مامضناو كرويوينب8٦٩١ ةنس ويلوي لوأ خيراتب ةعّقوملا
بجومب ةـــيـــبـــعشلا ةــيــطارــقــمــيدــلا ةـــيرـــئازجلا ةـــيروـــهـــمجلا
يناثلا عيبر٥١ يف خّرؤملا٧82–٤٩ مقريسائرلا موسرملا

،٤٩٩١ ةنس ربمتبس١2 قفاوملا٥١٤١ ماع

ةيرئازـــــــجلا ةيروـــــــهمـــــــجلا نيــــب قاـــــفــتالا ىضتقـــــمبو–
ةـيرذـلا ةـقاـطــلــل ةــيــلودــلا ةــلاــكوــلاو ةــيــبــعشلا ةــيــطارــقــمــيدــلا
ةحلسألا راشتنا مدع ةدهاعم راطإ يف تانامضلا قيبطتل
ةنس سرام٠٣ خيراتب رئازجلا يف هيلع عقّوملا ،ةيوونلا

مــقر يـساــــــئرــــــلا موسرملا بجومب هــــــيــــــلــــــع قداصملاو ،٦٩٩١
ربمسيد لوأ قفاوملا٧١٤١ ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٥٣٤–٦٩

،٦٩٩١ ةنس

باهرإلا ليومت عمقل ةيلودلا ةيقافتالا ىضتقمبو–
ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم ةدمتعملا

بجومب ظفحتب اهيلع قداصملاو ،٩٩٩١ ةنس ربمسيد٩ موي
ناضمر٧2 يف خّرؤملا٥٤٤–٠٠٠2 مقر يسائرلاموسرملا

،٠٠٠2 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا١2٤١ ماع

،ةيوونلا داوملل ةيداملا ةيامحلا ةيقافتا ىضتقمبو–
ةنس سرام٣ خـيراتب كرويوينو انييفب عيقوتلل ةحوتفملا

يسائرلا موسرملا بجومب ظفحتب اهيلع قداصملاو٠8٩١
٦١ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ٥١يف خّرؤملا8٦–٣٠ مقر
 ،٣٠٠2 ةنس رياربف

ةلاح يف ةدعاسملا ميدقت نأشب ةيقافتالا ىضتقمبو–
يف انييفب ةدمتعملا ،يعاعشإ ئراط وأ يوون ثداح عوقو
بجومب ظفــحتب اهيلــــع قداـــــصملاو٦8٩١ ةـــــنس ربمتـــبــــس٦2
ماع نابعش٧2 يف خّرؤملا٧٦٣–٣٠ مقر يسائرلا موسرملا

،٣٠٠2 ةنس ربوتكأ٣2 قفاوملا٤2٤١

عوقو نع ركبملا غيلبتلا نأشب ةيقافتالا ىضتقمبو–
ةنس ربمتبس٦2 خـيراتب اـنييفب ةدـمتعملا ،يوون ثداح
يسائرلا موسرملا بجومب ظفحتب اهيلع قداصملاو ،٦8٩١
٣2 قفاوملا٤2٤١ ماع نابعش٧2 يف خّرؤملا8٦٣–٣٠ مقر
،٣٠٠2 ةنس ربوتكأ

داوـمـلـل ةـيداملا ةـياـمحلا ةـيـقاــفــتا لــيدــعــت ىضتــقمبو –
٥٠٠2 ةــنس وـــيـــلوـــي8 خـيراـتـب اـنـيــيــفــب دــمــتــعملا ،ةــيووــنــلا

٦١–٧٠ مـــــقر يساـــــئرـــــلا موسرملا بجومب هـــــيـــــلـــــع قداصملاو
ةنس رياني٤١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةجحلا يذ٥2 يف خّرؤملا

٧٠٠2،

باهرإلا لامعأ عمقل ةيلودلا ةيقافتالا ىضتقمبو –
يف ةدــحـــتملا ممألا رـــقـــم يف عـــيـــقوـــتـــلـــل ةـــحوـــتـــفملا ،يوونلا

اـهـيـلـع قداصملاو٥٠٠2 ةـنس رــبــمــتــبس٤١ يف كروـــيوـــيـــن
يف خّرؤــملا٠٧2–٠١ مقر يسائرلا موسرملا بجومب ظفحتب
،٠١٠2 ةنس ربمفون٣ قفاوملا١٣٤١ ماع ةدــعــقــلا يذ٦2

يف خّرؤملا٥١–8١ مــقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـنس رـبـمــتــبس2 قـفاوملا٩٣٤١ ماـــــع ةـــــجحلا يذ22
 ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــــناــــق نمــــضـــتملاو٦٦٩١ ةــــنـــس وــــيــــنوـــــي8 قـــــفاوــــملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــــناــــق نمــــضـــتملاو٦٦٩١ ةــــنـــس وــــيــــنوـــــي8 قـــــفاوــــملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا

ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥٧٩١ ةــنــــس ربــــمــــتـــــبـــــس٦2 قــــــفاوــــــملا٥٩٣١ ماــــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا نوناقلا

ماع لاّوش٩2 يف خّرؤملا٠8–٦٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو٦٧٩١ ةـنس رـبوــتــكأ٣2 قـــفاوملا٦٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يرحبلا

نابعش٦2 يف خّرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٩٧٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا٩٩٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا

نابعش٣2 يف خّرؤملا٧٠–٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
قــــلــــعــــتــــملاو٥٩٩١ ةـــــنـــــــس رـــــياــــــنــــــي٥2 قــــــــفاوـــــملا٥١٤١ ماـــــــع
،ممتملاو لدعملا ،تانيمأتلاب

عيبر٠٣ يف خّرؤملا٤2–٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
قلعتملاو٥٩٩١ ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع يناثلا

،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا ةيامحب

ماع بجر82 يف خّرؤملا٩2 –٦٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةقفاوملا نمضتملاو٦٩٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٧١٤١
يف ةيوونلا ةحلسألا نم ةيلاخلا ةقطنملا لوح ةدهاعملا ىلع
١١ خيراتب ةرهاقلاب ترّرح يتلا ”ابادنيلب ةدهاعم“ ايقيرفإ
،٦٩٩١ ةنس ليربأ

نيناوق
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داوملاو ةيوونلا تآشنملل نييوونلا نمألاو نامألا –
،ةيوونلا

.ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصمل نييوونلا نمألاو نامألا –

ةقلعتملا ةطشنألا ىلع نوناقلا اذه قبطي:٢ ةداملا
: يتأي امـب

،ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصمو ةيوونلا داوملا –

،ةيعاعشإلاو ةيوونلا تآشنملا –

،ةعشملا تايافنلا –

.مويروثلاو موينارويلا تاماخ –

نوكي يتلا تالاحلا يف نوناقلا اذه قبطي ال:3 ةداملا
:اهيف

ضرــــعــــتــــلا ةــــمــــيــــق وأ اــــفــــيــــعض يعاـــــعشإلا رـــــطخلا –
،ميظنتلا هددحي يذلا ءانثتسالا دودح نم لقأ تاعاعشإلل

،ضرألا حطس ىلع ةينوكلا تاعاعشإلل ضرعتلا –

مسجلا يف يعــيــبــطــلا يعاــعشإلا طاشنــلــل ضرــعـــتـــلا –
.يرشبلا

: يتأي امب ،نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي:4 ةداملا

مكحتم ريغ روطت نع جتني ثدح: يوونلا ثداحلا
نأ لمتحي ةيوون وأ ةيعاعشإ ةأشنم لالغتسا ءانثأ عقي هب
وأ لخاد يف ،ةئيبلا وأ/و صاخشألل ةبسنلاب ،هيلع بترتي
.لجؤم وأ كيشو ،غلاب رطخ ،ليغشتلا طيحم جراخ

ةجــــمرـــــبــــملا تايـــــلــــــمـــــعـــــلا عومــــــجــــــم: ةدوجلا نامض
رصنع وأ ماظن وأ لكيه لاغتشا نامضل ةمزاللا ةجهنمملاو
.ةمدخلا يف ةلوبقم ةقيرطب

لوخت ،ةطلسلا نع ةرداص ،ةبوتكم ةقيثو: صيخرتلا
.نوناقلا اذه ماكحأ يف ةددحـملا ةطشنألا ذيفنت لغشملل

لكش ىلع ةيراـطــــشــــنا ةـــــيووـــــن ةدام: يوونلا دوقولا
لـعاـفـم وأ ةـيــمــلس ةــيووــن ةــطــحــم لــعاــفــم بلــق يف رصاــنــع
.ثحب

ةقطنملا يف ععشم يوون دوقو: كلهتسملا دوقولا
.اهنم ايئاهن بحسو لعافملا نم ةطشنلا

ةيليــصــــفــــتلا طــــطــــخلاو عورــــشــــملا فـــــصو: ميمصتلا
تاـــــباسحلاو ،اـــــهـــــئازـــــجأو ةـــــيووـــــنـــــلا ةأشنملا تاــــــفصاوــــــمو
يف حوضوـــب ذــــخؤت يتــــلا طورشلا نــــع الضف ةــــيرــــيضحــــتــــلا
.رابتعالا

 .ةيلمع وأ طاشن نم قّقحتو دّصرت: ةبقارملا

تادــيوــن ىلع يوــتحت تاــياـــفـــن: ةـعشملا تاــياــفــنــلا
طاشن وأ زيكرت تالدعمب ةعشم تاديونب ةثولم وأ ةعشم
.ةطلسلا اهددحت يتلا ةباقرلا عفر تايوتسم زواجتت

ىدامج٧١ يف خّرؤملا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاوملا22٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ناضمر٧2 يف خّرؤملا٩١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
رييستب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا22٤١ ماع
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ناضمر٧2 يف خّرؤملا٠2–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةئيهتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس ربمسيد2١ قفاوملا22٤١ ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

يذ22 يف خّرؤملا١٠–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٠٠2 ةـنس رــيارــبــف٥ قـــفاوملا22٤١ ماـع ةدــعــقــلا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاونقلا ةطساوب زاغلا عيزوتو ءابرهكلاب

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٠١–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٣٠٠2 ةنس وــيــــلوــــــي٩١ قــــــفاوـــــــملا٤2٤١ ماـــــــع ىلوألا

،لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىدامج٥ يف خّرؤملا٤٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وـيــــنوــــــي٣2 قـــــــفاوـــــــملا٥2٤١ ماــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

يذ٣١ يف خّرؤملا٠2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا

راطإ يف ثراوكلا رييستو ىربكلا راطــــخألا نــــــم ةـــــياـــــقوـــــلاب
،ةمادتسملا ةيمنتلا

رفص8١يف خّرؤملا٩٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩2٤١ ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

عيبر٤2 يف خّرؤملا٥٠–٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤١٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع يناثلا

،مجانملا نوناق

لاوش8١ يف خّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ماكحألا ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
تاــمادــخـــتسالاـــب ةـــلصتملا ةـــطشنألا ىلع ةـــقـــبـــطملا ةـــماـــعـــلا
كلذــكو ،ةــيووــنــلا تاــيــنــقــتــلاو ةــيووــنــلا ةــقاــطــلـــل ةـــيـــمـــلسلا

.ةنيؤملا تاعاعشإلا رداصمب

: ىلإ نوناقلا اذه فدهي امك

،ةئيبلاو تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح –
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وأ اهنزخ وأ اهتلوانم وأ اهمادختسا وأ اهتجلاعم وأ ةيوون
ناــمألا رــيــبادــت ذاــخــتا يعدــتسي قاــطــن ىلع اــهــنــم صلــخــتـــلا

هذــــه نــــمو ،تاــــعاــــعشإلا نــــم ةــــياــــقوــــلاو نييووــــنـــــلا نـــــمألاو
: يتأي ام تآشنملا

،ماخلا داوملا ةجلاعمل ةأشنم يأ .١

وأ ةيعاعشإلا وأ ةيوونلا داوملا نزخل ةأشنم يأ .2
،اهمادختسا وأ اهجاتنإ وأ اهتجلاعم

،يوون لعافم ليغشتل ةصصخم ةأشنم يأ .٣

وأ ةعشم داوم جتني وأ مدختسي تاميسج لجعم يأ .٤
،يبطلا لامعتسالل  هجوملا كلذ ريغ ،ةيوون

وأ كلهتسملا دوـــقولا نزـــــــخل ةصـــصـــخـــم ةأـــشـــنــم يأ .٥
ةأشنملا هذه تمادام اهنم صلختلل وأ ةعشملا تايافنلا

.نوناقلا اذه موهفمب ىرخأ ةيوون ةأشنم جراخ ةدوجوم

ةطلسلا اهسرامت ةقحال ةباقر يأ عفر: ةباقرلا عفر
.اهب صخرم تاسراممب ةطبترم ةعشم ماسجأ وأ داوم نع

صاخشألل صخرت ةطلسلا اهحنمت ةقيثو: ةصخرلا
.ةيوون ةأشنمب قلعتت ماهم ءادأ

 : ةيوونلا داوملا

 : ةصاخلا ةيراطشنالا داوملا•

بصخملا موينارويلاو ،٣٣2موينارويلاو٩٣2موينوتولبلا
يوتحت ىرخأ ةدام يأ كلذكو ،٣٣2 وأ٥٣2 نيريظنلا دحأب
داوم يأو ركذلا ةفلاسلا رئاظنلا نم رثكأ وأ دحاو ريظن ىلع
 .ةطلسلا اهددحت ىرخأ ةيراطشنا

٣٣2 ريظنلا وأ٥٣2 ريظنلاب بصخملا موينارويلاو
٣٣2 وأ٥٣2 نيريظنلا دحأ ىلع يوتحي يذلا موينارويلا وه
نيريظنلا نيذه عومجم ةبسن اهعم نوكت ةيمكب امهيلك وأ
8٣2 ريظنلاىلإ٥٣2 ريظنلا ةبسن نم ربكأ8٣2 ريظنلاىلإ

.يعيبطلا موينارويلا يف

: ماخلا داوملا•

رئاظنلا جيزـــــم ىلــــــع يوــــتـــحــــي يذـــــلا مويـــــناروــــــيـــــلا•
وأ تاماخ لكش يف نوكت ال يتلاو ةعيبطلا يف ةدوجوملا

،تاماخ تافلخم

نم لقأ٥٣2 ريظنلا ةبسن هيف نوكت يذلا موينارويلا•
ةقباسلا داوملا نم ةدام يأو ،مويروثلاو ،ةداتعملا ةبسنلا
يواميك بـكرم وأ نداعم جيزم وأ ندعم لكشب نوكت ركذلا
وأ ةدحاو ةدام ىلع يوتحت ىرخأ ةدام يأو،ةزـكرم ةدام وأ
اــهددحت زــيـــكرـــت تاـــجردـــب رـــكذـــلا ةـــفـــلاسلا داوملا نـــم رـــثـــكأ
 .ةطلسلا

ردــصـــــت رـــــصانــــــع ىلــــــع يوــــــتـــــحت داوـــــم: ةعشم داوم•
.ةيميظنتلا ةباقرلل عضخت تاميسج وأ ةنّيؤم تاعاعشإ

عباطلا تاذ تاــيــــلــــمــــعلا عيـــــمـــــج: ةمدخلا نم جارخإلا
ةمئاق نم ام ةأشنم جارخإىلإ يدؤت يتلا ينقتلاو يرادإلا
ارظن ةعشم ةدام يوأت يتلا ةيعاعشإلا وأ ةيوونلا تآشنملا
.يعاعشإ رطخ يأ لكشت دعت مل اهنوكل

دوـــــــجو نـــــمــــضــــي ةــــــيامح موهـــــفم: قمعلا يف عافدلا
برست عنمل ةعونتم زجاوحو ةيامحلل ةددعتم تايوتسم
بيــــكارــــت وأ تالالـــــتـــــخالا نوـــــكـــــت نأ ناـــــمضلو ةـــــعشم داوـــــم
،ةماه ةيعاعشإ بقاوعىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا تالالتخالا
 .ادج فيعض عوقو لامتحا تاذ

ةأشنم فاقيإ يلت يتلا تايلمعلا عومجم: كيكفتلا
ةمدخلا نم اهجارخإ نم اءدب ،اهليغشت ءاهتنا دنع ةيوون
كيكفتلاب ارورم ،عقوملا نم يعاعشإلا طاشنلا ةلازإ ىتح
يتلا تادعملاو تآشنملا عيمج نـــــم ثولــــــتلا ةـــــــلازإو يداــــملا

.اهمادختسا ةداعإ نكمي ال

يف ةعشملا تاياــــفنلاو رداـــــــصملاب ظافــــتـــــحالا:نزخلا
.اهعاجرتسا دصقب داوملا هذه ءاوتحا نمضت ةأشنم

اهب غالبإلا نوكي ةيوون ريغ تادعم: ةصاخ تادعم
.تانامضلا تاقافتا ذيفنتب ةلص اذ ةطلسلا ىلإ

لصح وأ اصيخرت بلط صخش وأ ةئيه يأ: لغشملا
.نوناقلا اذه ماكحأ بجومب هيلع

تامادختسالا ىلع قبطــــي قــــــقـــــحت ماـــــظــــن: تانامضلا
ةمراص ةباقر ضرف ىلإ فدهيو ،ةيوونلا ةقاطلل ةيملسلا

.راشتنالا مدعل ةيلودلا ةسايسلا راطإ يف ةيوونلا داوملا ىلع

ثاـــعــــــبـــــنا نكـــــمــــي زاـــــهـــــج: ةنيؤملا تاعاعشإلا دلوم
.ةقاطلل يجراخ لوخدم ةطساوب ةنيؤم تاعاعشإ

يتلا تاطاشنلا لك: ةــــعـــشـــــملا تاـــــياـــفــــنلا ريـــيـــست
اـــهـــتـــلواـــنـــمو اـــهـــعـــمـــجو ةـــعشملا تاـــياــــفــــنــــلا زرــــفــــب لصتــــت
اهنزخو اهلقنو اهفييكتو اهتجلاعمو ةيديهمتلا اهتجلاعمو
.اهنم يئاهنلا صلختلاو

كلذ يف امب ،دوصقـــــم رـــــيـــــغ ثدــــــح يأ: يووـــن ثدــــح
ةـــئداـــبـــلا ثادـــحألا وأ تادـــعملا لاـــطـــعأ وأ لـــيــــغشتــــلا ءاــــطــــخأ
تاـــهوشت وأ عـــقـــت نأ تداــــك يتــــلا ثادــحألا وأ ثداوــحـــلـــل
،كلذ ريغ وأ ةيئاذيإ ءاوس ،اهب صخرم ريغلاعفأ وأ ىرخأ

روظنم نم ةنكمملا وأ ةيلعفلا اهبقاوع لهاجت نكمي ال ثيح
.نمألا وأ ةيامحلا

يمرت ةبرجت وأ ريبدت وأ دصر وأ صحف: شيتفتلا
تايلمعلاو داوملاو تانوكملاو مظنلاو ىنبلا نم ققحتلاىلإ

.نيفظوملا ةءافك نم كلذكو جهانملاو تاءارجإلاو

يضارألا كلذ يف امب ،ةأشنم يأ: ةيوونلا ةأشنملا
داوــم جاــتـــنإ اـــهـــيـــف يرـــجـــي ةـــلصلا تاذ تادـــعملاو يناـــبملاو
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ةقرسلا ةحفاكمو فشكلاو ةياقولا: يوونلا نمألا•
ةروصب ةيوون داوم لقن وأ ىلع لوصحلا وأ بيرختلا وأ

يتــــلا ةرــــيرشلا لاــــعــــفألا نــــم كلذ رــــيــــغ وأ ،ةــــعورشم رــــيـــــغ
كلذـــكو ،ىرـــخأ ةـــعشم داوـــم وأ ةـــيووــــن داوــــم ىلع يوــــطــــنــــت
.اهب ةلصلا تاذ تآشنملا

تاعاعشإ اهنم ثعبنت رداصم: ةعشملا رداصملا•
وأ اهل ةنّوكملا رصانعلل عشملا تتفتلا نع ةجتان ةنّيؤم
.اهتاذ رداصملا تتفت نع ةجتان

مل عشم ردصم يأ: ةمدخلا نم بوحسملا ردصملا•
راــــطإ يف ىرــــخأ ةرــــم هــــمادــــخــــتسا دارــــي الو مدــــخــــتسي دــــعــــي
.اهنأشب صيخرتلا حنم يتلا ةسرامملا

يأ وأ عشم ردصم يأ: ةنّيؤم تاعاعشإ ردصم•
.ةنّيؤم تاعاعشإ دـلوم

لخاد ةعشملا تاــياـــــــفـــــنلا عـــــــــضو: يئاهنلا نيزختلا•
.اهعاجرتسا ةين نود ةبسانم ةأشنم

تاءارجإلاو ةينقتلا ريبادتلا عيمج: يوونلا نامألا•
اهدييشتو ةيوونلا تآشنملا ميمصتب ةلصتملا ةيميظنتلا

يتلاو ،اهكيكفتو ةمدخلا نم اهجارخإو اهفاقيإو اهليغشتو
.اهراثآ نم دحلا وأ ثداوحلا عوقو عنم فدهب تذختا

يناثلا لصفلا
نييوونلا نمألاو نامألل ةينطولا ةطلسلا

ةـــــــيرادإ ةـــطـــلــــس لوألا رـــــيزوــــلا ىدــــــل أشــــــنــــت:٥ ةداملا
”نييوونلا نمألاو نامألل ةينطولا ةطلسلا“ ىـــعدـــــت ةلقتــــســـــم
يف ىعدتو يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت

.”ةطلسلا“ صنلا بلص

دعاوق قيبطتو مارتحا ىلع ةطلسلا رهست:6 ةداملا
ةيوونلا تاعاعشإلا نم ةيامحلاو نييوونلا نمألاو نامألا
ةذــخـــتملا صوصنـــلاو نوـــناـــقـــلا اذـــه ماـــكـــحأ بجومب ةددحـملا
.هقيبطتل

: ةيتآلا ماهملا ةطلسلا ىلوتت ،ةفصلا هذهبو

دادعإ يف ،ةينعملا حلاصملا عم لاصتالاب ،ةمهاسملا -١
ةيامحلاو ةيوونلا ةطشنألاب ةلصلا يوذ ميظنتلاو عيرشتلا

يعيرشت صن عورشم لك لوح اهيأر ءادبإو ،تاعاعشإلا نم
،اهصاصتخا لاجمب قلعتي يميظنت وأ

رــــطألا دادـــــعإو تاميظـــنــــتــــلاو تاــــــفـــــصاوــــملا عـــــــضو -2
نمألاو نامألاب ةلصلا تاذ ةديجلا تاسرامملل ةيداشرإلا
،تاعاعشإلا نم ةيامحلاو نييوونلا

نامألاريياعمو تاميظنت دادعإ يف ةكراشملا -٣
ىلع رهسلاو تاعاعشإلا نمةيامحلاو نييووـنـــــلا نـــــمألاو
،اهقيبطت

يـــتــــلا تاــــيــــلــــمــــعلا ةــــعوــــمــــجــــم: ةمدخلا يف لاخدإلا•
تآشنـمـلـل ةـعوـنصملا تاـنّوــكملاو مــظــنــلا لــيــغشت نــمضتــت
اـهــلاــثــتــماو طــطــخــلــل اــهــتــقــباــطــم نــم قــّقــحــتــلاو ،ةــطشنألاو

.ءادألا ريياعمل

تآشنملا وأ داوملا ةيامح ريبادت: ةيداملا ةيامحلا•
صخرملا ريغل لوخدلا عنم لجأ نم تممص يتلا ،ةيوونلا

نود ةيراــــطــــشـــــنالا جتاوـــــنلا عازـــــتــــــنا وأ ،تآـــــشـــــنـــــملاىلإ هب
قلعتي اميف ةيبيرخت لامعأ ةيأ عنم لجأ نم وأ ،صيخرت
ةيداملا ةيامحلا ةيقافتا اهيلع صنت يتلا كلتك ،تانامضلاب
.ةيوونلا داوملل

تاـــــيــــفــــيـــــكـــلا ةــــعوــــمــــجــــم: تاعاعشإلا نم ةياقولا•
ةـياـمـح ناـمضىلإ ةيـمارـلا ةـيـمـيـظـنـتـلا رـيـبادـتـلاو ةـيـنـقـتـلا
امدنع ةنّيؤملا تاعاعشإلل ةراضلا راثآلا نم ةئيبلاو ةحصلا

وأ ةــيــبــط وأ ةــيـــعاـــنص ضارـــغأل تاـــعاـــعشإلا هذـــه مدـــخـــتست
.يملعلا ثحبلا ضارغأل وأ ةيعارز وأ ةيرطيب

لـــــــكـــــش يف ةـــــقاــــــطــــــلا لـــــــقــــــن: ةنيؤملا تاعاعشإلا•
ثادحإ ىلع ةرداق ةيسيطانغمورهك تاجوم وأ تاميسج
.ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ةداملا يف تانوّيألا

هــجوـــــب ،مدـــخـــتـــســـي يووــــن لـــــعاـــــفـــــم: ثحبلا لعافم•
تاعاعشإلاو ينورتوينلا قفدتلا مادختساو جاتنإل ،يسيئر
.ىرخأ تالامعتسالو ثحبلا ضارغأل ةنّيؤملا

ةــــــثولــــــــملا داوـــــــملا ةــــــلازإ تايـــــلــــــمــــــع: ليهأتلا ةداعإ•
ىوتسم ىلع لوصحلل ةثولملا يضارألا رفحو ،ةنوفدملا

.ةئيبلاو ناسنإلا ىلع رطخ نود ٍقبتم يعاعشإ طاشن

: يعاعشإلا رطخلا•

ضرـــعـــتـــلا نـــع ةـــمــــجاــــنــــلا ةراضلا ةــــيــــحصلا راــــثآلا–
،)راثآلا هذه لثم ثودح لامتحا كلذ يف امب( تاعاعشإلل

رطاخملا كلذ يف امب( نامألاب قلعتي رخآ رطخ يأ–
 : ةرشابم ةجيتن نوكي دق )ةيئيبلا ةيجولوكيإلا ةمظنألا ىلع

،تاعاعشإلل ضرعتلل •

وأ ةعشملا تايافنلا كلذ يف امب( ةعشم داوم دوجول •
،)ةئيبلا يف اهقالطإ

لعافت وأ يوون لعافم بلق ىلع ةرطيسلا نادقفل •
.عاعشإلل رخآ ردصم يأ وأ عشم ردصم وأ لسلستم

وأ ةيوون ةأشنم دض هجوم دمعتـم لعف: بيرختلا•
،لقنلا ءانثأ وأ عاديإلا وأ لامعتسالا لالخ ىرخأ ةيوون داوم
ةحصب ةرشابم ريغ وأ ةرشابـم ةفصب رضي نأ لمتحـملاو
ببـستلا لالخ نم ةئـيـبـلاب وأ روهمجلا وأ نيلماعلا نمأبو

.ةعشم داوم قالطإ وأ تاعاعـشإلل ضرعتـلا يف
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ةمجانلا تامازتلالا ذيفنت مييقتو ةعباتم نامض -٠2
تاـعاـطـقـلاو تاـطــلسلا عــم لاصتالاــب ،ةــلودــلا تاــمازــتــلا نــع
ناديم يف ةيلودلاو ةيميلقإلا تايقافتالا لاجم يف ،ةينعملا
نــــــم ةــــــياــــــقوــــــلاو تاــــــناــــــمضلاو نييووــــــنــــــلا نـــــــمألاو ناـــــــمألا
،تاعاعشإلا

كلذكو ةلثامملا تائيهلا عم نواعت تاقالع ةماقإ -١2
،ةيميلقإلا وأ ةيلودلا تامظنملا عم

يحصلاو يملعلا لاجملا يف ةظقي ةعباتم نامض -22
،ةحصلا ىلع ةنّيؤملا تاعاعشإلا راثآب قلعتي اميف يبطلاو

ليهأتلا ةداعإ تايلمع ةعباـتـــــمو ةـــــبـــــقارم نامــــــض -٣2
،ةثولملا عقاوملل

ينطو ماظن عضو يف ةيمومعلا تاطلسلا ةدعاسم -٤2
،هذيفنتو ةيوونلا تآشنملاو داوملل ةيداملا ةيامحلل

نع ،رمألا ىضتقا املكو ،يوــنـــــس رـــــيرـــــقــــت دادـــــــــعإ -٥2
.لوألا ريزولا ىلإ هلاسرإو ،دالبلا يف ةيعاعشإلا ةيعضولا

سيئر نم نوكتي سلجم ةــــطلـــــــسلا رّيـــــــســــي:7 ةداملا
نيب نـــم سلـــجملا ءاضعأ راـــيـــتــــخا مــــتــــي .ءاضعأ )٤( ةـعــبرأو
.نيينقتلا نيريدملا

.يلخادلا هماظن ىلع سلجملا قداصي

: يتأي امب ةطلسلا دوزت

،ةيذيفنت ةنامأ–

.ةينقت تايريدم–

قـيرـط نـع اــهــلــمــع ةــقــيرــطو ةــطــلسلا مــيــظــنــت ددــحــي
.ميظنتلا

يذيفنتلا نيمألاو سـلــــجـــــملا ســــيــــــئر نّيعــــي:٨ ةداملا
 .يسائر موسرم بجومب

نيمألاو ســــلـــجـــملا وــــضع اتفيــــظو ىفاـــنــــتــــت:٩ ةداملا
لك عمو ،ةيلحم وأ ةينطو ةيباختنا ةدهع يأ عم يذيفنتلا

رــيــغ وأ رشاــبـــم ،كالـــتـــما لـــكو ةـــفـــيـــظو لـــكو ينـــهـــم طاشن
.نوناقلا اذه ماكحأب ةلومشم تاطاشن يف ةعفنمل ،رشابم

قــيرـــط نـــع يذـــيـــفـــنـــتـــلا نيمألاو سيـــئرـــلا رـــجأ ددـــحـــي
.ميظنتلا

ةمزاللا تاطلسلا سلجملا سيئر لوخي:٠١ ةداملا
.ةطلسلا رييست نامضل

تاطلسلا ،صوصخلا هجو ىلع ، لوخـي ،ةفصلا هذهبو
: ةيتآلا

،ةينازيملا ذيفنت –

،نيمدختسملا ماهم ءاهنإو نييعتو فيظوت –

.ةلادعلا مامأو ريغلا ىدل ةطلسلا ليثمت –

نمألاو نامألا لاجم يف نيوكتلا جمارب ىلع ةقداصملا -٤
تاعاعشإلا رداصم مادختساب ةقلعتملا جماربلا اذكو نييوونلا
،تاعاعشإلا نم ةيامحلاو ةنّيؤملا

ةـيووـنـلا تآشنملاـب ةـقـلـعــتملا صيــخارــتــلا مــيــلست -٥
تقؤملا اهبحس وأ اهليدعتو ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصمبو
،يئاهنلا وأ

لالـغـتسا يف نيلـماـعــلــل ةــبوــلــطملا صخرــلا مــيــلست -٦
،ةيوونلا تآشنملا

لكو ةيوونلا تآشنملا مييقتو شيتفتو ةبقارم -٧
ةيوونلا تاينقتلاو ةقاطلا مادختساب ةلصلا تاذ ةطشنألا

،ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصمب اذكو

ةيووــنلا تآشـــنملا شـــيـــتـــفـــت جـــمارــــب ذيـــفــنتو دادعإ -8
،ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصمل ةمدختسملا ةطشنألاو

داوملا ةبقارمو رصحل ينطولا ماظنلا ةرادإو عضو -٩
،ةيوونلا

رداصمل ةينطولا تالــجــــسلا ةرادإو ظــــفـــــحو دادـــــعإ -٠١
،ةنّيؤملا تاعاعشإلا

نمألاو نامألا رـــيـــبادـــــتو تاءارـــــجإ ىلـــــع ةـــقــــفاوــــملا -١١
ومدختسمو ةيوونلا تآشنملا ولغشم اهدعي يتلا نييوونلا

،ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصم

نواعتلاب ءاضتقالا دنعو ،ةمزاللا ريبادتلا ذاختا -2١
ماــكــحألا قــيــبــطــت ناــمضل ،ةــيــنــعملا تاـــطـــلسلا عـــم قـــيـــثوـــلا
نييوونلا نمألاو نامألا لاجم يف ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

،تاعاعشإلا نم ةيامحلاو

ةطلس لك كـلذـــكو نيـــلـــماــعــتــملاو روـــهـــمـــجلا مالــــــعإ -٣١
،مهصخي يذلا لاجملاب ةلصلا تاذ بناوجلاب

ةفاقث ريوطتل لئاسولا لكــــب اهتـــمـــهاــــســـم ميدـــقـــــت -٤١
،يوونلا عاطقلا يف نمألاو نامألا

ةيوونلاو ةيعاعشإلا تالاجعتسالا تاططخم مييقت -٥١
،اهيلع ةقفاوملاو

تالاــــــجـــــعــــتــــسالا تالاـــــــح ةرادإ يـــــــــــف ةــــــكراـــــشـــــملا -٦١
عـــم رواشتـــلاـــب ،ةـــمـــئالملا تاءارـــجإلا رـــيوـــطـــتو ةـــيـــعاـــعشإلا
ةباجتسالاو ركبملا غالبإلا نامضل كلذب ةينعملا تاهجلا
،ثدح وأ ثداح عوقو لاح يف نيينعملا نيلعافلل ةعجانلا

تاطلسلا عم نواعتلاب تاقيقحتلا يف ةكراشملا -٧١
،يوون ثدح وأ ثداح عوقو ةلاح يف ةصتخملا

يف ةينعملا تاطلسلل اهتدعاسمو اهتمهاسم ميدقت -8١
،اهصصخت لاجم يف لخدت ةلأسم يأ

بارـــتـــلا لـــخاد ةــــيــــعاــــعشإلا ةــــبــــقارملا ماــــظــــن ةرادإ -٩١
،ينطولا
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ريبادتلا عيمج ذختت ،يوونلا نامألا ناونعب:٨١ ةداملا
: لجأل اهقيقحت نكمي يتلا

نم فيفختلاو ةيوونلا تآشنملا يف ثداوحلا بنجت –
،تثدح اذإ اهبقاوع

عــيــمــج ّنأ نــم ،ةــقــثــلا نــم لاــع ىوــتسم عــم ،دـــكأتـــلا –
مـــيـــمصت يف راـــبـــتـــعالا يف ذـــخؤت يتـــلا ةـــلـــمـــتحملا ثداوحلا
نأ نم ،فيعض عوقو لامتحا تاذ كلت كلذ يف امب ،ةأشنملا
دودحلا نم لقأو ىندألا دحلا يف نوكت ةيعاعشإلا بقاوعلا
،ةررقملا

بقاوــــع تاذ ثداوــــح عوــــقو لاـــــمـــــتـــــحا مدـــــع ناـــــمض –
.ديعب دحىلإ ةريطخ ةيعاعشإ

ىلع الوؤسم ةيوونلا ةأشنملا لغشم نوكي:٩١ ةداملا
.هتأشنمل يوونلا نامألا

،ةباجتسالا ةيوون ةأشنم لــــك ىلـــــع بــــجـــــي:٠٢ ةداملا
وأ اـــهـــمـــيـــمصت ءاـــنـــثأ ،يووـــنـــلا ناـــمألا دـــعاوـــقــــل ،ماودــــلا ىلع
نم اهجارخإ وأ يئاهنلا اهفقوت وأ اهليغشت وأ اهدييشت
.اهكيكفت وأ ةمدخلا

.ميظنتلا قيرط نع يوونلا نامألا دعاوق ددحت

ايونس اريرقت ةطلسلا ىلإ لغشملا هجوي:١٢ ةداملا
.هتأشنمل يوونلا نامألا فورظ نمضتي

.ميظنتلا قيرط نع ريرقتلا اذه دادعإ تايفيك ددحت

ماكحأ ىضتـقـــمب هـــب صـــــخرــــم رـــيـــيــــغــــت لـــــك:٢٢ ةداملا
ةأشنملا نامأ ىلع بقاوع هيلع بترتتو ،هاندأ8٣ ةداملا
فرط نم نامألل مييقت عوضوم نوكي نأ بجي ،ةيوونلا
.لغشملا

.ةطلسلا ةقفاومل مييقتلا اذه ضرعي

،ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصم يفت نأ بجي:3٢ ةداملا
خيرات نم ةدتمملا ةرتفلا لاوط نامألا دعاوقب ،ماودلا ىلع
.ةمدخلا نم اهجارخإ خيراتىلإ ةمدخلا يف اهلاخدإ

.ميظنتلا قيرط نع نامألا دعاوق ددحت

عبارلا لصفلا
يوونلا نمألا

تآشنملا ةيامح ىلإ يووــنلا نــــــمألا فدـــــــهي:4٢ ةداملا
ةلازإلاو بيرختلا نم ةعشملا رداصملاو ةيوونلا داوملاو
 .ناودعلا لامعأو اهب حرصملا ريغ

ام ىلع ،صوصخلاب يوونلا نمألا فقوتي:٥٢ ةداملا
 : يتأي

 ،ةيوونلا تآشنملاو داوملل ةيداملا ةيامحلا –

فشكو ةيوونلا تآشنملا ىلإ لوخدلا ةبقارم ماظن –
،ةروكذملا تآشنملا ىلإ للستلا

رداصملا نم ةيلاملا اهدراوم ةطلسلا ىقلتت:١١ ةداملا
: ةيتآلا

،ةلودلا تاصصخم –

اــهــيــلــع صنــت يتــلا صيــخارــتــلا مــيــلست طاشن جتاــن –
اــقــفو هــقــيــبــطــتــل ةذــخــتملا صوصنــلاو نوــناــقـــلا اذـــه ماـــكـــحأ

،ميظنتلا هددحي سايقمل

أشنــت نأ نــكــمــي يتــلا ىرـــخألا تاصصخملا عـــيـــمـــج –
.عيرشتلا ةطساوب ةطلسلا ةدئافل

اــــقــــفو ةلودلا ةبــــقارــــمل ةـــــطلــــسلا عضــــخـــــت:٢١ ةداملا
.هب لومعملا عيرشتلل

ةيراشتسا ةئيه ةطلسلا سيئر ىدل أشني:3١ ةداملا
.”ةيراشتسالا ةنجللا“ ىعدت

بلط ىلع ءانب ،ةيراشتسالا ةنجللا يدبت:4١ ةداملا
: لوح ءارآ ،ةطلسلا سيئر

يووـنـلا مــيــظــنــتــلاــب ةــقــلــعــتملا صوصنــلا عــيراشم –
،ةينقتلا تافصاوملاو

نييووـــنـــلا نــــمألاو ناــــمألاــــب ةــــقــــلــــعــــتملا تاءارــــجإلا –
،تاعاعشإلا نم ةيامحلاو

يف ميظنتلا قيبطت نيسحتىلإ يدؤت يتلا لامعألا –
رداصمل ةـــمدـــخـــتسملا تاـــعاـــطـــقـــلا يفو ةــــيووــــنــــلا تآشنملا
،ةنّيؤملا تاعاعشإلا

 .سيئرلا فرط نم حرطت ةلأسم يأ –

يلثمم نم ةيراــشتــــــسالا ةـــنـــجّلـــلا نوــــكــــتــــت:٥١ ةداملا
يف ةبرجتلاب مهل فرتعملا ءاربخلا نمو ةينعملا تائيهلا

.ةطلسلا صاصتخا تالاجم

سيئر لبق نم نّيعملا ةطلسلل لثمم ةنجللا سأري
.ةطلسلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ثلاثلا لصفلا
يوونلا ناــمألا

دارفألا ةياـمــــح ىلإ يووــــنـــــلا ناــــمألا فدــــهــــي:6١ ةداملا
كلذو ،ةلمتحـملا ةيعاعشإلا راطخألا نم ةئيبلاو عمتجملاو
.ةيوونلا تآشنملا يف ةلاعفو ةبسانم ماكحأ ظفحو عضوب

ةيفيكب ةيوونلا تآشنملا لغتست نأ بجي:7١ ةداملا
تحت ةنيؤملا تاعاعشإلل ضرعتلا ىلع ظافحلا اهنأش نم
ةضفـخـنـمو ةـنـّيؤملا تاـعاـعشإلل ضرــعــتــلــل ةررــقملا دودحلا

 .ناكمإلا ردقب

قيرط نع ةنّيؤملا تاعاعشإلل ضرعتلا دودح ددحت
.ميظنتلا
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يونـــــعــــم وأ يعـــيـــبـــط صــــخــــش لــــــك مزــــلـــــي:33 ةداملا
ىلع كلذب نمألا حلاصمو ةطلسلا غالبإب ةعشم داوم فشتكي
.روفلا

سماخلا لصفلا
تاعاعشإلا نم ةياقولا

ىلع يوطني طاشـن يأ رـــــيرـــــبـــــت نـــكــــمـــــي ال:43 ةداملا
اهب دوعي يتلا ةدئافلا ىلع ءانب ّالإ ةنّيؤملا ةعشألل ضرعت
ةنراقم عمتجملا ىلع وأ نيضّرعملا دارفألا ىلع طاشنلا اذه
.اهب ببستي دق يتلا ةراضلا راثآلاب

،ةـنّيؤـــملا ةعــــشألـــل دارــــــفألا ضّرعــــــت ددـــــحــــي:٥3 ةداملا
ىدعتت ال ثيحب ،ةيبط ضارغأل ثدحت يتلا كلت ءانثتساب
،اــهــب صخرملا تاسراــمملا عوــمــجــم نــع ةجتاــنـــلا تاـــعرجلا

.ميظنتلا قيرط نع ددحت يتلا تاعرجلا دودح

ىلـــــع يوـــــطنــــت يــــتــــلا ةــــطــــشـــــنألا راـــــطإ يف:63 ةداملا
نم لثمألا ىوتسملا نامض متي ،ةنّيؤملا ةعشألل ضرعتلا
ددعو ،ةيدرفلا تاعرجلا تايمك ءاقبإ متي ثيحب ،ةياقولا
،هذه ضرعتلا تالاح ثودح لامتحاو ،نيضرعملا صاخشألا

لماوعلا ةاعارمب هيلع لوصحلا لوقعملا نم دح ىندأ دنع
.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

تاعرجلا ىدعتت ّالأ بجي ،لاوحألا نم لاح يأ يفو
تاعرجلا دويق نوينعملا دارفألا اهل ضرعتي يتلا ةيلامجإلا
قيرط نع ددحت يتلا تاعرجلا دودح ،يواست وأ لقت يتلا
.ميظنتلا

ليـجـــســـتو ةـــــبــــقارــــم لّغشــــملا ىلـــــع بــــجـــــي:73 ةداملا
.نومدختسملا اهل ضرعتي يتلا ةيدرفلا تاعرجلا

ةـمزالـلا رــيــبادــتــلا عــيــمــج ذاــخــتا لــّغشملا ىلع نــّيــعــتــي
.هتأشنم طيحم يف يعاعشإلا طاشنلا ةبقارمل

سداسلا لصفلا
صيخارتلا

،ةطلسلا اهردصت يتلا صيخارتلل عضخي:٨3 ةداملا
اـــهدــــيــــيشتو ةــــيووــــنــــلا تآشنملا عــــقاوــــم راــــيــــتــــخا نــــم لــــك
اهجارخإو اهليدعتو اهليغشتو ةمدخلا يف اهلاخدإ تارابتخاو
.اهكيكفتو ةمدخلا نم

ةطلسلا اهردصت يتلا صيخارتلل عضخت :٩3 ةداملا
رداصم جاــــتــــنإو رــــيدصتو دارــــيــــتساو مادـــــخـــــتساو ةزاـــــيـــــح
.ةنّيؤملا تاعاعشإلا

ةيكلملا لقنو ليوــــحتو جاتــــنإ عضـــــخـــــي:٠4 ةداملا
داوملا نـيزــخــتو ةــيووــنــلاتآشنملا جراـــخ مادــــخــــتسالاو
.ةطلسلا نع رداص صيخرتىلإ ةصاخلا تادعملا وأ ةيوونلا

تادعملاو ةيوونلا داوملا ريدصت وأ داريتسا نكمي ال
.ةطلسلا نم رداص صيخرت ىلع لوصحلا دعب ّالإ ةصاخلا

ةيوونلا داوملاب عورشملا ريغ راجتالا ةحفاكم مظن –
ةيئاذيإلا لامعألا نم ةياقولاو ،تادعملاو ةعشملا رداصملاو
،اهعمقو

.اهتبقارمو ةيوونلا داوملا رصحل ينطولا ماظنلا –

اّميس ال ،نمألا ناونعب ،ةيامحلا ريبادت ددحت:6٢ ةداملا
: ىلع ءانب

رداصملاو ةيوونلا داوملا عاونأ نم عون لك رطاخم –
روبعلاو نزخلاو صلختلاو مادختسالا ديق يه يتلا ةعشملا

ةبترتملا راطخألا نع الضف ،ةينطولا يضارألا لخاد لقنلاو
،ةعشملا تايافنلا نع

ةطبترملا رطاخملاو فعضلا نطاوم مييقت تايلمع –
،ةيوونلا تآشنملا عاونأ نم عون لكب

،ديدهتلا قايس روطت –

.يوونلا نمألاب ةلصتملا تاجايتحالا –

عم رواـــشــــتـــــلاـــــب ،لّغـــــشـــــــملا ذّفــــــنــــــيو ّدــــــعـــــي:7٢ ةداملا
قـفو ةــيداــم ةــياــمــح ةــطــخ ،ةــلــهؤملا ةــيــموــكحلا تاسسؤملا
 .هب لومعملا عيرشتلا

.ةطلسلا ةقفاومب ةيداملا ةيامحلا ةطخ ىظحت نأ بجي

ةقفاوملاو ةيداملا ةيامحلا ةطخ دادعإ تاءارجإ ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،اهيلع

يلغشم ىلع يوونلا نمألا ةيلوؤسم عقت:٨٢ ةداملا
.ةعشملا داوملا يزئاح ىلعو ةيوونلا تآشنملا

ةقلعتملا تاـنايـــبــــلاو تاــــمولـــــعـــــملا مــــستـــــت:٩٢ ةداملا
عباطب يعاعشإلاو يوونلا نمألاو ةيداملا ةيامحلا ططخب
.ساسألا اذه ىلع اهعم لماعتلا بجيو ،”ةيّرسلا“

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةينقتلا ريبادتلا ذاختا لّغشملا ىلع بجي:٠3 ةداملا
،ميظـنـتـلا قـيرـط نـع ددحت يتـلا ةـيـقـيـبـطـتـلاو ةـيـمـيـظـنـتـلاو

.بيرختلا كلذ يف امب ةيناودع لامعأ ثودح لامتحا ضفخل

لكو ةـيووــــن ةأــــشنــــمل لّغشم لـــــــك لمــــحتـــــي:١3 ةداملا
يأ نع ةيلوؤسملا ةعشم داومل زئاح وأ لقان وأ دروتسم

.داوملا هذه نع ّلخت وأ عايض

دروتسمو ةيوون ةأشنم لّغشم لك مزلي ،ةفصلا هذهبو
،ريخأت نود نمو غالبإب ةعشم وأ ةيوون داومل زئاحو لقانو
نادقف وأ بيرست يأب ةصتخملا ةينمألا حلاصملاو ةطلسلا
.يناودع لمع يأو ةقرس وأ

رباعلا نحــشلاو ةزايــــحلاو لــــقـــــنلا عضــــخـــــي:٢3 ةداملا
قوــف اــهروــبــع كلذــكو ،ةــعشملا رداصملاو ةــيووــنــلا داوـــمـــلـــل
.يوونلا نمألا دعاوقل ،ةينطولا يضارألا
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وأ موينارويلا ىلع يوتحي عقوم يف رفحلا ةطشنأ –
،مويروثلا

،جارختسا وأ ةجلاعم ةأشنم ءانب عقوم رايتخا –

،ةجلاعملا وأ جارختسالا ةطشنأ نم جتنملا لقن –

،مويروثلا ماخ وأ موينارويلا ماخب قلعتي طاشن يأ –
.ةنّيؤملا تاعاعشإلل لمتحـملا ضرعتلا ىلع يوطنيو

ماــــــخل ةــــيووــــن ةأــــشــــنـــــم لّغشــــم كــــســــمــــي:٨4 ةداملا
،صوصخلا هجو ىلع نمضتي الجس مويروثلا وأ موينارويلا
ماخلا يف مويروثلاو موينارويلا ىوتحم طسوتمو ةلومحلا
ركذ عم ،تانحشلا ريربت نع الضف ،نزخملاو جرختسملا
.ةيمكلاو هيلإ لسرملاو خيراتلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

عـــــقاوــــم لـــــيهأـــــت ةداـــــعإ ةيـــــلوؤـــــســــــم عـــــــقـــــت:٩4 ةداملا
ىلع ،موــيروــثــلا وأ موــيــناروــيــلا تاــماخل ةــيووــنــلا تآشنملا

.تآشنملا هذه لّغشم قتاع

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

نماثلا لصفلا
ةيوونلا تآشنملا

ةقلعــتـــملا صيخارـــــتلا مــــيـــــلـــــســـــت عـــــضـــــخــــــي:٠٥ ةداملا
لوصحلاىلإ ،هالعأ8٣ ةداملا يف ةروكذملا ةيوونلا تآشنملاب
جماـــنرـــبـــلا ساسأ ىلع ةـــموـــكحلا نـــم ةـــقـــبسم ةـــقـــفاوــــم ىلع
.ةيوونلا ةطشنألا ريوطتل ينطولا

لوألا عرفلا
ةيوون ةأشنمل عقوملا رايتخا

ةأشـنـــم عقوــــم راــــيــــتــــخا يـــــعارــــــي نأ بجـــــي:١٥ ةداملا
نمأو نامأ ىلع رثؤت نأ نكمي يتلا عقوملا صئاصخ ةيوون
رثأتت نأ نكمي يتلا ةيعيبطلا ةئيبلا صئاصخو ةأشنملا

.ئراوطلا ططخ ذيفنت ةيناكمإ ىدم نع الضف ةأشنملاب

لكل عقوملا صئاصخ عيمج مييقت بجي:٢٥ ةداملا
،ةجاحلا دنع ،اهمييقت ةداعإو ةأشنملل ةعقوتملا ليغشتلا ةدم
نامألا ىلع رثؤت يتلا عقوملا تارشؤم لظت نأ نامضل

.لوبقملا قاطنلا نمض

يمومع قيقحت ىلإ عقوملا رايتخا عضخي:3٥ ةداملا
.ةيوونلا ةأشنملا عورشمب روهمجلا مالعإ نمضي

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

،هالعأ٣٥و2٥و١٥ داوملا ماكحأ ىلع ةوالع:4٥ ةداملا
ءاشــــنإ نــــم قّقحتــــلاىلإ عقوـــملا رايتــــخا صيـــخرــــت دنـــتــــسي
.ةحرتقملا ةيوونلا ةأشنملا لوح نمألاو نامألل ةقطنم

اهيلإ راشملا صيخارتلا حنم طورشو تايفيك ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ةقباسلا تارقفلا يف

صيخرتىلإ ةعـشـــملا داوـــملا لـــقـــن عـــضـــخــــي:١4 ةداملا
قيرط نع هحنم تايفيـك ددـــــحت ثـــيح ،ةطـــلـــســــلا نـــــع رداص

.ميظنتلا

عضخي ةئيبلا يف ةعشملا داوملل حرط يأ:٢4 ةداملا
.ةطلسلا نع رداص قبسم صيخرت ىلإ

تاــياــفــنــلا حرــط لــيــلحت ةــيـــلوؤسم لـــّغشملا لـــمـــحـــتـــي
 .ةلئاسلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

تآشـــنـــملاب ةـــقـــلـــعـــتـــملا صـــيـــخارـــتـــلا مّلست:34 ةداملا
نوناقلل نيعضاخلا نييونعملا صاخشألل ايرصح ةيوونلا
نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو يرئازجلا

.هقيبطتل ةذختملا صوصنلاو

يف ةروــكذــــملا صيــــخارتــــلا ميــــلــــســــت يدؤـــــي:44 ةداملا
صيخرت دادعإ مسر عفد ىلإ ،2٤و١٤و٠٤و٩٣و8٣ داوملا

.هب لومعملا عيرشتلا هددحي

قيرط نع ،زوحي نأ صخش يأل حمسي ال:٥4 ةداملا
اهحنمت يتلا صيخارتلا نم يأ ىلع ،ليوحتلا وأ لزانتلا
يف اهيلع صوصنملا طورشلا عيمج ىفوتسا اذإ ّالإ ،ةطلسلا
.هقيبطتل ةذختملا صوصنلاو ،نوناقلا اذه ماكحأ

ةنّيبملا طورشلل اقفو متي ليوحت وأ لزانت يأ عضخي
هددحي ةيمومعلا ةنيزخلل مسر عفد ىلإ ،ةقباسلا ةرقفلا يف

.لوعفملا يراسلا عيرشتلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

حنمب ةقـلـــعـــتــــملا ةطــــلـــــسلا تارارـــــق رـــشـــنــــت:64 ةداملا
موهفمب ،ايئاهن وأ اتقؤم ،اهبحس وأ اهضفر وأ صيخارتلا
.هقيبطتل ةذختملا صوصنلاو نوناقلا اذه ماكحأ

ةلودلا سلجم مامأ ةطلسلا تارارق يف نعطلا نكمي
 .لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقفو

نـــع رـــظـــنـــلا فرصب ةذـــفاـــن ةـــطـــلسلا تارارـــق نوــــكــــتو
.هالعأ اهيلع صوصنملا نوعطلا ةسرامم

عباسلا لصفلا
مويروثلاو موينارويلا تاماخ

ةــطـــشـــنألا نوـــــناــــقلا اذـــــه ماــــكــــحأل عــــضـــــخـــــت:74 ةداملا
 : مويروثلا وأ موينارويلا تاماخب ةلصتملا

،مويروثلا وأ موينارويلا ماخ ةجلاعمو جارختسا –

دصق عقوملا نم مويروثلا وأ موينارويلا ماخ جارخإ –
،رابتخالا
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،ةمدخلا يف لاخدإلا لاجآ –

،ةيوونلا تايافنلا رييست –

،ءانبلا ططخو ةينقتلا قئاثولا –

،ليغشتلا قئاثوو ةينقتلا تافصاوملا –

،ةيلخادلا ئراوطلا ططخ –

،هعجارمو بلاطلل ةيلاملاو ةينقتلا تاردقلا –

.ةدوجلا نامض جمانرب –

قيرط نع عرفلا اذه قيبطت تايفيك ددحت:٢6 ةداملا
.ميظنتلا

ثلاثلا عرفلا
ةمدخلا يف ةيوون ةأشنم لاخدإ تارابتخا

يف لاـــخدإلا تاراــــــبتـــــخا صـــــيـــــخرـــــــت مّلســــــي:36 ةداملا
جمانربو بسانم نامأ ريرقت ليلحت ساسأ ىلع ةمدخلا
.ةمدخلا يف لاخدإلا تارابتخا

يف لاخدإلا تارابتخا جمانرب مدقي نأ بجي:46 ةداملا
ةــقــباــطــم ،ةــيــنـــبـــم يه اـــمـــك ،ةأشنملا نأ ىلع الـــيـــلد ةـــمدخلا
.نامألاو ميمصتلا دعاوقل

قيرط نع عرفلا اذه قيبطت تايفيك ددحت:٥6 ةداملا
.ميظنتلا

عبارلا عرفلا
ةيوونلا ةأشنملا ليغشت

ةيوون ةأشنم ليغشتب صيخرتلا فقوتي:66 ةداملا
: ةيتآلا تايطعملا ةسارد ىلع ةصاخ

،ةدوجلا نامض جمانرب –

٩٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تارابتخالا جئاتن –
،هاندأ

ةمجان يه امك ،نييوونلا نمألاو نامألا دعاوق مارتحا –
عم ايشامتو ،رئازجلا اهب تدهعت يتلا ةيلودلا تامازتلالا نع
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

لغشملا اهدعي يتلا ،ةبولطملا نامألا ليلحت ريراقت –
،ةطلسلا اهيلع قفاوتو

.ةيرشبلاو ةيلاملاو ةينقتلا لغشملا تاردق –

ةدمتعم ليغشتلا تاءارجإ نوكت نأ بـــجـــــــي:76 ةداملا
تارابتخا جمانرب راطإ يف ةيوونلا ةأشنملا دّيشم لبق نم
ليغشتل نيوعدملا نيمدختسملا ةكراشمب ةمدخلا يف لاخدإلا
.ةأشنملا

ةيليغشتلا دودـــحلا نـــــم ةــــعوــــمــــجـــــم ددحـــــــت:٨6 ةداملا
ةـمدخلا يف لاــخدإلا تاراــبــتــخاو ناــمألا لــيــلحت نــع ةــمــجاــنــلا

ةنمآلا ليغشتلا دودح ديدحتل ةقباسلا ةيليغشتلا ةربخلاو
.ةيوونلا ةأشنملل

يناثلا عرفلا
ةيوونلا ةأشنملا دييشتو ميمصت

ةيوونلا ةآشنملا ميمصت دنتسي نأ بجي:٥٥ ةداملا
ةلوهس نع الضف ،ليغشتلا رارقتساو ةيقوثوملا ريياعمىلإ
.رييستلا

دعاوق عيمج ،يجهنم لكشب ،نابسحلا يف ذخألا بجي
لحارم يفةيرشبلا لماوعلاو ةلآلاوناسنإلا نيب لعافتلا

.ةيوون ةأشنم ميمصت

ةأشنم دييشتو ميمصت نمضتي نأ بجي:6٥ ةداملا
رابتعالا نيعب ذخألا ،يوون لعافم ليغشتل ةصصخم ةيوون
:يتأي ام امّيس ال

،قمعلا يف عافدلا أدبمل ميلسلا قيبطتلا –

وأ/و ةربخلاب ةــــلـــهؤـــملا وأ ةـــتـــبـــثـــملا تاـــيـــنــــقــــتـــــــلا –
.تارابتخالاب

عقوملا يمدختسم ضرعت نوكي نأ بجي:7٥ ةداملا
يأ يف ،ةئيبلا يف ةعشملا داوملا قالطإو نّيؤملا عاعشإلل
هقيقحت نكمي ام ردقب اضفخنم ،ةيوون ةأشنمل ميمصت
.لوقعم لكشب

ميمصت ناــمأل لـــــماك مــــيـــيــــقــــت ءارـــــجإ بجي:٨٥ ةداملا
ةلقتسم ةهج لبق نم هنم ققحتلا متي ،ةيوونلا ةأشنملا

ةأشنملا مــيــمصت نأ نــم دــكأتــلــل ،ةــطــلسلا نــم اــهــب فرــتــعـــم
مدـــقـــي نأ لـــبـــق يووـــنـــلا ناـــمألا دـــعاوـــقو فادــــهأل بيــــجــــتسي
.ءانب صيخرت ىلع لوصحلل ،ةطلسلل ابلط لّغشملا

ةقفاومل ةيوون ةأشنــم ميـــمــــصــــت عــــضـــــخـــــي:٩٥ ةداملا
.ةطلسلا

ىلع ةيوون ةأشنم ميمصت ىلع ةطلسلا ةقفاوم دنتست
:يتأي ام امّيس ال ،مييقت

،ةدمتعملا ايجولونكتلا –

،ةدمتعملا نييوونلا نمألاو نامألا ريياعمو ئدابم –

،نمألاو نامألا ليلحت –

.نوناقلا اذه ماكحأل اقيبطت ةبولطملا دعاوقلا ةاعارم –

ميمـــصـــت يف ليدـــــعـــــت يأ نوـــــكـــــي نأ بـــــجـــــــي:٠6 ةداملا
عوضوم ،يوونلا نامألا ىلع ريبك ريثأت هل ةيوون ةأشنم

.نامألل ليلحت

ةفصب ،ةيوون ةأشنم ءانب صيخرت دنتسي:١6 ةداملا
 : ةيتآلا تانايبلا ةساردىلإ ،ةصاخ

،ةيوونلا ةأشنملا عقوم رايتخا –

،ةأشنملا ميمصت –

،ةئيبلا ىلع يعاعشإلا رثألا تاسارد –

،نييوونلا نمألاو نامألا تاسارد –



ـه٠44١ ماع ةدعقلا وذ74٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ويلوي٥٢ 12

ريبادتلا عيمج ذاختا لّغشـملا ىلـــــع ّنيعتـــــي:٩7 ةداملا
ةياهن يف ةيوونلا ةأشنملا عقوم ليهأتةداعإ نامضل ةمزاللا

.كيكفتلا ةيلمع

ةأشنم جارخإب صيــخرــــتلا حـــنــــم فــــقوـــتـــي:٠٨ ةداملا
ةسارد ىلع ،اصوصخ ،اـــــهـــــكـــــيـــــكـــــفـــــتو ةـــــمدخلا نـــــم ةـــــيووـــــن
: ةيتآلا تايطعملا

،تايلمعلا ليومتو جمانربو تاططخمو تاءارجإ –

رـيـيست تاـيـفــيــكو تاــعاــعشإلا نــم ةــياــقوــلا جمارــب –
.كيكفتلا تايلمع نم ةدلوتملا ةعشملا تايافنلا

ةمدخلا نم ةيوون ةأشنم يأ جارخإ نوكي:١٨ ةداملا
ةديفتسملا ةهجلا نم ليغشتلا صيخرت بحس دنع ايمازلإ
.صيخرتلا اذه ديدجت مدع دنع وأ

ةجلاـــعـــم كلذـــكو ةـــمدخلا نـــم جارـــخإلا تاـــيـــلــــمــــع عــــقــــت
 .ينعملا لّغشملا قتاع ىلع ةيلمعلا هذه نع ةجتانلا تايافنلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

عساتلا لصفلا
ةنيؤملا تاعاعشإلا رداصم

يتلا تاطاشنلا لكب ةطلسلا غالبإ بجي:٢٨ ةداملا
.ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصم مادختسا ىلع اهيف دمتعي

ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصم فينصت ددحي:3٨ ةداملا
تاـــعاـــعشإلا رداصمب ةـــقـــلـــعـــتملا صيـــخارـــتـــلا حـــنــــم طورشو
 .ميظنتلا قيرط نع ةنيؤملا

،لوـعـــفــــملا ةــــيراـــــسلا ماــــكـــــحألا ىلــــــع ةوالــــــع:4٨ ةداملا
ةدوعب مازتلا ميدقت ،ةعشملا رداصملا داريتسا يف طرتشي
ةيطغتل ٍفاك يلام نامض عاديإو ،نيدّروملاىلإ رداصملا هذه
 .دّروملاىلإ ةداعإلا تايلمع فيلاكت

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

عاعشإلا رداصم يمدخـتـــســـم ىلــــع نّيعــــتــــي:٥٨ ةداملا
:يتأي امب امّيس ال ،مايقلا نيؤملا

نامضىلإ فدهي عاعشإلا نم ةيامحلل ماظن عضو –
،روهمجلا دارفأو لامعلا ةيامح

،عاعشإلا نم ةيامحلا نع لوؤسم نييعت –

رداصم عم نولماعتي نيذلا صاخشألا ةزايح نامض –
،ةبولطملا تالهؤملا ىلع نّيؤملا عاعشإلا

.هنييحتو عاعشإلا رداصم درجل لجس كسم –

يوــــنـــعـــم وأ يعـــيـــبــــط صــــــخــــش يأ نوــــكـــــي:6٨ ةداملا
ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصم مادختسا وأ ةزايحب هل صخرم
نعو رداصملا هذه هببست ثداح وأ ثدح يأ نع الوؤسم
.تاكلتمملا وأ صاخشألاب قحلت يتلا رارضألا

ةباقرلاو ليغشتلا ماـــهــــمب موـــــقـــــي نأ بــــجــــــي:٩6 ةداملا
نيمدــخــتسملا نــم ٍفاــك ددــع مـــعدـــلاو ةـــناـــيصلاو راـــبـــتـــخالاو
.لوعفملا ةيراسلا تاءارجإلل اقفو مهل صخرملاو نيلهؤملا

يسدنهلاو ينقتلا معدلا رفوتي نأ بجي:٠7 ةداملا
ةدـــم لاوـــط ،ناــــمألاــــب ةــــلصلا تاذ تاصصخــــتــــلا عــــيــــمــــج يف

.ةأشنملا ليغشت

تاءارجإ ثيدحتو عضو لغشملا ىلع بجي:١7 ةداملا
وأ ةـعــقوــتــم ثادــحأ ةــلاــح يف هــتأشنــم ناــمأ ناــمضل ةــقــثوــم
.ثداوح

ةدمل ةيوون ةأشنم ليغشــت ةــــصـــــخر مّلســـــت:٢7 ةداملا
.ةدودحم

دـــيـعي نأ ةـــــيوون ةأـــشنـم لّغشم ىلـع بـــجــي:37 ةداملا
،مكحتلاو رابتخالاو ةبــقارـــملاو ليلــــحتلا لالــــخ نم ،مييــقتــلا
اقباطم اهليغشت اذكو هتأشنمل ةيداملا ةلاحلا ءاقب نامضل

.نامألا ليلحت ريرقت دعاوقو ليغشتلا طورشو دودحل

ناـمأل ةـيـجـهـنـم مــيــيــقــت ةداــعإ تاــيــلــمــع ءارــجإ بجــيو
هذـــــه ذـــــخأت نأ بجـــــيو .اـــــهـــــلــــــيــــــغشت ةرــــــتــــــف لاوــــــط ةأشنملا
ثدــحأو ةــيــلــيــغشتــلا ةرــبخلا راــبـــتـــعالا نيعـــب تاـــمـــيـــيـــقـــتـــلا
.نامألا لاجم يف ةلجسملا تاروطتلا

عضو ةيوون ةأشـــــنـــــم لّغشــــــم ىلــــــع بـــــجــــــي:47 ةداملا
،ناـمألا اـياضقـل ةـيوـلوألا يطـعـت رــيــيستــلــل تاــيــجــيــتارــتسا

نــمض تاــيــجــيــتارــتسالا هذــه ذــيــفــنــت ىلع رــهسي نأ بجــيو
.حوضوب ددحم يميظنت لكيه

جمارب ذيفنـتو عـــــضو لّغشـــــملا ىلـــــع بــــجــــي:٥7 ةداملا
ةدــم لاوــط اــهــقـــيـــبـــطـــت مـــتـــي يتـــلا ةـــبساـــنملا ةدوجلا ناـــمض
.ةأشنملا ليغشت

سماخلا عرفلا
اهكيكفتو ةمدخلا نم ةيوون ةأشنم جارخإ

ةأشنملا كيكفت جــماــــنرـــــب ذـــــخأـــــي نأ بـــجــــي:67 ةداملا
عاعشإلل ضرعتلا نم دحلاىلإ ةجاحلا رابتعالا نيعب ةيوونلا
.كيكفتلا ةيلمع لالخ ةنكمم ةميق ىندأىلإ نّيؤملا

ةــيووــنــلا ةأشنملا كيــكــفــت جماــنرــب عضخـــي نأ بجـــيو
.ةطلسلا ةقداصمل

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

لّغشم قتاع ىلع ةيوون ةأشنم كيكفت عقي:77 ةداملا
.ةأشنملا هذه

ةمراصلا دعاوقلل كيكفتلا تايلمع عضخت:٨7 ةداملا
صوصنلاو نوناقلا اذه ماكحأل اقفو نييوونلا نمألاو نامألل
.هقيبطتل ةذختملا
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صيخرت ىلع زئاح لـــقاـــن لــــك ىلـــع ّنيعـــتـــي:٢٩ ةداملا
ةعيبطل ةبسانم نوكت ةيامح ريبادت نم ةعومجم عضي نأ

.ةلوقنملا داوملا تايمكو

نود لقنلا ءانـثأ ثداـــــح وأ ثدــــــح يأ غّلــــبــــي:3٩ ةداملا
.ةصتخملا حلاصملاو ةطلسلا ملع ىلإ ءاجرإ

ةعشملا داوملا لقن طورشو تايفيك ددحت:4٩ ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع

رشع يناثلا لصفلا
ةيوونلاو ةيعاعشإلا ئراوطلا تالاح

ئراوطلا تالاحل ةباجتسالا ةيلمع دنتست:٥٩ ةداملا
،لخدتلاو ةثاغإلا طيطختو دادعإ ىلإ ةيوونلاو ةيعاعشإلا

،ثداوــحــلــل ةــعــقوــتملا بقاوــعــلا ىدــمو ةدش ىوـــتسمل اـــقـــفو
.ةئيبلاو تاكلتمملاو صاخشألا ةيامح فدهب

يعاعشإلا لخدتلل ينطو طـــطــــخــــم أــــشـــــنـــــي:6٩ ةداملا
،ةيوونلاو ةيعاعشإلا ئراوطلا تالاحل ةباجتسالل يوونلاو

.ميظنتلا قيرط نع هدادعإ تايفيك ددحت

ىلع هراـــبـــتـــخاو ،يرود لـــكشب طـــطــــخملا ثيدحت مــــتــــي
.ةيلاعفلا لجأ نم ةمظتنم تارتف

تالاحل ةباجتسا هذيفنتو ططخملا اذه ميمصت متي
رطاخملا مجح زواجتي يتلا ةيوونلاو ةيعاعشإلا ئراوطلا
دودــح وأ ةــباــجــتسالا تاردــق اــهــيــف ةــيووــنـــلا وأ ةـــيـــعاـــعشإلا
ةيوونلا ثداوحلا ةلاح يف وأ ،ةينعملا ةيلحـملا تاعامجلا
.ينطولا ميلقإلا ىلع بقاوع عم دودحلل ةرباعلا

يتلا ةيوونلاو ةيعاعشإلا تآشنملا نوكت:7٩ ةداملا
ططخم عوضوم ،عقوملا جراخ قالطإ رطخ وأ اديدهت لكشت
.لخدتلل صاخ

ةـــــيالوــــلا يلاو ةيـــلوؤـــســـم تـــــحت ططخملا اذـــــه ذـّفــنــيو
.ةطلسلا ةدعاسمب ةينعملا

ليلحتىلإ لخدتلل صاخلا ططخملا فدهي:٨٩ ةداملا
ةصاخلا رـيـبادـتـلا ذـيـفـنـتو راذـنإلا ةزـهـجأ رــيــفوــتو رــطاــخملا
ريبادتلاب ناكسلا مالعإو ،ثداوحلا ىلع ةرطيسلل ةبولطملا
.ةينعملا تآشنملا لوح ةذختملا

وأ ةيوون ةأشنمل لغشم يأ ىلع نّيعتي:٩٩ ةداملا
لماعتلل يلخاد ئراوط ططخم عضو نيؤملا عاعشإلا رداصم
.ثداوحلا وأ ثادحألا عم

.ةطلسلا ةقفاومل يلخادلا ئراوطلا ططخم عضخيو

لكب اصاخ يلخادلا ئراوطلا ططخم نوكي:٠٠١ ةداملا
لبق نم هقالطإو هدادعإ متيو .ةيوون وأ ةيعاعشإ ةأشنم
ةلوبقم ةلاح ىلإ ةأشنملا ةداعإو هيمدختسم ةيامحل لّغشملا

.ةمالسلا نم

ةيطغتل هيلع ظافحلاو نيمأت باتتكا هيلع نّيعتيو
.ثدحت نأ نكمي يتلا رارضألا رطاخم

تاعاعشإلا رداــــصــــم مادــــــخــــتــــسا ةــــــلاــــــح يف:7٨ ةداملا
لامعتسا صيخارت باحصأ نمضي ،ةيبط ضارغأل ةنّيؤملا

ةروــــكذملا طورشلاىلإ ةــــفاضإلاــــب نــــّيؤملا عاــــعشإلا رداصم
: يتأي ام ،هالعأ

وأ ةيصيخشتلا ضارغألل يبطلا ضرعتلا عضخي –
،ريربتلا أدبمل اقفو بيبطلا فصول ،ارصح ،ةيجالعلا

ةروكذملا ةيجالعلا وأ ةيصيخشتلا لاعفألا ذيفنت متي –
لثمألا ضرعتلا أدبمل اقفو ،بيبطلا ةيلوؤسم تحت ،هالعأ
.نّيؤملا عاعشإلل

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

رشاعلا لصفلا
ةعشملا تايافنلا

ةدِـّلوملا ةــطـــشــــنألا ةرادإو ميـــمــــصــــت بـــــجـــــي:٨٨ ةداملا
 .تايافنلا هذه جاتنإ نم للقي لكشب ةعشملا تايافنلل

عـيـمــجــب لــفــكــتــلا ةــيووــن ةأشنــم يأ لــّغشم ىلع بجــي
،هـتـطشنأ نـع ةجتاـنــلا ةــعشملا تاــياــفــنــلا رــيــيست تاــيــلــمــع
ةـيـموـمـعـلا ةسسؤملا ىلإ دـنست يتـلا تاـيـلــمــعــلا ءاــنــثــتساــب
.هاندأ٩8 ةداملا يف ةروكذملا

الو ،ةعشملا تايافنلا رييــــست دعاوـــــقو تايـــفيــــك ددــــحت
وأ ةيوون تآشنم كيكفت وأ ليغشت نع ةجتانلا كلتامّيس
 .ميظنتلا قيرط نع ،ةعشم داوم اهيف مدختست تآشنم

ىلإ ةعـــشـــملا تاــــياــــفنــــلا رــــييــــســـــــت دنـــــســـــي:٩٨ ةداملا
اهريسو اهميظنت ديدحتو اهؤاشنإ متي ةيمومع ةسسؤم
 .ميظنتلا قيرط نع

ىلإ ةــعـشـــملا تاياـــفـــنــلا دارـــيـــتـــسا رـــظــــحــــي:٠٩ ةداملا
.ةينطولا يضارألا

ةداعإ ،ةقباسلا ةرقفلا يف روكذملا رظحلل عضخت ال
تاـــياـــفـــنـــلا كلذـــكو رـــئازجلا يف ةـــجـــتــــنملا ةــــعشملا رداصملا
يضارألا ىلع ةديشم ةيوون تآشنم لخاد ةجـتنملا ةعشملا
 .اهتجلاعم ضرغل جراخلا ىلإ يه امك ةلسرملاو ةينطولا

رشع يداحلا لصفلا
ةعشملا داوملا لقن

وجلاو رحبلاو ربلا قيرط نع لقنلا لمشي:١٩ ةداملا
،ةعشملا داوملا ةكرحب ةطبترملا طورشلاو تايلمعلا عيمج
غيرفتلاو لقنلاو ليمحتلاو لاسرإلاو ريضحتلا كلذ يف امب
.ةيئاهنلا ةهجولا يف لابقتسالاو

نـــم ةـــياـــقوـــلا دــــعاوــــق ىلإ ةــــعشملا داوملا لــــقــــن عضخــــي
.نييوونلا نمألاو نامألا ريياعملو ،تاعاعشإلا
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شيــتــفــتــلا تاــيــلــمــعــل تآشنملا ىلإ لوــخدــلا ناـــمض–
اــهــب تدــهــعــت يتــلا تاــمازــتــلالا راــطإ يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا
يتلا شيتفتلا تايلمع كلذكو ،يلودلا ديعصلا ىلع رئازجلا

،ةطلسلا اهب موقت

ةـقـلـعـتملا نــمألاو ناــمألاو ةــيّرسلا دــعاوــقــل لاــثــتــمالا–
مارتحا لظ يف ،ةيوونلا داوملا ةبقارمو رصح ةيلمع ةرادإب
.هب لومعملا عيرشتلا

رشع عبارلا لصفلا
شيتفتلا ماظن

داوملاو ةيوونلا تآشنملا شيتفت فدهي:٩٠١ ةداملا
مارـتـحا ناــمضىلإ ةــنــّيؤملا تاــعاـــعشإلا رداصمو ةـــيووـــنـــلا

ماكحأل اقبط ،نييعاعشإلاو نييوونلا نمألاو نامألا طورش
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ةردابمبو تقو يأ يف شيتفتلا تايلمعب ةطلسلا موقت
.اهدحو اهنم

ةطشنألا عيمج شيتفـتـــلا قاـــطــــن لـــمـــشــــي:٠١١ ةداملا
:  ةيتآلا تالاجملاب اهنم قلعت ام امّيس ال ،ةيوونلا

يتلا ةقحلملا ةزهجألاو تادعملاو ةيوونلا تآشنملا –
،اهنم أزجتي ال اءزج لكشت

،ةيوونلا داوملا –

رداصملاو ةـيووـنـلا داوـمـلـل لـئاسوـلا عـيـمـجـب لــقــنــلا –
،ةعشملا

،اهتعيبط تناك ايأ ةنيؤملا تاعاعشإلا رداصم –

صيخارــتلاو مـــهـــتالـــيــــهأـــــتو نيــــمدـــخـــتــــســـــملا صــــخر –
،ةبولطملا

نييوونلا نمألاو نامألاب ةطبترملا لمعلا تاءارجإ –
،تاعاعشإلا نم ةيامحلاو

اذــهــل ةــعضاخلا تاـــطاشنـــلاـــب ةـــطـــبـــترـــم قـــئاـــثو يأ –
،نوناقلا

،يوونلا نمألا ةموظنم –

ةيلودلا تامازتلالل ةلودلا لاثتمال ةعبتملا تاءارجإلا –
.يوونلا راشتنالا مدع تانامضب ةقلعتملا

نم كلس ،يوونلا نامألا ةطلس ىدل ،أشـني:١١١ ةداملا
داوملاو ةيوونلا تآشنملا شيتفتب فلكي ةطلسلا يشتفم
.ةنّيؤملا تاعاعشإلا رداصمو ةيوونلا

مامأ ،مهماهم ءادأ لبق ،نوشـتــــفــــملا يدؤــــي:٢١١ ةداملا
: اهصن يتآلا نيميلا ،ايميلقإ ةصتخملا ةمكحـملا

ةنامأب يماهم يدؤأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ“
يتـــــلا تاــــــبــــــجاوــــــلا لاوــــــحألا لــــــك يف يعارأو ،صالــــــخإو
علطأ يتلا رارسألا ىلع ظفاحأو ،نوناقلا يلع اهضرفي
 .”يتفيظو ةسرامم ةبسانمب وأ ءانثأ اهيلع

يلخادلا ئراوطــلا طـــطـــخـــم راـــبــــتــــخا مــــتــــي:١٠١ ةداملا
.ليغشتلا ءانثأو ةيوونلا ةأشنملا ليغشت ءدب لبق ايلمع

وأ ةيوون ةأشنمل لغشم يأ ىلع نّيعتي:٢٠١ ةداملا
ثدح يأب اروف ةطلسلا غلبي نأ ةنّيؤملا تاعاعشإلل رداصم
.ثداح وأ

،ثداح وأ ثدح لك دعـــب ،دـــــعــي نأ لّغشملا ىلـــــع بــــجـــيو
ىلإ هلسريو ةبرجتلا نم ةدافتسالا نامضل ايليلحت اريرقت
.ةطلسلا

وأ ةعشـملا داوملــــل لــــقاـــن يأ ىلــــع نّيعـــتــــي:3٠١ ةداملا
هيلع قفاوت لقنلل ئراوط ططخم عضي نأ ةعشملا تايافنلا
.ةطلسلا

تاطلسلاىلإ لقنلا راعشإ عم ططخملا اذه لسريو
.ةينعملا

وأ ةيوونلا ثادـــحألا وأ ثداوــــحلا فّنــــصـــت:4٠١ ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع ددحت يتلا تايوتسملل اقفو ،ةيعاعشإلا

تاططخملا ذيفنتو عضو تايفيك ددحت:٥٠١ ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع ،لصفلا اذه يف ةروكذملا

رشع ثلاثلا لصفلا
يوونلا راشتنالا مدع تانامض قيبطت

داوملاو ةيوونـلا تآشـــنــــملا عضـــــخــــت:6٠١ ةداملا
اذـه ماــكــحأل ،ينــطوــلا بارــتــلا نــم ناــكــملـك يف ،ةــيووــنــلا
يف تاـناـمضلا قـيـبـطـتـب قـلـعـتملا قاـفــتالا ماــكــحألو نوــناــقــلا
ةلاكولا عم مربملا ةيوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدهاعم راطإ
 .ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا

تقّدص يتلا تامازـتــــلالل اقــــفو ،ســــسؤـــــي:7٠١ ةداملا
،ةيوونلا داوملا ةبقارمو رصحل ينطو ماظن ،ةلودلا اهيلع
 .هترادإ ةطلسلا ىلوتت

ةيوونلا داوملا ةبقارمو رصحل ينطولا ماظنلا فدهي
يف اهتبقارمو اهتعباتمو ةيوونلا داوملا عيمج رييست ىلإ
.ينطولا بارتلا نم ناكم يأ

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

اذكو ةيووـن ةأــــشــــنــــم لّغـــشــــم ىلــــع نّيعتي:٨٠١ ةداملا
: يتأي امـب مايقلا ،ةيوون داوم زئاحلا

ىضـــتــقمب ةبولـــطـــم ةـــموـــلـــعـــم لـــكـــب ةـــطـــلــــسلا غالـــبإ–
اـهـب تدـهـعــت يتــلا تاــمازــتــلالاو ،اــهــب لوــمــعملا تاــعــيرشتــلا
،ةطلسلا اهبلطت ةمولعم لكو ،يلودلا ديعصلا ىلع رئازجلا

ثادحأ يأ عوقو لاح يف ،ايطخو اروف ،ةطلسلا مالعإ–
قاــفــتا ماــكــحأل اــكاــهــتـــنا لـــكشت نأ ،هرـــيدـــقـــت يف ،اـــهـــنأش نـــم
،تانامضلا
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يتلا ةعشملا تايافنلا رييست يف هتردق ريخألا اذه نادقف
هئافعإىلإ كلذ يّدؤي نأ نود نم ةروكذملا ةأشنملا اهدـلوت
هتيلوؤسم صخي اميفامّيس ال ،هتايلوؤسمو هتامازتلا نم
 .ةيندملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

داوم لقـــــن ءاــــنــــثأ ثداــــــح عوــــــقو لاـــــــح يف:٠٢١ ةداملا
زئاحلا قتاع ىلع ةيلوؤسملا عقت ،ةعشم رداصم وأ ةيوون
.امهنيب مربملا دقعلا كلذ حضوي نأ بجيو ،لقانلاو

لصت امدنع الإ لقانلا وأ لسرملا ةيلوؤسم طقست الو
تاءارجإ عيمج لمكتستو اهتهجوىلإ ةلوقنملا تاجتنملا
.ميلستلا

ضيوعتلاب ةبلاطملا قح ينــعملا سرامــــي:١٢١ ةداملا
لّغشملا ناك ءاوس ،لوؤسملا دض يسيئر لكشب رارضألا نع
 .رخآ لوؤسم يأ وأ

ةيئازــجلا تابوـــقــــعلا نــــــع رظــــنلا ضــــغــــبو:٢٢١ ةداملا
،ةيئازجلا ةيلوؤسملا ةلاح يف لّغشملا اهل ضرعتي دق يتلا

.عقوملا ليهأتةداعإ لّغشملا ىلع نّيعتي هّنإف

اهزاجنإ كلذ نع رجني ،لاغشألا زاجنإ مدع ةلاح يف
.ةطلسلا ةباقر تحتو لغشملا ةقفن ىلع ارسق

ةداعإ تايلمعــب ةلـــصـــتـــملا تاـــقــــفنلا عـــقــــت:3٢١ ةداملا
اذه نع لوؤسملا قتاع ىلع ايرصح ةثولملا عقاوملا ليهأت
.ثولتلا

ةعومجمب تقحلأ يتلا رارضألا مداقتت ال:4٢١ ةداملا
اذه رودص لبق ةمجانلا رارضألا اهيف امب ةيفارغج ةهجب وأ
.نوناقلا

رشع سداسلا لصفلا
روهمجلا مالعإ

دق يتلا رطاخملاب روهمجلا مالعإ بجي:٥٢١ ةداملا
.ةذخـتملا ةيامحلا ريبادتبو اهل ضرعتي

.ةمولعم لك ىلع ةطلسلا قفاوت نأ بجي ،ددصلا اذهبو

اّميس ال ،لصفلا اذه قيبطت تايفيك ددحت:6٢١ ةداملا
رطاخملاو نيينعملا صاخشألاو مالعإلا تايفيك صخي اميف
نع ،اهل ططخملا وأ ةعوضوملا ةيامحلا ريبادتو ةمجانلا

 .ميظنتلا قيرط

رشع عباسلا لصفلا
يراشتسالا سلجملا

ةيراشتسا ةئيه ،لوألا ريزولا ىدل ،أشنت:7٢١ ةداملا
ددحتو ،ةــــيووــــنــــلا لــــئاسمــــلــــل يراشتسالا سلــــجملا ىـــــّمسـت
.ميظنتلا قيرط نع اهريسو اهميظنتو اهتليكشت

ةــــسرامم راـــــطإ يف ،نوـــشـــتــــفــــملا لّوــــخــــي:3١١ ةداملا
: يتأي امب امّيس ال ،مهماهم

يأ وأ ةيوون ةأشنم ةيأ شيتفتب ،تقو يأ يف ،مايقلا –
رداصمو ةــيووــن داوــم مادــخــتسا وأ ةزاــيــح هــيـــف مـــتـــي ناـــكـــم
،ةعشم تايافنو ةنّيؤم تاعاعشإ

داوملا لقنل ةليسو يأ شيتفتب تقو يأ يف مايقلا –
،ةعشملا رداصملاو ةيوونلا

يأ ىلع نيلـــــــمـــــــعـــــــتسملا وأ نيلـغشملا نـــــــم لوصحلا –
،تامولعم وأ قئاثو

ثداـح عوــــقو لاــــح يف قيـــقــــحت يأ ءارـــــجإو ةرــــشابـــــم –
،يعاعشإ وأ يوون

عم نواعتلاب ةمزاللا ةيظفحتلا ريبادتلا لك ذاختا –
.ةصتخملا تاطلسلا

رشع سماخلا لصفلا
اهنع ةيلوؤسملاو رارضألا

هل صخرم يونعم وأ يعيبط صخش لك:4١١ ةداملا
نوكي ةيوون داوم مادختسا ىلع يوطنت ةطشنأ ةسراممب
يف اهيلع صوصنملا نمألاو نامألا ريبادتل لاثتمالاب امزلم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

نأ ةيوون ةأشنم يأ لـغشم ىلع بجي:٥١١ ةداملا
نيمأت دوقعب ،اهطاشن ةرتف لاوط ،ةروكذملا ةأشنملا يطغي
،ةيطغتل ةيفاك ةميـق تاذ ىرـــــخأ ةيــــلاــــم تاــــناـــمـــض لـــكـــب وأ

 .ةقحاللا رارضألا نع ةيندملا هتيلوؤسمامّيس ال

نع الوؤسم ةيوون ةأشنم لـّغشم نوكي:6١١ ةداملا
.هتأشنم يف أرط يوون ثداح ةجيتن عقو هّنأ تبثي ررض لك

يف لغشملا قتاع ىلع ةمجانلا رارضألا ضيوعت نوكي
.ميظنتلا قيرط نع ددحت ىوصق ميق دودح

رارضألا ةيطغتل ةمزاللا تاضيوعتلا زواجت ةلاح يف
قرفلا نوكي ،ةقباـسلا ةرـــقـــفلا يف ةروـــكذـــملا دودــــحلا ةمـــجانلا

.ةلودلا قتاع ىلع

هل صخرم يونعم وأ يعيبط صخش لك:7١١ ةداملا
لمحتي ةعشم رداصم وأ ةيوون داوم مادختساب وأ ةزايحب
وأ نمألا دعاوقب لالخإلا نع ةمجان رارضأ يأ نع ةيلوؤسملا

 .رداصملا وأ داوملا هذه نادقف وأ ةقرس

ةــــيووــــن ةأــــــــشـــــنـــــم لّغشـــــم لـــــك لــــمــــحتـــــي:٨١١ ةداملا
ةـــعشملا تاـــياـــفـــنـــلا نـــع ةـــئشاـــنـــلا رارضألا نـــع ةـــيــــلوؤسملا
 .هتأشنم نع ةجتانلا

ةفلكـــملا ةـــيــــموــــمــــعــــلا ةــــســــــسؤـــــملا ّلــــــُحـــَـت:٩١١ ةداملا
لاــح يف ةــيووــن ةأشنمل لـــّغشملا لــحــم ةــعشملا تاــياــفــنــلاــب
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عضو دصق فلاخملا راذعإب ةطلسلا موقت:١3١ ةداملا
ةطلسلا اهددحت ةرتف نوضغ يف ةنياعملا روصقلا هجوأل دح
.روصقلا ةعيبطل اقفو

اتقؤم صيخرتلا ةطلسلا بحست ،ةلهملا هذه دعبو
.رهشأ )٦( ةتس اهاصقأ ةدمل

يئاهنلا بحسلاب ةطلسلا موقت ،لاثتمالا مدع ةلاح يفو
.صيخرتلل

ثلاثلا عرفلا
ةيئازجلا تابوقعلا

ببسي نـم لـــــك دــــبؤملا نجــــسلاب بقاــــعــــي:٢3١ ةداملا
لطعيو ةيوونلا تآشنملاب ارارضأ ،لمع يأ قيرط نع ،ادمع
ةجيتن ةئيبلا وأ تاكلتمملل ةميسج ارارضأ ببسيو اهلمع
.ةعشملا داوملا ثاعبنا وأ نّيؤملا عاعشإلل ضرعتلا

دـــشألا تاـــــبوــــــقـــعـــلا نـــــع رـــظـــنــــلا ضــــغـــب:33١ ةداملا
نم نجسلاب بقاعي ،تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

نم ةمارغـبو ،ةـــنـــس )٠2( نيرـــشـــع ىلإ تاوــــنــــس )٠١( رـــشـــع
نييالم ةرشع ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٠.٥(رانيد نيـيالـــم ةـــســـمــــخ
: دّمعتي نم لك ، )جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد

وأ ةـــــعـــشـــملا رداــــصــــملا وأ ةــــيووـــنلا داوــــملا ةـــــقرــــس –
،ةعشملا تايافنلا

.اهتيتشت وأ ةيوونلا داوملا رييغت وأ ءافخإ –

)٠١( رـــشع نــــم تقؤملا نجــــسلاب بقاـــعـــي:43١ ةداملا
نييالم ةسمخ نم ةمارغبو ،ةنس )٠2( نيرشع ىلإ تاونس
٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد نييالم ةرشع ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٠.٥( رانيد
،ينطولا بارتلا ىلإ ةعشم تايافن دروتسا نم لك ،)جد
.نوناقلا اذه نم٠٩ ةداملا ماكحأ افلاخم

)٠١( رـــشع نــــم تقؤملا نجــــسلاب بقاـــعـــي:٥3١ ةداملا
نييالم ةرـــــــشع نمةــــــــــمارغبو ،ةــــــــــنس )٠2(نــــــــــــــــــيرشع ىلإتاونس
راـــــنــــــيد نوــــــيــــــلــــــم نــــــيرـــشــع ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( راـــــــنــــــــيد
عورـــشـــملا ريــــغ راــــجتالا سرامــــي نــــم لـــك،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠2(
.ةعشملا رداصملا وأ ةيوونلا داوـملاب

تاونس )٥( سمخ نــــم سبحلاب بقاـــعـــي:63١ ةداملا
راــــنـــيد يــــنوــــيـــلــــم نـــــم ةــــمارــــغــــبو ،تاوـــنــــس )٠١( رـــشـــــع ىلإ
،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠١(  رانيد نييالم ةرشع ىلإ )جد2.٠٠٠.٠٠٠(
.ةعشم وأ ةيوون داوم مادختساب دده نم لك

تاونس )٥( سمخ نــــم سبحلاب بقاـــعـــي:73١ ةداملا
راــــنـــيد نييالم ةثالث نـــــم ةــــمارــــغــبو ،تاونس )٠١( رـــشـــــع ىلإ
لك )جد٠٠٠.٠٠٠.٥( رانيد نييالم ةسمخ ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٠.٣(
يف نيروكذملا نييوونلا نامألاو نمألا ماكحأ فلاخ لّغشم
.نوناقلا اذه نم٠٣ةداملا

: ءادبإب سلجملا فّلكي

ةيجيتارتسالا راطإ يف لخدي حارتقا وأ يأر لك–
ةــــلصتملا ةــــطشنألاــــب نيصاخلا نييــــنـــــطوـــــلا طـــــيـــــطـــــخـــــتـــــلاو
،ةيوونلا تاقيبطتلاب

ةــقــلــعــتملا ةــيــلودـــلا تاودألا ىلإ ماـــمضنالا لوـــح يأر–
،يوونلا لاجملاب

.ةحورطملا لئاسملا لوح يأر–

رشع نماثلا لصفلا
ةيئازجو ةيرادإ تابوقع

لوألا عرفلا
تافلاخملا ةنياعمو ثحبلا

،ةيئاــضقلا ةــــطرــــشلا طاـــبــــض ىلــــــع ةوالــــع:٨٢١ ةداملا
ماكحأ تافلاخم ةنياعمو شيتفتلا ةطلسلا وشتفم لوخي
.نوناقلا اذه

،مــهــماــهــم ةسرامم راــطإ يف ،ةــطــلسلا يشتــفــم نــكـــمـــي
.ةيمومعلا ةوقلا ةدعاسم بلط

تاـــــفــــــــــلاــــخـــملا ةــــنــــياـــــعــــــم نـــــــع بــــترــــتــــي:٩٢١ ةداـــملا
هيف نلعي رضحم دادعإ نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
،ةـــفـــلاـــخملا بكـــترـــم باستـــناو ،ةــــطــــلسلا شتــــفــــم باستــــنا

لصفملا فصوـــلاو ،اـــهـــناـــكـــمو ةذـــخـــتملا ةـــبـــقارملا خــــيراــــتو
.اهب يلدأ يتلا تاحيرصتلاو ،اهتنياعم تمت يتلا عئاقولل

.تابثإ رصنع وأ ةقيثو يأب رضاحـملا قافرإ متي

ةيئاضقلا ةطرشلا طباض لبق نم رضحـملا عيقوت متي
.ةفلاخملا بكترم لبق نم كلذكو ،ةطلسلا يشتفم وأ

ىلإ راشي ،ةفلاخملا بكترم عيـــقوــــت ضـــــفر ةــــلاــــح يفو
.رضحـملا يف كلذ

تبـثــي ىــتــح ةــيــنوــناــق ةــيــجــح رضحـملا اذــهــل نوـــكـــيو
.ريوزتلاب هيف نعطلا وأ سكعلا

ىلإو ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا ليكو ىلإ لسريو
.ةعاس )2٧( نيعبسو نيتنثا زواجتت ال ةدم لالخ ةطلسلا

يناثلا عرفلا
ةيرادإلا تابوقعلا

يدؤي ،ةيئازجلا تابوقعلاب لالخإلا نود:٠3١ ةداملا
صوصنملا نييووــنـــلا ناـــمألاونــمألا ماــكــحأ ةاــعارــم مدـــع
ىلإ ،هـقـيـبـطـتـل ةذـخـتملا صوصنـلاو نوــناــقــلا اذــه يف اــهــيــلــع
: ةيتآلا ةيرادإلا تابوقعلا ضرف

،راذعإلا –

،صيخرتلل تقؤملا بحسلا –

.صيخرتلل يئاهنلا بحسلا –
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ةلاح يف ،ةينمألا ةزهجألاو ةطلسلل يروفلا مالعإلا –
وـــــحـــــنــــــلا ىلع ،يعاــــــعشإ ردصم وأ ةــــــيووــــــن داوــــــم فاشتــــــكا
،نوناقلا اذه نم٣٣ ةداملا يف هيلع صوصنملا

ىلع ثداـــح وأ ثدـــح يأب ةـــطـــلسلـــل يروـــفـــلا غالــــبإلا –
.نوناقلا اذه نم2٠١ ةداملا يف هيلع صوصنملا وحنلا

ةطلسلا يشتـفـــم ةـــمــــهــــم قــيــــعـــــي نـــــم لـــــك:44١ ةداملا
صوصنملا تابوقعلل ضرعتي ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضو
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع

ةدافتسالا فدهـتــســـي ئطاــــخ حـــيرـــصـــت يأ:٥4١ ةداملا
بقاعي ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا صيخارتلا نم
نوناق يف اهيلع صوصنملا بذاكلا حيرصتلا تابوقعب هيلع
.تابوقعلا

ايئازج الوؤسم يونعملا صخشلا ربتعي:64١ ةداملا
طورشلــل اــقــفو نوــناــقـــلا اذـــه اـــهددـــح يتـــلا تاـــفـــلاـــخملا نـــع
.تابوقعلا نوناق نم رركم١٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

تايفيكلل اعابتا ةبوقعلل يونعملا صخشلا ضّرعتيو
اقفو ،رمألا مزل اذإو ،رركم8١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا
.تابوقعلا نوناق نم2رركم8١ ةداملل

تبث يذـلا يعــيـــبـــطلا صــــخــــشلا ضّرعـــتـــي:74١ ةداملا
ةدــع وأ ةــبوــقــعــل ،نوــناــقـــلا اذـــه عوضوـــم ةـــفـــلاـــخمل هـــباـــكـــترا

.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنم ةيليمكت تابوقع

،موقي نم لك ةقحتسملا ةبوقعلا نم ىفعي:٨4١ ةداملا
تافلاخملا ىدحإ ذيفنت ةلواحم وأ ذيفنت يف عورشلا لبق
وأ ةيرادإلا تاطلسلا غالبإب ،لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا
.كلذب ةيئاضقلا

ءدـــب دـــعــــب ،ببـــســــت اذإ فصــــنلا ىلإ ةبوقــــعلا ضّـفـــــختو
هئاكرشو ةفلاخملا بكترم لاقتعا يف ،ةيئازجلا تاعباتملا

.ةفلاخملا سفن يف

نوناقلا اذه يف ةررقملا دبؤملا نجسلا ةبوقع لدبتست
.ةنس )٠2( نيرشع ىلإ تاونس )٠١( رشع ةدمل نجسلاب

حنجلا نم ّيأ باكترا ةلواحم ىلع بقاعي:٩4١ ةداملا
تاـــبوـــقـــعـــلا سفــــنــــب نوــــناــــقــــلا اذـــــه يف اــــهـــيـــلــــع صوــــصنملا
.تافلاخملل يلعفلا باكترالا ةلاح يف ةررقملا

رشع عساتلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةيوونلا تآشنملا ليغشت صيخارت ربتعت:٠٥١ ةداملا
 .ةبستكم ،نوناقلا اذه رشن خيرات دنع ،ةمئاقلا

ةطلسلل ةينعملا تآشنملا ولغشم حّرصي نأ بجيو
.تآشنملا هذهب

تاونس )٥( سمخ نــــم سبحلاب بقاـــعـــي:٨3١ ةداملا
راــــنـــيد نييالم ةسمخ نـــــم ةمارـغـبو ،تاونس )٠١( رـــشـــــع ىلإ
،)جد٠٠٠.٠٠٠.٠١( رانيد نييالم ةرشع ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٠.٥(
 : يتأي امـب ،بولطم صيخرت نودب موقي نم لك

،ةيوون ةأشنم ليغشت –

،ةعشم رداصم وأ ةيوون داوم ةزايح –

،ةيوونلا ةقاطلا مادختسا فدهب ةطشنأ ةسرامم –

وأ لزانت وأ روبع وأ ريدصت وأ داريتساب مايقلا –
رداصمل وأ ةيوون داومل ،لاكشألا نم لكش يأب ،ليوحت

،ةنّيؤملا تاعاعشإلا

،ةعشم رداصم وأ ةيوون داوم لقنب مايقلا –

داوملا ىلع لزانتلاب مايقلا وأ ليوــــحت وأ مادختسا –
،ةيوونلا

.ةئيبلا يف ةعشملا داوملا حرط –

سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:٩3١ ةداملا
ىلإ)جد٠٠٠.٠٠٠.١( راـــــــنـــــــــيد نوـــــــيــلم نم ةــــمارـغـبو ،تاوـنــس )٥(
تاططخم رشني نـــم لــــك ،)جد٠٠٠.٠٠٠.2( راـــنـــيد ينوـــيـــلـــــم
يووــنــلا نــمألاــب ةــقــلــعــتملا تاــموــلـــعملا وأ ةـــيداملا ةـــياـــمحلا

اذه نم٩2 ةداملا يف ةروكذملا ”ةيّرس“ ةفنصملا يعاعشإلاو
.نوناقلا

ثالث ىلإ )2(نيتنس نم سبحلاب بقاعي:٠4١ ةداملا
ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم نم ةمارغبو ،تاونس )٣(
،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،)جد٠٠٠.٠٠٠.2( راــــنـــيد ينوـــيلـــم
تاــناــمضلا مدــقــي مــل وأ نيمأت باــتــتــكاــب مــقــي مـــل لـــّغشم لـــك
.نوناقلا اذه نم٥١١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيلاملا

)٣( ثالث ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب بقاعي:١4١ ةداملا
ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٠.2( رانيد ينويلم نم ةمارغبو ،تاونس

نيتاه ىدـــحإـــــب وأ،)جد٠٠٠.٠٠٠.٤( راـــــنـــــيد نيــــــيالـــــم ةــــعــــــبرأ
: يتأي امـب مازتلالا فلاخي نم لك ،نيتبوقعلا

ةــيووــنــلا داوملاــب ةصاـــخ ةـــيـــبساحــــم رــــتاــــفد كسم –
،نوناقلا اذه نم8٠١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

يف هيلع صوصنملا ةعشملا رداصملل درج كسم –
.نوناقلا اذه نم٥8 ةداملا

،)2( نيتنس ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب بقاعي:٢4١ ةداملا
فلأ يتئام ىلإ )جد٠٠٠.٠٠١( رانيد فلأ ةئام نم ةــمارــــغــــبو
افلاخم ةيوون ةأشنمىلإ للستي نم لك ،)جد٠٠٠.٠٠2( رانيد
.لوخدلا دعاوق

،)2( نيتنس ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب بقاعي:34١ ةداملا
فلأ يتئام ىلإ )جد٠٠٠.٠٠١( رانيد فلأ ةئام نم ةــمارــــغــــبو
: يتأي امـب موقي ال نم لك ،)جد٠٠٠.٠٠2( رانيد
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يف ةقلطملا ماســـجألا ليـــجـــســـت ةـــيـــقاـــفـــتا ىضـــتـــقـــمبو–
ةنس رياني٤١ يف كرويويـــنب ةعّقوــــملا ،يــــجراـــــخلا ءاـــضـــفـــلا

يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا اهيلع تقدص يتلا٥٧٩١
١١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤملا8٦٤-٦٠ مقر
،٦٠٠2 ةنس ربمسيد

٤ يف خّرؤملا١٠-8٩ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قّلعتملاو8٩٩١ ةـــنس وـــياــــم٠٣ قـــــفاوملا٩١٤١ ماـــــع رـــــفص

لّدــعملا ،هــلــمــعو هــمــيــظــنــتو ةـــلودـــلا سلـــجـــم تاصاصتـــخاـــب
،مّمتملاو

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا

ناضمر٠2 يفخّرؤملا8٥-٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ناضمر٠2 يفخّرؤملا٩٥-٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

نابعش٣2 يفخّرؤملا٧٠-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تانيمأتلاب ّقلعتملاو٥٩٩١ ةنس رياني٥2 قفاوملا٥١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج٩١ يفخّرؤملا٠١-٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قّلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩١ قـــفاوملا٤2٤١ ماـــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىدامج٥ يفخّرؤملا٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قّلعــتملاو٤٠٠2 ةــــنس ويــــنوــــي٣2 قــــفاوــــــملا٥2٤١ ماـــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

يذ٣١ يفخّرؤملا٠2-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قّلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا

ةيمنتلا راطإ يف ثراوكلا رييستو ىربكلا راطخألا نم ةياقولاب
،ةمادتسملا

رفص8١ يفخّرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩2٤١ ماع
،ةيرادإلاوةيندملا تاءارجإلا

عيبر8١ يفخّرؤملا١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لّوألا
رـــيوـــطـــتـــلاو يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلا لوـــح يهــــيــــجوــــتــــلا نوــــناــــقــــلا
،يجولونكتلا

نابعش٤2 يفخّرؤملا٤٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

تاعاعشإلا رداصم يلّغـــشــــم ىلـــع نّيعـــتـــي:١٥١ ةداملا
ةــقــباــطــم ،نوــناــقــلا اذــه ناـــيرس ءدـــب خـــيراـــت دـــنـــع ،ةـــنـــّيؤملا

لجأ يف ،نوناقلا اذه ماكحأ عم اهلالغتسا طورشو مهتآشنم
.تاونس )٣( ثالث هاصقأ

تايحالصب ةيرذلا ةقاطلا ةظفاحم علطضت:٢٥١ ةداملا
.اهبيصنت نيح ىلإ ةطلسلا

ةـــــيرذـــلا ةـــــقاــــطــــــلا ةـــــــظـــفاـــحـــم رــــمـــتــــــــســــت:3٥١ ةداملا
قــلــعــتــي اــمــيــف ،تقؤم لــكشب ،ةــيــلاحلا ماــهملاـــب عالـــطضالاـــب
ةسسؤملا بيصنـــت نيح ىلإ ةـــعشملا تاـــياـــفــــنــــلا رــــيــــيستــــب
.ةعشملا تايافنلا رييستب ةفلكملا ةيمومعلا

يميظنتلا عباطلا تاذ صوصـنلا ىقــــبـــــت:4٥١ ةداملا
لخدت يتلاو نوناقلا اذهرودص خيرات دنع اهب لومعملا

صوصنلا رودص نيح ىلإ لوعفملا ةيراس ،هقيبطت لاجم يف
.اهلحم ّلُحَت يتلا

،نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت:٥٥١ ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع ،ءاضتقالا دنع

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناــــقلا اذــــه رـــشنـــي:651 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٠44١ ماع ةدعقلا يذ4١ يفخّرؤم6٠-٩١مقر نوناق
.ةيئاضفلا تاطاشنلاب قلعتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي7١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)٦ ةرقفلا(2٠١ داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و )2 ةرقفلا(٣٤١و٠٤١و8٣١و٦٣١و

ةـــــمــــظــــنـــملا ئداـــبـــملا لوــــح ةدــــهاـــعـــملا ىضـــتـــقـــمبو–
ءاضفـــلا لاــــمــــعــــتساو ثحــــبــــلا لاــــجــــم يف لودــــلا تاــــطاشنــــل
يتــلا ،ىرــخألا ةــيــكـــلـــفـــلا ماسجألاو رـــمـــقـــلا هـــيـــف امب يجراخلا

رياني٧2 يف نطنشاوو وكسومو ندنلب عيقوتلل تحتف
موسرملا بجومب رــــــــئازجلا اــــــــهــــــــيـــــــــلإ تمضناو ،٧٦٩١ ةــــــنس

2١٤١ ماع لوألا عيبر٩١ يف خّرؤملا2٤٣-١٩ مقر يسائرلا
،١٩٩١ ةنس ربمتبس82 قفاوملا

رارضألا نع ةيلودلا ةيلوؤسملا ةيقافتا ىضتقمبو–
وكسومو ندنلب ةعقوملا ،ةيئاضفلا ماسجألا اهثدحت يتلا

اــهــيـــلـــع تقدص يتـــلا ،2٧٩١ ةــــنس سراــــم٩2 يف نــــــــطشاوو
يف خّرؤملا٥22-٦٠ مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا

 ،٦٠٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٧2٤١ ماع ىلوألا ىدامج82
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دتمت يـتــلا ةــيــلـــمـــعـــلا: يئاضفلا مسجلا يف مكحتلا–
.ةمهملا ءاهتنا نالعإ ةياغ ىلإ قالطإلا ةيلمع ةياهن نم

: ةقلطملا ةلودلا–

قالــــطإ رـــــــــمأــــب لـــفـــــــــكـــتـــت وأ قـــــــــلـــطــــت يـــتــــلا ةــــلودــــلا•
وأ ،يئاضف مـــســـج

مسج اهتآشنم نم وأ اهميلقإ نم قلطي يتلا ةلودلا•
 .يئاضف

ةــــباـــصإلا وأ ةيرشبلا حاورألا يف ةراـــســـخلا: ررضلا –
وأ ،ةئـــيـــبلاـــب وأ ةـــحــــصلاـــب ىرـــخأ رارـــضأ يأ وأ ةيصـــخـــــــشــلا
تاكلتمم وأ ةلودلا تاكلتممب قحلي يذلاررضلا وأ ةراسخلا
تامظنملا تاكلتمم وأ ،نييونعملا وأنييعيبطلا صاخشألا
.ةيلودلا ةيموكحلا

يرصحلا راكتحالا نم ةيئاضفلا تاطاشنلا:٥ ةداملا
.ةلودلل

يف ىعدت يتلا ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا:6 ةداملا
ةساــيسلا ذــيــفـــنـــتو رّوصت ةادأ يه ،”ةـــلاـــكوـــلا“ صنـــلا بلص

.ةيئاضفلا تاطاشنلا ريوطتو ةيقرتل ةينطولا

ةيئاضفلا تاطاشنلاب ةقلعتملا جماربلا ةلاكولا ريدت
ةـــلصلا تاذ تاـــعاـــطـــقـــلا كارشإب ،ةــــجاحلا دــــنــــع ،اــــهذــــفــــنــــتو
.يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلاب

ماهمو ةعيبطل ةددحـملا ةيميظنتلا صوصنلا ىقبت
 .لوعفملا ةيراس ةلاكولا ميظنتو تايحالصو

: ةلاكولا ثدحتست:7 ةداملا

ةـيرشبـلا تاردـقـلا رـيوـطـتو نـيوـكـتـل ةصاـخ لـكاــيــه–
،ةيئاضفلا تاطاشنلا نيمثتو

ريوطتلاو يملعلا ثحـبلاب ةصاـــــخ ةينادــــيــــم تادــــحو–
نيتـيـحاـنـلا نـم ةـيـئاضفـلا ماسجألا لالـغـتساو يجوــلوــنــكــتــلا
.ةيقيبطتلاو ةيتايلمعلا

دنع ،٧و٦ نيتداملا قيبطت تايفيك ددحت:٨ ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا

يناثلا لــصــفـلا
ةيئاضفلا ماسجألا ليجست

لجس ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا ىدل أشني:٩ ةداملا
.ةيئاضفلا ماسجألا ليجستل ينطو

ماسجألا ليجستل ينطولا لجسلا يف لجست:٠١ ةداملا
يتلا ةيئاضفلا ماسجألا ،هالعأ٩ ةداملا يف روكذملا ةيئاضفلا

.ةقلطملا ةلودلا رئازجلا نوكتو يجراخلا ءاضفلا يف قلطت

لاّوش8١ يفخّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قّلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لــصــفـلا
ةـماع ماكحأ

دعاوقلا ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
.ةيئاضفلا تاطاشنلا ةسراممب ةقلعتملاةماعلا

مارتحا لظ يف ةيئاضفلا تاطاشنلا سرامت:٢ ةداملا
: ةيتآلا ئدابملا

ةيمنتلل ةمدخ يجراخلا ءاضفلل يملسلا مادختسالا–
،عمتجملا هافرو ةمادتسملا

ةماعلا ةحصلا ةيامحو تاكلتمملاو صاخشألا نمأ–
ةـيــنــطو ةــيداصتــقا - ةــيــعاــمــتــجا ةــيــمــنــت لــجأ نــم ةــئيــبــلاو
،ةمادتسم

.رئازجلل ةيلودلا تامازتلالا مارتحا–

ةساردلا تاطاشن يه ةيئاضفلا تاطاشنلا:3 ةداملا
نارـــيـــطـــلاو قالـــطإلاو رـــيوـــطـــتـــلاو عـــيـــنصتـــلاو مـــيـــمصتــــلاو
.اهتدوعو ةيئاضفلا ماسجألا يف مكحتلاو هيجوتلاو

: يتأي امب نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي:4 ةداملا

: يئاضفلا مسجلا–
راسم ىلع هقالطإ مت وأ قالطإلل هجوم مسج لك - )أ

،يضرألا رادملا ءارو  ام ةهجو ىلإ وأ ضرألا لوح يرادم

روكذملا راسملا ىلع مسج قالطإل مدختست ةلآ لك - )ب
ىلع ،ايئاضف امسج اضيأ ةلآلا هذه ربتعتو .)أ( ةطقنلا يف

يتــلــحرــم يف ةدــيــفــم ةــلوــمــح نودــب لــمــعــت اـــهـــنأ نـــم مـــغرـــلا
،اهدامتعاو اهريوطت

نيتطقنلا يف هيلإ راشملا مسجلل نوكم رصنع لك - )ج
.هالعأ )ب(و )أ(

جامدإو بيكرتو جاتنإ تايلمع: ريوطتلاو عينصتلا–
،لقنلا كلذ يف امب ةيئاضفلا ماسجألا رابتخاو

وأ عــــضوـــل ةهـــجوـــملا تايـــلـــمـــعلا عوـــمــــجــــم: قالطإلا–
ةدوجوم ةهجو يف وأ رادملا يف يئاضف مسج عضو ةلواحم

دـــمـــعــــتملا لاــــعشإلا دــــنــــع أدــــبــــت يتــــلاو يجراخلا ءاضفــــلا يف
نع يئاضفلا مسجلا لصفي امدنع يهتنتو قالطإلا ةبكرمل
.ةبكرملا كلت

: ةيئاضفلا ماسجألا هيجوتو ناريطلا تايلمع–
،ناريطلا طورشب وأ ،رادملا يف عضولاب ةلص تاذ ةيلمع لك
،يجراخلا ءاضفلا يف يئاضفلا مسجلا روطتب وأ ةحالملاب وأ

.هراسم وأ هرادم حيحصت وأ ةبقارم وأ رايتخا لثم
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عبارلا لصفلا
ةيلوؤسملا

ةـــياـــمـــــــحو نــــمألا رــــــيــــــبادـــتــــب لالـــــخإلا نود:٨١ ةداملا
،ةصتــخملا نــمألا حــلاصم ذــخـــتـــت ،تاـــكـــلـــتـــمملاو صاـــخشألا
رصانعلا دحأ وأ يئاضف مسج لك ىلع ةيظفحتلا ريبادتلا
غـلــبــتو ،يرــئازجلا مــيــلــقإلا يف هــيــلــع روــثــعــلا مت هــل ةــنوــكملا
 .كلذب ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا

ةيرئازـــجلا ةــــيــــئاضـــــفلا ةــــلاــــــكولا رـــــشاـــــبـــــت:٩١ ةداملا
ةدحتملا ممألا ةمظنمل ماعلا نيمألا مالعإل ةمزاللا تاءارجإلا

رصاــنــعــلا وأ يئاضفــلا مسجلا كلمت يتـــلا ةـــقـــلـــطملا ةـــلودـــلاو
.يرئازجلا ميلقإلا يف هيلع روثعلا مت يذلا هل ةنوكملا

،٩١و8١ نيتداملا قيبطت تايفيك ددحت:٠٢ ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلادنع ،هالعأ

رارضألا حالصإو اياحضلا قوقح ظفح بجي:١٢ ةداملا
.ةقلطملا ةلودلا ىلإ هتداعإ لبق يئاضفلا مسجلا اهثدحأ يتلا

مسج عاجرإو عاجرتسا فيراصم لمحتت:٢٢ ةداملا
ةلودلا ،هل ةنوكملا رصانعلا وأ ةيبنجأ ةلودل عبات يئاضف
.كلذب ةينعملا

،اياحضلا ضيوعتو ررضلا مييقـــت ىرــــجـــــي:3٢ ةداملا
ةــيــقاــفــتال اــقــفو ،ةــيــبــنــجألا ةــلودــلاو ةـــيرـــئازجلا ةـــلودـــلا نيب
ماسجألا اــــهــــثدحت يتـــــلا رارضألا نـــــع ةـــــيـــــلودـــــلا ةـــــيـــــلوؤسملا
: امدنع ،ةيئاضفلا

ةــــلودــــلا فرـــــط نـــــم لـــــجسم يئاضف مسج ببستـــــي–
،بناجأ اياعرل وأ ىرخأ ةلودل ررض يف ةيرئازجلا

ةيبنجأ ةلود فرط نم لجسم يئاضف مسج ببستي–
.نييرئازج اياعرل وأ ةيرئازجلا ةلودلل  ررض يف

نم لجسم يئاضف مسج ببستي امدنع :4٢ ةداملا
ىلع نييرئازج نينطاومل ررض يف ةيرئازجلا ةلودلا فرط

عيرشتلل ضيوعتلاو ررضلا مييقت عضخي ،ينطولا ميلقإلا
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو

سماخلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

تاطاــــشــــنلا ىلــــع نوـــناــــقلا اذـــــه قـــبـــطـــــي ال:٥٢ ةداملا
.ينطولا عافدلا تاجايتحاب ةقلعتملا ةيئاضفلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناــــقلا اذــــه رـــشنـــي:6٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

نع ،ةجاحلا دنع ،لجسلا يف ليجستلا تايفيك ددحت
.ميظنتلا قيرط

ماسجألا ليجستل ينطولا لجسلا يف لجست:١١ ةداملا
: ةيتآلا تامولعملا ،ةيئاضفلا

،يئاضفلا مسجلا كلام–

قالــــطإ ةــــلاــــح يف( ةــــقــــلــــطملا لودــــلا وأ ،ةــــلودــــلا مسا–
،)كرتشم

،يئاضفلا مسجلا ليجست مقر–

،هنم قلطأ يذلا ناكملا وأ ميلقإلاو هقالطإ خيرات–

ةيدقعلا ةرتفلا كلذ يف امب ،ةيساسألا هرادم ملاعم–
،ضيضحلاو جوألاو ليملاو

،هتفيظوو يئاضفلا مسجلا فصو–

.ةيرورض ربتعت ةيفاضإ ةمولعم لك–

١١ ةداـــملا يف ةروــــكذــملا تاــــمولـــعــــملا غّلبــــت:٢١ ةداملا
ماكحأل اقبط ،ةدحتملا ممألا ةمظنمل ماعلا نيمألا ىلإ ،هالعأ
يف ةقلطـملا ماـــســـجألا لـــيـــجـــســـت ةـــيـــقاـــفــــتا نــــم٤و٣ نيتداملا
.يجراخلا ءاضفلا

ثلاثلا لصفلا
ثراوكلا رييستو ةيئاضفلا راطخألا نم ةياقولا

اذه موهفم يف ،يئاضفلا رطـخلاــــب فــــصوـــي:3١ ةداملا
صاخشألا وأ ةحصلاب ةراض راثآ عوقو لامتحا لك ،نوناقلا
.ةيئاضفلا تاطاشنلا لعفب ةئيبلا وأ تاكلتمملا وأ

راطـخألا نـــم ةياــــقوــــلل تاـــطـــطـــخــــم ثدــــحت:4١ ةداملا
.اهعوقو دنع رارضألا ةحفاكمو ةيئاضفلا

راطـخألا نـــم ةياــــقوــــلل تاـــطـــطـــخــــم دّدــــحت:٥١ ةداملا
ةـظـقـيـلاـب ةـقـلـعـتملا تاـيـلآلاو تاءارـجإلا عوـمـجـم ،ةـيـئاضفــلا

ةباصإلل ةيلباقلا نم دحلل رخست يتلا لئاسولا اذكو راذنإلاو
ةلاح يف ةبترتملا راثآلا نم ةياقولاو يئاضفلا رطخلا ءازإ

.هعوقو

دنع ثراوكلا ةحفاــكـــم تاـــطـــطـــخــــم دّدــــحت:6١ ةداملا
حمست يتلا لئاسولا اذكو هتايلآو لخدتلا ميظنت ،اهعوقو
صاـــــخشألا ةــــــياــــــمــــــحو يئاضفــــــلا رــــــطخلا يف مــــــكــــــحــــــتــــــلاــــــب
.ةئيبلاو تاكلتمملاو

لومعملا ةيعيرشتلا ماكحألاب لالخإلا نود:7١ ةداملا
ةياقولا ريبادت حضوت ،ةعقوتملا راطخألا ساسأ ىلعو ،اهب
عوقو دنع هتايلآو لخدتلا ميظنتو ةيئاضفلا راطخألا نم
بجومب اــهــيــلــع ةــقــفاوملاو اــهدادــعإ تاــيـــفـــيـــك اذـــكو ،رارضألا

 .موسرم
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ماع ةدعقلا يذ٨١ يفخّرؤم7٠٢–٩١ مقر يسائر موسرم
نوناقلا نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي١٢ قفاوملا٠44١
.نييركسعلا ةاضقلاب صاخلا يساسألا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةلودلا سيئر ّنإ
،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب
2٠١و )٦و2و١(١٩ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و )٦ ةرقفلا(
١2 يف خّرؤملا١١–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–

نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس٦ قفاوملا٥2٤١ ماع بجر
،هنم٥٣ ةداملا اميسال ،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص٦2 يف خّرؤملا82–١٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧٩١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١٩٣١
،هنم١١ ةداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا

ةجحلا يذ8١ يف خّرؤملا٥٠–٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا2٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناـقـلا نـمضتملاو٦٠٠2 ةـنس رــيارــبــف82 قـــفاوملا٧2٤١
اميسال ،مّمتملا ،نييركسعلا نيمدختــســـملل ماـــــعلا يـــساــــسألا
،هنم٤ ةداملا

خّرؤملا٤٣١–8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر٠٣ يف

ينــطوــلا شيــجــلــل نيلــماــعــلا طاـــبضلا دـــيـــنجت طورش ددـــحـــي
،مّمتملاو لّدعملا ،يبعشلا

خّرؤملا٧١٣–٣١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٣١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٠١ يف

،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهم ددحي يذلا
ةقبطملا ةيميظنتلا ماكحألا عومجم ىلع عالطالا دعبو–

،ينطولا عافدلا ةرازو يف
:يتأي ام مسري
خّرؤملا82–١٧ مقر رمألا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةداملا

نمضتملاو١٧٩١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١٩٣١ ماع رفص٦2يف
١١ ةداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا نوناق
٧2٤١ ماــــــع مّرحــــــم٩2 يف خّرؤــــملا2٠–٦٠ مـــــقر رـــــمألاو ،هنم
يساسألا نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا
٤ ةداملا اــمــيسال ،مــّمــتملا ،نييرــكسعــلا نيمدــخــتسمــلــل ماــعــلا

ةينوناقلا ماـــــكـــــحألا دـــــيدحت ىلإ موسرملا اذـــــه فدـــــهــــــي ،هــــــنــــــم
.نييركسعلا ةاضقلا ىلع ةقبطملا ةصاخلا ةيساسألا

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

: ـب موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٢ ةداملا

بترلا فلتخم نم طابضلا:نويركسعلا ةاضقلا–
ءاضقلل  ايلعلا ةسردملا نم ءاضقلا ةداهش ىلع نولصاحلا
ةــيــئاضقــلا تاــهجلا ىوــتسم ىلع مــهــلــمــع نوسراــمـــي نـــيذـــلا
.ةيركسعلا

ةاـــــضقلا لــــك مـــــضي يذــــلا ينوناـــــقلا راــــطإلا :كـــلــــسلا–
،ينهملاو يركسعلا ّملسلا يف بترلا فلتخم نم نييركسعلا
.ةصاخلا ةيساسألا ةينوناقلا ماكحألا سفنل نيعضاخلا

نييركسعلا ةاضقلا مضي يذلا ينوناقلا راطإلا :ةئفلا–
.ةينهملا تاطاشنلا سفن نوسرامي نيذلا

.ةينهملا بتارملا فلتخم:ةبترملا–

لكايهلا جراخ لمعلا نييركسعلا ةاضقلا نكمي :3 ةداملا
2٠–٦٠ مقر رمألا ماكحأل اقبط ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا
٦٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا٧2٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا

ةرازو يف اهب لومعملا ةيميظنتلا ماكحألاو ،هالعأ روكذملاو
 .ينطولا عافدلا

نيتئفلا ىدحإ ىلإ نويركسعلا ةاضقلا يمتني:4 ةداملا
:نيتيتآلا

فئاظولا لمشت يتلا ،ةباينلل نييركسعلا ةاضقلا ةئف–
: ةيتآلا بصانملاو

،يركسع ماع بئان*

،دعاسم يركسع ماع بئان*

،ةيروهمجلل يركسع ليكو*

،ةيروهمجلل يركسع ليكو بئان*

.تابوقعلا قيبطت يضاق*

،قيقحتلل ةيئاضقلا تاهجلل نييركسعلا ةاضقلا ةئف–
: ةيتآلا بصانملاو فئاظولا لمشت يتلاو

،ماهتالا ةفرغ وضع*

.يركسعلا قيقحتلا يضاق*

بتارملا ،ةباينلل نييركسعلا ةاضقلا ةئف لمشت:٥ ةداملا
:ةيتآلا

،ةيركسعلا ةماعلا ةباينلا سيئر–

 ،ةيركسعلا ةماعلا ةباينلا سيئرل لوألا بئانلا–

 ،ةيركسعلا ةماعلا ةباينلا سيئر بئان–

 ،ةيركسعلا ةباينلا سيئر–

ةّيميظنتميسارم
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 ،ةيركسعلا ةباينلا سيئرل لوألا بئانلا–

.ةيركسعلا ةباينلا سيئر بئان–

تاـــهـــجلل نييركــــسعلا ةاـــــضقلا ةئــــف لـــمـــشــــت :6 ةداملا
: ةيتآلا بتارملا ،قيقحتلل ةيئاضقلا

 ،راشتسم–

 ،نييركسعلا قيقحتلا ةاضق ديمع–

 ،لوألا يركسعلا قيقحتلا يضاق–

.يركسعلا قيقحتلا يضاق–

يناثلا لصفلا
ينهملا راسملا

لوألا  عرفلا
دينجتلا

ةرشابم امإ نييركســعلا ةاضـــــقلا دينـــــجت متــــي:7 ةداملا
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةقباسملا قيرط نع

ةــقـــباسملا قـــيرـــط نـــع اـــمإو ،ةـــحوـــتـــفملا بصاـــنملا دودـــح يف
.يبعشلا ينطولا شيجلا طابض نمض نم ةيلخادلا

ةبلطك ،رشابملا دينجتلل نوحشرتملا عضخي :٨ ةداملا
2٠–٦٠ مقر رمألا بجومب ةددحملا طورشلا ىلإ ،نيلماع طابض

٦٠٠2 ةنس رياربف82  قفاوملا٧2٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا
نأ بجيو ،هب لومعملا ميظنـــتلا بـــجوـــمبو ،هالـــعأ روـــكذـــملاو
ةداـهش نـيزـئاـحو اـيروـلاــكــبــلا ةداــهش ىلع نيلصاــح اوــنوــكــي
 .اهلداعت ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،قوقحلا يف سناسيللا

قيرط نع دينجتلل نيحشرتملا طابضلا ىلع بجيو
لوأ مزالم ةبترب ،لقألا ىلع ،اونوكي نأ ،ةيلخادلا ةقباسملا

ةداـــــهش نـــــيزـــــئاـــــحو اـــــيروـــــلاـــــكـــــبـــــلا ةداـــــهش ىلع نيلصاــــــحو
.اهلداعت ةداهش وأ ،لقألا ىلع ،قوقحلا يف سناسيللا

ةاضقلا كلس يف لوبــــقلا ةـــقباـــســـم مّظنـــت:٩ ةداملا
ددحي ينطولا عافدلا ريزو نم ررقم بجومبنييركسعلا

اـــهـــيـــف ةـــكراشملا طورشو ،ةـــحوـــتـــفملا بصاـــنملا ددـــع هــــيــــف
 .كلذ تايفيكو اهئارجإ خيراتو

خـــيراـــت نـــم ،لـــقألا ىلع ،رـــهش لـــبـــق ةـــقــــباسملا نــــلــــعــــت
:يتأي ام نمضتتو ،اهميظنت

،ةينوناق داوم لوح يباتك ناحتما–

.ماع عوضوم لوح ةشقانم نمضتي يهفش ناحتما–

يناثلا عرفلا
نيوكتلا

نيوكت ىلإ نولماعلا طابضلا ةبلطلا عضخي:٠١ ةداملا
ةرازو يف هب لومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحي يلوأ يركسع
مزالم ةبترب مهتيمست متت كلذ رثإ ىلعو ،ينطولا عافدلا
.لوأ

يركسعلا نيوكتلا اوهنأ نيذلا طابضلا لوازي :١١ ةداملا
،ةيلخادلا ةقباسملا قيرط نع مهلوبق مت نيذلا طابضلاو يلوألا

 .ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ىوتسم ىلع يضاقلا نيوكت

حاجنب اولمكأ نيذلا طابضلا ةيمست متت :٢١ ةداملا
ريزو نم رارق بجومب ،يركسع ٍضاق ةفصب يضاقلا نيوكت
.نييركسعلا ةاضقلا كلس يف نوجمديو ،ينطولا عافدلا

نــــيوـــكـــت يف نيــــبسارلا طاــــبــــضلا نييــــعـــت مـــتـــــي:3١ ةداملا
فلتخم ىوتسم ىلع مهتالهؤم بسانت بصانم يف يضاقلا

،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،يبعشلا ينطولا شيجلا لكايه
ةقباسملا قيرط نــــع مــــهدينــــجت مت نــــيذـــــلا طابـــــضلا ّنأ رــــيــــغ
 .يلصألا مهئامتنا لكايه يف مهجامدإ داعي ةيلخادلا

تاساردلا ةعباتم نييركسعلا ةاضقلا نكمي:4١ ةداملا
ططخم راطإ يف ينهملا مهصصختب ةقالع اهل يتلا ايلعلا
.نيوكتلا

ثلاثلا عرفلا
نييعتلا

نييركسعلا نيماـعلا باوـــنــــلا نييــــعـــــت مــــتـــــي :٥١ ةداملا
عافدلا ريزو نم حارتقا ىلع ءانب ،يسائر موسرم بجومب

.ينطولا

بجومب نـــيرــــخآلا نييرــــكسعــــلا ةاضقــــلا نييــــعــــت مــــتــــيو
.ينطولا عافدلا ريزو نم تارارق

عبارلا مسقلا
ةيقرتلاو مييقتلا

ميـيـــقـــت ىلإ نوــــيركســــعلا ةاـــضــــقلا عضــــخـــــي:6١ ةداملا
يونس طيقنت يف مييقتلا اذه دسجتيو ،ةيمّلسلا مهتطلس

 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط يضرع وأ

ةاــضــقــلا ةــيـقرــت يف راـبـتــعالا نيــعــب ذـــخؤـــت :7١ ةداملا
ةـيـمدـقألاـب ةـقــلــعــتملا رــيــياــعملا ،ىلعأ ةــبــتر ىلإ نييرــكسعــلا
.قاقحتسالا اذكو اهيلع لصحتملا ةبترلا يف ايندلا

فلتخم نم لاقتنالا تايفيكو طورش ددحت:٨١ ةداملا
بجومب ،ىرخأ ىلإ ةئف نم رييغتلا اذكو ةينهملا بتارملا

  .ينطولا عافدلا ريزو نم رارق

نم نييركسعلا نيماعلا باونلا مييقت مـــتــــي:٩١ ةداملا
يركسعلا ءاضقلاب فلكملا يزكرملا لكيهلا لوؤسم فرط

.ينطولا عافدلا ةرازو يف

ةفرغ ءاضعأو نييركسعلا قيقحتلا ةاضق مييقت متي
ءاضقلاب فلكملا يزكرملا لكيهلا لوؤسم فرط نم ماهتالا
.ينطولا عافدلا ةرازو يف يركسعلا

نـيدــعاسملا نييرــكسعــلا نيماــعــلا باوــنــلا مــيــيــقــت مــتــي
ماــعــلا بئاــنــلا فرــط نــم ةــيروــهــمــجــلــل يرــكسعــلا لــيـــكوـــلاو
 .يركسعلا

نم ةيروهمجلل نييركسعلا ءالكولا باون مييقت متي
يركسعلا ليكولا يأر ذخأ دعب يركسعلا ماعلا بئانلا فرط
.ةيروهمجلل
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ةيانعلا ءاليإ يركسعلا يضاقلا ىلع نّيعتي :7٢ ةداملا
كولسب كولسلاو لدعلاو صالخإلاب يّلحتلاو هلمعل ةمزاللا
.ةلادعلا ئدابمل يفولاو هيزنلا يضاقلا

يف لصفلا يركـــسعلا يضاـــــقلا ىلــــع نّيعتــــي :٨٢ ةداملا
   .لاجآلا نسحأ يف هيلع ةضورعملا اياضقلا

ّرس نامتك يركـسعلا يضاــقلا ىلــــع نّيعتــــي:٩٢ ةداملا
تافلملاب قلعتت ةمولعم يأ ءاشفإ نع عانتمالاو تالوادملا
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام ،ةيئاضقلا

يأب مايقلا يركســـعلا يــــضاـــقـــلا ىلــــع عنـــمــي:٠3 ةداملا
.ةلادعلا ريس ةلقرع وأ فقو ىلإ يدؤي لمع

نيـــــســـحتيركـــسعلا يضاـــــقلا ىلــــع نّيعتــــي :١3 ةداملا
.اهيف ّنيعي يتلا نيوكتلا جمارب عيمج يف ةكراشملاو هفراعم

عاــــفدــــلا ةرازو يمدــــخــــتسم نــــيوــــكــــت يف كراشي اـــــمـــــك
.ىرخألا ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملاو ينطولا

لك يف يلحتلا يركسعلا يضاقلا ىلع بجي:٢3 ةداملا
ٍضاقك هتفص ةماركو فرشو ىشاـمـــتـــي كوـــلـــســــب ،فورــــظلا

 .يركسع

 عبارلا لصفلا
ةينهملا ءاطخألا

: ًاينهم ًأطخ ربتعي:33 ةداملا

،تالوادملا ّرس ءاشفإ–

ةمجانلا تامازتلالا ةباينلل نييركسعلا ةاـضقلا قرـــخ–
،ةيمّلسلا ةيعبتلا نع

يركسعلا يضاــــقلا فرــــط نـــــم ظفحــــتلا بــــجاو قرـــــخ–
اهفارطأ دحأ عم ةنّيب تاقالع طبرب ،ةيضقلا هيلع ةضورعملا

 ،هدايحو هتيقادصم مدع ضارتفا اهنم رهظي ةيفيكب

صوصنملا تالاحلا يف يحنتلا نع يدمعلا عانتمالا–
،نوناقلا يف اهيلع

اهيلع بترتي يتلا ةيرهوجلا تاءارجإلا دعاوق قرخ–
.ماعلا ماظنلاب وأ ةيدرفلا تايرحلاب وأ عافدلا قوقحب ساسم

قاثيم يف ىرــخألا ةينـــهـــملا ءاـــطــــخألا ددــــحت :43 ةداملا
يزـكرملا لـكـيـهــلا هّدــعــي يذــلا يرــكسعــلا يضاــقــلا تاــيــقالــخأ
عاــفدــلا رــيزو هــيــلــع قــفاوــيو ،يرـــكسعـــلا ءاضقـــلاـــب فـــلـــكملا
.ينطولا

ةطلسلا فرط نم ةينهملا ءاطخألا نياعت :٥3 ةداملا
ةينهملا لاعفألا ةسارد سلجم ىلع لاحتو ،ةلهؤملا ةيمّلسلا

.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط

.مهب صاخلا مييقتلاب نييركسعلا ةاضقلا غيلبت متي

مـيـظـنـتـلـل اـقـبـط نـعـطــلا يف مــهــقــح ةسرامم مــهــنــكــمــيو
.هب لومعملا

ثلاثلا لصفلا
 تابجاولاو قوقحلا

صوصنملا تابجاولاو قوقحلا ىلع ةدايز :٠٢ ةداملا
٧2٤١ ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا2٠–٦٠ مقر رمألا يف اهيلع
ةاضقلا عضخي ،هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا
نوناـقلا اذــــه يف اهـــيلع صوصـــنـــملا ماكــــحألا ىلإ نوـــيركســـعلا
.يساسألا

لوألا عرفلا
قوقحلا

ةلودلا ةيامح نم يركسعلا يضاقلا   ديفتسي:١٢ ةداملا
،تاءادتعالا وأ فذقلا وأ بسلا وأ تاناهإلا وأ تاديدهتلا نم
همايق ءانثأ اهل ضرعتي نأ نكمي يتلا ،اهتعيبط تناك ايأ
ةلاحإلا دعب ىتح كلذو ،اهببسب وأ اهتبسانمب وأ هفئاظوب
 .دعاقتلا ىلع

رارضألا ربج تاعبت ةلودلا لمحتت ،راطإلا اذه يفو
يف اهيلع صوصنملا ريغ تالاحلا نع ةجتانلا ةرشابملا
،فورظلا هذه يفو .يعامتجالا نامضلاب قلعتملا عيرشتلا

هقوقحب ةبلاطملل هيلع ىدتعملا ةيحضلا ّلحم ةلودلا لحت
ةعوفدملا غلابملا در ىلع تاءادتعالا يبكترم نم لوصحللو
  .يركسعلا يضاقلل

ةيامح نم اضيأ يركسعلا يضاقلا ديفتسي :٢٢ ةداملا
هـــنأش نـــم يذـــلا لـــخدـــتـــلا وأ طـــغضلا لاـــكشأ لـــك نـــم ةـــلودـــلا
.هتيلالقتساب ساسملا وأ/و هدايح ىلع ريثأتلا

نع ّالإ الوؤسم يركسعلا يضاقلا نوكي ال:3٢ ةداملا
ةطبترملا ءاطخألا ةيلوؤسم لمحتي الو ،ةيصخشلا هئاطخأ
ةلودلا اهسرامت يتلا عوجرلا ىوعد قيرط نع ّالإ ةنهملاب

.هدض

نمضتي رجأ نم نويركسعلا ةاضقلا ديفتسي :4٢ةداملا
،اهحنم تايفـــيــــكو اهغلابم ددحت ،تاضيوعتو ًايرهش ًابترم
.ميظنتلا قيرط نع

يناثلا عرفلا
تابجاولا

لـــك يف ،يرـكــســــعلا يضاـــــقلا ىلــــــع نّيعتــــــــــــي :٥٢ ةداملا
لك بّنجت هيلع بجيو ،ظفحتلا بجاوب مازتلالا ،فورظلا

،هيلع عنميو .هتيلالقتساو هدايحب سمي فرصت وأ ةهبش
ةضورعملا  ةيضقلا فارطأ عــم تاقالــــع طــــبر ةــــفــــصلا  هذـــهــــب
.هيلع

ردصي نأ يركسعلا يضاقلا ىلع نّيعتي :6٢ ةداملا
ّالإ عضخي الو ،ةاواسملاو ةيعرشلا ئدابمل اقبط هتارارق
. عمتجملل ايلعلا حلاصملا ةيامح ىلع رهسي نأو ،نوناقلل



ـه٠44١ ماع ةدعقلا وذ74٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس ويلوي٥٢ 242424

: يتأي ام مسري

دامتعا٩١٠2 ةنس ةيــنازــــيــــم نـــــم ىغــــلــــي: ىلوألا ةداملا
يف دــّـيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٦٣( راـنــيد نويلم نوثالثو ةتس هردـق
تاقفن“١٩-٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردــق دامــتعا٩١٠2 ةنس ةينازيمل صــصخي:٢ ةداملا
يف دــّــيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٦٣( راـــــنــــيد نوـــيـــلـــم نوـــثالـــثو ةـــتـــس
مقر بابلا يفو ةضايرلاو بابشلا ةرازو رييــــســــت ةيــــنازـــيــــم
.”ةيضايرلا تايعمجلا يف ةمهاسملا- ةيزكرملا ةرادإلا“2٠-٣٤

،ةضايرلاو بابشلا ريزوو ةيلاملا ريزو ّفلكي:3 ةداملا
ةديرـجلا يفرـشني يذلاموسرملا اذه ذيفــنتب ،هصخي اميف لــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرــئازـجلا ةّيروهــمجللةـّيـمسّرلا

٣2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلايذ٢٢ يف خّرؤم٠١٢-٩١ مقر يسائر موسرم
نالعإ نمضتي ،٩١٠٢ةنسويلوي٥٢ قفاوملا٠44١
.ينطو دادح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـلودلا سيئر ّنإ

2٠١و٦-١٩ داومــلا اـــمـــيـــس ال ،روـــتـــــسدـــــلا ىلــــــع ءاـــــنــــــب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و )٦ ةرقفلا(

ليربأ٥2 يف خّرؤملا٥٤١-٣٦ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ينطولا ملعلا تافصاوم ددحي يذلا٣٦٩١ ةنس

يف خّرؤملا٥٦٣-٧٩ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧٩٩١ ةنس ربمتبس٧2 قفاوملا8١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥2
،ينطولا ملعلا لامعتسا طورشب قلعتملاو

سيئر ،يسبسلا دياق يـجابلا ةماخف ةافول ارظنو –
 ،ةيسنوتلا ةيروهمجلا

: يتأي ام مسري

،ماــيأ ةـــثالـــث ةدـــمـــل يـــنــــطو دادــــح نـــلــــعُي: ىلوألا ةداملا
.٩١٠2 ةنسويلوي٥2 نم ءادتبا

ينطولا بارتلا لماك يف ينطولا ملعلا سّكني:٢ ةداملا
صوصنملا امّيسال ،تاسسؤملا يوأت يتلا تايانبلا ىلع
٥2 يف خّرؤـــملا٥٦٣-٧٩ مقر يـــساـــــئرلا موـــــسرــــمـلا يف اهـــيــــلــــع
٧٩٩١ ةنس ربمتــبــــس٧2 قــــفاومـــلا8١٤١ ماـــــع ىـــــلوألا ىدامــــج
.هالعأ روكذملاو

ةـّيـمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرــئازـجلا ةّيروهــمجلل

٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ22يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماـكحأ

دنع ،موسرملا اذه قيبطت تايـفـــيــــك ددـــــحت  :63 ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب ،ةجاحلا

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:73 ةداملا
ةاضقـــلا ىلع ةـــقـــبــــطملا ةــــيــــمــــيــــظــــنــــتــــلا صوصنــــلا ّنأ رــــيــــغ
صوصنلا رودص ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت نييركسعلا
.موسرملا اذهل ةيقيبطتلا

ةـّيـمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٨3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرــئازـجلا ةّيروهــمجلل

١2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ8١يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةدعقلا يذ٠٢ يفخّرؤـــــم٨٠٢-٩١ مــــــقر يـــــسائر موــــسرم
نـــمــضــتـــي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي3٢ قفاوملا٠44١ ماـــــع
بابشلا ةرازورييست  ةينازيم ىلإ دامتعا ليوـحــت
.ةضايرلاو

––––––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

 ،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

2٠١و٦–١٩ داوـــملا اميــــس ال ،روتـــــسدلا ىلـــــع ءاــــنـــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و )٦ ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا٧١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوـملا٠٤٤١ ماـــع يناثلا

  ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج١2 يف خّرؤملا يسائرلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنــــسيفناج82 قـــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــعىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
 ،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يف خّرؤملا٩٣-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنــس يفــناــج82 قــفاوـملا٠٤٤١ ماــع ىلوألا ىدامـج١2
بابشلا رـــيزوـــل ةصـــصـــخملا تادامتـــعالا عــــيزوـــت نـــمـــضـــتـــملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةضايرلاو
٩١٠2،



74  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠44١ ماع ةدعقلا وذ٢٢
2525252525م٩١٠٢ ةنس ويلوي٥٢

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ11 يفخّرؤم يسائر موسرم
يزكرملا ريدملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي41
 .ينطولا عافدلا ةرازوب ةيركسعلا تآشنملل

––––––––––
ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ويلوي61 نم ءادتبا ّنيعي ،9102 ةنس ويلوي41 قفاوملا0441
تآشنملل ايزكرم اريدم ،يدوعس دمحأ ديمعلا ،٩١٠2 ةنس

.ينطولا عافدلا ةرازوب ةيركسعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ11 يفخّرؤم يسائر موسرم
يذيفنتلا نيمألا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوي41
ةيقافتا ذيفنت ةعباتمل ةكرتشملا ةيرازولا ةنجلل

ماغلألا لقنو جاـتــنإو نـــيزـــخـــتو لاـــمـــعـــتـــسا رــــظـــح
.اهريمدتو دارفألل ةداضملا

––––––––––
ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

61 نـــــــــم ءادـــتـــبا نّيــعـــي ،9102 ةـــنـــس وـيـــلوـي41 قــفاوـملا0441
ةنجلل ايذيفنت انيمأ ،ليلج نيسح ديقعلا ،٩١٠2 ةنس ويلوي
لامعتسا رظح ةيقافتا ذيفنت ةعباتمل ةكرتشملا ةيرازولا

.اهريمدتو دارفألل ةداضملا ماغلألا لقنو جاتنإو نيزختو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا بئانلا نييعت نمـــضتي ،9102 ةنـــس ويلوــــي41
يركـــســعلا فاـــنـــئـــتـــسالا سلـــجـــم ىدـــل يرـــكـــســـعلا
.ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب

––––––––––
ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

61 نـــــــــم ءادـــتـــبا نّيــعـــي ،9102 ةـــنـــس وـيـــلوـي41 قــفاوـملا0441
ايركسع اماع ابئان ،ليوط ديرف ديقعلا ،٩١٠2 ةنس ويلوي
ةيركسعلا ةيحانلا / نارهوب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل
.ةيناثلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا بئانلا نييعت نمـــضتي ،9102 ةنـــس ويلوــــي41
يركسعلا فاــنـــئـــتـــسالا ســــلـــجــــم ىدــــل يرـــكـــســـعــــلا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب

––––––––––
ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

61 نـــــــــم ءادـــتـــبا نّيــعـــي ،9102 ةـــنـــس وـيـــلوـي41 قــفاوـملا0441
اماع ابئان ،ةيميالح سودقلا دبع ديقعلا ،٩١٠2 ةنس ويلوي
ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ايركسع
.ةعبارلا ةيركسعلا

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ11 يفخّرؤم يسائر موسرم
بقارملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس وـيـــلوــــي41
.شيجلل ماعلا

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويلوي2 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي41 قفاوملا0441

اماع ابقارم هتفصب ،ينوهرز يجاح ءاوللا ماهم ،٩١٠2 ةنس
.شيجلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــــع ةدـــــعــــقلا يذ11 يفخّرؤــــــــم يساــــــــئر موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي41 قفاوملا
ةعباتمل ةكرتشملا ةيرازولا ةنجلل يذيفنتلا نيمألا
جاتنإو نيزختو لامعتــسا رـــظــح ةـــيقافـــتا ذـــيفنـــت
.اهريمدتو دارفألل ةداضملا ماغلألا لقنو

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
51 نم ءادتـبا ىهـــنـــت ،٩١٠2 ةـــنـــس وـــيـــــلوـــــي41 قــــفاوــــملا0441
انيمأ هتفصب ،يبارغ نسحأ ديقعلا ماهم ،٩١٠2 ةنس ويلوي
ةيقافتا ذيفنت ةعباتمل ةكرتشملا ةيرازولا ةنجلل ايذيفنت
ةداضملا ماــغــلألا لــقــنو جاــتــنإو نـــيزـــخـــتو لاـــمـــعـــتسا رـــظـــح
.اهريمدتو دارفألل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ11 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ويلوي41
يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل يرـكســـعلا ماـــعلا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب

––––––––––

ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
51 نم ءادتبا ىهنت ،9102 ةنس ويلوي41 قفاوملا0441
ابئان هتفصب ،ليوط ديرف ديقعلا ماهم ،٩١٠2 ةنس ويلوي
/ ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجم ىدل ايركسع اماع
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا بقارملا نييعت نمضتي ،9102 ةنس ويلوـي41
 .شيجلل

–––––––––– 

ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويلوي3 نم ءادتبا نّيعي ،9102 ةنس ويلوي41 قفاوملا0441

.شيجلل اماع ابقارم ،يناجوأ ىفطصم ءاوللا ،٩١٠2 ةنس

ةّيدرفميسارم
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ةــــيــــلاـــملاـــب فلـــكـــملا ريزوـــلا ةلـــثـــمم ،ريـــضــــخ ةرـــيـــخ–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيريدملا( ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يداوز داهن–
،)ةبساحملل ةماعلا

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،شيرف نايفس–

ةرازوــل تاــقــفصلــل ةــيــعاــطــقــلا ةــنــجـــلـــلا ةـــناـــمأ ىلوـــتـــي
بئاـن ،يرـمـعـم دـيشر دـيسلا نييـنـهملا مـيــلــعــتــلاو نــيوــكــتــلا

فــيرش دــيسلاو ،اوضع ،تاـــيـــئاصحإلاو طـــيـــطـــخـــتـــلا رـــيدـــم
.افلختسم ،ةبساحملا ريدم بئان ،يدس

٧٣٤١ ماع ةيـناـــثلا ىداـــمـــج٩١ يف خّرؤـــملا رارـــقلا ىغـــلـــي
ءاضعأ نييــعت نــمــضـــتـــملاو٦١٠2 ةـــنـــس سرام82 قــــفاوــــملا
مــيــلــعــتــلاو نــيوـــكـــتلا ةرازوـــل تاقــــفصــــلل ةيــعاـــطـــقلا ةــنـــجـــللا
.نيينهملا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ويام03 قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يفخّرؤم رارق
تارادإلا يلـــثـــمم نييـــــعـــــت نـــمـــضـــتـــي ،٩١٠٢ ةــــــنــــــس
باــعــلأ مــيــظـــنـــت ةـــنجل يف تاـــطـــلسلاو تاـــئيـــهـــلاو
.نارهول ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ناضمر52 يف خّرؤم رارق بجومب
تاــــئـــيـــهـــلاو تارادإلا وـــلـــثـــمم نــّيـــعــــي ،٩١٠2 ةـــنــــس وــــياـــــم03
نم5 ةداملا ماـكـحأل اـقـيــبــطــت ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا تاــطــلسلاو
ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤملا57-71 مقر يذيفنتلا موسرملا

ثادحإ نمضتملاو7102 ةنس رياربف9 قفاوملا8341 ماع
ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل

طسوتملا ضيبألا رحبلا باعــلأ مـــيـــظــنـــت ةنـــــجل يف ،نارــــهول
: نارهوب ةرشع ةعساتلا

: تارازولا ناونعب–

نوؤشلا رـــيزو لـــثمم ،نيمأ دـــمـحـــم ساـــبـــعــــل دــــّيسلا–
،ةيجراخلا

عاــــفدــــلا رــــيزو لــــثمم ،قحلا دــــبــــع يبــــيــــطش دـــــّيسلا–
،ينطولا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

سراــــم١3 قـفاوــملا٠44١ ماــــع بـــجر4٢ يفخّرؤــــم رارــــق
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول تاقفصلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نـّيعي ،٩١٠2 ةنس سرام
٧٤2-٥١  مقر يسائرلا موسرملا نم٧8١و٥8١ نيتداملا ماكحأل
ةنس ربمتبس٦١ قفاوملا٦٣٤١ ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا

تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا مــيــــظنــت نمـــضـــتــــملاو٥١٠2
نيوكتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا يف ،ماعلا قفرملا

 : نيينهملا ميلعتلاو

: نومئادلا ءاضعألا–

نـيوـكـتـلاـب فـلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،يلاصرــب دــمــحــم–
،اسيئر ،نيينهملا ميلعتلاو

ميلعتلاو  نيوكتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،شابد لامج–
،سيئرلل ابئان  ،نيينهملا

ميلعتلاو  نيوكتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،لادج دــمحم–
،نيينهملا

نيوكتلاب فلكملا رــيزوـــلا ةـــلـــثــمم ،ةـــحـــباـــبد ســجرن–
،نيينهملا ميلعتلاو

ةــيــلاملاــب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،ةــخوــخ نــب دـمـــحأ–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،هــللا باج ةنيمي–
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يشيرق دولوم–

: نوفلختسملا ءاضعألا

نــيوــكــتــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،يحـــيش نسحل–
،نيينهملا ميلعتلاو

نــيوــكــتــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،نوـــنـــقز دــمـــحأ–
،نيينهملا ميلعتلاو
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،نواعتلا ةريدم ،ةسيام قفوم ةدّيسلا–

،تاسارد ريدم ،ديشر رصان نب دّيسلا–

،صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ،اضر يمود دّيسلا–

ةماعلا لئاسولاو ةيلاملا رـــيدــــم ،لامــــج ةرامـــع دّيسلا–
،رييستلا ةبقارمو

نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ريدم ،مالعوب ليلب دّيسلا–
،ميظنتلاو

ةمظنأو لاصتالاو مالعإلا ريدم ،ديمح شينرم دّيسلا–
.قئاثولاو يلآلا مالعإلا

: ةياصولا تحت تاسسؤملا ناونعب - ب

ةينطولا ةلاـــكوـــلا لثـــمم ،يدـــيـــهـــم نـــــب يلواــــص دّيسلا–
،بابشلا ةيلستل

نيوكتلل ينطولا دهعملا ةلثمم ،ةبيبح شادق ةدّيسلا–
،نارهول ةضايرلاو بابشلا تاراطإل يلاعلا

ينـطوـلا قودـنصلا ةـلــثمم ،ةــلــيــمــج حاــبصم ةدــّيسلا–
،ةيضايرلا تاسرامملاو بابشلا تاردابم ةيقرتل

بطلل ينطولا زكرملا لثمم ،رمعأ ةرورزوب دّيسلا–
،يضايرلا

ينــطوــلا رــبــخملا ةــلــثمم ،ىــمــلس ةزوــبــخــب ةدـــّيسلا–
،هتحفاكمو تاطشنملا يطاعت فشكل

مولعل ايلعلا ةسردملا لثمم ،دارم اشاب روهام دّيسلا–
.ميهاربا يلادل ةضايرلا تايجولونكتو

: تايالولل ةضايرلاو بابشلا تايريدم ناونعب–

ةضايرلاو بابشلا رـــيدــــم ،نـــيدــــلا ردــــب يـــبرـــــغ دّيسلا–
.نارهو ةيالول

: ةينطولا ةيبملوألا ةنجللا ناونعب–

ةيبملوألا ةنجللا ةلثمم ،ةيرون حارم ةدينب ةدّيسلا–
.ةينطولا

: ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا ناونعب–

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،دوعسم يربوز دّيسـلا–
،نتنم دابلل

ةــــــيداحتالا سيــــــئر ،نــــــيدــــــلا رـــــــيـــــــخ يشطز دـــــــّيسلا–
،مدقلا ةركل ةيرئازجلا

ةــــيــــــلــــخادــــلا رــــيزو لـــثــــــمـــــم ،رـــيـــبوز دوـــــــلوـــم دّيــــسلا–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملا ريزو لثمم ،رداقلا دبع دادوف دّيسلا–

ةحايسلا ريزو لثمم ،ناوضر هـللا اطع نب دّيسلا–
،ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةيمومعلا لاغشألا ريزو ةلثمم ،ةشيع شيع ةدّيسلا–
،لقنلاو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،يدومحم ةبع دّيسلا–

يلاعلا ميلعتلا ريزو لثمم ،ليعامسا نرازنإ دّيسلا–
،يملعلا ثحبلاو

،ةفاقثلا ةريزو لثمم ،نيدلا رون ةرودنقوب دّيسلا–

ةــــحصلا رــــيزو لـــــثمم ،يزوـــــف وـــــهـــــنشأ نـــــب دـــــّيسلا–
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

،لاصتالا ريزو ةلثمم ،ةميرك قيلع ةدّيسلا–

تالصاوملاو ديربلا ةريزو لثمم ،يقوش مامش دّيسلا–
.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

: تائيهلا ناونعب–

،ينطولا كردلا ةدايق لثمم ،سينول يليم دّيسلا–

نمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،سيداب ساويك دّيسلا–
،ينطولا

ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،ديعس ينايحل دّيسلا–
،ةيندملا

ةــماــعــلا ةــيرــيدملا لــثمم ،نــيدــلا روــن حالوصإ دـــّيسلا–
.كرامجلل

: ةيلحملا تاطلسلا ناونعب–

.نارهو ةيالو يلاو لثمم ،نانيرل يلع دولوم دّيسلا–

تحت تاسسؤملاو ةـــيزــــكرملا ةرادإلا ناوــــنــــعــــب–
: ةضايرلاو بابشلا ةرازو ةياصو

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب - أ

،بابشلل ةماعلا ةريدملا ،ةبونم يدياف ةدّيسلا–

،ةضايرلل ةماعلا ةيريدملا ،ريذن طايعلب دّيسلا–

ةــيضاــيرــلا بهاوملا ةرـــيدـــم ،مالـــحأ بهشألا ةدـــّيسلا–
،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضايرو ةباشلا
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ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،حــبار يفـــيرــــعوــــب دّيــــسـلا–
،ةلسلا ةركل

ةـيرــئازجلا ةــيداحتالا سـيـئر ،بيــبــح ناــبــعــل دـــّيـسـلا–
،ديلا ةركل

ةيرئازجلا ةيداــحتالا ســـيــــئر ،ناـــســــح يلالـــيــــج دّيسلا–
،ةيعارشلا ةحالملل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،يبرعلا يواللا دبع ّديسلا–
،لاقثألا عفرل

ةيرئازـجلا ةـــيداـــحتالا ســـيئر ،يداـــهـــلا باـــصـــم دّيسلا–
،عيمجلل ةضايرلل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،ميكحلا دبع بيد دّيسلا–
،ىوقلا باعلأل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،ديجملا دبع دوعوب ّديسلا–
،كاياك يوناكلاو فيدجتلل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر دـمحم ةيساحن دّيسلا–
،ةمكالملل

ةــــيداحتالا سيــــئر ،نــــيدـــــلا رـــــيـــــخ يراـــــبرـــــب دـــــّيسلا–
،تاجاردلل ةيرئازجلا

ةـــيرـــئازجلا ةـــيداحتالا سيــــئر ،دــــيشر سارــــل دــــّيسلا–
،وديجلل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،ناميلس يودسم دّيسلا–
،ود يتاراكلل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،ىفطصم يشومل دّيسلا–
،ةرئاطلا ةركلل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،ميكح دـمحم ودغوب ّديسلا–
،ةحابسلل

ةــيرـــئازجلا ةـــيداحتالا سيـــئر ،دـمـــحـــم دـــعسب دـــّيسلا–
،سنتلل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،فيرش يواقرد دّيسلا–
،ةلواطلا سنتل

ةــيداحتالا سيــئر ،رـــيـــبوز دـمـــحـــم يجـــيـــتـــم دـــّيسلا–
،ةيسورفلل ةيرئازجلا

ةــيرـــئازجلا ةـــيداحتالا سيـــئر ،ناـــيـــفس يهاز دـــّيسلا–
،زابمجلل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،ديزي ةوالع نب دّيسلا–
،ودناوكياطلل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،قازرلا دبع قرزل دّيسلا–
،ةيضايرلا ةيامرلل

ةـيرـئازـجـلا ةـيداحتالا سـيـئر ،دـمـحـم عرـش دـّيـسـلا–
،ةيديدحلا ةركلل

ةيرئازجلا ةيداحتالا سيئر ،نيمأ دـمحم يديام ّديسلا–
،رايبلاو لفارلل

ةـــيرــــئازـــجلا ةـــيداـــحتالا ســـيــــــئر ،حــــبار حابـــش دّيــسلا–
.ةكرتشملا ةعراصملل


