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ماــع لاّوـــش٩2 يف خّرؤـــملا٠8–٦٧ مـــقر رـــمألا ىــــضتقمبو–
نوـــناقلا نـــمضتملاو٦٧٩١ ةــنس رـــبوـــتكأ٣2 قــــفاوملا٦٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يرحبلا

ةــجحلا يذ٧١ يف خّرؤـــملا١٠١–٦٧ مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٦٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا

ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤملا2٠١–٦٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٦٧٩١ ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٦٩٣١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لامعألا مقر ىلع موسرلا

ماع نابعش٦2 يف خّرؤملا٧٠–٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـــــناق نـــــمضتملاو٩٧٩١ ةــــنس وــــيلوي١2 قــــفاوملا٩٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا

ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا٠١–١8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ليغشت طورشب قلعتملاو١8٩١ ةنس ويلوي١١ قفاوملا١٠٤١
،بناجألا لامعلا

ناـــضمر١2 يف خّرؤـــملا٣١–٣8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
ثداوـــحب قـــلعتملاو٣8٩١ ةنـــس وـــيلوي2 قــــفاوملا٣٠٤١ ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

ناضمر٣2 يف خّرؤملا2١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلاب قلعتملاو٤8٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباغلل ماعلا

ىداـــمج٧ يف خّرؤـــملا٧٠–88 مـــقر نوــــناــــــقلا ىــــضتقمبو–
قــــلعتملاو88٩١ ةـــنس رــــياني٦2 قـــفاوملا8٠٤١ ماــــع ةـــيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

ناضمر٦2 يف خّرؤـــملا١١–٠٩ مــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو–
تاــقالعب قــلعتملاو٠٩٩١ ةــنس لـــيربأ١2 قــــفاوملا٠١٤١ ماــع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

ىدامج لوأ يف خّرؤملا٥2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمفون8١ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،يراقعلا هيجوتلا

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٠٣–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع لاّوش2١ يف خّرؤملا١١–١٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دــــــعاوقلا ددحــــي يذــــلا١٩٩١ ةــــنس ليربأ٧2 قـــــفاوملا١١٤١
،لّدعملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٣١-٩١ مقر نوناق
تاــطاشن مـــظني ،٩١٠٢ ةــــنس ربـــمسيد١١ قـــــفاوملا
.تاقورحـملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

٣٤و٩١و8١و٣١ داوـــملا اـــميسال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــنب–
،هنم٤٤١و٣2–٠٤١و2١–٠٤١و٦٣١و )٦ ةرقفلا(2٠١و

ةيلودلا ةـــلاكولا ءاـــشنإ ةـــنمضتملا ةـــيقافتالا ىـــضتقمبو–
بجومب اــــهيلع قـــيدصتلا ّمت يـــتلا ،تاراـــمثتسالا ناــــمضل
ةيناثلا ىدامج٦ يف خّرؤملا٥٤٣–٥٩ مقر يسائرلا موسرملا

،٥٩٩١ ةنس ربوتكأ٠٣ قفاوملا٦١٤١ ماع

ةـــــــقلعتملا تاــــــعزاـــنملا ةـــــــيوــــست ةـــــــيقاــــفتا ىــــــضتقمبو–
ّمت يـــتلا ،ىرخألا لودـــلا اـــياعرو لودـــلا نيــب تاراـــمثتسالاب
٦٤٣–٥٩ مــقر يـــسائرلا موـــسرملا بــــجومب اــــهيلع قـــيدصتلا
ربوتكأ٠٣ قفاوملا٦١٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٦ يف خّرؤـــملا

 ،٥٩٩١ ةنس

ّمت يتلا راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىضتقمبو–
٣٥–٦٩ مـــــقر يــــسائرلا موــــسرملا بــــجومب اــــهيلع قـــــيدصتلا
،٦٩٩١ ةنس رياني22 قفاوملا٦١٤١ ماع ناضمر2 يف خّرؤملا

22 يف خّرؤملا٥١–8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماــع رـــفص8١ يف خّرؤـــملا٥٥١–٦٦ مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو–
نوـــــناق نـــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وـــــينوـــي8 قــــــفاوملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاـــبوقعلا نوـــناق نـــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وــــينوي8 قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوـــناقلا نـــمضتملاو٥٧٩١ ةـــنس رـــبمتبس٦2 قــــفاوملا٥٩٣١
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــناقلا نــمضتملاو٥٧٩١ ةــنس رـــبمتبس٦2 قـــفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع ةدعقلا يذ8 يف خّرؤملا٤٧–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
حسم دادعإ نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمفون2١ قفاوملا٥٩٣١
،لّدعملا ،يراقعلا لجسلا سيسأتو ماعلا يضارألا

نيناوق
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٧ يف خّرؤملا٧٠–٤٩ مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٩٩١ ةنس ويام8١ قــفاوملا٤١٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ
سدنـــــهملا ةـــــنهم ةــــسراممو يراـــــمعملا جاـــتــــنإلا طورـــــــشب
،لّدعملا ،يرامعملا

ماع نابعش٣2 يف خّرؤملا٧٠–٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تانيمأتلاب قلعتملاو٥٩٩١ ةنس رياني٥2 قفاوملا٥١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماــع رــــفص٩١ يف خّرؤـــملا٠2–٥٩ مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو–
ســــــلجمب قـــــلعتملاو٥٩٩١ ةــــنس وــــيلوي٧١ قـــــفاوملا٦١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةبساحـملا

يناثلا عيبر٠٣ يف خّرؤـــملا٤2–٥٩ مـقر رمألا ىــــضتقمبو–
ةيامحب قـــــلعتملاو٥٩٩١ ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع
 ،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

ماــع رـــفص٣2 يف خّرؤــــملا22–٦٩ مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو–
ةفلاخم عمقب قلعتملاو٦٩٩١ ةنس ويلوي٩ قفاوملا٧١٤١
سوؤر ةــــــكرحو فرــــصلاب نيـــــصاخلا مـــــيظنتلاو عــــــيرــــشتلا
،مّمتملاو لّدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا

ماع رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8٩٩١ ةنس وينوي٥١ قفاوملا٩١٤١
،يفاقثلا

عــــيبر٥١ يف خّرؤـــــملا٩٠–٩٩ مــــقر نوــــناقلا ىـــــضتقمبو–
قلعتملاو٩٩٩١ ةنس وـــيلوي82 قــــفاوملا٠2٤١ ماــــع يــــناثلا

،ةقاطلا يف مكحتلاب

ىداـــمج لوأ يف خّرؤـــملا٤٠–١٠ مــــقر رــــمألا ىـــضتقمبو–
قلعتملاو١٠٠2 ةنس تشغ٠2 قــفاوملا22٤١ ماـــع ةــــيناثلا

اــــــهرييستو ةـــــيداـصتقالا ةــــيمومعلا تاـــــسسؤملا مـــــيظنتب
،مّمتملاو لّدعملا ،اهتصصوخو

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 رـــبمسيد2١ قــــفاوملا22٤١ ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

ةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا١٠–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ءابرهكلاب قلعتملاو2٠٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا22٤١ ماع
،لّدعملا ،تاونقلا ةطساوب زاغلا عيزوتو

ةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا2٠–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا22٤١ ماع
،هنيمثتو لحاسلا

ىلوألا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٠١–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قـــــــلعتملاو٣٠٠2 ةــــنس وــــيلوي٩١ قـــــفاوملا٤2٤١ ماـــــع ىلوألا

،لّدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىداـــمج٧2 يف خّرؤـــــملا١١–٣٠ مــــقر رـــــمألا ىــــــضتقمبو–
قلعتملاو٣٠٠2 ةـــنس تــــشغ٦2 قــــفاوملا٤2٤١ ماــــع ةـــيناثلا

،مّمتملاولّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب

ىداـــمج٥ يف خّرؤــــملا٣٠–٤٠ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
قــــلعتملاو٤٠٠2 ةــــنس وــــينوي٣2 قــــفاوملا٥2٤١ ماــــع ىلوألا

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةيلبجلا قطانملا ةيامحب

ىداـــمج٥ يف خّرؤــــملا٤٠–٤٠ مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو–
قــــلعتملاو٤٠٠2 ةـــنس وـــينوي٣2 قــــفاوملا٥2٤١ ماــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

ىداــــمج٧2 يف خّرؤــــملا8٠–٤٠ مقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قـــفاوملا٥2٤١ ماــــع ةــــيناثلا

،مّمتملاولّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةدعقلا يذ٣١ يف خّرؤملا٠2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع
ةـــيمنتلا راـــطإ يف ثراوــــكلا رـــييستو ىرـــبكلا راــــطخألا نـــم
،ةمادتسملا

لوألا عيبر٩١ يف خّرؤملا٧٠–٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تاقورحـملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا٦2٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــمج82 يف خّرؤـــملا2١–٥٠ مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو–
قــــلعتملاو٥٠٠2 ةــــنس تــــشغ٤ قــــفاوملا٦2٤١ ماــــع ةــــيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،هايملاب

ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤملا١١–٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع
،يلاملا يبساحـملا

ماع رفص8١ يف خّرؤـــملا٩٠–8٠ مــقر نوـــناقلا ىــضتقمبو–
نوــــــــناق نــــمضتملاو8٠٠2 ةــــنس رـــــياربف٥2 قــــــفاوملا٩2٤١
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع رفص٩2 يف خّرؤملا٣٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةـــــيامحب قــــلعتملاو٩٠٠2 ةــــنس رــــياربف٥2 قــــفاوملا٠٣٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع بجر٦١ يف خّرؤملا2٠–٠١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةقداصملا نــمضتملاو٠١٠2 ةــــنس وــــيـــنوي٩2 قــــفاوملا١٣٤١
،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا ىلع

لوألا عيبر٤١ يف خّرؤملا2٠–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تالاجملاب قلعتملاو١١٠2 ةنس ريربف٧١ قفاوملا2٣٤١ ماع
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةيمحـملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١
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ةينطولا ةلاكولا هبجومب حنمت يذلا رارقلا:دانسإلا رارق
ةدــــقاعتملا فارــــطألا )طفنلأ( تاــــقورحـملا دراوــــم نيــــمثتل
يف لالغتسالا وأ /و ثحبلا تاطاشن ةسرامم يف قـــــــحلا

.ةنيعم ةعقر

نــــــــع ثــــــحبلاو بــــــيقنتلا تاــــــطاـــــــشن:عبنملا تاطاشن
هذه لمشت .اهلالغتساو اهريوطتو اهريدقتو تاقورحـملا
طغضلاو ةئزجتلاو لــصفلا ،صوـــصخلا هجو ىلع ،تاطاشنلا

لـئاسوو ناـــكملا نيـــع يف نـــيزختلاو عـــيزوـــــتلاو عــــــيمجتلاو
هذه رييست تاطاشن لمشت اهنأ امك .تاقورحـملا فـيرصت
اــــــهتلاح ىلإ اـــــهتداعإو عـــــقاوملا نــــع يلــــختلا اذــــــكو تاـــــيلمعلا
.ةيلصألا

عــبنملا تاــطاشن لــمشت ،رـــحبلا يف تاـــطاشنلا ةــــلاح يف
زاغلا نيزختب ةقلعتملا كلت ةصاخو ،ةمئاعلا مئاعدلا اضيأ

.ءاضتقالا دنع هعييمتو ،هنحشو

بــــيبانألا ةــــــطساوب لــــــــــــقنلا تاـــــطاشن:بصملا تاطاشن
تويزلا ديدجتوتاقلزملا عنص اهيف امب ،ليوحتلاو ريركتلاو
.عيزوتلاو نيزختلاو ،ةلمعتسملا

 :تاقورحـملا تاطاشن

.بصملا تاطاشنو عبنملا تاطاشن

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا:تاقورحـملا اتلاكو
تاطاشنلا ةبقارمل ةينطولا ةلاكولاو ،)طفنلأ( تاقورحـملا

طـــــبض ةــــــطلس ىــــــعدتو ،تاــــــقورــــــحـملا لاـــــجم يف اــــــــهطبضو
.تاقورحـملا

تاقورحـملا نع بــيقنتلاب صـــــيخرت:بيقنتلا ةصخر
تاـقورحـملا دراوـــم نيـــمـــثـــتــــل ةـــيــــنــــطوــــلا ةـــلاــــكوــــلا هردــــصت
قـــحلا بــقنملل لّوـــخي ،نوـــناقلا اذـــه ماـــــكحألاقفو ،)طفنلأ(
.ةنيعم ةعقر يف بيقنتلا لاغشأ ذيفنت يف قــلطملا رـــيغ

،ةرــشابم رـــيغ وأ ةرـــشابم ةــــلاحإ لــــك:ةبقارملا رييغت
اهنع جتني ،هدسجي يذلا لعفلا ناك امهمو ناك ببس يأل
.يونعملا صخشلا ةبقارم يف رييغتلا

،دقاعتملا ةفص كلمي صخش لك :دقاعــــــتملا كــــيرـــــشلا
.ةينطولا ةسسؤملا ادع ام

ةــــينطولا ةــــــلاكولا هــــبجومب حـــنمت رارـــق:عبنملا زايــتما
ةــــينطولا ةـــسسؤملا )طفنلأ( تاــــقورحـملا دراوــــم نيــــمثتل
ةعقر يف لالغتسالا وأ/و ثحبلا تاــطاشن ةـــسرامم يف قـــحلا

.اهتامازتلاو اهقوقح ددحيو ،ةنيعم

ةــــــسرامم ةـــــصخر:بـــــيبانألا ةــــــطساوب لــــــــقنلا زاـــيتما
اهحنمي ينطولا بارتلا ربع بيبانألا ةطساوب لقنلا تاطاشن
.نوناقلا اذهلاقفو ارصح ةينطولا ةسسؤملل ريزولا

.بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما لماح :زايتمالا بحاص

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

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

ماع لاّوش٣١ يف خّرؤملا٧٠–٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دراوـــــملاب قـــــلعتملاو٤١٠2 ةـــــنس تـــــشغ٩ قــــــفاوـــــملا٥٣٤١
،ةـــيجولويبلا

ماـــع لاّوـــش٩2 يف خّرؤـــملا٩٠–٦١ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٧٣٤١
،لّدعملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا بابلا
ةماع ماكحأ
لوألالصفلا

فيراعتلاو قيبطتلا لاجم

 :نوناقلا اذه ددحي: ىلوألا ةّداملا

،تاقورحـملا تاطاشن ىلع قبطملا ينوناقلا ماظنلا–

تاـــــــطاشن ةـــــسراممل رـــــطؤملا يـــــتاــــسسؤملا راــــــطإلا–
،تاـــــقورحـملا

،عبنملا تاطاشن ىلع قبطملا يئابجلا ماظنلا–

تاـــطاشنل نيــــسرامملا صاــــخشألا تاــــمازتلاو قوــــقح–
.تاقورحـملا

 :يتأي امب نوناقلا اذه موهفم يف دصقي:٢ ةّداملا

:ةـــــيلصألا اـــــهتلاح ىلإ اهتداعإو عــقاوملانـــــع يلـــختلا
اهكيكفتو عـــقاوملا نع يلـــختلا ناـــمضل ةـــمزاللا تاـــيلمعلا

ةيامحل اذكو ةيلصألا اــهتلاح ىلإ اـــهتداعإو اهــــليهأت ةداــــعإو
عــــيرشتللاــــقفو تاــــيلمعلا هذـــــه زــــجنت نأ يـــــغبنيو .ةــــئيبلا

ةلوبقملا ريياعملاو سيياقملاو لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو
ىلإ اهتداعإ خيراتب تاـــقورحـملا ةــــعانص لاـــجم يف اـــمومع
.ةيلصألا اهتلاح

سفن لالـــغتساو ةـــيمنتب صاــــخلا قاــــفتالا:ديحوتلا قافتا
ىلع ،قافتالا اذه ددحي .ةرواجتم عقر ىلع دتمي يذلا نمكملا

جاتنإلا مساقت طورشو تاقفنلا ليومت طورش ،صوصخلا هجو
نمكملل كرتشملا لالــــغتسالا وأ/و ةــــيمنتلا ةـــيلمع نـــع مـــجانلا

نــــــــمكملا رــــــيوـــــــطتل كرـــــــــتشملا ططـــــــــخملا ساــــسأ ىلــــــــع اذــــــهو
.هلالغتساو
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ىلعأ نمضي يذلا ،نمكملا لالـــغتسا طـــمن:ةظفاحـملا
مجسني ثيحب ،ةنكمم ةفلكت لقأبو ،نـــكمم جاـــتنإ ىوـــتسم
.نكمم دح ىصقأ ىلإ تاطايتحالا عاجرتسا ةبسن عم

عــــــبنملا تاـــــطاشنب صاــــخلا دــــــقعلا:تاــــقورحـملا دــــقع
.نوناقلا اذه طورش بجومب ةدقاعتملا فارطألا نيب مربملاو

لاــمسأر يف رــــشابم ريــــغ وأ رـــشابم كالــــتما:ةبقارملا
حنمي يذلاو هنمض تيوصتلا قوــــقحل وأ يوـــنعملا صـــــخشلا

 .يونعملا صخشلا كلذ يف رارقلا ذاختا ةطلس

،بــــطرلا زاــــغلا نــــماكم صــــخت ةــــيلمع:ةرودـــــلا ةــــيلمع
لئاوسلا صالختسا دعب جتنملا زاغلا نقح ةداعإ يف لثمتتو
نم ةعيمملا لورتبلا تازاغ نايحألا ضعب يف وأ )تافثكملا(
.لئاوسلا هذه عاجرتسا ةبسن ةدايز لجأ

ةبسانمب اهراهظإ مت تاقورحم مكارت :يوفع فاشتكا
اذهل اقبط ثحبلا ةرتف ديدمت لالخ ةزجنملا ديدحتلا لامعأ
.هيلع قفاوملا ريوطتلا ططخم ذيفنت ةبسانمب وأ نوناقلا

تاطاشن ةسراممل ةصخر لمحي يذلا صخشلا:عزوملا
يف ةيطفنلا تاــــجتنملا قـــيوستو نـــيزختو لقـــنو نـــيومتلا
.ةينطولا قوسلا

نـــــيزختو لـــــقنو نــــيومتلا تاــــطاشن عوـــــمجم:عيزوتلا
.ةينطولا قوسلا يف ةيطفنلا تاجتنملا قيوستو

ةيفوجلا تانيعلاو تامولعملاو جئاتنلا عيمج:تايطعملا
ةـــــيئاـــيزــــيفوـــــــيجلاو ةـــــــــيجوـــــلوـــــيجلا تاـــــــموــــــلعملاو تاـــــساردلاو
يتلا ،ةرـــــفوـــتملا ةـــيئاـــيميكويجلاو ةـــيجوــــلويجوردـــيهلاو

زيح نوناقلا اذه لوخد دعب وأ/و لبق ،اــهقيقحت وأ اــــهباستكا مت
هذه لك نمضتتو .عبنملا تاطاشنل ةسرامم ءانثأ ،ذيفنتلا
داعبألا تاذ ةيلازلزلا تايطعملا ،تاّنيعلاو تامولعملاو جئاتنلا
تابيكرتلاو،D٤ ةـيـعاــبرــلاو،D٣ ةـيـثالــثــلاو،D2 ةـيـئاـنـثــلا
تاــــــــساردــــــــلاو،C٤وC٣ ةـيـــعاـــــبرـلاو ةـــيـــثالــــــثـــلا ةددــعـــتـــملا
تاـــــساردلاو ،ةــــيبذاجلا ساــــيقب ةـــقلعتملا كلتو ،ةــــيسيطانغملا
،ةـــــــيئاــــبرـــــــــهكلا ةـــــــــيســيطاـــــنغملاو ةـــــــيـــــئاـــبرــــــهكلا - ةـــــــــيجوـــــلوـــــيجلا

.هالعأ قبس امب ةقلعتملا ةينقتلا تايطعملاو

ةــــــلاحإلا ةـــــلاح يف هـــــعفد بـــــجاولا غــــــلبملا: ةــــــلاحإلا قـــــح
.نوناقلا اذه نم٥٠2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

صخشلا اهكلتمي وأ كلتمت يتلا ةئيهلا:ةبستنملا ةئيهلا
اذهو،)%٠٠١( ةئاملاب ةئام ةبسنب ،تاقورحـملا دقع يف فرطلا

.رثكأوأ ةئيه قيرط نعورشابم ريغ وأ رشابم لكشب

ةكرش ،كارطانوس ةينطولا ةكرشلا:ةينطولا ةسسؤملا
يرـــئازجلا نوــــناقلل ةــــعضاخ ةــــــعبات ةــــــــكرش يأ وأ ،مـــــــــهسأ تاذ
رـــــــــيغ وأ ةرـــــــشابم ةـــــفصب اــــيلك كارــــــــطانوس اــــــــهكلتمت يـــــــتلاو
.ةرشابم

يراــــــقلا فرـــــجلاو ةــــيميلقإلا هاـــــيملا:يرــــحبلا لاـــجملا
عـــــيرشتلا اـــــهددحي اـــــمك ةــــصلاخلا ةــــيداصتقالا ةـــــقطنملاو
.يرــــــئازجلا

رشع انثا اهتدم يتلا ةيبساحـملا ةنسلا:ةيلاملا ةنسلا
نيتنسلا ءانثتساب ،ةيندملا ةنسلا يطغت يتلاو ،ارهش )2١(
ينثا نم لقأ امهتدم نوكت نيتللا ةريخألاو ىلوألا نيتيلاملا

١٣ يف ىلوألا ةيلاملا ةنسلا يهتنت ثيح ،ارهش )2١( رشع
.ةيندملا ةنسلا نم ربمسيد

رــــــيوــــطتلا ططـــــــخملاـــــــــقفو ةزـــــــــجنملا لاــــــــــغشألا :لالــــغتسالا
.اهتجلاعمو تاقورحـملا جارختساب حــــمست يتلاو هيلع قــفاوملا

اهيف امب ،ةيزاغلا تاقورحـملا:زاغلا وأ يعيبطلا زاغلا
يتلا رابآلا لالخ نم ةجتنملا ،فاجلا زاغلاو بطرلا زاغلا

تاـــــقورـــحمب ةــــقــــفرــــم رــــيــــغ وأ ةــقــــفرــــم نوـــــــكــــت نأ نـــــكــــمـــــي
بسرتملا زاـــغلاو مـــحفلا ناـــثيم وأ يـــمحفلا زاـــــغلاو ،ةـــــلئاس

.يعيبطلا زاغلا لئاوس صالختسا دعب هيلع لصحتملا

اصوصخ ةنوكتم تاقورحم:ةعيمملا لورتبلا تازاغ
يف ةلئاس ريغ نوكت نابوربلا زاغو ناتوبلا زاغ جيزم نم
.ةيداعلا فورظلا

قافآلا ضعبب ادودحم نوكي دق ،يفارغج قاطن:نمكملا
.تاقورحـملا ىلع هنطاب وأ هحطس يوتحي يذلا ،ةيجولويجلا

:ايراجت لالـــغتسالل )ة( لـــباقلا نـــماكملا وأنـــمكملا
وأ ةـــينطولا ةــسسؤملا مزــــتلت تاــــقورحم نـــماكم وأ نــــمكم
دونبلاقفو )اه( هجاتنإبو )اه(هتيمنتب ةدقاعتملا فارطألا
.تاقورحـملا دقع وأ عبنملا زايتما

كلت اهيف امب ،ةيزاغلاو ةلئاسلا تاقورحـملا:تاقورحـملا
وأ/و ةــــــــينيطلا ةـــيـــــجوــــــلوــيجلا تاــــــنيوـــــــكتلا نــــــــم ةـــــصلختسملا
ةينيمويتبلا لامرلا اميس ال ،ةبلصلا تاقورحـملاو ةيرخصلا

يتلاو ةيعيبطلا اهتلاح ىلع ةدوجوملا ،ةينيمويتبلا دئاضنلاو
بسح يعيبطلا زاــغلا وأ ماـــخلا لورـــتبلا ىرـــخأ ةـــقيرطب ىــــّمست
لورــتبلا تازاـــــغو ،يـــعيبطلا زاـــغلا لــــئاوــــس اــــهيف اــــمب ،ةـــــلاحلا
تاجتنملا عيمج اذكو ناثيملا تارديهو تافثكملاو ةّعيمملا

ةطبترملاو تاقورحـملا نم ةجرختسملا ةلصلا تاذ داوملاو
 .اهب

مخضتلا لماع رابتعالا نيعب ذخأت يتلا ةغيصلا :سييقتلا
ةيدعاقلا تارشؤملا نوكتو .ةـيلصألا ةـــميقلا ىلع ظاـــفحلا دـــصق
.نوناقلا اذه رشن ةنس ةيادب دنع اهب لومعملا تارشؤملا يه

.ةيميوقتلا مايألا:ماـــيألا

ىوتسم ىلع تاقورحـملا ىلع بلطلا:ةينطولا قوسلا
نماكملا يف هنقح داعي يذلا زاغلا ءانثتساب ،ينطولا بارتلا

.ةرودلا ةيلمع يف لمعتسي يذلاو
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،ةــــــيدومع وأ/و ةـــــيقفأ ةــــيبيرجت راـــــبآ رـــــفح:جذومنلا
وأ يكيلورديهلا قيقشتلا لثم زيفحتلا تاينقت مادختساو
ةيمكل يداصتقاو يـــنقت مـــييقت ءارــــجإ دـــصق ةــــليدب تاــــينقت
.ةنيعم ةيجولويج ةقبط يف عاجرتسالل ةلباقلا تاقورحـملا

:هــــــلالغـتساو نـــــمكملا رـــــيوطتل كرـــــتشملا ططــــــخملا
يدؤي نأ يغبني يذلا كرتشملا لالغتسالاو ريوطتلا ططخم
.ةعجارملل الباق ططخملا اذه نوكيو ،ديحوتلا قافتا ىلإ

تاـــــيلمعب ةـــــقلعتملا لاـــــغشألا جـــــمارب:ريوطتلا ططخم
نع يلختلاو ،تاقورحـملا لالغتساو ،جاتنإلا يفو ،ريوطتلا
ريوطتلا ططخم لمشي .ةيلصألا هتلاح ىلإ هتداعإو عقوملا

يــــــغبني يــــتلا لالـــــغتسالا ةــــــحاسم دــــــيدحت ،صوـــــصخلا ىلــــــع
،ةـــــيلاملاو ،ةـــــيداــــصتقالاو ،ةـــــينقتلا رـــــصانعلاو ،اـــــهرــــيوطت
تاءارجإو ،ةينمألا تاءارجإلاو ،سايقلا ةطقن عقوم ديدحتو
.يلحـملا ىوتحـملا رصانع اذكو ةئيبلا ةيامح

ةــــقلعتملا ةــــينازـــيملاو لاـــــغشألا جـــــمارب:ثحبلا ططخم
رفــــحلاو ،ةــــيلازلزلا اـــــهنم اــــميسال ،فاـــــشكتسالا تاـــــيلمعب
عاوـــــنأ عـــيمجو تاـــساردــــلاو ،رـــــيدــقتلا رـــــــفحو ،يفاـــــشكتسالا
زايتما بجومب ،تاقورحـملا فاشكتسال ةيرورضلا لاغشألا
ثـــــــحبلا ططـــــخم نوـــــــكيو ،تاــــقورــــحـملا دــــــــقع وأ عــــبنملا

.ةعجارملل الباق

ةطساوب تاقورحـملا لقن ماظن يف عضوم:خضلا ةطقن
ةسسؤملا وأ ةدـــــقاــــــعــــــتملا فارــــــطألا خضت ثيــــــح بيــــــباــــــنألا
.اهجاتنإ ةينطولا

،جاــتنالا مــساقت دـــقع يف ددـــحـملا عــــضوملا:ميلستلا ةطقن
تاقورحـملا ةيمك ةدقاعتملا فارطألا نم لك هيف ملتست يذلا
.دقعلا اذهل اقبط اهيلإ لوؤت يتلا

ططـــــخم يف هــــيلع صوــــصنملا عــــضوملا :سايقلا ةطقن
تاقورحـملا تاـيمك رــيدقت مــتي نيأ هيـــلع قـــفاوملا رـــيوطتلا
لالغتسالا ةحاسم يف امإ دوجوملاو ،اهتيعونو ةجرختسملا

تآشنم يف هنم ءزج وأ جاتنإلا ةجلاعم ةلاح يف اهجراخ امإو
.ةينعملا لالغتسالا ةحاسم جراخ عقت

يذــــــلا أدـــــبملا:رــــــيغلا فرـــــط نـــم رــــــحلا لاـــــمعتسالا أدــــبم
تآــشنمل رـــحلا لاـــمعتسالا نــــم ةداــــفتسالا صــــخش لكــــل حــــمسي
،ةرفوتملا تاردقلا دودح يف نيزختلاو بيبانألا ةطساوب لقنلا

بيجتست نأ ةــطيرشو ةـــيزييمت رـــيغ ةـــفيرعت دـــيدست لـــباقم
.مادختسالاب ةقلعتملا ةينفلا تايصوصخلل ةينعملا تاجتنملا

لوصحلاب حمسي يذلا تاقورحـملا جاتنإ:قبسملا جاتنإلا
نـــــــمكملا صوــــــــــصخب ةـــــيفاـــضإلا تازـــــــيملاو تاـــــموـــــلعملا ىلـــــــــــع
.ريوطتلا ططخم دادعإل ةمزاللاو ،فشتكملا

وأ تاــــــقورحـملاب ةــــفلكملا ةرازوـــــلا:ريزولا وأ ةرازولا
.تاقورحـملاب فلكملا ريزولا

،ةينفلا تاردقلا هيف رفوتت صخش لك :عبنملا لماعتم
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا لبق نم اقبسم لهؤملاو
عبنملا تايلمع زاجنإو رييستب فلكم ،)طفنلأ( تاقورحـملا

بجومبو .هتيلوؤسم تحتو هباسحلو هنيع يذلا فرطلا مساب
ريغ وأ اوضع نوكي نأ صخشلا اذهل نكمي ،تاقورحـملا دقع
 .ةدقاعتملا فارطألا يف وضع

يأ وأ ةكرتشم ةئيه ةيأ عبنملا لماعتمب كلذك دصقيو
.عبنملا تايلمع رييستب فلكم عّمجم

ادع ام ،يونعم وأ يعيبط صخش لك:بصملا لماعتم
.بصملا تاطاشن دحأ سرامي ،زايتمالا بحاص

.عبنملا تاطاشنب ةقلعتملا تايلمعلا:عبنملا تايلمع

اـــقفو ةـــينيتس قــــئاقد )٥( ســــمخ هــــعلض عــــبرم:ةعطقلا
،ةقفاوملا )M.T.U( يملاعلا روــتكرام ضرــعتسم تاـــيثادحإل
لوط عبرمل ،لاــمش °٠٣ يزاوـــتلا طـــخ ىوـــتسمل ةــبسنلاب

.رتموليك8 هعلض

اذــــــكو رـــــثكأ وأ يوــــــنعم صـــــخش:ةدــــقاعتملا فارطألا
.تاقورحـملا دقع اومربأ نيذلا ةينطولا ةسسؤملا

تاــقورحـملل يــمجنملا لاـــجملا نـــم نّيـــعم ءزـــج:ةعقرلا
ةدع وأ ةدحاو ةعطق نم نوكتي ،عبنملا تاطاشنب قلعتي
املاقفو ،ةيجولويجلا قافآلا ضعبب ةدودحم نوكت دق عطق
زاـــــيتما يف وأ ،بــــيــــقنتلا ةـــــصخر يف هـــــيلع صوـــــــصنم وــــــه
.دانسإلا رارق يف وأ ،عبنملا

اـــهئازجأ عوـــمجم وأ ةـــعقرلا نــــم ءزــــج:لالـــغتسالا ةــــحاسم
ططخم لحم ايراجت لالغتسالل ةلباق نماكم ةدع وأ انمكم دحي
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا فرط نم هيلع قفاوملا ريوطتلا
جمد ضرغل اميس الو ،ءاضتقالا دنع ،هتعجارم عم ،تاقورحـملا
.ديدج يراجت نمكم يأ

تاقورحـملا لالغتساو ريوطت لاغشأ ةدم:لالغتسالا ةدم
.لالغتسالا ةحاسم يف

،ةنيعم ةعقر يف ثحبلا لاغشأل ةددحـملا ةدملا:ثحبلا ةدم
هيلع صني امبسح ،لحارم ةدع وأ ةدحاو ةلحرم نم نوكتت
.تاقورحـملا دقع وأ عبنملا زايتما

يونـــعم صــــخـــش لك وأ يرئازــــــج صــــــــــخش لك :صـــــخشلا
.يبنجألا نوناقلل عضاخ

نوناقلل عضاخ يونعم صخش لك :يرئازجلا صخشلا
،ةيطفنلا تاجتنملا عـيزوت تاـــطاشنل ةــــبسنلاب .يرــــئازجلا

يــــــعــيبطلا صـــــخشلا يرــــــئازـــــجلا صـــــــخشلا موــــــــهفم لـــــــــمشي
.يرئازجلا
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،تاقورحـملا نم ةقتشملا تاجتنملا :ةيطفنلا تاجتنملا
زاــغلا ةـــجلاعم وأ رـــيركتلا نـــم ةـــصاخ ةـــفصب اـــهيلع لــــصحتملا
نيـــــــسورــــيكلاو توزاـــــملاو نـــــيزنبلا لثـــــم ،هـــــــليوــــحتو يــــــــعيبطلا

.ةعيمملا لورتبلا تازاغو تفزلاو تاقلزملاو دوقولا تويزو

لاــــــمعألا تاــــمازتلا عوــــــمجم فــــــصو:لاغشألا جمانرب
.ةيونسلا

.بيقنتلا ةصخر لماح :بقنملا

،تاقورحـملا نع فشكلاب حمست يتلا لاغشألا:بيقنتلا
،ةيئايزيفويجو ةيجولويج قرط لامعتسا قيرط نع اميسال
يف يقبطلا رفحلا لثمتيو .يقبطلا رفحلا لاغشأ زاجنإ اهيف امب
وأ ةيبوسرلا تاقبطلل يجولويجلا عالطتسالا ةيغب رابآلا رفح
تازيملا دـــيدحت لـــجأ نـــم رـــفحلا اذــــه اــــهقرتخي يـــتلاو اــــهريغ
،ةينعملا ةعقرلا يف ةنماكلا تاقورحـملا تاطايتحاب ةقلعتملا

تادادـــــــتمالاو نازـــــخلاو ردــــصملا ةرــــخصب قــــلعتي اـــميف ةــــصاخ
.لئاوسلا ةعيبطو تاقبطلل ةيدومعلا

ىلع تافثكملا وأ ماخلا طفنلا لصف تايلمع:ريركتلا
.رشابملا لامعتسالل ةهجوم ةيطفن تاجتنم لكش

رـــــفحلا لاــــمعأو بيـــــقنتلا تاـــــطاشن عوــــــمجم:ثحبلا
.تاقورحـملا دوجو زاربإ ىلإ ةيمارلا

ضرألا حطس ىوتسم ىلــع تاقورــحـملا نزـــخ:نيزختلا
فيواجتلا وأ ةدفنتسملا نماكملا كلذ يف امب ،اهنطابب وأ
صاخ هجوب يوتحت يتلا ةيطفنلا تاجتنملا وأ/و ،ةيحلملا

تازاــــــغو ناــــبوربلاو ناـــــتوـــبلاو ةررـــــــكملا تاــــــجتنملا ىلــــع
نامضل تايطايتحا ليكشتب حمست يتلا ،ةعيمملا لورتبلا

اذهب حمست يتلا تآشنملا صخت الو .ةينطولا قوسلا نيومت
ةــــــطساوب لــــــقنلاب ةـــــطبترــــملا نــــــيزختلا لاــــــكــشأ نازتــــــخالا
كلــــت الو ،ريرــــــكتلا تآـــــــــشنمب ةـــــطبترــملا كلــــت الو ،بيــــبانألا
كلت الو ،لقحلا ىوتسم ىلع لالغتسالا تاطاشنب ةطبترملا
.ةعيمملا لورتبلا تازاغ لصف تآشنمب ةطبترملا

بيبانأ ةدع وأ بوبنأ:بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن
تاردقو ،ةجمدملا تآشنملا كلذ يف امب ،تاقورحـملا لقنت
تاـــــــكبش ءاــــــنثتساب ،لـــــكايهلا هذــــــهب ةـــــطبترملا نــــــيزختلا
داوـــــــملا تاـــــكبشو ،غــــيرفـتلا تاوـــــنقو ،عـــــيزوتـــلاو عــــيمجتلا
قوسلا نيومتل ايرصح ةصصخملا زاغلا تاكبشو ةيطفنلا
.ةينطولا

ةينطولا ةــلاكولا ةدـــئافل ردـــصت ةـــصخر:يــمجنملا دــــنسلا
ةـــــسرامم حنـــمت اهبجومب يتلاو)طفنلأ( تاقورحـملا دراوم نيمثتل
.اهلالغتساو اهنع ثحبلاو تاقورحـملا نع بيقنتلا تاطاشن

يف يعيبطلا زاــغلا قرــــح يف لـــــثمتت ةــــيلمع:زاغلا قرح
.ءاوهلا

وأ ايلك ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،ليوحت: ةلاحإلا
نــع ،حـــلاصملا وأ/و تادـــنسلاو تاـــبجاولاو قوــــقحلا ،اــــيئزج
،لاصفنالا وأ جامدنالا وأ ةمــهاسملا وأ لزانــتلا وأ عيبلا قيرط
كلذ يف اـــمب ،ىرـــخأ ةـــيــــنوــــناــــق ةـــيــــلـــــمـــــع يأ قــــيرـــــط نــــع وأ
.نوناقلا اذه موهفمب ةبقارملا رــييغت

ةــــــــعيــمـملا لورـــــتبلا تازاــــــغ لـــــصف تاـــــيلمع:ليوحتلا
.ةـيطفن تاجتنم ىلإ زاغلا ليوحت تايلمعو زاغلا عييمتو
ةيئايمـــــيكورـــــــــتبلا تاــــــعاــــنــــــصــــلا كلذك ليوـــــــحتلا يطـــــــغيو
.ةيساسأ ةيلوأ ةدامك تاقورحـملا مدختست يتلا ةيئايميك زاغلاو

تاــــقورـــحـملا لــــــقــن ةــــــيلمع:بــــيبانألا ةـــطساوب لـــقنلا
.ةيطفنلا تاجتنملاو ةيزاغلاو ةلئاسلا

يناثلالصفلا

ئدابملا

نوــــناقلا اذــــهل تاــــقورحـملا تاــــطاشن عــــضخت:٣ ةّداملا
.هقيبطتل ةذختملا صوصنللو

تاــــطاشن ىلـــع نوــــناــقلا اذـــــه ماــــكحأ يرــــست:٤ ةّداملا
تالاـــجملا يفو يرـــبلا مـــيلقإلا يف زـــجنت يـــتلا تاـــقورــــــحـملا
اهـــــقوقح وأ اــــهتدايس اـــهيلع ةـــلودلا سراــــمت يـــتلا ةـــيرحبلا
.ةــيدايسلا

دــعــت ،روــتسدــلا نـــم8١ ةداملا ماـــكـــحأل اـــقــــبــــط:٥ ةّداملا
حطس ىلع ةدوجوملا ،ةفشتكملا ريغ وأ ةفشتكملا تاقورحـملا
ضرأ نــــطاب يف وأ حــــطس ىلــــعو هنــــطاب يف وأ يرـــــبلا مــــيلقإلا
وأ اــهتدايس اـــهيلع ةــــلودلا سراــــمت يـــتلا ،ةـــيرحبلا تالاــــجملا

ةـــلودلا لـــفكتت.ةـــينطولا ةــــعومجملل اــــكلم ،ةــــيدايسلا اهــــقوقح
راطإ يف نيمثتلاو ةمادتسملا ةيمنتلا روظنم نم اهرييستب
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا

قيبطت ةاعارم عم تاقورحـملا تاطاشن زجنت:6 ةّداملا
نم دحلاو ةياقولا دصق ةيلودلا تاسرامملاو تاينفلا لضفأ
 .اهرييستو ةلصلا تاذ رطاخملا

نماكملا ىلع ةظفاحـملا لجأ نم لئاسولا عيمج لمعتست
عم ،تاقورحـملل لثمأ يداصتقا عاجرتسا ىلع لوصحلاو
يف كلذ لكو ،دراوملا هذه ذافنتسا ةبسن نم دحلا ىلع رهسلا
.ةئيبلا ةيامح دعاوق مارتحا راطإ

تاقورحـملا نماكم ىلع ظاــفحلاب ةــصاخلا دـــعاوقلا ددـــحت
.ميظنتلا قيرط نع

تاقورحـملا تاطاشنب موقي نأ ناكّ يأل نكمي ال:٧ ةّداملا
اهئادأل ةيرورضلا ةيلاملا وأ/و ةينفلا تاردقلا هيف رفوتت مل ام
ماكحألاقفو كلذب اقبسم هل صخري مل امو ،هجو نسحأ ىلع
 .نوناقلا اذه



ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩٧٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا10
م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٢٢

ثلاثلالصفلا
 يضارألا لغش

نكمي ،لصفلا اذه يف ةددحـملا طورشلا بجومب:٣١ ةّداملا
زايتمالا بحاصو ،ةدقاعتملا فارطألاو ،ةينطولا ةسسؤملا

ةصاخلا تاطاشنلا ةسراممل ةمزاللا يضارألا لغش بقنملاو
تآشنملاب ةلصلا تاذ لاغشألا زاجنإ مهنكمي امك ،مهنم لكب
.اهذفني نم نييعت وأ تاطاشنلا هذه لثمل ةيرورضلا

نأ ةلودلا نــكمي ،ةــقباسلا ةرــقفلا ماـــكحأ قــيبطت ضرـــغلو
،تاطاشنلا هذه ةسراممل ةيرورضلا يضارألا لغشب صخرت

وأ ،ةــصاخلا اـــهكالمأ وأ ،ةـــيمومعلا اــــهكالمأ قـــحاول ىلـــع ءاوـــس
ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا قباطي امب ،ةصاخلا تايكلملا
هـــــصوصنو نوـــــناقلا اذـــــه ماــــكحأ مارــــتحا ةـــــطيرش ،لوـــــــعفملا
.ةيقيبطتلا

زايتما راطإ يف ةينطولا ةسسؤملا نكمي ال:٤١ ةّداملا
اوــــضراعي نأ بـــقنملا الو ةدــــقاعتملا فارـــطألا الو ،عـــبنملا

ةعقر يف تآشنملا نم اهريغ وأ ،كالسألاو بيبانألا بيكرت
،هتـــعيبط تــــناك اـــمهم رــــخآ طاـــشن يأ ةــــسرامم وأ ،ةـــنيعم

ةيحانلا نم انكمم طاشنلا وأ بيكرتلا اذه نوكي نأ ةطيرش
.عبنملا تايلمع ريس لقرعي الأو ،ةينفلا

،ةدقاعتملا فارطألاو ،ةينطولا ةسسؤملا نكمي:٥١ ةّداملا
ةـــــــيرورــــــض تآـــــــــشنم زاـــــجنإ ،بــــــــــــقـــنملاو ،زاــــــــيتمالا بـــــــــحاــــــصو
اقفو ،ةيلاتلا تازايتمالاو قوقحلا نم ةدافتسالاو مهتاطاشنل
يراـــسلا عـــيرشتلا يف اهـــيلع صوـــصنملا لاـــكشألاو طورــــشلل
 :لوعفملا

،ةقحلملا قوقحلاو يضارألا لغش–

.تاونقلاو رورملاو قافترالا قوقحو–

تاطاشن ةسراممل ةمزاللا يضارألا ةيكلم عزن:6١ ةّداملا
اقفو نوكي ةلودلا فرط نم بيبانألا ةطساوب لقنلاو عبنملا
ةدئافل اــيرصح مــتيو لوـــعفملا يــيراسلا مـــيظنتلاو عـــيرشتلل
 .ةينطولا ةسسؤملا

قوــــقحلا حــنمل ةــــيرورضلا تاءارـــــجإلا رـــــشابت:٧١ ةّداملا
ةــــطلسلا ىدــــل هالـــعأ٦١و٥١ نيــــتداملا يف اــــهيلع صوــــصنملا
طــبض ةـــطلس فرـــط نـــم اـــمإ ،قوــــقحلا هذــــه حـــنمل ةــــلوخملا
امإو ،بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما ةلاح يف تاــقورحـملا

يف تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا فرط نم
 .بيقنتلا ةصخر وأ تاقورحـملا دقع وأ عبنملا زايتما ةلاح

 عبارلالصفلا
تايطعملا ماظن

لفكتتو .ةلودلل ايرصح تايطعملا ةيكلم دوعت:٨١ ةّداملا
اهريـيستـب تاـقورحـملا دراوـم نيمـثـتـل ةـيـنـطوـلا ةـلاــكوــلا

حنمتو .ةلودلل ةيمجنملا تادنسلا ةيكلم دوعت:٨ ةّداملا
بجومب تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولل ايرصح
ةحونمملا ةيمجنملا تادنسلا يفضت الو .يسائر موسرم
.ضرألا نطاب ىلع الو ضرألا ىلع ةيكلملا قح

تاــــــقورحـملا دـــــــــــقع مارـــــبإ وأ عـــــبنملا زاــــيتما حــــنم عــــضخي
نيمثتل ةينطولا ةلاكولا فرط نم يمجنم دنس ىلع لوصحلل
.تاقورحـملا دراوم

نـــــع ةــــيمجنملا تادنـــــسلا حــــنم تاـــــيفيكو طورـــــش ددــــحت
.ميظنتلا قيرط

اـــطاشن تاـــقورحـملا تاـــطاشن ةـــسرامم دعـــت:٩ ةّداملا
.ايراجت

تاطاشنلا هذه نم اطاشن سرامي نأ صخش لكل نكمي
لـــكو نوـــناــــــقــــــلا اذـــه ماـــكــــــحأ مرـــتــــــحــــــي نأ طرــــشب ،رــــثــــــكأ وأ
،لوعفملا ةيراسلا ىرخألا ةيميظنتلاو ةيــعيرشتلا ماــكحألا
لالخ نم امإو ،يرئازجلا نوناقلل عضخت ةئيه لالــخ نم امإ
لكش يأ يف امظنم نوكي نأ امإو ،ةيبنجأ ةكرشل عبات عرف
.رئازجلا يف ةيابج عوضوم نوكي نأ هل حمسي رخآ

عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا نع الضف:٠١ ةّداملا
تاقورحـملا تاطاشن ةيدأت متي ،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو
.اهب ةقلعتملا رطاخملا عيمج نم يقت ةقيرطب

تامازتلالا مارتحا تاقورحـملا تاطاشن ةسرامم ضرفت
 :يتأي امب ةقلعتملا

،مهتحصو صاخشألا نمأ–

،ةيمومعلا ةحصلاو ةفاظنلا–

يرـــــحبلا وأ يرـــــبلا طــــيحـملل ةيــــساسألا تازيـــــملا–
،رواجملا

،ةيجولويبلا دراوملا ةيامح–

داوـــملا لاـــمعتساو يــــعانصلا نــــمألاو ةـــئيبلا ةـــيامح–
،ةيوايميكلا

،ةقاطللو ةيعيبطلا دراوملل ينالقعلا لامعتسالا–

،ةيفوجلا هايملا دراوم ةيامح–

.يرثألا ثارتلا ةيامح–

تاجتنملاو تاقورحـملا داريتسا ةسرامم متت:١١ ةّداملا
اذــه مارـــتحا لـــظ يف يـــنطولا بارـــتلا رـــبع اــــهقيوستو ةـــــيـــطفنلا
 .نوناقلا

المع ةلودلا اهضرفت يتلا تاعبتلا نع بترتي:٢١ ةّداملا
تايفيكو هطورش ددحت ،ةلودلا هلمحتت اضيوعت ،نوناقلا اذهب
.ميظنتلا قيرط نع هحنم
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ةفصب فرصتلا تحت اهعضوو اهلامعتساو اهيلع ظافحلاو
ةسسؤملا ىلع نيعتيو .اهرشنب اذكو ،لباقمب وأ ةيناجم
ةدقاعتملا فارطألا ىلعو عبنملا زايتما راطإ يف ةينطولا

ةـيـنــطوــلا ةــلاــكوــلا ىلإ تاــناــيــبــلا هذــه لاسرإ بقــنملا ىلعو
يتلا تاءارجإللو طورشللاقفو تاقورحـملا دراوم نيمثتل

يعيرشت صن يأ نع رظنلا ضغب كلذو ،ةلاكولا هذه اهددحت
 .فلاخم

لصحت يتلا تانايبلا ىلع اضيأ ةداملا هذه ماكحأ يرست
لكشب تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةــينطولا ةـــلاكولا اـــهيلع
 .اهماهم ةسرامم ءانثأ رشابم

دراوــــــم نيـــــمثتل ةـــــينطولا ةـــــلاكولا لــــــفــــكتت:٩١ ةّداملا
كالــــمألاب ةـــصاخلا تاـــيطعملا ةدــــعاق رـــــييستب تاــــقورـحـملا
ةلاكولا ددحتو .اــهنييحتو تاـــقورحـملل ةــيرئازجلا ةــيمجنملا
ىلع لوـصحلا طورــش تاـــقورحـملا دراوـــم نيـــمثتل ةـــينطولا

 .اهرشنو اهنم ءزج وأ تانايبلا هذه لك

قيسنتلاب تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا موقت
.تانايبلا رييستب قلعتي اميف ىرخألا ةيمومعلا تائيهلا عم

يناثلا بابلا
يتاسسؤملا راطإلا

 :تاقورحـملا تاطاشنب ةفلكملا تائيهلا لمشت:٠٢ ةّداملا

،ريزولا–

،تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا–

.تاقورحـملا طبض ةطلس–

لوألا لصفلا
ريزولا

نع هيلإ ةدنسملا ىرخألا تايحالصلا نع الضف:١٢ ةّداملا
هــجوبو ،نوـــناقلا اذــــه بــــجومب رـــيزولا ىلوـــتي ،مـــيظنتلا قـــيرط

 :يتأي ام ،صوصخلا

ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ةـيـمــجــنملا تادــنسلا حــنــم ساــمــتــلا–
،تاقورحـملا دراوم نيمثتل

اهليدعت تارارقو ،عبنملا تازايتما ىلع ةقفاوملا بلط–
،نوناقلا اذه بجومب ،اهتاليدعتو تاقورحـملا دوقعو

عاـــــــــطقل ةـــــــــعباـــتــلا تآــــــــشـــنملا لالـــــــــغتـــسا صـــــــــــــخر حـــــــنـــم–
.تاقورحـملا طبض ةطلس نــم ةـــيصوت ىلع ءانـــب ،تاـــقورحـملا

،ميظنتلا قيرط نع صخرلا هذه حنم تايفيكو طورش ددحت

ىلع ءاـــنب ،بيــبانألا ةـــطساوب لقـــنلا تازاـــيتما حــــنم–
،تاقورحـملا طبض ةطلس نم ةيصوت

تاــــجتنملا رـــيركت تاـــطاشن ةــــسرامم صـــــخر حــــنم–
ةيصوت ىلع ءاـنب اـــهعيزوتو اــــهنيزختو اهـــليوحتو ةـــيطفنلا

.تاقورحـملا طبض ةطلس نم

٢ لصفلا
تاقورحـملا اتلاكو

تاـــقورحـملا دراوـــم نيـــمثتل ةــينطولا ةــلاكولا:٢٢ ةّداملا
لاـجـم يف اـهـطــبضو تاــطاشنــلا ةــبــقارمل ةــيــنــطوــلا ةـــلاــكوــلاو
٧٠-٥٠ مقر نوناقلل اقبط امهؤاشنإ مت ناتللا ،تاقورحـملا
،تاــــــقورحـملاب قــــــلعتملاو٥٠٠2 ةـــــــنس لـــــيربأ82 يف خرؤــــــملا
اذه ماكحأ امهمظنت ناتلقتسم ناتطلس امهو ،ممتملاو لدعملا
ةينوناقلا ةيصخشلاب نيتعتمتم ناتلاكولا لظتو .نوناقلا

.ةيلاملا ةيلالقتسالاو

ةسايسلا ذيفنت يف تاقورحـملا اتلاكو كراشت:٣٢ ةّداملا
.تاقورحـملا لاجم يف ةينطولا

ةقبطملا دعاوقلل تاقورحـملا اتلاكو عضخت ال:٤٢ ةّداملا
،امهريسو ،امهميظنتب قلعتي اميف اميس ال ،ةرادإلا ىلع
.امهيف نيلغتشملا لامعلل يساسألا نوناقلابو

ةبقارم سلجم تاقورحـملا يتلاكو نم لكل:٥٢ ةّداملا
.ةريدم ةنجلو

،ءاضعأ )٥( ةسمخ نم ةبقارملا سلجم نوكتي:6٢ ةّداملا
ينفلا ناديملا يف مهتءافكل تايصخشلا نيب نم مهرايتخا متي
ىلع ءانب متيو .تاقورحـملا لاجم يف ينوناقلاو يداصتقالاو
نمب ةبقارملا سلجم ءاضعأ نييعت ،لوألا ريزولا نم حارتقا

تاونس )٣( ثالث ةدمل يسائر موسرم بجومب سيئرلا مهيف
.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

ببسب ،ةبقارملا سلجم ءاضعأ دحأ بصنم روغش ةلاح يف
ةدـــــــملل هفالختسا مـــــتي ،رـــــخآ عـــــنام يأ وأ ،ةــــــلاقتسالا وأ ،ةاــــــفولا
.اهب هنييعت مت يتلا لاكشأللاقفو ،هتدهع نم ةيقبتملا

صاخلا تاضيوعتلا ماظن اذكو ةبقارملا سلجم ريس ددحي
 .ميظنتلا قيرط نع هئاضعأب

ةــــــبقارمو ةـــــعـباتمب ةــــبقارملا ســـــلجم لــــــــفكتي:٧٢ ةّداملا
:يتأي ام راطإلا اذه يف ىلوتيو ةريدملا ةنجللا ماهم ةسرامم

ةينازيملاو تاططخملاو ةيجيتارتسالا ىلع ةقفاوملا–
،تاقورحـملا ةلاكو اهتققح يتلا تازاجنإلا ةليصحو

نم حرتقملا تاقورحـملا ةلاكو ميظنت ىلع ةقفاوملا–
،ةريدملا هتنجل فرط

،ماعلا نيمألاو ةريدملا ةنجللا ءاضعأ روجأ ىلع ةقفاوملا–

.تاقورحـملا ةلاكو يمدختسم روجأ ماظن ىلع ةقفاوملا–
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نيمألاو ةريدملا ةنجللا ءاضعأ ماهم ىفانتت:٢٣ ةّداملا
وأ ةينطو ةيباختنا ةدهع وأ ،رخآ ينهم طاشن يأ عم ماعلا

يف حلاصمل كالتما لك وأ ،ةيمومع ةفيظو ةيأ وأ ،ةيلحم
ريغ وأ ةرشابم ةفصب تاقورحـملا عاطقل ةعبات ةسسؤم
ةنجللا ءاضعأ نم وضع يأ وأ سيئرلا ماهم ىهنتو .ةرشابم
اهب هنييعت مت يتلا لاكشألا بسح ،ماعلا نيمألا وأ ةريدملا
،هالعأ ةروكذملا ىرخألا ماهملا ىدحإ هتسرامم ةلاح يف )١(
.ةيرحلل ةبلاس ةيئاضق ةنادإ هدض رودص ةلاح )2( يفوأ

ءاــــــضعأو ةــــبقارملا ســـــلجم ءاــــضعأ سراــــمي:٣٣ ةّداملا
يتلاكو نم لك ومدختسمو ماعلا نيمألاو ةريدملا ةنجللا
.ةيلالقتساو دايح لكب مهماهم تاقورحـملا

ةريدملا ةنجللا ءاضعأو ةبقارملا سلجم ءاضعأ عضخي
تاـــقورحـملا يــتلاكو نـــم ةـــلاكو لــــك ناوـــعأو ماـــعلا نيـــمألاو
تاـنايبلاو تاـــمولعملاب قـــلعتي اـــميف يــنهملا رـــسلا بــــــجاول
يف ادـــع اــم ،مـــهماهم ةـــسرامم ةبـــسانمب اــــهيلع اوـــعلطا يتلا
انوناق مــــــهل ًاصـــخرم وأ نيـــمزلم اهـــيف نوـــنوكي يـــتلا ةـــلاحلا

.اهب ءالدإلاب

.اـــــهب ةــــصاخ ةـــيلام ةـــمذب ةـــلاكو لــــك عــــتمتت:٤٣ ةّداملا
يراجتلا لكشلا بسح تاقورحـملا ةلاكو ةبساحم طبضتو
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةنجللا حارتقا ىلع ءانب ،ةبقارملا سلجم نيعي:٥٣ ةّداملا
ىلع قيدصتلاو قيقدتلاب ًافـــلكم تاـــباسح ظــفاحم ،ةرــــيدملا

.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةلاكولا تاباسح

عيرشتلل اقبط ةلودلا ةبقارمل تاقورحـملا اتلاكو عضخت
.لوعفملا يراسلا

تاـــقورحـملا يـــتلاكول ةيــلاملا دراوـــملا رـــفوت:6٣ ةّداملا
:قيرط نع

ةواتإلا تادئاع نم ةئاملا يف )%٥,٠( ةسمخ لصاف رفص–
غـــــلبملا عزوـــــيو .نوـــناـــقلا اذــــه نــــم٧٦١ ةداــــملا يف ةروــــكذـــــملا
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا لبق نم ةبسنلا هذهل قفاوملا
 :يتآلا وحنلا ىلع تاقورحـملا

ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوـــلا ةدـــئاـــفـــل ةـــئاملا يف )%٠٦( نوـــــتس•
،تاقورحـملا دراوم نيمثتل

طـــــبض ةــــــطـلس ةدــــئاـــفل ةـــــئاـــملا يف )%٠٤( نوــــــــعبرأ •
،تاـــــقورحـملا

يتلاكو نم ةلاكو لك لبق نم ةمدقملا تامدخلا تادئاع–
،تاقورحـملا

.امهنم لك ماهمب طبترم دئاع لك–

يف ،تاقورحـملا يتلاكو نم ةلاكو لك دمتعت:٧٣ ةّداملا
تاــــهيجوتو تاـــميظنت اــــهصاصتخال ةــــعضاخلا تالاــــجملا

لوألا رــيزوــلا ىلإ اــيوــنس ارــيرــقــت ةـــبـــقارملا سلـــجـــم عـــفرـــي
.تاقورحـملا ةلاكو تاطاشن نع لاح ضرع نمضتي

نمب ،ءاضعأ )٦( ةتس نم ةريدملا ةنجللا نوكتت:٨٢ ةّداملا
نورخآلا ةريدملا ةنجللا ءاــضعأو سيئرلا نيعيو .سـيئرلا مهيف

.ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب يسائر موسرم بجومب

وأ ةريدملا ةنجللا ءاضعأ دحأ بصنم روغش ةلاح يف
يأ وأ ،ةلاقإلا وأ ،ةلاقتسالا وأ ،ةافولا ببسب ،ماعلا نيمألا

.اهب هنييعت مت يتلا طورشللاقفو هفالختسا متي ،رخآ عنام

ســــلجم تاــــعامتجا يف ةرــــيدملا ةــــنجللا ءاــــضعأ كراــــشي
.تيوصتلا قحب عتمتلا نود ةبقارملا

ىلع ددحي ايلخاد اماظن ةريدملا ةنجللا ىنبتت:٩٢ ةّداملا
باصنلا دعاوقو اـهريس مـــكحت يتلا دـــعاوقلا صوـــصخلا هـــجو
 .تالوادملاو ينوناقلا

مساب فرصتلا ةطلس ةريدملا ةنجلل لوخي:٠٣ ةّداملا
ةـلاـكوـلا هذــهــل ةــلــكوملا ماــهملا ةسراــممل تاــقورحـملا ةـلاــكو
تاعامتجا ةريدملا ةنجللا سيئر سأريو .نوناقلا اذه بجومب

عتمتيو ،تاقورحـملا ةلاكو ةرادإب موقيو .ةريدملا ةنجللا
:صخي اميف اميس ال ،ةيرورضلا تايحالصلا لكب

،فرصلاب رمألا–

ةريدملا ةنجللا ءاضعأ ءانثتساب ،مهلصفو لامعلا نييعت–
،ماعلا نيمألاو

،نيمدختسملا روجأ ماظن ذيفنت–

،تاقورحـملا ةلاكو كالمأ ةرادا–

لزانتلاو اهلادبتساو ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا ءانتقا–
 ،اهنع

،ةلادعلا مامأ تاقورحـملا ةلاكو ليثمت–

،تانّودملا ىلع نهرلا نع ديلا عفر لوبق–

،عفدلا دعب وأ لبق ىرخأ قوقحو ةضراعملا–

 ،تاباسحلاو درجلا فقو–

.ةيندملا ةايحلا لامعأ عيمج يف تاقورحـملا ةلاكو ليثمت–

.هتاطلس نم اءزج ةريدملا ةنجللا سيئر ضوفي نأ نكمي

يــــتلاكو نــــم ةـــــــلاكو لــــــكــــل ماـــــــع نيــــمأ نيـــــــعي:١٣ ةّداملا
نــــم حارـــتقا ىلع ءانب يـــسائر موــــسرم بـــجومب تاـــــقورحـملا
هدعاسيو ،ةريدملا ةنجللا سيئر ةرادإ تحت فرصتيو .رــيزولا

.اهريسو تاقورحـملا ةلاكو ةرادا يف

ىلوتيو ةرــيدملا ةــنجللا لاـــغشأ يف ماـــعلا نيـــمألا كراـــشي
.ةنامألا ماهم
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ديدحت عم عبنملا تاطاشنب ةصاخلا تاسفانملا ميظنت–
ضورعلا ميدقت تاءارجإو ،ةقبطملا ليهأتلاو مييقتلا ريياعم
،اهمييقتو

،بيقنتلا صخر حنم–

،تاقورحـملا دوقعب ةقلعتملا داــــنسإلا تارارق حنم–

،ةينطولا ةسسؤملل عبنملا تازايتما حنم–

تاقورحـملا دقعو داــــنسإلا رارقو عبنملا زايتما عاديإ–
املاقفو اهيلع ةقداصملا دصق ،ريزولا ىدل اهتاليدعت اذكو
،نوناقلا اذه هيلع صني

،تاقورحـملا طبض ةطلس عم رواشتلا دعب ،صيخرتلا–
،قبسم جاتنإ لكب

تازايتماو ،دانسإلا تارارقو بيقنتلا صخر ذيفنت ةبقارم–
،نوناقلا اذه ماكحأل اقبط عبنملا

دوقع راطإ يف ةلاحإ لكب صيخرتلا مدع وأ صيخرتلا–
،تاقورحـملا

،ةيرودلا اهتعجارمو ريوطتلا تاططخم ىلع ةقفاوملا–

يئاهنلا وأ تقؤملا يلختلا ىودــج لوــح رارــقلا ذاــختا–
اــــهتداعإو عـــقاوملا نـــع يلـــختلا جـــمانرب لوــــحو عــــقاوملا نع
دــــعب اذــــهو عــــبنملا تاــــطاشن راــــطإ يف ةيـــلصألا اـــــهتلاح ىلإ
،تاقورحـملا طبض ةطلس ةراشتسا

راطإ يف نماكملا ىلع ةظفاحـملا مارتحا ىدم ةبقارم–
،تاقورحـملا لالغتسا

نييدملا ىلع عبنملا تاطاشن تاططخمب ريزولا غيلبت–
،ةنس لك نم يفناج رهش لالخ كلذو ،ليوطلاو طسوتملا

ةيعاطقلا ةسايسلا ديدحت يف ةرازولا حلاصم عم ةمهاسملا–
ةـــيميظنتلا صوـــصنلا دادـــعإ يفو ،عـــبنملا تاـــطاشن لاـــجم يف

،عبنملا تاطاشنب ةقلعتملا

تاـــطاشن لاـــجم يف يـــملعلا ثــــحبلا تاـــطاشن عــــيجشت–
،عبنملا

بــئارضلا ةرادإل اـــهعفد ةداـــعإو تاقورحملا ةواتإ عـــمج–
٦٣ ةداملا يف ةددحـملا ةبسنلل قباطملا غلبملا مــصخ دـــعب
،هالعأ

،عبنملا تاطاشن زاغ قرحل ةيئانثتسالا صخرلا حنم–

تاطاشن راطإ يف يلحـملا ىوتحـملا ةيقرت ىلع رهسلا–
 .عبنملا

فرشت .ةيلودلا ريياعملل عوجرلاب كلذ يف امب ،ريياعمو
قيبطت تاقورحـملا يتلاكو نم ةلاكو لك مّيقتو بقارتو
نم ،ريياعملاو سيياقملاو تاهيجوتلاو تاميظنتلا هذه
.تاقورحـملا تاطاشن سرامي يذلا صخشلا فرط

ةبقارم يأ ءارجإ تاقورحـملا يتلاكول لوخي:٨٣ ةّداملا
لك أجلت نأ نكمي ،كلذ لجألو امهتايحالص نمض جردنت
وأ ،ةصصختم تائيه ىلإ تاقورحـملا يتلاكو نم ةلاكو
 .بناجأ وأ نييلحم ءاربخ ىلإ

نم بلطلا ةيحالص تاقورحـملا يتلاكول لوخي:٩٣ ةّداملا
وأ ةقيثو يأ تاقورحـملا تاطاشن نوسرامي نيذلا صاخشألا

امهب ةطونم ماهم ءادأل ةيرورض وأ ةديفم اهنأ ناردقت ةمولعم
ينهملا رسلاب اعرذت ضفرلا ةيناكمإ نود ،نوناقلا اذه ىضتقمب
ىلع ناتلاكولا رهستو .قئاثولا ضعبل ينفلا وأ يراجتلا رسلا وأ

 .ةملتسملا تامولعملا وأ قئاثولا ةيرس

ماهم ةسرامم يف ،تاقورحـملا يـتلاكو نــــكمي:٠٤ ةّداملا
تاكلتمم ءانتقا وأ ،تامدخ دوقع ،ريغلا عم امربت نأ ،امهنم لك
.اهريجأت وأ

يـــتلاكول نيــــتريدملا نيــــتنجللا ىلــــع نيــــعتي:١٤ ةّداملا
رواشتلا ضرغل رهشأ )٣( ةثالث لك عامتجا دقع تاقورحـملا

تاـــيحالصلا ةـــسرامم يف قـــيسنتلا زــــيزعتو اـــمهنيب اـــميف
.امهنم لكب ةصاخلا ماهملاو

 لوألا مسقلا
تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

دراوـــــــم نيـــــمثتل ةـــــينطوــــلا ةــــــلاــــكولا فــــــــلكت:٢٤ ةّداملا
 :يتأي امب  اصوصخ  تاــقورحـملا

،عـــــــبنملا تاــــطاشنب قــــلعتملا يــــــمجنملا لاـجملا مـييقت–
،تايطعملا باـــستكاو ضاوــــحألا تاـــسارد زاــــجنإب امــــيس ال
،ريغلا تامدخ ىلإ ءوجللاب وأ ةصاخلا اهلئاسوب

،تاقورحـملا تاطايتحا فشك نييحتو دادعإ–

،عبنملا تاطاشن يف رامثتسالا ةيقرت–

تاــطاشنب ةـــصاخلا تاـــيطعملا كــنب نييــــحتو رـــــييست–
،عبنملا

دصق صاخشألل يلوألا ليهأتلا دعاوقو ريياعم دادعإ–
،عبنملا يلماعتملو عبنملا تاطاشن ةسرامم

يلماــعتملو صاـــخشألل يلوألا لـــيهأتلا تاداــــهش حــــنم–
،عبنملا

دوقعوأ عبنم زايتما لحم نوكت يتلا تاحاسملا ءاقتنا–
،تاقورحم

دوـــــــقعو عـــــبنملا زاــــيتماو داــــنسإلا رارـــــق جذاــــمن دادـــــعإ–
،تاقورحـملا
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بيــبانألا ةــــطساوب لــــقنلا زاـــيتما حـــنم تابلط ةــــسارد–
،ريزولل اهتايصوت ميدقتو

تاجتنملا نيزخت تآشنم ريوطتل ينطو ططخم دادعإ–
،اهعيزوتو ةيطفنلا

تاطاشن ةسرامم ةصخر حنمل ريزولل ةيصوت ميدقت–
،ةيطفنلا تاجتنملا عيزوتو نيزختلاو ليوحتلاو ريركتلا

،ةجلاعملا تايلمع دعب يعيبطلا زاغلا تافصاوم ديدحت–

راعسأو ةيطفنلا تاجتنملا عيب راعسأ غيلبتو ديدحت–
ةطساوب لقنلا تافيرعتو ةينطولا قوسلا يف يعيبطلا زاغلا
تازاغ لصف ةفيرعتو يعيبطلا زاغلا عييمت ةفيرعتو ،بيبانألا
،ةعيمملا لورتبلا

تاساردو ةئيبلا ىلع ريثأتلا تاسارد ىلع ةقفاوملا–
،ةينعملا تايالولاو ةيرازولا رئاودلا ةراشتسا دعب ،راطخألا

،هاندأ٧٥١ ةداملل اقبط ةددحـملا تاءارجإلاو تايفيكلا بسح
تاطاشنب ةقلعتملا رطاخملا تاسارد ىلع ةقفاوملا اذكو
،ثحبلا

عاطقل ةعباتلا تآشنملا لالغتسا صخر تابلط ةسارد–
صخرــلا حــنــم لوــح رــيزوـــلـــل ةـــيصوـــت ميدـــقـــتو تاـــقورحـملا
،ةمزاللا

اهيفوتست نأ يغبني يتلا تابلطتملا قيبطت ىلع رهسلا–
تـــحت ةــــلماعلا تازــــيهجتلا لالــــغتساو بـــــيكرتو ءاـــنب تاـــيلمع
يف جاــــــمدإلل ةــــهجوملا ةــــيئابرهكلا تازـــــيهجتلا اذــــــــكو ،طـــــــغضلا
تافلملا ىلع ةقفاوملاو ،تاقورحـملا عاطقل ةعباتلا تآشنملا
هذه قيبطت تايفيك ددحتو .اهعينصت لــبق اـــهل ةـــعباتلا ةـــينفلا
،ميظنتلا قيرط نع ةرقفلا

دادعإب ةفلكملا ةـــصصختملا بــــتاكملل يلوأ لـــيهأت ءارــــجإ–
ةــسارد لــــكو راـــطخألا تاساردو ،ةـــئيبلا ىلــــع رـــيثأتلا تاـــسارد
ةيميظنتلا ةباقرلاب ةفلكملا ةربخلا بتاكم اذكو ،ىرخأ رطاخم
قيرط نع ةرقفلا هذه قيبطت تايفيك ددحت .ينفلا شيتفتلاو
،ميظنتلا

لكايهل رتوتلاب ليصوتلاو جاتنالا يف عورشلا صخر حنم–
ىلع لوصحلا ءارجإو تايفيك ددحت .اهتآشنمو تاقورحـملا

قيرط نع رتوتلاب ليصوتلاو جاتنالا يف عورشلا صيخرت
،ميظنتلا

لــــقن تاــــفيرعت ضـــيوعتو ةـــــلداعم ماــــظن رــــيس ناــــمض–
اذه ريس تايفيك ددحت .ةيطفنلا تاجتنملاو تاــــقورحـملا
،ميظنتلا قيرط نع ماظنلا

عاطقلا ةسايس ديدحت يف ةرازولا حلاصم عم ةمهاسملا–
يتلا ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ يفو تاقورحـملا لاجم يف
،تاقورحـملا تاطاشن مكحت

 يناثلا مسقلا
تاقورحـملا طبض ةطلس

رــــهسلاب تاــــقورحـملا طبــــض ةــــطلس فـــــلكت:٣٤ ةّداملا
 :مارتحا ىلع اصوصخ

،تاقورحـملا تاطاشن ىلع قبطملا ينفلا ميظنتلا–

لقنلا تآشنم زاجنإ ىلع ةقبطملا طورشلاو ريياعملا–
،نيزختلاو بيبانألا ةطساوب

لامعتسالا أدبمو تافيرعتلا قيبطتب قلعتملا ميظنتلا–
بيــباــنألا ةــطساوــب لــقـــنـــلا تآشنمل رـــيـــغـــلا فرـــط نـــم رحلا

،نيزختلاو

ةـــئيبلاو يـــعانصلا نـــمألاو ةحصلا لاـــجم يف مــــيظنتلا–
لاجم يف اميس ال ،اهرييستو ىربكلا رطاخملا نم ةياقولاو
ةــــيفوجلا هاــــيملا ةـــيامح لاـــجم يف اذــــكو ةـــيوجلا تاـــثاعبنالا

تاطاشنلا ةسرامم ءانثأ هايملا ىلع يوتحت يتلا تاقبطلاو
ةينوناقلا لئاسولا عيمج ىلإ ءوجللاب اذهو نوناقلا اذه لحم
،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا ىلع ةلاحإلا كلذ يف امب

جاتنالا رابآ ةمالس نمضت يتلا ةينفلا دعاوقلا قيبطت–
صاخشألا ةمالسو ةحصلا ىلع رطاخملا نم ةياقولاو ،نقحلاو
يوـــتحت يتلا تاـــقبطلا ةـــيامح اذــــكو اـــهرييستو ةـــئيبلا ةيامح و
.اهنع يلختلاو اهلالغتساو رابآلا رفح لحارم لالخ هايملا ىلع
،ميظنتلا قيرط نع ةينفلا دعاوقلا هذه ددحتو

راطإ يف ةيئايميكلا داوملا لامعتساب قلعتملا ميظنتلا–
،تاقورحـملا تاطاشن ةسرامم

،ةيطفنلا تاجتنملا ةيعونو ةقباطم ةبقارم–

ريياعملاو سيياقملاو تاهيجوتلاو تاميظنتلا قيبطت–
،ةيلودلا ةيعانصلا تاسرامملا لضفأ ساسأ ىلع ةدعملا

ةفلاخم ةلاح يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت–
ينفلا ميظنتلا )١(:يتأي امب ةقلعتملا تاميظنتلاو نيناوقلا
قـــــلعتملا مــــيظنتلا )2(و تاــــقورـحـملا تاـــطاشن ىلــــع قــــبطملا

ريغلا فرط نم رحلا لامعتسالا أدبمبو تافيرعتلا قيبطتب
ميظنتلا )٣(و نيزختلاو بيبانألا ةطساوب لقنلا تآشنمل
،ةئيبلاو يعانصلا نمألاو ةحصلا لاجم يف

تاــيلمع دـــعب ،هـــتاـفصاوـــمو يــــعيبطلا زاـــــغلا ســــــيياقم–
،ةجلاعملا

.تاقورحـملا دادعتل ةقبطملا ةينفلا تابلطتملا–

تاـــــقورـــــحـملا طـــــبض ةــــــطلس كلذـــــك فــــــــلكت:٤٤ ةّداملا
 :يتأي امب

ططـــخم ،ةـــينطولا ةـــــسسؤملا عــــم رواــــشتلا دــــــعب ،دادــــــعإ–
بـــسح بيــــبانألا ةــــطساوب لـــــقنلا تآـــــشنم رـــــيوطتل يـــــنطو
،ةقفدتملا داوملا
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،بــــــيقنت ةــــصخر لـــــحم ةــــعقر ضرــــع ةـــــلاح يف:٩٤ ةّداملا
،تاقورحـملا دقع ماربإل ةسفانملل اهنم ءزج وأ ،لوعفملا ةيراس
ةعقرلا هذه يف بيقنتلا لاغشأ اوزجنأ نيذلا نوبقنملا ديفتسي
صوصنملا طورشلا دودح يف ةيلضفألا قح نم اهنم ءزج يف وأ

ىلع كلذك ةرقفلا هذه ماكحأ قبطتو .ةسفانملا نالعإ يف اهيلع
مهل تحنم يتلا بيقنتلا صخر ةيحالص تهتنا نيذلا نيبقنملا

ةقلعتملا ةسفانملا نالعإ خيرات لبق دح ىصقأك )١( ةنس ذنم
.ةينعملا ةعقرلاب

فيراصم ربتعت ،نيبقنملا ءالؤه دحأ ضرع لوبق مت اذإ
ةلاكولا فرط نم اقبسم اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا ،بيقنتلا
ثحـب تاراـمـثـتساـك ،تاــقورحـملا دراوـم نيمـثـتـل ةـيـنــطوــلا

اذه يف مربي يذلا تاقورحـملا دقع نايرس ءدب ةنسب طبترت
.راطإلا

ىدعتي ال لجأ يف ،ةينطولا ةسسؤملا نكمي:٠٥ ةّداملا
،اهل تحنم يتلا بيقنتلا ةصخر ءاهتنا دعب )١( ةدحاو ةنس

تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نم سمتلت نأ
ةصخرلا لحم ةــعقرلا لــــك وأ ءزـــج ىلــــع عـــبنم زاـــيتما حـــنم
.ةروكذملا

رــبتعت ،هالــــعأ ةرـــقفلل اـــقيبطت عـــبنم زاــــيتما حـــنم ةـــلاح يف
نيمثتل ةينطولا ةلاكولا اهيلع تقفاو يتلا بيقنتلا فيراصم
ةنسب ةقلعتم ثحب تاراــمثتساك اـــقبسم تاـــقورحـملا دراوـــم
.عبنملا زايتما نايرس ءدب

لـــــــجأ يف ،ةيـــــنــــــطولا ةســـــسؤملاو بقـــــــــنملا نكمي:١٥ ةّداملا
يتـلا بيـقــنــتــلا ةصخر ءاــهــتــنا دــعــب )١( ةدــحاو ةـــنس ىدـــعـــتـــي ال
نيمثتل ةينطولا ةلاكولا ىدل كرتشم بلط ميدقت ،امهل تحنم
دقع ماربإ دصق دانسإ رارق ىلع لوصحلل ،تاقورحـملا دراوم
،روكذملا صيخرتلا لحم ةـــعقرلا لـــك وأ ءزـــج ىلـــع تاـــقورحـملا

٠٩ نيتداملا ماكحأل اقبط تحنم دق ةعقرلا هذه نوكت الأ طرشب
.هاندأ١٩و

ربتعت هالعأ ةرقفلل اقيبطت تاقورحـملا دقع ماربإ ةلاح يف
نيمثتل ةينطولا ةلاكولا اهيلع تقفاو يتلا بيقنتلا فيراصم
ةنسب ةقلعتم ثحب تارامثتساك اقبسم تاقورحـملا دراوم
.تاقورحـملا دقع نايرس ءدب

دـــــقع مارـــبإ وأ عـــبنملا زاـــــيتما حـــنم يدؤــــــي:٢٥ ةّداملا
ىلإ بيقنت ةصخر لحم ةحاسم ءزج وأ لك ىلع تاــقورحـملا

ةـــبسنلاب نــــعطلا قــــح وأ ضــــيوعت نود ةرـــيخألا هذـــه نالـــطب
.بقنملل

 يناثلا لصفلا
ةكرتشملا ماكحألا

تاقورحـملا دوقعو عبنملا تازايتمال

ةطبترملا رابآلا اذكو تاقورحـملا نماكم ربتعت:٣٥ ةّداملا
.ةيراقع اكالمأ اهب

سابتحالا تازاغ تاثاعبنا ريدقتو غالبإلا ماظن ليعفت–
،تاقورحـملا عاطقل يرارحلا

تاطاشن راطإ يف زاغلا قرحل ةيئانثتسالا صيخارتلا حنم–
،بصملا

ءاـــنبلا لاــــجم يف اـــميس ال ،ةــــينف رــــيياعمو دـــــعاوق ّنـــس–
،تايلمعلاو

،يعانصلا نمألا لاجم يف ريياعمو دعاوق ّنس–

ةمجانلا تاعازنلا ةلاح يف تاحلاصملا ىلع فارشالا–
فرط نم رحلا لامعتسالاب قلعتملا ميظنتلا قيبطت نع
تاجتنملا نيزختو بيبانالا ةطساوب لقنلا ماظنل ريغلا
،تافيرعتلاب ةقلعتملا تاعازنلا كلذ يف امب ،ةيطفنلا

ةقلعتملا تاميظنتلاو نيناوقلا ةفلاخم ةنياعمو فشك–
.تاقورحـملا تاطاشن ىلع ةقبطملا ةينفلا لئاسملاب

ةـــــــطلسب تاــــقورحـملا طــــبض ةـــــطلس لوــــــخت:٥٤ ةّداملا
ةمالسو ةحصبو ةئيبلا ةيامحب ةطبترملا بناوجلا ةجلاعم
ةطبترملا لكايهلاو تآشنملل يعانصلا نمألابو صاخشألا

تائيهلا عم قيسنتلا ةطلسب اذكو تاقورحـملا تاطاشنب
.ةينعملا تارادإلاو

ثلاثلا بابلا
عبنملا تاطاشن

لوألا لصفلا
بيقنتلا

عالطضالا متي يتلا بيقنتلا لامعأ ءانثتساب:6٤ ةّداملا
سراـــــمت ،تاــــقورحـملا دـــــــقع وأ عــــبنملا زاـــيتما راـــطإ يف اــــهب
ةصخر ىلع لوصحلا دعب ةنيعم ةحاسم يف بيقنتلا لامعأ
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا لبق نم ةحونمملا بيقنتلا
ةدـــحاو ةرـــم دـــيدجتلل ةــــلباق )2( نيــــتنس ةدــــمل ،تاـــــقورحـملا

لوصحلا تاءارجإو طورش ددحتو .)2( ناتنس اهاصقأ ةدمل
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا لبق نم بيقنتلا ةصخر ىلع
.تاقورحـملا

ةينطولا ةلاكولل زوجي ،هالعأ ةرــــــقفلا ماـكحأ نـع رظنلا ضغب
تاذ بيقنتلا تامدخ دوقع ماربإ تاقورحـملا دراوم نيمثتل
.اهماهم ةسراممب ةلصلا

يرصح ريغ اقح بقنملا بيقنتلا ةصخر لوخت:٧٤ ةّداملا
وأ ،ريجأتلل وأ ،ةمسقلل ةلباق ريغ يهو .بيقنتلا لاغشأ زاجنإل
.تالافكل وأ تانامضل اهعاضخإ نكمي الو ،ليوحتلل وأ لزانتلل

دراوــــــــــم نيــــــمثـــــتل ةــــــينطوـــــــلا ةــــــــلاكولا نـــــــــــــكـــمي:٨٤ ةّداــملا
بابسألل ،بيقنتلا ةصخر تقو يأ يف بحست نأ تاقورحـملا
.اهطورش نمضو ةروكذملا ةصخرلا يف اهيلع صوصنملا
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ةدع وأ ادحاو انمكم نمضتملا عبنملا زايتما ةدم ددحت
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا هحنمت يذلا ةفشتكم نماكم
.هاندأ٤٧ ةدامللاقفو تاقورحـملا

نكمي ،هالعأ٦٥ ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:٨٥ ةّداملا
نأ ،ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا

دصق ،)2( ناتنس اهاصقأ ةدمل ثحبلا ةرتف ديدمت بلطت
ةرــتــف ءاــهــتــنا لــبــق زــجــنــم فاشتــكا دــيدحت لاـــغشأب ماـــيـــقـــلا
قلعتملا ديدحتلا لاغشأ جمانرب ضرعي نأ يغبنيو .ثحبلا

دراوــم نيمــثــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ةــقـــفاومل دـــيدـــمـــتـــلا اذـــهـــب
يف ةددحـملا طورشلاو دونبلا مارتحا لظ يف تاقورحـملا
.دانسالا رارق يف وأ عبنملا زايتما

ةتس هردق ثحبلا ةرتفل يئانثتسا ديدمت حنمي نأ نكمي
دراوــــــم نيـــــمثتل ةــــينطولا ةـــــلاكولا فرــــط نـــــــم رــــــهشأ )٦(
،ةدــــــقاعتملا فارـــطألل وأ ةـــينطولا ةـــسسؤملل تاــــقورحـملا
ةـــلاح يفو .زاـــجنإلا دــــيق رــــئب رــــفح لاــــغشأ ءاــــهنإب حاــــمسلل
ثحبلا ةرتف ديدمتل ىوــصقلا ةدـــملا نوكت ،نـــمكم فاـــشتكا
ةدـــم اــــهنم ةـــــصوقنم )2( ناــــتنس فاــــشتكالا اذــــه دــــيدحتل
.ايلعف ةلمعتسملا يئانثتسالا ديدمتلا

ديدمتلا اذه تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا حنمت
مدقي رربم بلط ىلع ءانب ثحبلا ةرتفل يئانثتسالا ديدمتلا وأ

لبق نم ثحبلا ةرتف ءاهتنا لبق لقألا ىلع اموي )٠٦( نيتس
.ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا

وأ لالغتسالا ةحاسم ءانثتساب ،ةعقرلا صلقت:٩٥ ةّداملا
لك ةياهن يف ،هاندأ٤٦ ةداملا يف ةروكذملا ءاقبتسالا ةحاسم
طورـــــشلاو ماـــــكحألا بــــــسح ،ثـــــحبلا ةرــــتف لـــــحارم نـــــم ةــــــلحرم
 .دانسالا رارق يف وأ عبنملا زايتما يف ةددحـملا

ىضتقا اذإ ةددمملا ،ثحبلا ةرتف ءاضقنا دنع:٠6 ةّداملا
،هاندأ٤٦ ةداملا ةاعارم عمو ،هالعأ8٥ ةداملل اقيبطت رمألا

حطسألا تاـــقورحـملا دراوــــم نيـــمثتل ةـــينطولا ةـــــلاكولل درــــت
ططـــــخمب ةــــلومشملا رــــيغ ،ةـــــحاسملل ةــــيجوــــلويجلا قاــــــفآلاو
.هيلع ةقفاوملل مدقملا ريوطتلا

فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا لزانتت نأ نكمي:١6 ةّداملا
لظ يف ثحبلا ةرتف لالخ ايئزج وأ ايلك ةعقرلا نع ةدقاعتملا
يف وأ عبنملا زايتما يف اهيلع صوصنملا طورشلاوماكحألا

.دانسإلا رارق

ةوقب تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا بحست
،رمألا ىضتقا اذإ ةددمملاو ثحبلا ةرتف ةياهن دنع نوناقلا
حرصت مل اذإ ،تاقورحم دقع دانسإ رارق وأ عبنملا زايتما
لالغتسالا ةيلباقب ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا
ىلوألا ةرقفلا ماكحأب لالخإلا نود اذهو ،نمكملل يراجتلا
.هاندأ٤٦ ةداملاو هالعأ

،تازيهجتلاو ،تالآلاو ،ينابملا ،ةيراقع اكالمأ ربتعت امك
ناكملا نيعب ةزجنملا ىرخألا لاغشألاو رفحلا تاودأو داتعلاو
تاجتنملا لقنلو ،نيزختللو نماكملا لالغتسال ةلمعتسملاو
.ةجرختسملا

داتعلاو تالآلا ،صيـــــصختلاب ةـــيراقع اـــكالمأ رـــبتعت اـــمك
.تاقورحـملا نماكم لالغتسال ةرشابم ةهجوملا تاودألاو

ةــــــلباق رــــيغ ةداــــملا هذــــه يف ةروـــــكذملا ةـــيراقعلا كالــــمألا
.نهرلل

ةمجانلا قوقحلاو تاقورحـملا دوقع نوكت نأ نكمي ال
.نامض وأ ةلافك لحم اهنع

،يرئازجلا نوناقلل تاقورحـملا دوقع عضخت:٤٥ ةّداملا
تاعازنلا ةيوست ةقيرط ىلإ ءوجللا ىلع صني ادنب نمضتتو
نأ نكميو .ةصتخملا مكاحـملا ىلع اهضرع لبق يضارتلاب
ةـــــــيوستب ،ءاـــــضتقالا دـــــنع ،حــــمسي مــــيكحتلل ادــــنب نـــــمضتت
.يلودلا ميكحتلا قيرط نع تاعازنلا

،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا مزتلت:٥٥ ةّداملا
سيياقملا قيبطتب عبنملا تايلمع ءادأ ءانثأ ،ةلاحلا بسح
نمضي امب ،تاقورحـملا ةعانص يف امومع ةلوبقملا ريياعملاو
مادـــــــــتسملاو لــــــثمألا عاـــــجرــــتسالاو نــــــماـــكملا ىلـــــــع ةــــــظفاــــحـملا
.تاقورحملل

،ةنس )٠٣( نيثالث ةدمل تاقورحـملا دقع مربي:6٥ ةّداملا
ةدملا هذه نمضتتو ،ذيفنتلا زــيح هـــلوخد خــــيرات نــــم ءادــــــتبا

 :يتأي ام

نأ نكمي ال ،تاقورحـملا دقع يف ةددحم ثحب ةرتف–
زــيــح هــلوــخد خــيراــت نــم ءادــتــبا تاوــنس )٧( عـبس زواـجــتــت
نمضتتو .هاندأ8٥ ةداملل اقبط اهديدمت متي مل ام ،ذيفنتلا

دقع ددــــــــحيو .لــــحارم ةدـــــع وأ ةدـــــــحاو ةلــــــــحرم ثحـــــــبلا ةرـــتف
اذكو ةلحرم لكل ىندألا لاغشألا جمانربو ةدملا تاقورحـملا

.ىرخأ ىلإ ةلحرم نم رورملا طورش

نم ةقفاوملا غيلبت خيراتب أدبت يتلا ،لالغتسا ةرتف–
ىلع تاـــــقورحـملا دراوــم نيمــثــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا فرـــط
ةياهن خيراتب يهتنتو لالغتسالا ةحاسم ريوطت ططخم
.تاقورحـملا دقع

نأ نـــكمي ال ةرـــتفل تاـــقورحـملا دـــقع ةدـــم دـــيدمت نــــكمي
تاــــــيفيكلاو طورـــــشلا بـــــسح ،تاوــــنس )٠١( رــــشع ىدـــــــعتت
 .روكذملا دقعلا يف ةددحـملا

وأ انمكم نمضتملا تاقورحـملا دقع ةدم غلبت:٧٥ ةّداملا
نم ءادــتبا ،ةـــنس )٥2( نيرــــشعو اســـمخ ،ةــــفشتكم نــــماكم ةدــــع
ةدـــمل ةرــــتفلا هذـــه ددـــمت نأ نــــكميو .ذيــــفنتلا زـــيح هــــلوخد خــــيرات
ةددحـملا تايفيكلاو طورشلا بسح ،تاونس )٠١( رــشع اهاصقأ

.تاقورحـملا دقع يف
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،يعامتجالا رقملا وأ ةيمستلا رييغت–

وأ،ةبستنملا تائيهلا نيب تاليوحتلا–

.ةيداملا ءاطخألا حيحصت–

 :نم لك عبنملا لماعتم رودب علطضي:66 ةّداملا

زايتما راطإ يف هنيعت يذلا ريغلا وأ ةينطولا ةسسؤملا–
،عبنملا

نيعم ريغلا وأ ةكرتشم ةئيه وأ ةدقاعتملا فارطألا دحأ–
.تاقورحم دقع راطإ يف ءالؤه لبق نم

تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا غيلبت بجي
.عبنملا لماعتم رييغت وأ نييعت نأشب

مساقت دقع وأ ةكراشملا دقع نمضتي نأ بجي:٧6 ةّداملا
نـــم جرـــختسملا زاــــغلل كرـــتشملا قــــيوستلل ادــــنب جاـــتنإلا
نكمي هنأ ريغ .جراخلا يف زاغلا اذه قيوست ةــلاح يف ،ةـــعقرلا
باسحل زاــغــلا اذــه قــيوستــب ةــيــنــطوـــلا ةسسؤملا لـــبـــقـــت نأ
.ةدقاعتملا فارطألا

عبنملا زايتما ذيفنتل ةيرورضلا تاقفنلا عقت:٨6 ةّداملا
ةـــــسسؤملا قــــــتاع ىلـــــع ،ةــــــلاحلا بـــــسح ،تاـــــقورحـملا دـــــــقع وأ
وأ ةينطولا ةسسؤملا نمضت .ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا
تازيهجتلاو ةيلاملاو ةينفلا دراوملا دينجت ةدقاعتملا فارطألا
.ةيرورضلا

،رطاخم تاذ تامدخ دقع وأ جاــتنإلا مـــساقت دــــقع ةـــــلاح يف
مل ام ةينطولا ةسسؤملا قتاع ىلع ليومت مازتلا يأ عقي ال
.كلذ فالخ ىلع دقعلا صني

نامض يأ الو ليومت مازتلا يأ ةلودلا لمحتت ال:٩6 ةّداملا
لاوحألا نم لاح يأب تسيلو ،عبنملا تاطاشنب طبترم ليومت
هذـــه ةــــسرامم نــــع ةـــمجانلا ثادـــــحالاو لاــــمعألا نــــع ةـــــلوؤسم
بـــلاطم ميدـــقت لاوــــحألا نــــم لاـــح يأـــب نـــــكمي الو .تاــــطاشنلا

ةلودلا دض ناك صخش يأ فرط نم ةرشابم ريغ وأ ةرشابم
ةيأ ببسب ،تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا وأ
تايلمع نع ةمجان ،اهتعيبط تناك امهم ،بقاوع وأ رارضأ
.اهئادأ وأ/و عبنملا

زاـــــيتما بـــــجومب ،ةـــــينطولا ةــــسسؤملا ىلـــــع:٠٧ ةّداملا
ةطلس مظتنم لكشب دوزت نأ ةدقاعتملا فارطألا وأ ،عبنملا

راــطإ يف اهـــيلع لـــصحتملا تاــمولعملاب تاـــقورحـملا طبـــض
قفوو لكشلا يف ةبولطملا ريراقتلابو ،عبنملا تاــيلمع ءادأ
.تاقورحـملا طبض ةطلس اهرقت يتلا ةيرودلا

زايتما لك بجومب ةينطولا ةسسؤملا طبضت:١٧ ةّداملا
،تاقورحـملا دقع لك بجومب ةدقاعتملا فارطألا وأ عبنملا

.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل ةقباطم ةبساحم

ءاــــقتنا تاءارــــجإ مــــيظنتلا قـــــيرط نــــع ددـــــحت:٢6 ةّداملا
 :ديدحتو

،هاندأ٤٦ ةداملا قيبطت لحم حطسألا–

،لالغتسالا تاحاسم–

.ةدودرملا حطسألا–

ةــــــسسؤملل نـــــكمي يوـــــفع فاــــشتكا ةـــــلاح يف:٣6 ةّداملا
ةينطولا ةلاكولل بلط ميدقت ةدـقاعتملا فارـــطألل وأ ةـــينطولا
رـــــــيوطتلا ططــــــخم يف هـــــجامدإل تاــــــقورـــحـملا دراوــــــــم نيـــــمثتل
ةلاحلا بسح ةددحـملا طورشلاو تايفيكللاقفو ،هيلع قفاوملا

.دانسالا رارق يف وأ عبنملا زايتما يف

نكمي ال ،نماكم ةدـع وأ نـــمكم دوـــجو ةـــلاح يف:٤6 ةّداملا
ببسب ،يراجتلا لالغتسالا ةيلباقب احيرصت اهنأشب ميدقت
بيبانألا ةطساوب لقنلا تآـــشنمل دــــكؤم باـــيغ وأ ةـــيدودحم
ةسسؤملا نكمي ،جوتنملا عيب قوسل دكؤم بايغ ببسب وأ
ىلإ مدـقت نأ ،ةــــلاحلا بــــسح ،ةدــــقاعتملا فارـــطألا وأ ةــــينطولا
ةـــياهن لبـــق ،تاــــقورحـملا دراوــــم نيـــمثتل ةــــينطولا ةــــلاكولا

نمكملا اذه يطغي يذلا حطسلا ءاقبتساب ابلط ،ثحبلا ةرتف
)٥( سمخ اهتدمو ،ءاقبتسالا ةرتف ددحتو .نماكملا هذــــه وأ

لبق نم ،بلطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا رثكألا ىلع تاونس
 .تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

نماكملا وأ نمكملا لمشي يذلا حطسلا ىظحي نأ بجي
بايغب ةقلعتملا تاساردلا اذكو ،ءاقبتسالا ةرتفو ،ةينعملا
قوس بايغ وأ بيبانألا ةطساوب لقنلا تآشنم ةيدودحم وأ
دراوــم نيمــثــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ةــقــفاومب ،جوـــتـــنملا عـــيـــب
.تاقورحـملا

ةيلباقب حيرصت يأ مدقي مل اذإ ،ءاقبتسالا ةرتف ةياهن دنع
ةلاكولل ةلصلا اذ حطسلا دري ،نمكملل يراجتلا لالغتسالا
.تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا

نإف ،نمكملل يراجتلا لالغتسالا ةيلباقب حيرصتلا مت اذإ
.دقعلا ةدم ددمت ال ءاقبتسالا ةرتف

دـــــقع وأ عــــبنملا تازايـــتما ىلع ةــــقداصملا مـــتت:٥6 ةّداملا
ءارزوــــلا ســـلـــــــجم يف ذــــخـــــتي موــــــــسرـــــم بجوــــــــمب تاــــــــــقورحـملا

يف ةـــــقداــــصملا موــــسرم رـــــشن خيراتب ذيفـــــنتلا زيح لـــــــــخديو
ةــــّيـــــطارقــــــميّدلا ةــــّيرــــئازــــجلا ةـــّـــيروهـــــمجلل ةيـــــمــــــسّرلا ةدـــــيرـــــــــجلا
دقــــــــــع ىلع ةـــــقداـــــصملا فــــلم نمــــضــــتي نأ يــــــغــــبــــني .ةـــــّيـــــبعـــــــــّـشلا
دانسإلا رارق ،ينعملا تاقورحـملا دقعل ةفاضإلاب ،تاقورحـملا
.هاندأ٩8 ةداملا يف روكذملا

لــــــيدعت تارارــــــقو تاـــــقورحـملا دوـــــقع تالـــــيدعت عـــــضخت
تالاحلا ءانثتساب ،ةــــقداصملا ءارــــجإ ســـفنل عـــبنملا زاــــيتما
:يتأي امب اهعوضوم قلعتي يتلا
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يف ةروكذملا تالاحلا يف حطسألل ءاقبتسالا طورش–
،هالعأ٤٦ ةداملا

دراوـــــــم نيــــــمثتل ةـــــينطولا ةــــــلاـــــكولا مالـــــــعإ تاـــــيفيك–
ةسسؤملا ريغ عبنم لماعتم نييعت متي امدنع تاقورحـملا
،ةينطولا

.هليدعت طورش–

لـــــيوحت ةـــــينطولا ةـــــسسؤملا ررـــــقت نأ نـــــكمي:٥٧ ةّداملا
يف مربتو .عبنملا زايتما يف اهتامازتلاو اهقوقح نم ءزج
لاكشألا دحألاقفو ،تاقورحم دقع هل لزانتملا عم ةلاحلا هذه
ماـــظنلا ةاـــعارم عـــم ،هاــــندأ٦٧ ةداــــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا
ماكحأ اميس ال ،ينعملا تاقورحـملا دــقعب قـــلعتملا يـــنوناقلا
ةرتفلل دقعلا اذه مارــــبإ مـــتيسو .هاـــندأ٥٩ ىلإ2٩ نــــم داوـــملا
ددحيو ،ةلاحلا بسح ،هالعأ٧٥و٦٥ نيتداملا يف ةروكذملا
يف ةزــــجنملا تاراـــــمثتسالا امــــيس ال ،ةــــيداصتقالا طورـــــشلا
عبنملا زايتما لوـعفم ناـــيرس يـــهتنيو .عـــبنملا زاـــيتما راـــطإ
تاقورحـملا دقع ىلع ةقداصملا موسرم رشن درجمب ينعملا

ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف
يف اــهيلع صوـــصنملا تاءارـــجإلا بــــسح ذــــختملاو ةـــــيبعشلا
 .هالعأ٥٦ ةداملا

 عبارلا لصفلا
تاقورحـملا دوقعب ةصاخلا ماكحألا

لوألا مسقلا
تاقورحـملا دوقع لاكشأ

فرط نم مربت يتلا تاقورحـملا دوقع يستكت:6٧ ةّداملا
لاكشألا دحأ رثكأ وا دقعلا يف كيرش عم ةينطولا ةسسؤملا
 :ةيتآلا

،ةكراشم دقع–

وأ ،جاتنإلا مساقت دقع–

.رطاخم تاذ تامدخ دقع–

 لوألا يعرفلا مسقلا
ةكراشملا دقع

ةدقاعتملا فارطألا نيب ةكراشملا دقع مظني:٧٧ ةّداملا
تاطاشنو ،ةعقرلا لخاد ثحبلا تاطاشن ةسرامم تايفيك
لالغتسالل ةلباق رثكأ وأ نمكم فاشتكا ةلاح يف لالغتسالا

.ايراجت

تاــــــمازتلاو قوـــــقح ةـــــكراــشملا دـــــــقع ددـــــحي:٨٧ ةّداملا
ىلع عقت يتلا ليومتلا تامازتلا اهيف امب ةدقاعتملا فارطألا

اذإ ،لالغتسالا ةرتف لالخو ثحبلا ةرتف لالخ اهنم لـــك قــتاع
ةاعارمب كلذو ،اــيراجت لالــغتسالل لـــباق نـــمكم فاـــشتكا مت
.ةدقاعتملا فارطألا نولكشي نيذلا صاخشألا ةكراشم بسن

ريوطت ططخم لحم نماكم لالغتسا ىفانتي ال:٢٧ ةّداملا
تاــقورحم دـــقع مارـــبإ وأ عــبنم زاـــيتما حـــنم عـــم هـــيلع قـــفاوم
ريوطتلا ططـــخمب ةــينعملا كلت ريـــغ ةيـــجولويج اـــقافأ يـــطغي
ةـــلاكولا اــــهددحت يـــتلا ةـــينفلا طورـــــشلا ةاــــعارم عــــم ،روـــــكذملا
لـــــقرعي نأ يــــغبني ال .تاـــــقورحـملا دراوـــــم نيـــمثتل ةـــينطولا

زايتما مدقأ ذيفنت تاقورحم دقع وأ عبنم زايتما ثدحأ ذيفنت
.تاقورحـملا دقع وأ عبنملا

يراس تاقورحم دقع وأ عبنم زايتما ىفانتي ال:٣٧ ةّداملا
كلت ىلع يمجنم صيخرت حنم عم ،ةنيعم ةعقر ىلع لوعفملا
وأ ةيمجنم داوم لالغتساو ثحبلا دصق ،اهنم ءزج وأ ةعقرلا
دوجو عنمي ال ،ىرـــخأ ةـــهج نـــمو .تاــــقورحـملا رــــيغ ةــــــيروفحأ
ةيروفحأ وأ ةيمجنم داوم لالغتساو ثحبلل يمجنم صيخرت
دنس حنم ،ةنيعم ةحاسم ىلع لوعفملا يراس تاقورحـملا ريغ
لــــقرعي نأ يـــغبني ال .اـــهنم ءزـــج وأ ةــــعقرلا كلـــت ىلـــع يـــمجنم
صـيخرت وأ تاــــقورحـملا دــــقع وأ عـــبنملا زاـــيتما ثدـــحأ ذـــيفنت
دـــــــقع وأ عـــبنملا زاـــيتما مدــــقأ ذــــــيفنت ،ةــــلاـحلا بــــسح ،يـــــــمجنم
تابوعص دوجو ةلاح يفو .يمجنم صيخرت وأ تاقورحـملا
ذاختال ةموكحلا ىلع ةلأسملا ضرعت ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطتل
.اهنأشب رارق

ثلاثلا لصفلا
عبنملا زايتما

تاطاشن ةينطولا ةسسؤملا سرامت نأ نكمي:٤٧ ةّداملا
ةلاكولا اهايإ هـــحنمت عـــبنم زاـــيتما بــــجومب اـــهدحو عــــبنملا
اـــــهردــق ةـــيلوأ ةدـــمل ،تاــــقورحـملا دراوــــم نيـــمثتل ةـــينطولا

.ةنس )٠٣( نوثالث

ضرغل وأ لالغتسالاو ثحبلا ضرغل عبنملا زايتما حنمي
.ةفشتكملا نماكملا لالغتسا

٦٥ ةداملا ماكحأل ةعقرلا لالغتساو ثحب تارتف عضخت
.ةريخألا اهترقف ماكحأ ءانثتساب هالعأ

 :يتأي ام صوصخلا هجو ىلع عبنملا زايتما ددحي

،عبنملا زايتما لحم ةعقرلا–

،تاقورحـملا لالغتساو ثحبلا طورشوماكحأ–

ةعقرلاب ةقلعتملا حطسألا درو صيلقتلا طورشوماكحأ–
،عبنملا زايتما لحم

،هتدم ديدمت طورش–

،هبحس طورش–

ططخم ميدقتل ةينطولا ةسسؤملا اهزوحت يتلا ةلهملا–
ةينطولا ةلاكولل ،ةلاحلا بسح ،ريوطتلا ططخم وأ ثحبلا
،هيلع ةقفاوملل ،تاقورحـملا دراوم نيمثتل
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يــتلا جاـــتنإلا ةـــصح يف فرـــصتلا قـــحبيــــبنجألا دقاعتملا
هـــتأفاكمو ةـــيلورتبلا فــــيلاكتلا ضـــيوعت بـــجومب هـــيلإ دوـــعت
تايفيكلاو طورشلل اــقبط ،ميـــلستلا ةـــطقن دـــنع ةـــيفاصلا
 .جاتنإلا مساقت دقع يف ةددحـملا

ليوـــمتبيـــــبنجألا دـــــقاعتملا كــــيرشلا لـــــفكتي:٤٨ ةّداملا
دقع يف ةددحـملا طورشلاو تايفيكللاقفو عبنملا تايلمع
.جاتنإلا مساقت

ةـــسسؤملا عـــــتمتت ،هالــــعأ8٦ ةداـــملا ماـــكحأب لالــــخإلا نود
اقفو عـــبنملا تاـــيلمع ليوـــمت يف ةـــكراشملا راـــيخب ةـــينطولا
.جاتنإلا مساقت دقع يف ةددحـملا طورشلاو تايفيكلل

فارـــــطألا لبـــــق نـــــم تاـــــيلمع قاـــــفتا مرـــــبي:٥٨ ةّداملا
ءادأل عـــــبنملا لــــماعتم ماــــهم قاــــفتالا اذــــه ددـــحيو ،ةدــــقاــعتملا

ةدقاعتملا فارطألا مـساب فرـــصتي يذــــلا ،عـــبنملا تاـــيلمع
.اهباسحلو

 ثلاثلا يعرفلا مسقلا
رطاخملا تاذ تامدخلا دقع

فارطألا نيب رطاخملا تاذ تامدخلا دقع مظني:6٨ ةّداملا
،ةعقرلا لخاد لالغتسالا تاطاشن ةسرامم تايفيك ،ةدقاعتملا

تايفيكلاو طورشللاقفو ،ثحبلا تاطاشن ءاضتقالا دنعو
.اهددحي يتلا

،ليخادملا مساقت تايلآ رــطاخملا تاذ تاـــمدخلا دـــقع ددـــحي
كيرشلا ةأفاكم عفدو ةيلورتبلا فيلاكتلا ضيوعتل ةهجوملا
فـــــيلاكتلا ضــــيوعت تاــــيولوأ بـــــيترتو ،يـــــبنجألا دــــــقاعتملا
نـــميــبنجألا دـــقاعتملا كـــيرشلا ةـــصح دودــــح اذـــــكو ،ةـــيلورتبلا
.نوناقلا اذه ماكحأل اقبط ليخادملا

رطاخملا تاذ تامدخلا دقعل اذيفنت ةزـــجنملا تآـــشنملا
ماـــكـــحألا ةاـــعارـــم عـــم كلذو ةـــيـــنـــطوــــلا ةسسؤمــــلــــل كلــــم يه
 .هاندأ٣١١و2١١ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا

ةجرختسملا تاقورحـملا ةيكلم سايقلا ةطقن دنع لوؤت
اذهلاقفو ةقبطملا ةيابجلا عفدت يتلاو ةينطولا ةسسؤملل
.نوناقلا

ةبيرضلا ىلإيبنجألا دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم عضخت
ىقلتيو .هاــندأ٣٩١ ةداملا يف اهيلع صوــــصنملا ةأفاكملا ىلع
ضـــيوعت بــــجومب اـــيدقن الـــــخديــــبنجألا دـــــقاعتملا كــــيرشلا
طورـــــشلل اــــقبط ةـــيفاــصلا هـــــتأفاـــكمو ةــــــيلورتبلا فيـــــلاكتلا

 .رطاخملا تاذ تامدخلا دقع يف ةددحـملا تايفيكلاو

لـــيومتيبنجألا دقاعتملا كيرشلا نــــمضي:٧٨ ةّداملا
دقع يف ةددـــحـملا طورـــشلاو تايفيكللاـــقفو عــبنملا تاـــيلمع
 .رطاخملا تاذ تامدخلا

اذيفنت ةجرختسملا تاقورحـملا ةيكلم لقتنت:٩٧ ةّداملا
.ساــــيقلا ةــــطقن دـــنع ةدــــقاعتملا فارـــــطألا ىلإ ةــــكراشملا دــــقعل
يتلا ةجرختسملا تاقورحـملا يف دقاعتم فرط لك فرصتيو
اذــــه نــــم22١و١2١و٧٦ داوــــملا ماـــكحأ ةاــــعارم عــــم ،هـــيلإ لوؤـــــت
ىلــــع ةـــــقبطملا ةــــيابجلل تاـــــقورحـملا هذـــــه عــــضختو .نوــــناقلا
.نوناقلا اذهل اقبط ةدقاعتملا فارطألا

يه ةكراشملا دقعل اذيفنت ةزجنملا تآشنملا:٠٨ ةّداملا
صوصنملا ماكحألا ةاعارم عم كلذو ةدقاعتملا فارطألل كلم
 .هاندأ٣١١و2١١ نيتداملا يف اهيلع

تايلمع ليومتب ةدقاعتملا فارطألا لفكتت:١٨ ةّداملا
.ةكراشملا دقع يف فرط لك ةكراشم ةبسنلاقفو عبنملا

يتلا ةمهاسملا تامازتلا لّمحت دقعلا يف ءاكرشلا نكمي
ةينطولا ةسسؤملا ةكراشمب ةقلعتملاو ،ثحبلا ةرتف صخت
ةصح عم بسانتي امب ،هاندأ2٩ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

تاقيبستلا هذه مدقتو .ةينطولا ةسسؤملا باسحل ،مهنم لك
اهيلع صوصنملا طورشللاقفو ةينطولا ةسسؤملل ةيلاملا

.ةكراشملا دقع يف

ةدقاعتملا فارطألا لبق نم تايلمع قافتا مربي:٢٨ ةّداملا
،عبنملا تايلمع ءادأل عبنملا لماعتم ماهم قافتالا اذه ددحيو
.اهباسحلو ةدقاعتملا فارطألا مساب فرصتي يذلا

يناثلا يعرفلا مسقلا
جاتنإلا مساقت دقع

فارـــــــطألا نيــــب جاـــتنإلا مـــساقت دــــــــقع مـــــــظني:٣٨ ةّداملا
،ةعقرلا لخاد ثحبلا تاطاشن ةسرامم تايفيك ةدقاعتملا

ةلباق رثكأ وأ نمكم فاشتكا ةلاح يف لالغتسالا تاطاشنو
.ايراجت لالغتسالل

اـــميس ال ،جاـــتنإلا ماـــستقا تاـــيلآ جاـــتنإلا مـــساقت دــــقع ددــــحي
ةأـــفاكم عـــفدلو ةـــيلورتبلا فـــيلاكتلا ضـــيوعتل هـــجوملا جاــــتنإلا
فيلاكتلا ضيوعت ةيولوأ بيترتو ،يبنجألا دقاعتملا كيرشلا
دــــقاعتملا كــــيرشلا مالــــتسا دودــــحو تاــــيفيك اذـــــكو ،ةـــــيلورتبلا
هيلإ ةدئاعلا ةــصحلا لـــثمت يـــتلا تاقورـــحـملا تاـــيمك يبـــنجألا

.نوناقلا اذه ماكحأل اقبط

كلم يه جاتنإلا مساقت دقعل اذيفنت ةزجنملا تآشنملا
صوصنملا ماــكــحألا ةاــعارــم عــم كلذو ةــيــنــطوــلا ةسسؤمـــلـــل
.هاندأ٣١١و2١١ نيتداملا يف اهيلع

ةجرختسملا تاقورحـملا ةيكلم سايقلا ةطقن دنع لوؤت
اذهلاقفو ةقبطملا ةيابجلا عفدت يتلاو ةينطولا ةسسؤملل
.نوناقلا

ىلع ةبيرضلليبنجألا دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم عضخت
كيرشلا عتمتي .هاندأ٣٩١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةأفاكملا
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نالــعإ نــع نوــبــيــجــي نــيذــلا صاــخشألا نوــكــي نأ يغــبــنــي
ةلاكولا نع ةرداص يلوأ ءاقتنا ةداهش ىلع نيزئاح ةسفانملا
دـــعاوـــقـــلا ساسأ ىلع تاــــقورحـملا دراوـم نيمـثـتــل ةــيــنــطوــلا

.ةلاكولا هذه اهددحت يتلا ريياعملاو

دـــــــقع ةـــــينطولا ةـــــسسؤــــملا مرـــــبت نأ نـــــــكمي:١٩ ةّداملا
عم رواشتلا دعب ،رشابملا ضواــــفتلا قـــيرط نــــع تاــــقورحم
ردصت يتــــلا تاــــقورحـملا دراوـم نيمـثـتـل ةـيـنــطوــلا ةــلاــكوــلا

.ضرغلا اذهل دانسإلا رارق

 ثلاثلا مسقلا
تاقورحـملا دقع يف ةكراشملا

يف ةينطولا ةسسؤملا ةكراشم ةبسن ددحت:٢٩ ةّداملا
.لقألا ىلع ةئاملا يف )%١٥( نيسمخو دحاوب ةكراشملا دقع

يــــتلا جاــــتنإلا ةـــــصح زواــــجتت نأ نـــــكمي ال:٣٩ ةّداملا
مــــيلستلا ةــــطقن دــــنع يـــبنجألا دــــقاعتملا كــــيرشلا اــــهملتسي

هـفيلاكت ضـــيوعتل ةــــهجوملاو ،جاـــتنإلا مـــساقت دـــقع ىـــضتقمب
ىلــــــع ةـــبيرضلا عـــفد دـــــــعب ةـــيفاصلا هـــــتأــــــفاكمو ةــــــيلورتبلا
يلكلا جاتنإلا نــم ةــئاملا يف )%٩٤( نيـــعبرأو ةـــعست ،ةأـــفاكملا
.لالغتسالا ةحاسم نم جرختسملا

كيرشلل ادقن عفدي ام ةميق زواجتت نأ نكمي ال:٤٩ ةّداملا
ةهجوملاو ،رطاخم تاذ تامدخ دقع ىضتقمب يبنجألا دقاعتملا
عــــــفد دـــــــعب ةــــيفاصلا هـــــتأفاكمو ةــــيلورتــــبلا هـــــــــفيلاكت ضـــــــيوعتل
نـــم ةــــئاملا يف )%٩٤( نيـــــعبرأو ةـــعست ،ةأـــــفاكملا ىلــــع ةــــبيرضلا

 .لالغتسالا ةحاسم نم جرختسملا يلكلا جاتنإلا ةميق

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيب رواشتلا دعب:٥٩ ةّداملا
هذـــه ةـــكراشم ةـــبسن ددــــحت ،ةـــينطولا ةـــسسؤملاو تاــــقورحـملا
ىلدــــيو .تاقورحم دـــقع ىضتقمب راـــمثتسالا لــــيومت يف ةرــــيخالا

قيرط نع حنملا ةـــبسانمب وأ ةســـفانملا نالـــعإ يف ةبـــسنلا هذـــهب
.رشابملا ضوافتلا

 عبارلا مسقلا
تاقورحـملا دوقع راطإ يف ةلاحإلا

تاــــــقورـــحـملا دــــــــقع نـــــع ةـــــمجانلا حـــــلاـــصملا:6٩ ةّداملا
ةــلـــباـــق ،حـــلاصملا هذـــهـــب ةـــطـــبـــترملا تاـــمازـــتـــلالاو قوـــقحلاو
دانسإلا رارق يف ةددحـملا طورشللاقفو لاقتنالاو لزانتلل
ماكحأو لصفلا اذه ماكحأ ةاعارم عم ،تاقورحـملا دقع يفو
.هاندأ٥٠2 ةداملا

،ايعامج وأ ايدرف ،ةدقاعتملا فارطألا نكمي:٧٩ ةّداملا
اهتامازتلاو اهقوقح ةلاحإ ،ةرـشابم رـــيغ وأ ةرــشابم ةــــفصب

نع ةجتان ةيلمع لك كلذ لمشيو ،تاــقورحـملا دقـــع راـــطإ يف
فارـــــطألا نيـــب ةــــلاحإلا مـــــتت نأ نـــــكميو .ةـــــبقارملا ريـــــيغت
ريخألا اذه بيجتسي نأ طرشب ريغلا ةحلصمل وأ ةدقاعتملا

.نوناقلا اذه نم٧ ةداملا تابلطتمل

ةسسؤملا عتمتت ،هالعأ8٦ ةداـــملا ماــــكحأب لالــــخإلا نود
اقفو عـــبنملا تاــيلمع لــــيومت يف ةـــكراشملا راـــيخب ةيـــنطولا
تاذ تاــــــمدــــخلا دـــــــــقع يف ةددــــــحــــملا طورــــــــــشلاو تاـــــــيفيكلل
.رــــطاخملا

عــــبنملا تاـــيلمع رــــييست ةــــيلوؤسم ددحت:٨٨ ةّداملا
يف وأ رطاخملا تاذ تامدخلا دقع يف عبنملا لماعتم ماــــهمو
.ةدقاعتملا فارطألا فرط نم عّقوم تايلمع قافتا

 يناثلا مسقلا

تاقورحـملا دوقع ماربإ

ةـــلاكولا حـــنمت ،تاــــقورحم دقـــع مارــــبإ ضرــــغل:٩٨ ةّداملا
،دانسإلا رارق ةطساوب تاقورحـملا دراوــم نيـــمثتل ةـــينطولا
وأ/و ثحبلا تاطاشن ةسرامم يف ةدقاعتملا فارطألل قحلا
.ةنيعم ةحاسم ىلع لالغتسالا

ةينطولا ةلاكولا فرط نم عقوملا دانسالا رارق ددحي
 :صوصخلا ىلع تاقورحـملا دراوم نيمثتل

،تاقورحـملا دقع لحم ةعقرلا–

،ةدقاعتملا فارطألا نييعت–

،ثحبلا ططخم–

 ،حطسألا ةداعإو يلكلا درلا تايفيكو طورش–

،ريوطتلا ططخم ىلع ةقفاوملا تايفيك–

نييعتب ةدقاعتملا فارطألا فرط نم غالبإلا تايفيك–
،عبنملا لماعتم رييغتو

،ةبقارملا رييغتبو تاليوحتلاب ةقلعتملا تابلطتملا–

دقع ىلع امهرثأ اذكو هبحس وأ هقيلعت طورشو تالاح–
،تاقورحـملا

وأ/و ثحبلا تاطاشن ةسرامم ليوحت تايفيكو طورش–
دقع ءاهتنا دنع ،ةينطولا ةسسؤملا ىلإ تاقورحـملا لالغتسا
.هخسف وأ تاقورحـملا

فارطألا لبق نم تاقورحـملا دوقع ماربإ متي:٠٩ ةّداملا
ةلاكولا فرط نم مظنملا ةسفانملا نالعإ رثإ ىلع ،ةدقاعتملا
ةــلاــكوــلا هذـــه ددحتو .تاـــقورحـملا دراوـم نيمـثـتـل ةــيــنــطوــلا
تايفيكو طورش اذكو ةسفانملا نالعإ مكحت يتلا دعاوقلا

.تاقورحـملا دقع ماربإ لجأ نم اهرايتخاو ضورعلا ميدقت

،دقاعتلا لكش ىلع ،ةصاخ ةفصب ةسفانملا نالعإ صني
،رايتخالا ريياعمو ،ماربإلل حرتقملا دقعلا جذومنماكحأو
اهؤافيتسا يغبني يتلا ةصاخلا تابلطتملا ،ءاضتقالا دنعو
.تاقورحـملا دقع ماربإل
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سماخلا لصفلا
ديحوتلا تاقافتا

وأ ةينطولا ةسسؤملل نيبت اذإ ام ةلاح يف:٢٠١ ةّداملا
ةرواجم ةحاسم لخاد ىلإ دتمي انمكم نأ ةدقاعتملا فارطألل
ةلاكولا غلبت ،رخآ تاقورحم دقع وأ رخآ عبنم زايتما لحم
ىلإ نمكملا اذه دادتماب تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا
.ةرواجملا ةحاسملا

دــــــنع تاـــــقورــــحـملا دراوـــــــم نيــــمثتل ةــــينطولا ةــــلاكولا مــــلعت
دادتـــــماب ،ةرواــــجملا ةــــــــحاسملاب ةـــــينعملا فارــــــطألا ،ءاــــضتقالا
ةغايص بوجوب ةينعملا فارطألا رطختو ،فشتكملا نمكملا

دصق اهل هميدقتو ،هلالغتساو نمكملا ريوطتل كرتشم ططخم
 .هيلع ةقفاوملا

كرتـــــشملا لالغتــــسالاو ريوطتلا ططـــــخم ريـــــثأت ةـــلاـــــح يف
ةــــلاــــــــكولا اهيــلـــع تقـــفاو دـــــق يتلا تاطـــــطـــــــخـــملا ىلع نمــــــكــــملل
،ءاضتقالا دنع ،متي ،ًاقبسم تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا
ضرعتو تاططخملا هذه ىلع ةيرورضلا تاليدعتلا لاخدإ

ةقفاوملا دصق تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا ىلع
.اهيلع

ماكحألل اعضاخ تاقورحم دقع لكو عبنم زايتما لك لظي
 .هيلع ةقبطملا ةيئابجلاو ةيداصتقالا

يف ةدوجوملا تاقورحـملا ىلع ةداملا هذه ماكحأ يرست ال
وأ ةميتكلا ةيرخصلا وأ/و ةينيطلا ةيجولويجلا تانيوكتلا
.ةفيعض دج ةيذافن تاذ

فارــــــطألا اــــهيف قفـــــتت ال يــــتلا ةـــــلاحلا يف:٣٠١ ةّداملا
هلالغتساو نمكملا ريوطتل كرتشملا ططخملا ىلع ةينعملا

ةلاكولا فرط نم هجوملا غيلبتلا دعب رهشأ )٦( ةتس لجأ يف
،هالعأ2٠١ ةداملل اقبط ،تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا

ةقفن ىلع ،تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نيعت
ططـــــخم دادــــعإب فــــلكي الـــــقتسم ارـــــيبخ ،ةـــــينعملا فارـــــطألا

.هلالغتساو نمكملا ريوطتل كرتشم

هلالغتساو نمكملا ريوطتل كرتشملا ططخملا اذه نوكي
فرط نم هغيلبت درجمب ةينعملا فارطألل ةبسنلاب ايرابجإ
.تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

كرتشملا ططخملا ساسأ ىلع ديحوت قافتا فارطألا مربت
ةينطولا ةلاكولا فرط نم ّغلبملا هلالغتساو نمكملا ريوطتل
.عبنملا لماعتم قافتالا اذه نيعيو .تاقورحـملا دراوم نيمثتل

ديحوتلا قافتاب ةينعملا تاقورحـملا دوـقع دـــحأ ىـــهتنا اذإ
ةــينطولا ةـــلاكولا ناـــكمإب هنإف ،رـــيخألا اذـــه ةـــياــــهن لــــبق
ةــعــقرــلا لالـــغــتساـــب دـــهــــعـــت نأ تاــــقورحـملا دراوـــم نيمــثــتـــل
طورـــــشلا بــــسح ةــــينطولا ةـــــســـسؤــملل يــــنعملا دــقعلا لـــحم
.هالعأ٩8 ةداملل اقبط ةددحـملا تاــــيفيكلاو

ةسسؤملا ةكراشم ةصح ىلع ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ قبطت
نيسمخو دحاول يواسملا ىندألا دحلا زواجتت يتلا ةينطولا
لك ليحت نأ ةينطولا ةســــــــسؤـملا نـــــكميو .ةئاــــــملا يف )%١٥(

ةبسن نيب قرفلل ةقفاوملا اهنم اءزج وأ اهتامازتلاو اهقوقح
دحاول يواسملا ىندألا دحلاو تاقورحـملا دقع يف اهتكراشم
.نوناقلا اذه يف هيلع صوصنملا ،ةئاملا يف )%١٥( نيسمخو

ةينطولا ةلاكولا لبق نم ةقبسملا ةقفاوملل ةلاحإ لك عضخت
نم ءادتبا اموي )٠٩( نيعست لجأ يف تاقورحـملا دراوم نيمثتل
دقع يف ةددحـملا تايفيكلاو ئدابملل اقبط ،ةلاحإلا بلط مالتسا
بلــط نــمضتــي نأ يغــبــنــيو.داــــنسإلا رارــــق يفو تاــــقورحـملا
ةيداصتقالا طورشلاو تايفيكلا ليصفت ،ةصاخ ةفصب ،ةلاحإلا

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا أجلت نأ نكميو .ةلاحإلل ةيلاملاو
ةمزاللا تاءافكلاب عتمتي ريبخ يأ تامدخ ىلإ تاقورحـملا

.ةقفاوملل اهيلع ضورعملا ةلاحإلا ةسارد يف اهتقفارمل

،ةــــــبستنم ةــــئيه ةدـــــئافل ةـــــلاحإلا ءاــــنثتساب:٨٩ ةّداملا
ةيلمع ةيأ ةبسانمب ةعفشلا قحب ةينطولا ةسسؤملا عتمتت
سرامت نأ نكميو .تاقورحـملا دقع راطإ يف حلاصملا ةلاحإ
)٠٦( نيتس ىدعتي ال لجأ يف قحلا اذه ةينطولا ةسسؤملا

يتلا ،ةلاحإلا بلط ةخسن مالتسا خيرات نم ءادــتبا اموي
.تاـــقورحـملا دراوــــم نيـــمثتل ةـــينطولا ةــــلاكولا اـــهل اـــهغلبت
تايفيكلاو طورشلا سفن لــظ يف ةــــعفشلا قــــح سراـــميو
اذه مارتحا مدع ةلاح يفو .ةحرتقملا ةلاحإلا اهيف تغيص يتلا
يف اـهقح نــع تلزانت دـــق ةيــنطولا ةـــسسؤملا رـــبتعت لــــجألا
.ةعفشلا

صاــــخشألا دــــــحأ ةـــــبقارم رــــــييغت ةـــــلاح يف:٩٩ ةّداملا
مدــــع ررــــقي نأ رـــيزولا نــــكمي ،ةدــــقاعتملا فارــــطألل ةــــنوكملا

ينعملا صخشلا ةكراشم ىلع ءاقبإلا عم ةيلمعلا هذه قفاوت
نيعست دودح يف ةيناكمإلا هذه سرامتو .تاقورحـملا دقع يف

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا مالتسا نم ءادتبا اموي )٠٩(
ةبقارملا رييغتب ةقلعتملا قئاثولاو تامولعملا تاقورحـملا
.روكذملا

هتامازتلاو روكذملا صخشلا قوقح لاحت ،ةلاحلا هذه يفو
لباقم ،ىرخألا ةدقاعتملا فارطألل وأ/و ةينطولا ةسسؤملل
.لداع ضيوعت

نوناقلا اذه ماكحأل ةفلاخم ةلاحإ لك ربتعت:٠٠١ ةّداملا
 .اقلطم انالطب ةلطاب

نع مسقلا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت:١٠١ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط
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ةدقاعتملا فارطألاو ةينطولا ةسسؤملا مدقت:٨٠١ ةّداملا
جمارب ،تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولل ايونس

يف اهيلع صوصنملا لاجآلا يفو تايفيكللاقفو ،لاغشألا
نم ققحتلا ضرغب ،تاقورحـملا دقع يف وأ عبنملا زايتما

.هيلع قفاوملا ريوطتلا ططخمل اهتقباطم

اــقــبسم لاــغشألا جماــنرــبــل لــيدـــعـــت لـــك ضرـــعـــي نأ بجـــي
اقفو ،تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا ةقفاومل

عبنملا زايتما يف اهيلع صوصنملا لاجآلا نمضو تايفيكلل
.تاقورحـملا دقع يف وأ

ةينطولا ةلاكولل ةينطولا ةسسؤملا مدقت:٩٠١ ةّداملا
تاــــــطايتحال اــــيونس اــــــنايب تاــــــــقورـــحـملا دراوــــــــم نيــــــمثتل
ةلاكولا فرــط نـــم ةددــــحـملا تاـــيفيكلا بــــسح ،تاــــقورــحـملا
.تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا

عباسلا لصفلا
قبسملا جاتنإلا

دراوـــــم نيــــــمثتل ةــــينطوـــــلا ةـــــلاـــــــكولا نــــــــــكمي:٠١١ ةّداملا
طبض ةطلس عم رواشتلا دعبو ثحبلا ةرتف لالخ تاقورحـملا
فارــــطألل وأ ةيــــنطولا ةـــسسؤملل صــــخرت نأ ،تاــــقورحـملا
ةدــــمل راـــبآ ةدـــعل وأ رـــئبل قبـــسم جاـــتنإب ماــــيقلاب ةدـــــقاعتملا

رئبلا هذه مييقت جمانرب قبسملا جاتنإلا بلط ددحيو .اهددحت
.رابآلا هذه وأ

نم ةرداصلا قبسملا جاتنإلا ةصخر ددحت:١١١ ةّداملا
طورشلا تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا فرط

،ةدــــقاعتملا فارــــطألا وأ ةـــينطولا ةـــسسؤملا فرـــصتت يـــتلا
يف ،ءاــــضتقالا دــــنع وأ ،قــــبسملا جاـــتنإلا يف ،ةــــلاحلا بــــسح
ةواتإلل قبسملا جاتنإلا اذه عضخيو .اهــنع ةمجانلا تادـــئاعلا
.هاندأ8٩١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيفازجلا

 نماثلا لصفلا
عبنملا تايلمع يف ةلمعتسملا كالمألا ةيكلم لقن

،هخسف دنع وأ ،تاقورحـملا دقع ءاضقنا دنع:٢١١ ةّداملا
درت ،دانسإلا رارق بحس ةلاح يفوأ ،ّايلك هنع لزانتلا دنع وأ
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا ىلإ ةعقرلا ةدقاعتملا فارطألا
،تآــــــشنملاو ،تاراـــــقعلا عــــيمج اـــــــهيلإ لوــــحتو تاـــــقورــــحـملا

عم ،ةلثامملا ةــــعيبطلا تاذ ىرــــخألا لوـــصألاو تازـــيـــهجتلاو
نّكــمت ثيـــحب ةدــــيج ةــــلاح يف ،هاــــندأ٣١١ ةداـــملا ماكحأ ةاـــعارم
.لالغتسالاو ثحبلا تاطاشن ةسرامم نـــم

ةفلكت ةيأ وأ ضيوعت يأ نودب ليوحتلاو درلا ةيلمع متت
ةــــــلاكولا فرــــط نـــم هـــتعيبط تــــناــك اــــمهم رــــخآ عــــفد يأ وأ
.تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا

وأ ةينطولا ةسسؤملا تظحال اذإ ام ةلاح يف:٤٠١ ةّداملا
رثكأ وأ ةحاسم ىلع دتمي نماكملا دحأ نأ ةدقاعتملا فارطألا

دــقـــع وأ عـــبـــنـــم زاـــيـــتـــما لـــحـــم تسيـــل يتـــلا تاـــحاسملا نـــم
اـقـبـط ةـيـنـطوـلا ةسسؤمـلـل اــهــب دــهــعــي مــل هــنأ وأ تاــقورــحــم
يف ةيفارغجلا تاقاطنلا هذه جمد نكمي هنإف ،هالعأ٩8 ةداملل
تاقورحـملا دــقــع وأ عــبــنملا زاــيــتــما اــهــلــمشي يتــلا ةــعــقرـــلا
.ينعملا

طورش تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا ددحت
،امـــيس ال ،ةيــنعملا ةـــحاسملل ةــيـــفارغجلا تاقاطنلا هذـــه مض
.بئارـــضلا ةرادإل مـــصخلل لــــباق رـــيغ ةداـــفتسا قـــح عـــــفد
،دانسإلا رارق وأ عبنملا زايتما ليدعت مضلا اذه مزلتسيو
.ةدافتسالا قح عفد تايفيك ىلع صوصخلا هجو ىلع صني يذلا

يف ةدوجوملا تاقورحـملا ىلع ةداملا هذه ماكحأ يرست ال
وأ ةميتكلا ةيرخصلا وأ/و ةينيطلا ةيجولويجلا تانيوكتلا
.ةفيعض دج ةيذافن تاذ

جراخ نماكملا دحأ اهيف دتمي يتلا ةلاحلا يف:٥٠١ ةّداملا
وأ ةينطولا ةسسؤملا ىلع نيعتي ،ينطولا بارتلا دودح
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا غلبت نأ ةدقاعتملا فارطألا
.دودحلل رباعلا دادتمالا اذهب ايباتك تاقورحـملا

 سداسلا لصفلا
جاتنإلا يف عورشلاو فاشتكالا

دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا مالعإ متي:6٠١ ةّداملا
طورشللاقفو كلذو هفاشتكا متي نمكم يأب تاقورحـملا

.دانسإلا رارق يف وأ عبنملا زايتما يف ةددحـملا لاجآلا نمضو
يراجتلا لالغتسالل لباق هنأب حرصم نمكم لك عضخيو

جامدإ ضرغل اميس ال ،هتعجارم نكمي يذلا ريوطتلا ططخمل
.يراجتلا لالغتسالل لباق ديدج نمكم يأ

بجومب يراجتلا لالغتسالل ةلباقلا نماكملا عيمج عضخت
 .ديحو ريوطت ططخمل تاقورحم دقع وأ عبنم زايتما

يف ةددــــحــــملا ئداــــبـــــمللو تاـــيـــفــــيــــكلل اــــعـــــبت:٧٠١ ةّداملا
ريوطتلا ططخم مدقي ،تاقورحـملا دقع يف وأ عبنملا زايتما
ةقفاوملا دصق تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولل
 .هيلع

دودح ميسرت صوــصخلا هــــجو ىلع ططــــخملا اذـــه ددــــحي
طاــــقن وأ ةـــطقنو ،لالـــغتسالل ةـــهجوملا نــــماكملا وأ نــــمكملا
اذــــكو ،ةــــجرختسملا تاــــقورـــحـملا دادعــــتل ةدــــمتعملا ساــــيقلا

جاتنإلاب ريوطتلا ططـــخم حــمسي نأ يـــغبنيو .مــيلستلا ةـــطقن
 .نمكملا ةايح ةدم ةليط ىلثم ةقيرطب

ةـــقـــفاومل هــل لـــيدـــعـــت لـــكو رـــيوـــطـــتـــلا طـــطـــخـــم عـــضخــــيو
نيتس لجأ يف تاقورحـملا دراوـــم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا
.اهيلع هضرع خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٦(
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جمانرب ةفلكت باستحا تايفيك ميظنتلا قيرط نع ددحت
ةعجارملاو ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا
.اهسييقتو ةيونسلا تادامتعالا باسحو ،ةفلكتلا هذهل ةيرودلا

لك هعفد متي يذلا تادامتعالا غلبم ربتعي:٧١١ ةّداملا
.ةينعملا ةيلاملا ةنسلل ةيلورتب ةفلكت ةيندم ةنس

ةــــبقارمب تاـــــقورحـملا طــــبض ةــــطلس موــــقت:٨١١ ةّداملا
ةيلصألا اهتلاح ىلإ اـــــــهــتداعإو عــــقاوملا نـــع يلـــختلا تاـــيلمع
.ايميلقإ ةصتخملا ةيالولا حلاصم عم نواعتلاب اذهو

رشاعلا لصفلا

تاقورحـملا جاتنإ نم دحلا

بابسأل ،تاقورحـملا جاتنإ نم دحلا نكمي:٩١١ ةّداملا
ةيئانثتسا ةفصب ،تاقورحـملل ةينطولا ةسايسلاب ةطبترم
 .ةينمز ةدم يف ةروصحمو

رارـــق عوـــضوم جاـــتنإلا نـــم دـــحلا اذـــه نوــــكي:٠٢١ ةّداملا
يف عورــــشلا خـــيراــتو تاـــيــمــكـــلا نـــمضتـــي ،رـــيزوـــلا هذـــخـــتـــي
نيمثتل ةينطولا ةلاكولا موقتو .هتدم اذكو دــحلا اذـــه قـــيبطت
فلتخم ىلع جاتنإلا نم دحلا اذه عيزوتب تاقورحـملا دراوم
جاتنإ بسن ساسأ ىلع ،ةلداع ةفصب ،لالغتسالا تاحاسم
 .ةينفلا طورشلاو دويقلا ةاعارم عم كلذو اهنم لك

رشع يداحلا لصفلا
ةينطولا قوسلا تاجايتحا ةيبلت يف ةمهاسملا

نم ةينطولا قوسلا تاجايتحا ةيبلت لكشت:١٢١ ةّداملا
قوسلا نيومت ةينطولا ةسسؤملا نمؤتو ةيولوأ تاقورحـملا
.تاقورحـملاب ةينطولا

نأ تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا ناكمإب
تاجايتحا ةيبلت يف ةمهاسملا دقاعتملا كيرشلا نم بلطت
اذكو دانسإلا رارق ددحيو .تاــــقورحـملا نـــم ةينطولا قوــــسلا

كيرشلا ةمهاسم تايفيكو طورشوماكحأ تاقورحـملا دقع
.تاقورحـملاب ةينطولا قوسلا نيومت يف دقاعتملا

تاقورحـملا تايمك نع ةينطولا ةسسؤملل لزانتلا متي
.دقاعتملا كيرشلا نم ةمهاسمك ةعطتقملا

ةلئاسلا تاقورحـملا تايمك نع لزانتلا رـــعـــس:٢٢١ ةّداملا
ةداملا يف ةروكذملا دـــقاعتملا كــــيرشلا نــــم ةـــمهاسمك ةــــعطتقملا

ىلوألا ةطملا ماكحألاقفو ددحـملا يدعاقلا رعسلا وه ،هالعأ١2١
 .هاندأ٦٠2 ةداملا نم

ةروكذملاو ةمهاسمك ةعطتقملا زاغلا تايمك عيب رعس نوكي
ماكحألاقفو ةددحـملا ،راعسألا طسوتم وه ،هالعأ١2١ ةداملا يف

فلتخمل زاغلا تايمكب ةنزاوم ،هاندأ٧٠2 ةداملا نم ىلوألا ةطملا
تاقورحـملا دقع عوضوم ةعقرلا نم ةجرختسملاو عيبلا دوقع
.ينعملا

دراوـم نيمـثـتـل ةـــــيـنـطوــلا ةــــــلاــــــكوــلا غــلــبــت:٣١١ ةّداملا
تازيهجتلاو تآشنملا ةمئاقب ةدقاعتملا فارطألا تاقورحـملا
ىلع تاونس )٣( ثالث لبق اهيلإ ةيكلملا لقن يف بغرت يتلا
.تاقورحـملا دقع ةياهن نم لقألا

تآشنملاو تاكلتمملا ةيكلمب ةدقاعتملا فارطألا ظفتحت
.ةعقرلاب ةطبترملا ريغ وأ ةقحلملا ريغ

رارق بحس وأ تاقورحـملا دقع ءاضقنا:٤١١ ةّداملا
ضيوعتلاب مازتلا يأ نم ةدقاعتملا فارطألا يفعي ال دانسإلا
يف ،لوعفملا يراسلا عيرشتلا ماكحألاقفو ،حالصإلاب وأ

.ررض ثودح ةلاح

عساتلا لصفلا
ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا

ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع عقت:٥١١ ةّداملا
ةسسؤملا قتاع ىلع ثحبلا ةرتفب ةقلعتملا ةيلصألا اهتلاح
قتاع ىلعو ،عبنملا زايتما بجومب اهتيلوؤسم تحتو ةينطولا
دــــــــــــــقع راـــــــــطإ يف مـــــــــهتـــيلوؤــــــسم تــــــــــحتو ةدـــــــــقاــــــــعتملا فارـــــــــطألا
 :تاقورحـملا

بجومب هدر مت يتلا ةعقرلا نم ءزج يأ صخي اميف–
وأ ،هالعأ٠٦و٩٥ نيتداملا

دقع وأ عبنملا زايتما ةياهن دنع ،ةعقرلا صخي اميف–
.ناك ببس يأل ،تاقورحـملا

ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمع لومت:6١١ ةّداملا
ةسسؤملا لبق نم لالغتسالا ةدم ةياهن يف ةيلصألا اهتلاح
ةدقاعتملا فارطألا لبق نم وأ عبنملا زايتما بجومب ةينطولا

لك يف ةدوصرم تادامتعا لالخ نم تاقورحـملا دقع بجومب
.جاتنإلا يف عورشلا خيرات نم ءادتبا ،ضرغلا اذهل ةيندم ةنس

ةيكنبلا تاباسحلا يف تادامتعالا هذه غلابم عفد متي
لجأ نم اهريست يتلاو ةينطولا ةسسؤملا اهحتفت يتلا
عـقاوملا نـع يلخــتــلا تاــيــلــمــعــب ،اــهــتــيــلوؤسم تحت ،ماــيــقــلا

.لالغتسالا ةياهن يف ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو

نــم ءزـــج وأ لــــكيه وأ رـــئب مادـــختسا نـــع فـــكلا ةــــلاح يفو
متي ،لالغتسالا ةحاسم يف جاتنإلا تايلمع راطإ يف ةأشنم
اميف ةينطولا ةــسسؤملا ةــــقفن ىلـــع ،هــــكيكفتو هـــنع يلــــختلا

اميف ةدقاعتملا فارطألا ةقفن ىلع وأ ،عبنملا زايتماب قلعتي
هذهب ةلصتملا فيراصملا ربتعت .تاقورحـملا دقعب قلعتي
نــــم اــــهعاطتقا مـــتي الو لــــيغشت فــــيلاكت ةــــباثمب تاــــــيلمعلا
.ةداملا هذه بجومب ةدوصرملا تادامتعالا

اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب يف ليدعت لك عضخي
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا ةقفاومل ةيلصألا اهتلاح ىلإ
.تاقورحـملا
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يف بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما ماكحأو طورش ددحت
.ريزولا رارقب قحلملا طورشلا رتفد

تاقورحـملا لك لقنب ةينطولا ةسسؤملا لفكتت:٨٢١ ةّداملا
ةــــــــطساوب لـــــــقـــنلا ماــــظن يف خــــضلا ةــــــــطقن نــــم ءادــــتبا ةـــــجتنملا
.بيبانألا

تاقورحـملا بيبانأ ،رارق بجومب ريزولا دَدحي:921 ةّداملا
ةكبشل ةعباتلا بيبانألاو تاقورحـملا عاطقل ةعباتلا ةيزاغلا
.اهاوس نود ةينطولا قوسلا نيومتل ةصصخملا زاغلا

ةدمل بيبانألا ةطساوب لقنلا تازايتما حنمت:٠٣١ ةّداملا
طورشللاقفو ةدملا هذه ديدمت نكميو .ةنس )٠٣( نيثالث
.بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما يف اهيلع صوصنملا

ةطساوب لقنلا تآشنم لامعتسا قح نمضي:١٣١ ةّداملا
،ريغلا فرط نم رحلا لامعتسالا أدبم ساسأ ىلع بيبانألا

.ةيزييمت ريغ ةفيرعت ديدست لباقم

،ءارزولا سلجم ةــقفاوم دـــعب ،رـــيزولا حـــنمي:٢٣١ ةّداملا
ىلإ لصت يتلا ةيلودلا بيبانألا صخي اميف لقنلا تازايتما

بيـباـنألاو اـيــئزــج وأ اــيــلــك هروــبــعــل ينــطوــلا بارــتــلا دودــح
.ينطولا بارتلا نم اهقلطنم نوكي يتلا ةيلودلا

بارــــتلا جراــــخ نـــم ةمداـــقلا ةـــيلودلا بيــــبانألا عــــضخت
.رورملل مسر عفدل ايئزج وأ ايلك هربعتل ينطولا

ةــــطساوب لقــــنلا زاـــيتما طورــــشو ماـــكحأ حـــضوتو ددــــحت
عفدب ةقلعتملا كلت اميس ال ،لصفلا اذه عوضوم ،بيبانألا

.ريزولا رارقب قحلملا طورشلا رتفد يف ،رورملا مسر

نإ ،ةينطولا ةسسؤملا ةكراشم ضرفي نأ ريزولا نكمي
ةــــطساوب تاــــقورحـملا لــــقن زاـــيتما لــــك يف ،اــــفرط نــــكت مل
.ةداملا هذه بجومب هحنم متي يذلا بيبانألا

ةطساوب لقنلا ةفيرعت ديدحت ئدابم ذخأت:٣٣١ ةّداملا
 :ةيتآلا ريياعملا رابتعالا نيعب بيبانألا

لقـــنلا تآـــشنم يلـــمعتسمل ةـــنكمم ةـــفيرعت ىـــندأ حــــنم–
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارــتحا عــم بـــيبانألا ةـــطساوب
،ةمدخلا ةيرارمتسا نامضو امهب

،لالغتسالا فيلاكت ةيطغت نم زايتمالا بحاص نيكمت–
قوـــــقحلاو بـــئارضلا عـــفدو ،يلـــختلا تاداـــمتعا كلذ يف اـــمب
قيقحتو ةيلاملا فيلاكتلاو هتارامثتسا كالتهاو ،موسرلاو
.ةلوقعم ةيدودرم ةبسن

 :ميظنتلا قيرط نع ددحت:٤٣١ ةّداملا

،بيبانألا ةطساوب لقنلل زايتما بلط تاءارجإ–

لقــــنلا ماــــظن زاـــجنإ صــــخر ىلــــع لوــــصحلا تاءارـــــجإ–
،بيـــبانألا ةـــطساوب

دراوـــم نيــــــــمثتل ةـــــــينطولا ةــــــــلاـــــــكولا ددـــــــحت:٣٢١ ةّداملا
ةنس لك ةيادب لبق اموي )٠٩( نيـــعست ةدـــم يف تاـــقورـــحـملا

نيــيدملا ىلـــع زاـــغلا نـــم ةـــينطولا قوـــسلا تاــــجايتحا ،ةــــيندم
.اهتيبلت ةينطولا ةسسؤملل نكمي ال يتلاو ليوطلاو طسوتملا

ريدقتب تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةـــلاكولا موقت
طـــبضب ةـــفلكملا ةــــطلسلا عـــم رواـــشتلاب تاـــــجايتحالا هذه
تانايبلاو تامولعملا ساسأ ىلع ،ةينطولا ةسسؤملاو زاـــغلا
.ةينطولا ةسسؤملاو زاغلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا اهمدقت يتلا

ةحاسم نم زاغلل جاتنإ لك نوكي نأ نيــــعتي:٤٢١ ةّداملا
ءانــــثتساب ،ةــــينطولا قوــــسلا نــــيومت ىلإ هـــــجوملاو ،ةـــــنيعم
اقباطم ،ةرودلا ةداعإبو نقحلا ةداعإب ةقلعتملا تاجايتحالا

.يعيبطلا زاغلا تافصاومل

رشع يناثلا لصفلا
يلحـملا ىوتحـملا

ماكحأ ىلع تاقورحـملا دقع صني نأ بجي:٥٢١ ةّداملا
دوزتلا دنع ةيرئازجلا تاسسؤملل ةيلضفألا أدـــبم سرـــكت
نوـــكت نأ ةــطيرش رـــئازجلا يف ةــجتنملا تاــــــمدخلاو عــــلسلاب
.ةيسفانت ميلستلا ديعاومو ةدوجلاو راعسألا

ديلا مادختسا اهيلوانمو ةدقاعتملا فارطألا ىلع نيعتي
تاــيلمع ضارـــغأل ،ةـــيولوألا ليـــبس ىلع ،ةـــيرئازجلا ةـــــلماعلا
ةدــــقاعتملا فارــــطألا لــــفكتت ،ةــــياغلا هذـــهل اــــقيقحتو .عــــبنملا

تايلمع ةــيادب يف ،رـــشابم رـــيغ وأ رــشابم لـــكشب ،نـــمضتو
عيمج يف اهليهأتل ةيرئازجلا ةلماعلا ديلا نيوكت ،عبنملا
راطإ يف كلذو ،عبنملا تايلمع ءادأل ةبولطملا تاصصختلا
.تاقورحـملا دقع يف ةددحـملا طورشلا

عبارلا بابلا
بصملا تاطاشن

لوألا لصفلا
بصملا تاطاشنب ةصاخلا ةماعلا ماكحألا

،نوناقلا اذه يف ةددحـملا ماكحألا ةاعارم عم:6٢١ ةّداملا
 .ماعلا نوناقلا ماكحأل بصملا تاطاشن عضخت

 يناثلا لصفلا
بيبانألا ةطساوب لقنلا

لــــقن تاـــطاشن ةـــينطولا ةـــــسسؤملا سراـــــمت:٧٢١ ةّداملا
لقــنلا زاـــيتما ساـــسأ ىلـــع بيـــبانألا ةـــطساوب تاـــقورحـملا

ريزولا نم رارق بجومب اهل حنمي يذلا بيبانألا ةطساوب
.هاندأ2٣١ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم كلذو

بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما ىلع لوصحلا بلط مدقي
ةيصوت ةغايصب موقت يتلا ،تاقورحـملا طبض ةطلس ىلإ
.ريزولا ىلإ اههجوت نأشلا اذهب



25 ٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٢
م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٢٢

 عبارلا لصفلا

اهعيزوتو ةيطفنلا تاجتنملا نيزخت

ةيطفنلا تاجتنملا نيزخت تاطاشن سَرامت:٩٣١ ةّداملا
يراسلا عيرشتللاقفو صخش يأ لبق نم اهعيزوت وأ/و
نم ةيصوت ىلع ءانبو ،ريزولا نم صيخرت دعب ،لوعفملا

.تاقورحـملا طبض ةطلس

ةكراشمل ىندألا دحلا ديدحت متي ،تاطاشنلا هذه ةسراممل
.لوعفملا يراسلا عيرشتللاقفو يرئازجلا صخشلا

تآـــــشنم لاــــمعتسا يف قـــحلا صـــخش لــــكل:٠٤١ ةّداملا
لاـــمعتسالا أدــــبم ساـــسأ ىلـــع ةـــيطفنلا تاــــجتنملا نــــيزخت
.ةيزييمت ريغ ةفيرعت عفد لباقم اذهو ريغلا فرط نم رحلا

عورشم زاجنإ مزتعي صخش لك ىلع بجي:١٤١ ةّداملا
،ضرألا نطاب يف ةيطفنلا تاجتنملا وأ تاقورحـملا نيزخت
لجأ نم رطاخملا رييستل ةطخو ىودج ةسارد مدقيو دعي نأ
.تاقورحـملا طبض ةطلس ةقفاوم ىلع لوصحلا

قـــيرـــط نـــع لصفـــلا اذـــه قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــكو طورش ددحت
.ميظنتلا

سماخلا لصفلا

اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا

بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما راطإ يفةيلصألا

راطإ يف ،تاقورحـملا طبض ةطلس موقت:٢٤١ ةّداملا
نع يلختلا تايلمع ةبقارمب ،بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما
عـم نواـعـتــلاــب اذــهو ةــيــلصألا اــهــتــلاــح ىلإ اــهــتداــعإو عــقاوملا

.ايميلقإ ةصتخملا ةيالولا حلاصم

تحتو هتقفن ىلع ،زايتمالا بحاص موقي:٣٤١ ةّداملا
ىلإ اــهــتداــعإو عــقاوملا نــع يلخــتــلا تاــيــلــمــعــب ،هــتـــيـــلوؤسم
،تادامتعالا دصر هيلع بجي ،ضرغلا اذهلو .ةيلصألا اهتلاح
.لالغتسالا ةيلمع قالطنا نم ءادتبا ةيندم ةنس لكل

هـحـتـفـي يكـنــب باسح يف تاداــمــتــعالا هذــه غــلــبــم عــفدــيو
،عالطضالا لجأ نم هرييستب لفكتي يذلا زايتمالا بحاص
ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا تايلمعب ،هتيلوؤسم تحت
.زايتمالا ءاضقنا دنع ةيلصألا اهتلاح

لالغتسا ةفلكت هعفد متي يذلا تادامتعالا غلبم ربتعي
.ةينعملا ةيلاملا ةنسلل

عقاوملا نع يلختلا جمانرب نوكي نأ بجي:٤٤١ ةّداملا
نم أزجتي ال اءزج هتفلكتو ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهـــتداعإو
.بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن لالغتساو زاجنا ططخم

زايتما صخي اميف ،ميظنتلا قيرط نع ددحي:٥٤١ ةّداملا
جـــمانرب ةـــفلكت باـــستحا تاـــيفيك ،بـــيبانألا ةـــطساوب لــــقنلا
ةعجارملاو ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا
.اهسييقتو ةيونسلا تادامتعالا باسحو ،ةفلكتلا هذهل ةيرودلا

ماظن لالغتساو زاجنإ لامعأ ةعباتمو ةبقارم تاءارجإ–
،بيبانألا ةطساوب لقنلا

لقنلا صخي اميف اهباسح ةيجهنمو ةفيرعتلا ديدحت–
،بيبانألا ةطساوب

،ريغلا فرط نم رحلا لامعتسالا أدبم طبض تايفيك–

.تاقورحـملا دادعتب ةقلعتملا ةينفلا تابلطتملا–

ةيرارمتسا نامض زايتمالا بحاص ىلع بجي:٥٣١ ةّداملا
.ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ادع ام بيبانألا ةطساوب لقنلا ةمدخ

يلختلا فيلاكت عيمج لمحت زايتمالا بحاص ىلع بجيو
تاميظنتللاقفو ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع
.ةئيبلاو يعانصلا نمألا لاجم يف اهب لومعملا

تاقورحـملا لقن زايتما ةدم ءاضقنا دنع:6٣١ ةّداملا
،هبحس وأ هنع يلكلا لزانتلا ةلاح يف وأ ،بيبانألا ةطساوب

ةسراممب حمست يتلا تآشنملاو لكايهلا عيمج ةيكلم لوحت
نوكت نأ نيعتيو .ءابعأ نودبو اناجم ةلودلا ىلإ تايلمعلا
ريس ةلاح يف اهليوحتب زايتمالا بحاص موقي يتلا لكايهلا

.ةديج لاغتشاو

لــيوحت نــع ةــلودــلا ىلخــتــت يتـــلا تآشنملا صخـــي اـــمـــيـــف
عيمج لّمحت زايتمالا بحاص ىلع نيعتي ،اهحلاصل اهتيكلم
ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهــتداعإو عـــقاوملا نـــع يلــختلا فـــيلاكت
نــــمألا لاــجــم يف لوـــــعــفملا ةــــيراـــسلا تاـــمــيــظـــنـــتـــلـــلاــــــــقفو
.ةئيبلاو يعانصلا

ىلع بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما صني:٧٣١ ةّداملا
دصرب زايتمالا بحاص اهبجومب موقي يتلا طورشلاوماكحألا
،بيــــبانألا ةـــطساوب لــــقنلا زاـــيتما ةدـــم ءاـــنثأ ،تاداــــمتعالا
ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا فيلاكت ةيطغتل ةهجوملا

.هاندأ٥٤١ ىلإ2٤١ نم داومللاقفو ةيلصألا اهتلاح

 ثلاثلا لصفلا

ليوحتلاو ريركتلا

وأ اــــهدرـــفمب ،ةـــينطولا ةــــسسؤملا سراـــــمت:٨٣١ ةّداملا
صــــخش يأ وأ/و رــــخآ يرـــئازج صـــخش يأ عـــم ةــــكارشلاب
ليوحتلاو ريركتلا تاطاشن ،يبنجأ نوناقل عضاخ يونــــعم
ةطلس نم ةيصوت ساسأ ىلعو ،رـــيزولا نم صـــيخرت دـــعب

.تاقورحـملا طبض

ليوحتلاو رــيركتلا تاــطاشن ةسرامم طورـشو دــعاوق ددحت
.ميظنتلا قيرط نع
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سماخلا بابلا
تاقورحـملا تاطاشنل ةكرتشم ماكحأ

لوألا لصفلا
ةئيبلاو ةمالسلاو ةحصلا لاجم يف تامازتلالا

تاـــــــطاـــشن سراـــــمي صــــخش لـــــك مزـــــــتــــلي:١٥١ ةّداملا
نم ةياقولا لجأ نم تاسرامملا لضفأ مارتحاب تاقورحـملا
وأ كالمألاب وأ صاخشألاب قحلت دق رارضأ وأ رطاخم ةيأ
.ةئيبلاب وأ تآشنملاب

لك ،لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلاب لالخإلا نود
،تاقورحـملا تاطاشن ةسرامم ةجيتن ةئيبلاب قحلي ررض
ةمزاللا تايلمعلا ذيفنتب هثودح يف اببس ناك نم لك مزلي

يفو ،ةــيــلصألا اــهــتــلاــح ىلإ عــقاوملا ةداــعإو ةــئيـــبـــلا ةـــياـــمحل
 .يلاملا ضيوعتلاب كلذ بايغ

اذه اهل اهلوخي يتلا ماهملا ىلإ ةفاضإلاب:٢٥١ ةّداملا
ةـــــمظنألا تاـــــــقورــــــحـملا طبـــــــض ةــــطــــلـــس ردـــــــــصـــت ،نوــــــــــــناقلا

ةـــمالسو ةـــحصب ةـــقلعتملا رـــيياعملا دـــمتعت وأ تاــــهيجوتلاو
أدــبملاـــقفو ،ةــئيبلا ةـــيامحو يـــعانصلا نـــمألاو صاــــخشألا
لئاسولا قـــيرط نــع اــهغيلبت نـــمضتو .ةـــمادتسملا ةـــيمنتلا
.ةبسانملا

ةـــسسؤملا وأ ةدــــقاعتملا فارـــطألا نكمي:٣٥١ ةّداملا
كالـــــــمألا نــــم ذـــــخأت نأ ،لاــــحلا ىــــضتقم بـــسح ،ةــــينطوــــلا
تاطاشن ةسراممل ةمزاللا هايملا تايمك هايملل ةيمومعلا
ةــفلكملا ةرادإلا نــم صيــخرت ىلع لوـــصحلا طرـــشب ،عـــبنملا

نأ بجيو .لوعفملا يراسلا عيرشتللاقفو ،ةيئاملا دراوملاب
ةمزاللا لئاسولاو لولحلا دمتعملا ريوطتلا ططخم نمضتي

يف اــهــلاــمــعــتسا ةداــعإ ضرــغــب ةــلــمــعـــتسملا هاـــيملا ةجلاـــعمل
.عبنملا تاطاشن

ةـيــموــمــعــلا كالــمألا نــم ةذوــخأملا هاــيملا تاــيــمــك عضخــت
.هاندأ٦١2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةواتإلا عفدل هايملل

يناثلا لصفلا

صاخلا لالغتسالا صيخرت ماظن
تاقورحـملا تاطاشن تآشنمب

تاطاشنل ةعباتلا لكايهلاو تآشنملا عضخت:٤٥١ ةّداملا
صوصنملا لالغتسالا صيخرتب صاخلا ماظنلل تاقورحـملا

.لصفلا اذه يف هيلع

ميدقتب مازتلالل ثحبلا تاطاشن عضخت:٥٥١ ةّداملا
يتــــلاو ،ةــــئيــــبــــلاو ةــــمالسلاو ةــــحصلا ىلع رــــطاـــــخملا ةسارد
ةساردلا هذه عضختو .رطاخملا هذه رييست ططخ نمضتت

 .تاقورحـملا طبض ةطلس ةقفاومل

سداسلا لصفلا
يعيبطلا زاغلا عيب رعس ديدحـت

ةينطولا قوسلا يف ةيطفنلا تاجتنملاو
زاغلا عيب رعس نأشب ةيرحب ضوافتلا متي:6٤١ ةّداملا

هـتاـجاـيـتـحا ةـيـبـلـتـل ،اـيوـنس كلــهــتسي نوــبز يأل يعــيــبــطــلا
قوـــفـــت وأ يواست تاـــيــــمــــك ،ينــــطوــــلا بارــــتــــلا ىلع ةصاخلا
هذه صخي اميفو .ريزولا نم رارق بجومب ةددحـملا ةبتعلا
زاغلا ءارشو عيبل دقع ماربإ نوبزلا ىلع بجي ،تايمكلا
ةينطولا ةسسؤملا عم ةينطولا قوسلل هجوملا يعيبطلا

.دقاعتملا كيرشلا عم وأ/و

اقفو زاغلا لقن ةكبش لامعتسا قح نم نوبزلا ديفتسي
كلذو بيـباـنألا ةـطساوـب زاـغـلا عـيزوـتــب قــلــعــتملا عــيرشتــلــل
.هالعأ١٣١ ةداملا ماكحأب لالخإلا نود

عيب رعس تاقورحـملا طبض ةــــطلس دِّدــــحت:٧٤١ ةّداملا
قوسلا يف زاغلا يعزومو ءابرهكلا يجتنمل يعيبطلا زاغلا
قيرط نع ةددحـملا تاـــيـــفيكلاو ةــــيجهنمللاـــقفو ةـــينطولا
طـــبض ةـــطلس لـــبق نـــم رـــعسلا اذـــه غـــيلبت مـــتيو .مــــيـــظنتلا
عــيب رـــعس لـــمشي نأ بـــجيو.ةيندم ةنس لكل ،تاـــقورحـملا
ىلع ةقبطملا ةيابجلا كلذ يف امب ،ءابعألاو فـــيلاكتلا زاـــغلا

ةيدودرم ةبسن ىلع لوصحلا نامض عم ،عبنملا تاطاشن
.عئابلل ةلوقعم

قوــسلا يف زاـــغلا يعزوـــمو ءاـــبرهكلا يـــجتنم ىلــع نيـــعتي
وأ/و ةينطولا ةسسؤملا عم ءارشو عيب دقع ماربإ ةينطولا
.زاغلاب مهديوزت متيل كراشملا دقاعتملا

ةهجوملا ةيطفنلا تاجتنملا عيب راعسأ نإ:٨٤١ ةّداملا
دوقولا ىلع ةقبطملا كلت ءانثتساب ،ةرح ةينطولا قوسلل
.هاندأ٠٥١ ةدامللاقفو دَّدحت يتلاو ةعيمملا لورتبلا تازاغو

باسحب تاقورحـملا طبض ةطلس موقت:٩٤١ ةّداملا
لكل ،”ةافصملا لوخد دنع“ تافثكملاو ماخلا لورتبلا راعسأ

لمشتو .ميظنتلا قيرط نع ددحت ةيجهنملاقفو ،ةيندم ةنس
ةقبطملا ةيابجلا كلذ يف امب ،ءابعألاو فيلاكتلا راعسألا هذه
ةيدودرم ةبسن ىلع لوصحلا نامض عم ،عبنملا تاطاشن ىلع
ةطلس لبق نم راعسألا هذه غيلبت متيو .عئابلل ةلوقعم

 .تاقورحـملا طبض

لورتبلا تازاغو دوقولا عيب راعسأ لمشت:٠٥١ ةّداملا
موسرلا باستحا نود نم ،ةينطولا قوسلل ةهجوملا ةعيمملا

طاــشن نـــع ةـــجتانلا ءاـــبعألاو فــــيلاكتلا ،كالـــــهتسالا ىلــــــع
تافثــــــكملاو ماخلا لورــــتـــــــبلا رعـــــس كلذ يف اــــــمب ،ريرــــــكـــــــتلا
شماوه نامض عم ،عيزوتلا طاشنو ”ةافصملا لوخد دنع“
.طاشن لكل ةلوقعم

،ةــــعيمملا لورـــتبلا تازاـــغو دوـــقولا عاوـــنأ ةـــمئاق ددـــحت
.ميظنتلا قيرط نع راعسألا هذه ديدحت تايفيكو ةيجهنمو

دوقولا عاوـــنأ فــلتخم عــيب راـــعسأ ةــيندم ةــنس لـــك غــــلبت
نــم ةـــينطولا قوـــسلل ةـــهجوملا ةــــعيمملا لورـــتبلا تازاــــغو
.تاقورحـملا طبض ةطلس فرط
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،هالــــــــــــــعأ8٥١ ةداـــــملا ماكــــــحأ نــــــع رظــــــــنلا ضــــــــــغب:٩٥١ ةّداملا
بابسأل ،امتح اهيلإ أجلي يتلا زاغلا قرح تايلمع عضخت ال
ىلإ ريرقت لاسرإ بجي ،كلذ عمو .قبسم نذإ بلطل ،ةمالسلا

نوضغ يف ،ةيوستلا ليبس ىلع ،ةينعملا تاقورحـملا ةلاكو
.زاغلا قرح ةيلمع نم ءاهتنالا دعب مايأ )٠١( ةرشع

دراوـــــم نيــــمثتل ةــــينطولا ةــــــلاكولا بــــــقارت:٠6١ ةّداملا
زاغلا قرح تايلمع تاقورحـملا طبض ةطلسو تاقورحـملا

 .اهقرح مت يتلا تايمكلا كلذكو

بجي ،هالعأ8٥١ ةداملا ماكحأنع رظنلا ضغب:١6١ ةّداملا
،مصخلل لباق ريغ صاخ مسر بئارضلا ةرادإ ىدل ديدست
.هاندأ٥١2 ىلإ٠١2 نم داوملا ةاعارم عم اذهو

سداسلا بابلا
ةيدعاقلا راعسألاو ةيابجلاب ةقلعتملا ماكحألا

لوألا لصفلا
عبنملا تاطاشن ىلع قبطملا يئابجلا ماظنلا

ىلــــــع قـــــبطملا يـــــئابجلا ماـــــظنلا نوــــــكتي:٢6١ ةّداملا
اهمكحت يتلا بيقنتلا تاطاشن ءانثتساب ،عبنملا تاطاشن
موـــسرــــــــــلاو بــــئارضلا نـــم ،هالـــــعأ2٥ ىلإ٦٤ نــــــم داوــــملا

 :ةيتآلا تاواــــتإلاو

،يحاسملا مسرلا–

،تاقورحـملا ةواتإ–

،تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرض–

،جتانلا ىلع ةبيرضلا–

،يبنجألا دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلا–

،قبسملا جاتنإلا ىلع ةيفازجلا ةواتإلا–

ةـــصصخملا كلت ريـــغ كالـــــمألا ىلـــع يراقــــعلا مـــــسرلا–
يراسلا يئابجلا نوــــناقلا هـــيلع صـــني اـــمبسح ،لالــــغتسالل
.لوعفملا

مـــسرلاو جتانلا ىلــع ةبـــيرضلا ءاــــنثتساب:٣6١ ةّداملا
ديدحتل اهرابتعا نيعتي يتلا ةــيئابجلا ةدـــحولا ،يراـــقعلا
يف اهيلع صوصنملا موسرلاو بئارضلاو تاقورحـملا ةواتإ
وأ عبنملا زايتما اهيطغي يتلا ةعقرلا يه ،هالعأ2٦١ ةداملا

.تاقورحـملا دقع

بئارضلاو موسرلا عفدبو حيرصتلاب ةقلعتملا تاءارجإلا
ىلع وأ ةينطولا ةسسؤملا قتاع ىلع عقت يتلا تاواتالاو
اهب علطضي نأ نكمي ،ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا فارطالا قتاع
.عبنملا لماعتم

تآشـــــنملا لالغــــتــــسا يف عورــــــشلل طرتــــــشي:6٥١ ةّداملا
اقبسم لوصحلا تاقورحـملا تاطاشنب ةقلعتملا لكايهلاو
صتخملا يلاولا نع وأ ريزولا نع ةرداص لالغتسا ةصخر ىلع
 :ةصخرلا هذه حنم يفوتسي نأ بجيو .ايميلقإ

ريثأتلا ةركذم وأ ةسارد ىلع ،ةلاحلا بسح ،ةقفاوملا–
،راطخألا ةركذم وأ ةسارد ىلعو ةئيبلا ىلع

 ،جاتنإلا يف عورشلا صيخارت ىلع لوصحلا–

.ءاضتقالا دنع ،يمومعلا قيقحتلا جئاتن–

تاطاشن راطإ يف ميظنتلا قيرط نع ددحي:٧٥١ ةّداملا
 :يتأي ام تاقورحـملا

تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا لكايهلاو تآشنملا ةمئاق–
ةمجانلا تاريثأتلا وأ راطخألاو اهتيمهأ ببسب ،عضخت يتلا

وأ راطخألا ةساردو ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةساردل ،اهلالغتسا نع
،ةلاحلا بسح ،راطخألا ةركذمو ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةركذمل

تآشنملا لالغتسا صـــيخارت حـــنم تاءارـــجإو طورـــش–
،تاقورحـملا تاطاشنل ةعباتلا لكايهلاو

،يـــــئيبلا رـــــيثأتلا تاـــــسارد ىلع ةــــــــقفاوملا تاـــيفيك–
،اهنييحت رتاوتو اهاوتحمو

اـــهاوتحمو ،راـــطخألا تاـــسارد ىلع ةـــقفاوملا تاـــيفيك–
،اهنييحت رتاوتو

ةــقــلــعــتملا رــطاــخملا تاسارد ىلع ةــقــفاوملا تاــــيــفـــيـــك–
،اهتايوتحمو ثحبلا تاطاشنب

تاـــــطاشنب قلـــعتملا يــــمومعلا قيـــــقحتلا تاءارــــــجإو–
.تاقورحـملا

ثلاثلا لصفلا
هسيفنتو زاغلا قرح

.هسيفنتو زاغلا قرح عنمي:٨٥١ ةّداملا

زاغلا قرحب صيخرت حنم نكمي ،ايئانثتساو هنأ ريغ
بلطب تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا لبق نم
نم بلطب وأ عبنملا زايتما راطإ يف ةينطولا ةسسؤملا نم
لبق نم وأ،تاقورحـملا دقع راطإ يف ةدقاعتملا فارطألا

تاطاشن يف لماعتملا نم بلطب تاقورحـملا طبض ةطلس
.زايتمالا بحاص نموأ بصملا

سيفنتب صيخرت حنم تاقورحـملا طبض ةطلس نكمي
لقنلا تاطاشن ةسرامم ءانثأ ،ءانثتسالا ليبس ىلع ،زاغلا

اذه نمضتيو .زايتمالا بحاص نم بلطب ،بيبانألا ةطساوب
لــئاسوــلا كلذــكو اــهزاــجــنإ عـــمزملا لاـــمـــعألل اـــفصو بلـــطـــلا

رطاخملا نم ةياقولل اهلامعتسا نيعتي يتلا تابيترتلاو
.تاكلتمملا ىلعو ةئيبلا ىلعو صاخشألا ىلع
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نوناقلا اذه يف ةددحـملا ماكحألاب لالخإلا نود:٤6١ ةّداملا
موــــسرلاو ،بئارــــضلاب ،صوــــصخلا هــــجو ىلــــع ،ةــــــقلعتملاو
،ليـــصحتلا دــعاوقو بـئارضلا بـسنو ءاعولا كلذـكو ،تاواتإلاو
ىرـــخألا ةـــيئارـــــجإلا دـــــــعاوقلل عبـــــــنملا تاـــطاـــــــشن عـــــــضـــــخت
ييراسلا نييئابجلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا
.لوعفملا

 لوألا مسقلا

يحاسملا مسرلا

هديدستو يحاسملا مسرلاب حيرصتلا متي:٥6١ ةّداملا
ءادتبا ،تاقورحـملا دقع وأ عبنملا زايتما ةدم لاوط ايونس
.ذيفنتلا زيح لوخدلا خيرات نم

ةينطولا ةسسؤملا لبق نم يحاسملا مسرلا ديدست متي
تامدخ دقع وأ جاتنإلا مساقت دقع وأ عبنملا زايتما ةلاح يف

دــقــع ةــلاــح يف ةدــقاــعــتملا فارــطألا لــبــق نــمو ،رــطاــخـــم تاذ
.ةكراشملا

 : ىلع يحاسملا مسرلا قبطي

اقفو اهديدمت متي دق يتلاو ثحبلا ةدم لالخ ةعقرلا–
،هالعأ8٥ ةداملل

ثحبلا ةدم
ديدمت ةدم

ةدم / يئانثتسا
ةرتف / ديدمتلا

ءاقبتسالا

٠٠٠.٠٤

ةدم
لالغتسالا

٠٠٠.٠٣

ةدملا

ةدحولا غلبم
)٢ملك/جد(

ةسماخلا ةنسلا نم
ةعباسلا ةنسلا ىلإ

)جردم(

٠٠٠.٤١

ىلوألا ةنسلا نم
ةعبارلا ةنسلا ىلإ

)جردم(

٠٠٠.٧

 ،هالعأ٤٦ ةدامللاقفو ءاقبتسا لحم حطسألا–

.لالغتسالا ةحاسم–

ةلمعتسملا ةحاسملا يه مسرلا اذهل ةعضاخلا ةحاسملا
ماكحأ ةاعارم عم كلذو ديدستلا قبست يتلا ةنسلا لالخ
.هالعأ١٦و٠٦و٩٥ داوملا

عــــفد ةليـــسو يأبو بئارـــــضلا ةرادإ ىدل ديدــــستلا مــــــتي
رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ يف ،اهب صخرم
عبنملا زايتما ذيفنتلا زيح لوخد ىركذ خيرات لك يلي يذلا
.تاقورحـملا دقع وأ

ةينطولا ةلاكولا غلبت مل املاطو ثحبلا ةدم ءاضقنا دنع
،ريوطتلا ططخم ىلع اهتقفاومب تاقورحـملا دراوم نيمثتل
)2ملك/جد( عــبرملا رتموليكلل راــنيدلاب ةدـــحولا غـــلبم نوـــكي
مت يذلا غلبملا وه ،هرابتعا نيعتي يذـــلا يـــحاسملا مـــسرلل
 .قحتسملا ريخألا غلبملا باستحال هقيبطت

ةـــحاسملا يـــه ةـــينعملا ةـــحاسملا نوــــكت ،ةـــلاحلا هذــــه يفو
ةـــينطولا ةـــلاكولا ىلإ مدـــقملا رـــيوطتلا ططـــخم يف ةـــحرتقملا
.هيلع ةقفاوملل تاقورحـملا دراوم نيمثتل

رانيدلاب يــحاسملا مـــسرلا غلبم دـــيدحت متي:66١ ةّداملا
 :يتآلا وحنلا ىلع )2ملك( عبرملا رتموليكلل

سييقتلل ةيندم ةنس لك ةيادب يف تادحولا غلابم عضخت
ىلع ،تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا فرط نم
ةــــــئيهلا هرــــشنت يذــــلا كالــــــــهتسالا راــــعسأ رـــــشؤــــم ساــــسأ
.رئازجلا يف رشؤملا اذه رشن نع ةلوؤسملا ةيمومعلا

وه يدعاقلا رشؤملا نإف ،روــــكذملا ســـييقتلا ضرــــــغلو
دنع لوعفملا يراسلا كالهتسالا راعسأل يونسلا رشؤملا

ةـــّيروهمجلل ةــــيمسّرلا ةدــــيرجلا يف نوــــناقلا اذــــه رشن خيرات
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةـــّيرئازجلا

باــــــسح ضرــــغل مـــصخلل لــــباق رـــيغ يــــحاسملا مــــسرلا
.جتانلا ىلع ةبيرضلاو تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا

 يناثلا مسقلا

تاقورحـملا ةواتإ

ةجرختسملا تاقورحـملا نم ةيمك لك عضخت:٧6١ ةّداملا
دعب سايقلا ةطقن دنع اهّدع مت يتلاو لالغتسالا ةحاسم نم
.ةيرهشلا تاقورحـملا ةواتإ ديدستل ،ةجلاعملا تايلمع

تاـــــقورحـملا تاـــيمك ةواـــتإلا هذـــه باـــسح نـــم ىـــــنثتست
 :يتلا

،جاتنإلا تاجايتحا ةيبلتل تكلهتسا–

،سايقلا ةطقن لبق ،لامهإ نود ،تعاض وأ–
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ةسسؤملا لبق نم تاقورحـملا ةواتإ ددحت:٤٧١ ةّداملا
تالاحلا بسح ،ةدـــقاـــعـــتملا فارـــطألا لـــبـــق نـــموأ ةـــيـــنـــطوـــلا
ةرادإ ىدل اهب حيرصتلا متيو ،هالعأ١٧١ ةداملا يف ةروكذملا
دراوـم نيمـثـتـل ةـيـنـطوــلا ةــلاــكوــلا ىدــل اــهدــيدستو بئارضلا
عفدلل ىرخأ ةليسو يأب وأ يكنب كص ةطساوب تاقورحـملا

.اهب صخرم

ةرادإ ىدل تاقورحـملا ةواتإب حيرصتلا متي:٥٧١ ةّداملا
)٥١( رشع سماخلا مويلا هاصقأ لجأ يف اهديدستو بئارضلا

.جاتنإلا رهش يلي يذلا رهشلا نم

ةسسؤملا لــــبــــق نــــم تاـــــقورحـملا ةواــــتإ ةــــيوست مــــتـــــت
نم سرام لوأ لبق ةدقاعتملا فارطألا لبق نم وأ ةينطولا
.ةينعملا ةنسلا يلت يتلا ةنسلا

ىلع بجي هنإف ،عـــفدلل ديـــصر ةـــيوستلا نـــع بـــترت اذإ
هددــــست نأ ةدــــقاعتملا فارـــطألا ىلــــع وأ ةـــــينطولا ةسسؤملا

.ةقباسلا ةرقفلا يف ددحـملا لجألا يف

اــفـــلس اـــهدـــيدست مت يــتـــلا تاـــعوـــفدملا عوـــمــــجــــم ناــــك اذإ
نإف ،ةيوستلا نع جتانلا تاقورحـملا ةواتإ غلبم زواجتي
.ةقحاللا تاعوفدملا نم همصخ متي اديصر لكشي قرفلا

باـــسح ضرـــغل مــصخلل ةـــلباق تاـــقورحـملا ةواـــتإ نوـــكت
.جتانلا ىلع ةبـيرضلا باسحو تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا

دراوــــم نيــــمثتل ةــــينطولا ةـــــلاكولا عـــــفدت:6٧١ ةّداملا
دـــــعب بــــئارضلا ةرادإ ىلإ تاــــقورــحـملا ةواــــتإ تاــــقورحـملا
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةصحلل قباطملا غلبملا عاطتقا

.هالعأ٦٣

ثلاثلا مسقلا

تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا

متي يذلا تاقورحـملا لخد ايونس عضخي:٧٧١ ةّداملا
لالغتسالا ةحاسم نم تاقورحـملا جاتنإ نم هيلع لوصحلا

يف روكذملاو تاقورحـملا دقع وأ عبنملا زايتما راطإ يف
.تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلل ،هاندأ٩٧١ ةداملا

تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلاب حيرصتلا مـتي:٨٧١ ةّداملا
ةينطولا ةسسؤملا لبق نم بئارضلا ةرادإ ىدل اهديدستو

تامدخ دقع وأ جاتنإلا مساقت دقع وأ عبنملا زايتما ةلاح يف
دقع ةلاح يف ةدقاـــــعتملا فارــــطألا لبــــق نـــمو ،رــــطاــــخم تاذ
 .ةكراشملا

جاتنإلا ةميق يونسلا تاقورحـملا لخد يواسي:٩٧١ ةّداملا
،هالعأ٣٧١ ةدامللاقفو ةددحـملا ،تاقورحـملا نم يونسلا

:ةيتآلا ةيونسلا غلابملا مصخ دعب

،تاقورحـملا ةواتإ–

ةصصخملا رـيوـطـتـلا تاراــمــثــتسال ةــيوــنسلا طاسقألا–
،لالغتسالا ةحاسمل ايرصح

نأ ةطيرش ،نماكملا يفوأ نمكملا يف اهنقح ديعأ وأ–
.هيلع قفاوملا ريوطتلا ططخم لحم ةريخألا هذه نوكت

اهّدع مت يتلا تاقورحـملا تايمك ىلإ فاضت:٨6١ ةّداملا
ةطقنلا هذه لبق ةذوخأملا تايمكلا لك سايقلا ةطقن دنع
 .هالعأ٧٦١ ةداملل اقبط ةانثتسملا تايمكلا فالخب

ةحاسمل تاقورحـملا جاتنإ ةجلاعم تمت اذإ:٩6١ ةّداملا
عبنم زايتما لحم لالغتسا ةحاسم تآشنم يف لالغتسالا
تاـــــيمك عــــيزوــت مـــتي ،رـــــخآ تاــــقورــــحم دـــــقع لــــحم وأ رــــــــخآ
ساسأ ىلع لالغتسالا ةحاسم لكب قلعتت يتلا تاقورحـملا

.فصنم

قـــيرط نـــع ةداـــملا هذـــه ماـــكحأ قـــيبطت تاـــيفيك ددـــحت
.ميظنتلا

ةكلهتسملا تاـــقورـحـملا تايـمك نوكت نأ بـــجي:٠٧١ ةّداملا
يف ،تاقورحـملا ةواتإ باسح نم ىنثتست يتلا ،ةعئاضلا وأ

.هيلع قفاوملا ريوطتلا ططخم اهيلع صني اينف ةلوبقم دودح

ةلوبقملا دودحلا زواجتت يتلا تايمكلا ريربت بجي
ىدل هيلع قفاوملا ريوطتلا ططخم يف اهيلع صوصنملا
بايغ ةلاح يفو .تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا
دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا ضفر ةلاح يف وأ ريربتلا
ةينعملا تايمكلا عضخت ،ةمدقملا تاريربتلا تاقورحـملا
.تاقورحـملا ةواتإ ديدستل

ةسسؤملا لبق نم تاقورحـملا ةواتإ ددست:١٧١ ةّداملا
دقع وأ جاتنإلا مساقت دقع وأ عبنملا زايتما ةلاح يف ةينطولا

ةلاح يف ةدقاعتملا فارطألا لبق نمو ،رطاخم تاذ تامدخ
.ةكراشملا دقع

ةميق ىلع ةقبطملا تاقورحـملا ةواتإ ةبسن:٢٧١ ةّداملا
 .)%٠١( ةئاملا يف ةرشع هاندأ٣٧١ ةداملا يف ةددحـملا جاتنإلا

نم ةجرختسملا تاقورحـملا جاتنإ ةميق:٣٧١ ةّداملا
ةواــــــتإل ةــــعضاخلا تاــــيمكلا ءادـــــج يه لالـــــغتسالا ةـــــحاسم
يف ،هالـــعأ8٦١و٧٦١ نيــتداملا يف ةروــــــــــــــكذملا تاـــقورــحـملا
،مصخ دعب ،هاندأ٧٠2و٦٠2 نيتداملا يف ةددحـملا راعسألا

 :ءاضتقالا دنع

قيبطتب ةبوسحـملاو بيبانألا ةطساوب لقنلا ةفلكت–
،بيبانألا ةطساوب لقنلا ةفيرعت

قـــيبطتب ةـــبوسحـملاو يـــعيبطلا زاـــغلا عـــييمت ةــــفلكتو–
،يعيبطلا زاغلا عييمت ةفيرعت

ةبوسحـملاو ةعيمملا ةيلورتبلا تازاغلا لصف ةفلكتو–
 .ةعيمملا ةيلورتبلا تازاغلا لصف ةفيرعت قيبطتب

ةفيرعتو يعيبطلا زاغلا عييمت ةفيرعت ديدحت ةيجهنم ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ةعيمملا ةيلورتبلا تازاغلا لصف
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تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن غلبت:١٨١ ةّداملا
دــــقــــع ناــــيرس ءدــــب ةــــنسل ةــــيــــلاملا ةـــــنسلا لالـــــخ ةـــــقـــــبـــــطملا
روــط يف نــمــكمب قـــلـــعـــتملا عـــبـــنملا زاـــيـــتـــما وأ تاـــقورحـملا
.)%٠٥( ةئاملا يف نيسمخ ،جاتنإلا

ةبيرضلا ةبسن ددحت ،ةيلاتلا ةيلاملا تاونسلا صخي اميف
.هالعأ٠8١ ةداملا ماكحأل اقفو تاقورحـملا لخد ىلع

ذخؤت يتلا ريوطتلاو ثحبلا تارامثتسا:٢٨١ ةّداملا
يه تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا باسحل رابتعالا نيعب
اهزاجنإ مت يتلاو لاغشألا جمارب يف اهديدحت مت يتلا كلت

.ةعقرلا يف

يف اهب مايقلا مت يتلا ثحبلا تارامثتسا:٣٨١ ةّداملا
مت يتلا ،تاقورحـملا دقع وأ عبنملا زايتما لحم ،ام ةعقر
نوكت يتلاو ،ثحبلا ةدم ءاضقنا دنع وأ لبق ايلك اهدر
حنم دنع رابتعالا نيعب ذخؤت ،بجاولا وحنلا ىلع ةرربم
ةعقرلا نأشب ديدج تاقورحم دقع ماربإ وأ ديدج عبنم زايتما
ةقلعتم تارامثتساك تارامثتسالا هذه رابتعا متيو .ةينعملا

تاقورحـملا دقع وأ ديدجلا عبنملا زايتما نايرس ءدب ةنسب
نأ ةطيرش ،تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا باسحل ديدجلا

دقع ،دادرتسالا خيرات نم تاونس )٣( ثالث نوضغ يف ،مربي
حنمي نأ وأ ةدقاعتملا فارطألا سفن عم ديدجلا تاقورحـملا

ةسسؤملل ديدجلا عبنملا زايتما ةروكذملا لاجآلا سفن يف
 .اهسفن ةعقرلا ىلع ،ةينطولا

تارامثتسالا ةمئاقو ةعيبط ديدحت متي:٤٨١ ةّداملا
يف راـبـتـعالا نيعـب اـهذـخأ نيعـتـي يتــلا لــيــغشتــلا فــيــلاــكــتو
كرـــــــتـــــــــــشم رارق بجومب تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا باسح
فــــلــــــــــكملا رـــــيزوــلاو ةـــيـــلاــــــملاـــب فـــلـــــكملا رــــــــيزوـــلا نيب
.تاقورحـملاب

فيلاكتو ةيلاملا دئاوفلا تارامثتسالا هذه نمضتت ال
.رقملا

رامثتسالل ةيونسلا طاسقالا باسح متي:٥٨١ ةّداملا
عبرأ اهتدم مصخ ةرتفل%٥2 اهردق ةيونس ةبسن قيبطتب
ىلع ،ةريغتم بسن قيبطت نكمي ،كلذ عمو .تاونس )٤(
ةـــــيوـــــنسلا طاسقألا باسحل ،تاوـــــنس )٤( عــبرأ ةرـــتـــف ىدـــم
.تاقورحـملا دقع وأ عبنملا زايتما قايس يف رامثتسالل

نيب كرتشم رارق بجومب ةريغتملا بسنلا هذه ددحت
ىلع ،تاقورحـملاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا
،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا نم ّللعم ريرقت ساسأ

.ةلاحلا بسح

نكمي ،هالعأ١٧ ةداملا ماكحأب لالخإلا نود:6٨١ ةّداملا
ةانتقملا رايغلا عطقو تانوزخملاو تارامثتسالا ليجست
.ةيلصألا اهتالمع دامتعاب ،ةيبنجألا تالمعلاب

يف تزجنأ يتلا ثحبلا تارامثتسال ةيونسلا طاسقألا–
،ةعقرلا

،تاقورحـملا جاتنإب ةقلعتملا ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت–
اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا فيلاكت كلذ يف امب

،لالغتسالا ءانثأ ةيلصألا

نـع يلخـتـلا فـيـلاـكـت ةـيـطــغــتــل ةدوصرملا تاداــمــتــعالا–
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا

،عاجرتسالاو جاتنإلا ضارغأل زاغلا ءارش ةفلكت–

،يــبنجألا دـــقاعتملا كـــيرشلل ةـــعوفدملا ماـــخلا ةأـــفاكملا–
وأ جاتنإلا مساقت دقع ةلاح يف ،هاندأ٣٩١ ةداملا يف ةروكذملا

،رطاخم تاذ تامدخ دقع

ةــيلاملا تاوـــنسلا وأ ةـــنسلل ةـــيبلسلا ةـــميقلا وذ ءاـــعولا–
.ةقباسلا

لــــــــخد ىلــــــع ةـــــبيرـــــضلا ةـــــبسن دـــــــــيدــــحت مـــــــتي:٠٨١ ةّداملا
ساسأ ىلع ،)ن( ةنيعم ةيلام ةنس ىلع ةقبطملا ،تاقورحـملا
ىلع مكارتملا لخدلا يفاص ةمسقب هباسح متي يذلا )ر( لماعلا
.ةمكارتملا تاقفنلا

جاـتـنإ ةـمـيـق عوــمــجــم ينــعــي ”مــكارــتملا لــخدــلا يفاص“–
ةنسلا ةياهن ىلإ لالغتسالا ةدم ةيادب ذنم ،لالغتسالا ةحاسم
ماكحألاقفو اهيلع لوصحلا مت يتلا ،)١–ن( ةقباسلا ةيلاملا
تاعوفدم نم هديدست مت ام مصخ دعب ،هالعأ٣٧١ ةداملا
،ةــيــئاملا ةواـــتإلاو ،تاـــقورحـملا ةواــــــــتإو ،يحاسملا مسرــــــــلا

.ةيلام ةنس لك لالخ تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلاو

ثحبلا تارامثتسا عومجم ينعت ”ةمكارتملا تاقفنلا“–
وأ عبنملا زايتما لوخد ذنم ،ليغشتلا فيلاكتو ريوطتلاو
ةــيــلاملا ةــنسلا ةــياــهــن ىلإ ذــيــفــنــتــلا زــيـــح تاـــقورحـملا دــقـــع
وأ عبنملا زايتما لحم ةعقرلا يف ةزجنملا ،)١–ن( ةقباسلا

.نيروكذملا تاقورحـملا دقع

ةبسن نإف ،١يواسي وأ نم رغصأ ”ر“ لماعلا ناك نإ–
ةــــئاملا يف ةرشع نوــــكـــــت تاـــــقورحـملا لــــخد ىلع ةــــبـــــيرضلا
)٠١%(.

ةبسن نإف ،٣يواسي وأ نم ربكأ ”ر“ لماعلا ناك نإ–
ةئاملا يف نيسمخ نوكت تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا
)٠٥%(.

ديدحت متي ،٣ نم لقأو١ نم ربكأ ”ر“ لماعلا ناك نإ–
:ةيتآلا ةغيصلل اقفو تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن
٠2% x٠١– ر%.
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ماكحأ ةاعارمب ةيلاملا ةنسلا جتان باسح متي:٩٨١ ةّداملا
موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق ماكحأو ،نوناقلا اذه
اذـكو ،ةـبـيرضلـل عضاخلا حـبرـلا دـيدـحـتـب ةـقــلــعــتملا ةــلــثاــمملا

.ميظنتلا قيرط نع ددحت يتلا تارامثتسالا كالتها تالدعم

باتتكا هالعأ88١ ةداملا يف روكذم صخش لك ىلع بجي
صوصنملا طورشلــــلاقفو جتاـــنـــلا ىلع ةــــبــــيرضلا حــــيرصت
.ةلثامملا موسرلاو ةرشابملا بئارضلا نوناق يف اهيلع

تديعأ ةعقرب ةقلعتملا ثحبلا تاقفن ربتعت:٠٩١ ةّداملا
دقع يف ةددحم يه امك ثحبلا ةدم ءاضقنا دنع وأ لبق ايلك
ضرغل مصخلل ةلباق ءابعأ ،عبنملا زايتما وأ تاقورحـملا

.ةيلاملا ةنسلا جتان باسح

يف نيثالثب جتانلا ىلع ةبيرضلا ةبسن ددحت:١٩١ ةّداملا
.)%٠٣( ةئاملا

اهعفدو جتانلا ىلع ةبيرضلاب حيرصتلا متي:٢٩١ ةّداملا
ةــــــــلــــــــهملا ءاضقــــــــنا موــــــــي هاصقأ لـــــــــجأ يف بئارضلا ةرادإ ىلإ
.ةيلاملا ةنسلا جتانب يونسلا حيرصتلا عاديإل ةددحـملا

سماخلا مسقلا
يبنجألا دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلا

كيرشلـــل ماخلا ةأفاــــكملا اــــيوــــنس عضخــــت:٣٩١ ةّداملا
تامدخ دقع وأ جاتنإلا مساقت دقع بجومب يبنجألا دقاعتملا
ةبيرضلل ،ةيدقاعتلا ماكحأللاقفو ةددحـملاو رطاخم تاذ
.ةأفاكملا ىلع

يبنجألا دقاعتملا كيرشلل ماخلا ةأفاكملا ديدحت ةلاح يف
ةفرعملا راعسألا قيبطتب ةينعملا تايمكلا مييقت متي ،انيع

.تاقورحـملا دقع يف

كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلا ةبسن ددحت:٤٩١ ةّداملا
ةأفاـــكملا نــــم )%٠٣( ةــئاملا يف نيثالــثــب يبــنــجألا دـــقاـــعـــتملا
.ماخلا

دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلا عفدت:٥٩١ ةّداملا
ةبيرضلا ىلع ةتقؤم ةقيبست )2١( ةرشع يتنثاب يبنجألا
.ةيلاملا ةنسلل ةقحتسملا

حــيرصتــلا دادــعإ يبــنــجألا دــقاـــعـــتملا كيرشلا ىلع نيعـــتـــي
لجأ يف ةأفاكملا ىلع ةبيرضلل تقؤملا قيبستلاب قلعتملا
.رهش لك نم )٥2( نورشعلاو سماخلا مويلا هاصقأ

ىلع ةبيرضلل ةتقؤملا تاقيبستلا باسح ةيفيك ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ةأفاكملا

ىلع ةبيرضلل ةيونسلا ةيفصتلا ءارجإ متي:6٩١ ةّداملا
.ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف يبنجألا دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم
،بئارـــــضلا ةرادإ ىدل ةيفــــــــصتلا هذه غلبمب حيرـــــــــــصتلا مـــتيو

ةمــــــــيق لباــــقمب رامثـــتـــــسالا نم يونـــــــس طسق لك لجسي
فرــــصلا رعـــس قيـــبطتب ةيــــنعملا ةلمعلل يرئازجلا رانيدلا

قلعتملاو رئازجلا كنب هددحي يذلا ةينعملا ةلمعلا ءارــــش دنع
.ةيلاملا ةنسلل ريخألا مويلاب

ةنسلل تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا عفدت:٧٨١ ةّداملا
لجأ يف ،ةتقؤم ةيرهش ةديدست )2١( ةرشع يتنثاب ةيلاملا
ربتعتو ،رهش لك نم )٥2( نورشعلاو سماخلا مويلا هاصقا

لــــــخد ىلع ةــــــبــــــيرضلا ىلع تاــــــقــــــيــــــبست تادــــــيدستـــــــلا هذـــــــه
.ةينعملا ةيلاملا ةنسلل ةقحتسملا تاقورحـملا

.ميظنتلا قيرط نع تاقيبستلا باسح تايفيك ددحت

وأ ةينطولا ةسسؤملا موقت ،ةيلام ةنس لك ةياهن دنع
تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا ةيفصتب ةدقاعتملا فارطألا

اـهدـيدست مت يتــلا تاــقــيــبستــلا مصخ دــعــب ،اــهــغــلــبــم ددستو
يتلا ةيلاملا ةنسلا نم سرام١٣ موي هاصقأ لجأ يف ،افلس
.ةبيرضلا اهلجأ نم قحتست يتلا ةيلاملا ةنسلا يلت

مت يتلا تاقيبستلا عومجم نأ ةيفصتلا ىلع بترت نإ
تاقورحـملا لـــخد ىلع ةـــبـــيرضلا غـــلــــبــــم زواــــجــــتــــي اــــهــــعــــفد
بجاولا غلابملا نم غلبملا ضئاف مصخ متي ،العف قحتسملا

.اقحال اهديدست

باسحل مصخلل ةلباق تاقورحـملا لخد ةبيرض نوكت
.جتانلا ىلع ةبيرضلا

 عبارلا مسقلا
جتانلا ىلع ةبيرضلا

ةينطولا ةسسؤملا هققحت يذلا جتانلا عضخي:٨٨١ ةّداملا
دوقع وأ ،جاتنإلا مساقت دوقع وأ ،عبنملا تازايتما راطإ يف
دــقــع يف فرــط لــك هــقـــقـــحـــي يذـــلا وأ ،رـــطاـــخـــم تاذ تاـــمدـــخ
.جتانلا ىلع ةبيرضلا ىلإ ،ةكراشملا

ةــنسلا جتاــن دــيدحت مــتــي ،ةــيــنــطوــلا ةسسؤمــلــل ةــبسنــلاـــب
رابتعالا نيعب ذخألا عم جتانلا ىلع ةبيرضلل عضاخلا ةيلاملا

.عبنملا تازايتماو تاقورحـملا دوقع عيمج

مــتــي ،ةــيــنــطوــلا ةسسؤملا ادــع ،صخش لــك صخـــي اـــمـــيـــف
،جتاــنــلا ىلع ةــبــيرضلــل عضاخلا ةـــيـــلاملا ةـــنسلا جتاـــن دـــيدحت
يتــلا ةــكراشملا دوــقــع عـــيـــمـــج يف هـــتـــكراشم ةـــبسن ةاـــعارمب
.اهيف افرط روكذملا صخشلا نوكي

ىلع ةـــبــــيرضلا باسحل ،هالــــعأ٣8١ ةداملاماكحأ قـبـطـت
.جتانلا

ةبـــــــسنلا يف جتاـــنلا ءادــــج يــــه جتاـــنلا ىلــــع ةــــــبيرــضلا
.هاندأ١٩١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا
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قبسملا جاتنإلا ىلع ةيفازجلا ةواتإلا عفدت:١٠٢ ةّداملا
رهش يلي يذلا رهشلا نم )٠2( نورشعلا مويلا هاصقأ لجأ يف

.جاتنإلا

بسح ،قبسملا جاتنإلا ىلع ةيفازجلا ةواتإلا ةيوست متت
ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا لبق نم ،ةلاحلا

.ةينعملا ةنسلا يلت يتلا ةنسلا نم سرام لوأ لبق

ىلع بجي هنإــــــف ،عــــفدلل ديــــصر ةيوـــــستلا ىلع بــــترـــــت اذإ
لجألا يف هددست نأ ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا
.ةقباسلا ةرقفلا يف ددحـملا

غلبم زواجتي ًافلس ةددسملا تاعوفدملا عومجم ناك اذإ
،ةيوستلا نع ةجتانلا قبسملا جاتنإلا ىلع ةيفازجلا ةواتإلا

نإ ،ةقحاللا تاعوفدملا نم مصخي اديصر لكشي قرافلا نإف
.رمألا ىضتقا

 عباسلا مسقلا
ةضفخملا بسنلا قيبطت

ةواتإ نم لكل ةضفخم بسن قبطت نأ نكمي:٢٠٢ ةّداملا
حـــلاصل تاــــقورحـملا لـــــــخد ىلع ةــــــــبــــــــيرضلاو تاــــــــقورحـملا
مساقت دقع وأ عبنملا زايتما راطإ يف ةينطولا ةسسؤملا
فارطألا حلاصل وأ رطاخملا تاذ تامدخلا دقع وأ جاتنإلا
قيقحت نم نكمتت ىتح ،ةكراشملا دقع راطإ يف ةدقاعتملا

تالاحلا ىدحإ تققحت اذإ كلذو ،ةلوقعم ةيداصتقا ةيدودرم
 :ةيتآلا

 ،ةدقعم ةيجولويج .١

 ،تاقورحـملا جارختسال ةينف تابوعص وأ/و .2

،لالغتسالل وأ ريوطتلل ةعفترم فيلاكت وأ/و .٣

قيبطت ةجيتن عورشملل ةيداصتقالا ىودجلا دقفي امم
نم ثلاثلاو يناثلا نيمسقلا يف ةروكذملا ةيئابجلا ماكحألا

.لصفلا اذه

قــــيرط نـــع ةداـــملا هذـــه ماــــكحأ قـــيبطت تاــــيفيك ددــــحت
.ميظنتلا

ةضفخملا بسنلا نم ةدافتسالا حنم نكمي:٣٠٢ ةّداملا
صوصنملا تالاحلا ىدحإ تققحت نإ عقرلا دانسإ ةيلمع ءانثأ

نيمثتل ةينطولا ةلاكولا رشابتو .هالعأ2٠2 ةداملا يف اهيلع
روكذملا  كرتشملا رارقلا ىلع لوصحلا ةيلمع تاقورحـملا دراوم

.هاندأ٤٠2 ةداملا يف

،ةدقاعتملا فارطألل وأ ةينطولا ةسسؤملل اضيأ نكميو
يف ةضفــــخملا بسنــــلا نــــم ةداــــفــــتسالا بلـــــط ،ةـــــلاحلا بسح
اذـــه يفو .هالــــعأ2٠2 ةداملا يف اــــهــــيــــلـــــع صوصنملا تالاحلا
دراوـم نيمـثـتـل ةـيـنــطوــلا ةــلاــكوــلا ىلإ بلــطــلا مدــقــي ،قاــيسلا
.هيلع ةقفاوملل ريوطتلا ططخم ميدقت دنع تاقورحـملا

ةقلعتملاو افلس اهديدست مت يتلا تاقيبستلا مصخ دعب
)٠2( نيرشعلا زواجــتي ال لجأ يف ،ةيــــــنعملا ةـــــيلاـــــملا ةنسلاب
.ةيلاتلا ةيلاملا ةنــــسلا نم سراـــــم

مت يتلا تاقيبستلا عومجم نأ ةيفصتلا ىلع بترت نإ
متي ،ةقحتسملا ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا غلبم زواجتي اهعفد

.ةقحاللا تاعوفدملا نم غلبملا ضئاف مصخ

كيرشلا ىلع ةباين ،ةينطولا ةسسؤملا عفدت:٧٩١ ةّداملا
ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا غلبم ،هباسحلو يبنجألا دقاعتملا
هذهب ةصاخلا هتامازتلا نم ىفعي نأ نود ،هيلع ةقحتسملا
.ةبيرضلا

دــيصرو تاــقــيــبستـــلا غـــلاـــبـــم بئارضلا ةرادإ ىدـــل عـــفدـــت
دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلاب نيقلعتملا ةيفصتلا
ىلع ،هالعأ٦٩١و٥٩١ نيتداملا يف ةددحـملا لاجآلا يف يبنجألا
.يلاوتلا

ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا عفد تبثت يتلا تالاصيإلا ملست
ىلع ةـــبيرضلاب نــيدملا يـــبنجألا دــــقاعتملا كـــيرشلا مـــساب
.ةأفاكملا

مدع وأ رّخأت لك نع لوؤسم يبنجألا دقاعتملا كيرشلا
 .ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا عفد وأ حيرصت

تاذ تاـــــمدخلا دــــــــــقع وأ جاــــتنإلا مـــساقت دــــقع ةـــــلاح يف
يبنجألا دقاعتملا كيرشلل ماخلا ةأفاكملا نوكت ،رطاخملا
ضرـــــــغل مــــــصــــــخلل ةـــلـــباق ،هالـــــــعأ٣٩١ ةداـــملا يف ةروـــــــكذـــــملا

ةــــسسؤملا ىلــــع ةـــــقبطملا جتاـــــنلا ىلع ةــــبيرضلا باــــسح
 .ةينطولا

 سداسلا مسقلا
قبسملا جاتنإلا ىلع ةيفازجلا ةواتإلا

،هاندأ٦١2و٠١2 نيتداملا ماكحأب لالخإلا نود:٨٩١ ةّداملا
قبسملا جاتنإلا عضخي ،هالعأ١١١ ةداملا ماكحأل اقيبطتو
متيو .قبـــــــسملا جاـــــتـــــنإلا ىلع ةيـــــفازجلا ةواتإلا عفدل ايرصح
اقفو ةددحـملا جاتنإلا ةميق ساسأ ىلع ةواتإلا هذه باسح
ةئاملا يف نيسمخ ةبسن قيبطتبو ،هالعأ٣٧١ ةداملا ماكحأل
)٠٥%(.

ططخم لحم ةينعملا ةعقرلا تحبصأ اذإ:٩٩١ ةّداملا
ةيفازجلا ةواتإلا رابتعالا نيعب ذخؤت ال ،هيلع قفاوم ريوطت
لـــــــــخد ىلع ةـــــــــبـــــــــيرضلا باسح يف قـــــــــبسملا جاـــــــــتـــــــــنإلا ىلع
.جتانلا ىلع ةبيرضلاو تاقورحـملا

اهديدست متيو ةيفازجلا ةواتإلاب حرصي:٠٠٢ ةّداملا
يف ةينطولا ةسسؤملا لبق نم بئارضلا ةرادإ ىدل ايرهش
تاذ تامدخ دقع وأ جاتنإلا مساقت دقع وأ عبنملا زايتما ةلاح
دـــقـــع ةــــلاــــح يف ةدــــقاــــعــــتملا فارــــطألا لــــبــــق نــــمو ،رــــطاــــخــــم
.ةكراشملا
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اهرشنت يتلا ،هتاقحتسم ديدست بلاطملا )ن( يداليملا رهشلل
،ةــعــيــمملا لورــتــبــلا تازاــغــلو ،لورــتــبــلـــل ،ةصصخـــتـــم ةـــلـــجـــم
.رئازجلا يف ةجتنملا ،تافثكمللو ،نابوربللو ناتوبللو

عبنملا زايتما يف ةصصختملا تالجملا ءامسأ ديدحت متي
ةلاكولا غلبتو ددحت ،رشنلا مدع ةلاح يفو .تاقورحـملا دقعو
يتلا ةيدعاقلا راعسألا تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا

.اهقيبطت نيعتي

قوسلــل ةــهـــجوملا ةـــلـــئاسلا تاـــقورحـملا صخــي اــمـــيـــف–
ماكحألاقفو ةددحـملا راعسألا يه ةيدعاقلا راعسألا:ةينطولا
اقفوو ،تافثكملاو ماخلا لورتبلل ةبسنلاب هالعأ٩٤١ ةداملا

لورتبلا تازاغو دوقولل ةبسنلاب هالعأ٠٥١ ةداملا ماكحأل
.ةعيمملا

نوكي ،ةيبنجألا ةلمعلاب ةيدعاقلا راعسألا ةغايص مت اذإ
وه يرئازجلا رانيدلا ىلإ اهليوحتل لمعتسملا فرصلا لدعم
كلتهيلإ بسنت يذلا رهشلل عيبلل طسوتملا فرصلا لدعم
اهرشني يتلا فرصلا راعسأ ساسأ ىلع ددحـملاوراعسألا

.رئازجلا كنب

باسحل ةلمعتسملا ةيدعاقلا راعسألا ددحت:٧٠٢ ةّداملا
ةيزاغلا تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلاو تاقورحملا ةواتإ
 :يتآلا وحنلا ىلع )ن( رهشلل جاتنإلا نأشب ةقحتسملا

:رـيدصتـلـل ةـهــجوملا ةــيزاــغــلا تاــقورحـملـل ةـبسنـلاـب–
دمتسملاو )١–ن( رهشلاب قلعتملا رعسلا وه يدعاقلا رعسلا

،عيبلا دقع نم

زاـــغلا عـــيب دـــقع لـــحم ةـــيزاغلا تاــــقورحـملل ةــــبسنلاب–
وه يدعاقلا رعسلا:هالعأ٦٤١ ةداملا يف روكذملا نوبزلل
،يرــتشملاو عــئاــبــلا نيب رحلا ضواــفـــتـــلا نـــع جتاـــنـــلا رـــعسلا

قوسلل هجوملا زاغلا رعس نم ربكأ نوكي نأ يغبني يذلاو
،ةينطولا

لجأ نم لمعتست يتلا ةيزاغلا تاقورحـملل ةبسنلاب–
رعسلا وه يدعاقلا رعسلا:اهعاجرتساو تاقورحـملا جاتنإ
،يرتشملاو عئابلا نيب رحلا ضوافتلا نع جتانلا

يجتنمل اهعيب متي يتلا ةيزاغلا تاقورحـملل ةبسنلاب–
راعسألا:ةينطولا قوسلل نيهجوملا زاغلا يعزومو ءابرهكلا
.هالعأ٧٤١ ةداملا ماكحأل اقفو ددحت يتلا راعسألا يه ةيدعاقلا

نوكي ،ةيبنجألا ةلمعلاب ةيدعاقلا راعسألا ةغايص مت اذإ
وه يرئازجلا رانيدلا ىلإ اهليوحتل لمعتسملا فرصلا لدعم
كلتهيلإ بسنت يذلا رهشلل عيبلل طسوتملا فرصلا لدعم
اهرشني يتلا فرصلا راعسأ ساسأ ىلع ددحـملاوراعسألا

.رئازجلا كنب

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

دراوـم نيمـثـتـل ةـيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا رــظــنــت ،ضرــغــلا اذــهــلو
همالتسا نم اموي )٠٣( نيثالث لالخ بلطلا يف تاقورحـملا

حبصيو .تاقورحـملاب فلكملا ريزولا ىلإ اهيأر لسرتو
بسنلا نم ةدافتسالا حنم درجمب امزلم ريوطتلا ططخم
.ةضفخملا

كرتشم رارق بجومب ةضفخملا بسنلا حنمت:٤٠٢ ةّداملا
.تاقورحـملاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب

 :نم لقأ ةضفخملا بسنلا نوكت الأ بجي

،تاقورحـملا ةواتإل )%٥( ةئاملا يف ةسمخ–

”ىوصقلا ن“ ىوصقلا ةبسنلل )%٠2( ةئاملا يف نيرشع–
: ةلاحلا هذه يفو.تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلل

ةبسن نإف ،١ يواسي وأ نم رغصأ”ر“ لماعلا ناك اذإ •
ةــــئاملا يف ةرشع نوــــكـــــت تاـــــقورحـملا لــــخد ىلع ةــــبـــــيرضلا
)٠١%(،

ةبسن نإف ،٣ نم ربكأ وأ يواسي ”ر“ لماعلا ناك اذإ •
،)ىوصقلا ن( يواست تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا

نإف ،٣ نم رغصأو١ نم ربكأ ”ر“ لماعلا ناك اذإ •
ةغيصللاقفو بسحت تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن
 :ةيتآلا

 = تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن
.))2 /ىوصقلا ن(– %٥١( + رx )%٥– )2 /ىوصقلا ن((

 نماثلا مسقلا
عبنملا تاطاشنب صاخلا ةلاحإلا قح

لباق ريغ ةلاحإلا قح عفدل ،ةلاحإ لك عضخت:٥٠٢ ةّداملا
دـــقاـــعـــتملا كيرشلا لـــبـــق نــــم بئارضلا ةرادإ ىدــــل ،مصخــــلــــل
اذه غلبم يواسيو .نيينعملا نيدقاعتملا ءاكرشلا وأ ينعملا
 .ةقفصلا ةميق نم )%١( ةئاملا يف دحاو ةبسن قحلا

قـــيرـــط نـــع هــــتــــيــــفصتو قحلا اذــــه باسح ةــــقــــيرــــط ددحت
.ميظنتلا

يــــتلا ةبــــــســــتنملا تائيهلا نيب ةلاحإلا تايلمع عضخت ال
يتلا كلت كلذكو ،ةلاحإلا قحل ةيراجت ةقفص ىلع يوطنت ال
.ةينطولا ةسسؤملا اهب موقت

 عساتلا مسقلا
ةيدعاقلا راعسألا

باسحل ةلمعتسملا ةيدعاقلا راعسألا ددحت:6٠٢ ةّداملا
ةلئاسلا تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلاو تاقورحملا ةواتإ
 :يتآلا وحنلا ىلع )ن( رهشلل جاتنإلا نأشب ةقحتسملا

:رـيدصتـلـل ةـهــجوملا ةــلــئاسلا تاــقورحـملا صخــي اــمــيــف–
،)BOF( نحشلا ءانيمب راعسألا طسوتم يه ةيدعاقلا راعسألا
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ةصخر ىلع لوصحلا نودب زاغلا قرح ةلاح يف:٣١٢ ةّداملا
قوفت تايمكب زاغلا قرح ةلاح يف وأ ،هالعأ8٥١ ةدامللاقفو
نود اهقرح مت يتلا تايمكلا عضخت ،اهب صخرملا تايمكلا

فاضي يتلاو هالعأ٠١2 ةداملا يف ددحـملا مسرلا عفدل ةصخر
.)%٠٥( ةئاملا يف نيسمخ ةبسن قيبطت هيلإ

حنمت يتلا طورشلا ميظنتلا قيرط نع ددحت:٤١٢ ةّداملا
تاقورحـملا دراوــم نيمـــثـــتـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا اـــهـــبـــجومب
قرحل ةـيــئاــنــثــتسالا ةصخرــلا ،تاــقورحـملا طــبض ةـــطـــلسو
صئاصخ فــيرــعـــت طورشو ،ةـــلوـــبـــقملا تاـــبـــتـــعـــلاو ،زاـــغـــلا
ماكحأ قيبطت تايفيك اذكو ،ةلوزعملا وأ ةيئانلا قطانملا

.لصفلا اذه

تايمك صاخلا مسرلا عفد نم ىنثتست:٥١٢ ةّداملا
 :ةيتآلا تالاحلا يف قورحـملا زاغلا

تاراـــــبـــــتخالا ءاــــنــــثأو ،ثحـــــبلا تاطاـــــشن ذيفــــــنت ءاـــــنثأ–
تايلــــمع وأ/و ةيفاــــــــشكتـــــسالا رئبلاب ةصاـــــخلا ةيـــــبيرــــــجتلا
،جذومنلا زاجنإ ءانثأ كلذكو ،ديدحتلا

زواجتت ال تارتفل ةديدج تآشنم قالطنا ةلحرم لالخ–
دراوــم نيمــثـــتـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا اـــهـــتـــعضو يتـــلا دودحلا
 ،تاقورحـملا طبض ةطلسو تاقورحـملا

يتلا تآشنملل رقتفت وأ اهيف مدعنت يتلا قطانملا–
،زاغلا فرص وأ/و ةداعتساب حمست

ماكحأب المع ةقباطملا لاغشأ لحم نوكت يتلا تآشنملا–
.هاندأ٥٣2 ةداملا

يناثلا مسقلا
 تاقورحـملا تاطاشن لاجم يف ةقبطملا هايملا ةواتإ

تاـــطاشن يف هاـــيملا مادـــختسا دـــنع بــــجي:6١٢ ةّداملا
،ةيمومعلا كالمألا نــم هاــيملا جارـــختسا قـــيرط نـــع ،عـــبنملا
.”هايملا ةواتإ “ ىمسي ،مصخلل لباق ريغ مسر عفد

ةـــــسسؤملا لـــبق نـــم ،ةــــلاحلا بـــسح ،مـــسرلا اذــــه عـــــفدي
فارــــــطألا لــــبق نــــم وأ عــــبنملا زاــــيتما ةـــــلاح يف ةــــينطولا
ميظنتلاو عيرشتللاقفو تاقورحـملا دقع ةلاح يف ةدقاعتملا
.لوعفملا ييراسلا

 عبارلا لصفلا
ةيكرمجلاو ةيئابجلا هبشو ةيئابجلا تاءافعإلا

تاقورحـملا تاطاشنل

 :نم عبنملا تاطاشن ىفعت:٧١٢ ةّداملا

تازـيـهـجـتـلاـب ةـقــلــعــتملا ةــفاضملا ةــمــيــقــلا ىلع مسرــلا–
،عبنملا تاطاشنب ةطبترملا تامدخلاو تاجتنملاو داوملاو

،ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا–

دراوـــــــــــــم نيـــــمثتل ةيـــــنـــــــطولا ةلاــــــكولا ددــــــحت:٨٠٢ ةّداملا
صوصنملا طورشلـــلاقفو ةـيدـعاــقــلا راــعسألا تاــقورحـملا

ةسسؤملل اـهـغـلـبـتو ،هالـعأ٧٠2و٦٠2 نيتداملا يف اــهــيـــلـــع
.ةدقاعتملا فارطألاو ةينطولا

يناثلا لصفلا
بصملا تاطاشن ىلع قبطملا يئابجلا ماظنلا

عــــــيرشتلا ىلإ بــــصملا تاــــطاشن عـــــضخت:٩٠٢ ةّداملا
.لوعفملا يراسلا يئابجلا

ثلاثلا لصفلا
تاطاشن ىلع ةقبطملا ىرخألا موسرلاو قوقحلا

تاقورحـملا

 لوألا مسقلا
تاطاشن ىلع قبطملا زاغلا قرحب صاخلا مسرلا

تاقورحـملا

،صاخ مسر عفدل زاغلا قرح تايلمع عضخت:٠١٢ ةّداملا
لكل )جد٠٠٠.2١( رانيد فلأ رشع انثا هردق ،مصخلل لباق ريغ
ةاعارم عم ،قورحـملا زاغلا نم )٣MN( يداع بعكم رتم فلأ
.هاندأ٥١2 ةداملا ماكحأ

ةنس لك ةيادب يف هالعأ ةروكذملا ةفيرعتلا سييقت متي
،تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا لبق نم ،ةيندم
ةئيهلا هرشنت يذلا كالهتسالا راعسأ رشؤم ساسأ ىلع
.رئازجلا يف رشؤملا اذه رشن نع ةلوؤسملا ةيمومعلا

وــه يدــعاــقــلا رشؤملا نإف ،روــكذملا سيــيــقـــتـــلا ضرـــغـــلو
دنع لوعفملا يراسلا كالهتسالا راعسأل يونسلا رشؤملا

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشن خيرات
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

تايمكلا ساسأ ىلع مسرلا غلبم بسحي:١١٢ ةّداملا
ةـعضاخلا ةـفـيرـعـتـلاو ةـنــيــعــم ةــيــندــم ةــنس لالــخ ةــقورحـملا
نم اهغيلبت متي يتلاو ةينعملا ةنسلاب ةقلعتملا سييقتلل
صخي اميف تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا لبق
اميف تاقورحـملا طبض ةطلس لبق نم وأ ،عبنملا تاطاشن
.بصملا تاطاشن صخي

هديدستو زاغلا قرح ىلع مسرلاب حيرصتلا متي:٢١٢ ةّداملا
زايتما راطإ يف ةينطولا ةسسؤملا لبق نم بئارضلا ةرادإ ىدل
،تاقورحـملا دقع راطإ يف ةدقاعتملا فارطألا لبق نمو ،عبنملا

نم وأ ،بصملا تاطاشن راطإ يف بصملا لماعتم لبق نمو
،بيبانألا ةطساوب لقنلا طاشن راطإ يف زايتمالا بحاص لبق
ةنسلل ةيلاوملا ةنسلا نم يفناج١٣ زواجتي ال لجأ يف كلذو
.زاغلا تايمك اهلالخ تقرحأ يتلا
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لك عرف ،فرصلا ميظنت ىلإ رظنلاب ،ميقم ريغ ربتعيو
.ميقم ريغ صخشل عباتو رئازجلا يف دجاوتم ةكرش

ةلباقلا ةبعصلا ةلمعلا داريتساب عرفلا اذه رييست لومي
.ليوحتلل

يف تامدخلاو علسلا ءارشب ةقلعتملا تاقفنلا ةيطغت متت
قيرط نع ،ميقملا ريغ صخشلا لبق نم ينطولا بارتلا
وحنلا ىلع اتبثم نوكي ليوحتلل ةلباق ةبعص ةلمع داريتسا
.رئازجلا كنب لبق نم بجاولا

 :ميقملا ريغ صخشلل صخري

هــتاــباسح نــم مصخلا قـــيرـــط نـــع ،جراخلا يف دـــيدستـــلاـــب–
عــــلسلا عــــيــــمــــج دارــــيــــتسا ،جراخلا يف ةــــحوــــتــــفملا ةــــيـــــفرصملا

 ،تاقورحـملا دقع لحم ،عبنملا تاطاشنل ةهجوملا تامدخلاو

ةدـــــم لالـــــخو ،ةـــــلاحلا بسح ،جراخلا يف ظاـــــفـــــتـــــحالاـــــب–
 :لالغتسالا

يف اهيلع لصحـملا تاقورحـملا نم هتارداص جتانب•
،تاقورحـملا دقع راطإ

جاتنإلا يف هتصح نم جراخلا يف تاعيبملا جتانب•
يفاصو هتاقفنل ديدستك ةينطولا ةسسؤملا نم اهاقلت يتلا

،جاتنإلا مساقت دقع راطإ يف ،هتآفاكم

ةينطولا ةسسؤملا لبق نم اهيلع لصحتملا لاومألا•
تاذ تامدخ دقع راطإ يف ،هتأفاكم يفاصو هتاقفنل ضيوعتك
 ،رطاخم

ةينطولا ةسسؤملا لبق نم اهيلع لصحتملا لاومألا•
ةــيــبــلــت يف يبــنــجألا دــقاــعــتملا كيرشلا ةــمــهاسمل لـــباـــقـــمـــك
22١و١2١ نيتداملا ماكحأل اقبط ةينطولا قوسلا تاجايتحا
.هالعأ

يف تاـــــقورحـملا تاـــــعيبم جتان يف ةـــيرحب فرــــصتلا–
هــــتاقفن نــــع ةـــضئافلا غـــــلابملا لـــيوـــــحتو ةـــــينطولا قوـــــسلا

.جراخلا ىلإ هتامازتلاو

مدـــــقي نأ مــيقملا رـــيغ صـــخشلا ىلع نيـــعتي:٢٢٢ ةّداملا
ايلصف انايب تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولل
نم ةــمداقلا تاــمدخلاو عـــلسلا ءارـــشب ةـــقلعتملا هــــتاقفن نـــع
ةـــلمعلاب جراـــخلا يف ةرـــشابم اــــهديدست مت يــتلاو جراــــخلا
ةبعصلا ةـلمعلا دارـــيتسا نــــعو ،لــــيوحتلل ةـــلباقلا ةـــبعصلا
.ةلمتحـملا تاليوحتلا اذكو ليوحتلل ةلباقلا

لك يف تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا لسرت
نعو تاقفنلا هذه نع الصفم انايب رئازجلا كنب ىلإ يسادس

تالــــيوحتلاو لــــيوحتلل ةــــلباقلا ةــــبعصلا ةلــــمعلا داريـــــتسا
.تاــــــقورحم دقــــع لـــــكبو مــــيقم رــــيغ صــــخش لـــــكب ةــــصاخلا

ىلإ تاقفنلا هذهل الصفم انايب يسادس لك يف كلذك لسرتو
.بئارضلا ةرادإ

تادراوب ةصاخلا ةيكرمجلا ىواتألاو موسرلاو قوقحلا–
،عبنملا تاطاشنب ةطبترملا تاجتنملاو داوملاو تازيهجتلا

تاـــــمدخلا ىلع ضورـــــفملا يكــــــنــــــبــــــلا نيطوــــــتــــــلا مسر–
،عبنملا تاطاشنب ةقلعتملا ةدروتسملا

،لصفلا اذه يف روكذم ريغ مسر وأ قح وأ ةبيرض يأ–
تاـعاـمجلا وأ ةــلودــلا ةدــئاــفــل لالــغــتسالا جئاــتــن ىلع قــبــطــم
 .ماعلا نوناقلل عضاخ رخآ يونعم صخش لك وأ ةيلحـملا

ةيبنجألا ةـيـلورـتـبــلا تاــكرشلا يمدــخــتسم روــجأ ىــفــعــت
تاــــــكارــــــتشالا نــــــم عــــــبـــــــنملا تاـــــــطاشن يف لـــــــغـــــــتشت يتـــــــلا
ةيامحلا ةئيهل مهتيعبت ترمتسا اذإ ةينطولا ةيعامتجالا
ىلإ مهئيجم لبق اهيف اوطرخنا يتلا ةيبنجألا ةيعامتجالا
.رئازجلا

ةطساوب تاقورحـملا لقن تاطاشن ىفعت:٨١٢ ةّداملا
 :نم ليوحتلاو ريركتلاو بيبانألا

تازـيـهـجـتـلاـب ةـقــلــعــتملا ةــفاضملا ةــمــيــقــلا ىلع مسرــلا–
تاـــطاشنـــلاـــب ةـــطـــبــــترملا تاــــمدخلاو تاــــجــــتــــنملاو داوملاو
،هالعأ ةروكذملا

تادراوب ةصاخلا ةيكرمجلا ىواتألاو موسرلاو قوقحلا–
تاـــــطاشنلاب ةــــطبترملا تاــــجتنملاو داوـــــملاو تازيـــــــهجتلا
.هالعأ ةروكذملا

يتلا ةيبنجألا ةيلورتبلا تاكرشلا يمدختسم روجأ ىفعت
تاـــــكارتشالا نــــم لـــــيوحتلاو رــــيركتلا تاــــطاشن يف لغــــتشت
ةـياـمحلا ةـئيـهـل مـهـتـيـعـبـت ترـمـتسا اذإ ةـيـنـطوـلا ةـيـعاـمــتــجالا
ىلإ مهئيجم لبق اهيف اوطرخنا يتلا ةيبنجألا ةيعامتجالا
.رئازجلا

تاجتنملاو داوملاو تازيهجتلا ةمئاق ددحت:٩١٢ ةّداملا
اذــكو ،هالــعأ8١2و٧١2 نيتداملا يف ةروـــــــــكذملا تاــــــــــمدخلاو
قــيرــط نــع ،اــهــيــلــع صوصنملا تاءاــفــعإلا ذــيــفــنـــت تاءارـــجإ
.ميظنتلا

سماخلا لصفلا

عبنملا تاطاشن ليومت دعاوق

اذــه يف ددــحــم وــه اــمــك ،صخشلـــل نـــكـــمـــي:٠٢٢ ةّداملا
.ميقم ريغ وأ اميقم نوكي نأ ،نوناقلا

رقم نوكي صخش لك ميقم ريغ ربتعي:١٢٢ ةّداملا
.جراخلاب هتكرش

ةكرش لامسأر يف ميقملا ريغ صخشلا ةكراشم ددست
ةبعص ةلمع داريتسا قيرط نع يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ
كنب لبق نم بجاولا وحنلا ىلع اتبثم نوكي ليوحتلل ةلباق
.رئازجلا
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لجأ يف اهكرادت متي مل يتلاو ،طاشنلا ةسرامم ةصخر وأ لقنلا
،ةفلاخملاب غيلبتلا خيرات نم ءادتبا )١( دحاو رهش نع لقي ال
.مويلا يف )جد٠٠٠.٠٠١( رانيد فلأ ةئام اهردق ةيموي ةمارغ
غــلـــبملا ،رصقملا صخشلـــل ،تاـــقورحـملا طـبض ةــطــلس غــلــبــتو
.بئارضلا ةرادإ ىدل اهعفدي يتلا ةمارغلل يئاهنلا

صوصنملا تاءازجلاو تابوقعلاب لالخإلا نود:٨٢٢ ةّداملا
 :لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

ماكحألل كاهتنا يأ تابثإب تاقورحـملا طبض ةطلس موقت–
اهيلع صوصنملا لئاسملاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا

يف عورشلا ةصخر تابلطتمب وأ نوناقلا اذه نم٠١ ةداملا يف
غلبت مث ،ريزولا نع ةرداــصلا لالــغتسالا ةـــصخر وأ رئب جاــــتنإ
صخشلا مقي مل اذإو .عضولا كرادتل رّصقملا صخشلل اراذعإ
يف ةددحـملا ةلهملا نوضغ يف ةمزاللا تاحيحصتلاب رّصقملا
رانيد فلأ ةئام اهردق ةيموي ةمارغل عضخي هنإف ،راذعإلا
ةدم ىلع دتمتو ةلهملا هذه ةياهنب اهنايرس أدبي  )جد٠٠٠.٠٠١(
دنع رّصقملا صخشلا مقي مل اذإو .اموي )٠٣( نوثالث اهاصقأ
طبض ةطلس بحست وأ قلعت ،عضولا كرادتب ةلهملا هذه ةياهن
وأ ريزولا قلعيو رئب جاتنإ يف عورشلا ةصخر تاقورحـملا

طبض ةطلس نم ةيصوت ىلع ءانب لالغتسالا ةصخر بحسي
،تاقورحـملا

غلبمب رصقملا صخشلا تاقورحـملا طبض ةطلس رطخت
.بئارضلا ةرادإ ىدل هديدست هيلع بجاولا يئاهنلا ةمارغلا

نــــمألاب ةـــفلكملا اــــيميلقإ ةــــصتخملا حلاــــصملا موـــــقت–
ماـــــــكحألل كاـــــهتنا يأ تاــــبثإب ةــــئيبلا ةـــــياــمحو يــــــــعانصلا
اهيلع صوصنملا لئاسملاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا

لالغتسالا ةصخر تابلطتمب وأ نوناقلا اذه نم٠١ ةداملا يف
كرادتل رّصقملا صخشلل اراذعإ غلبت مث ،يلاولا نع ةرداصلا
ةمزاللا تاحيحصتلاب رصقملا صخشلا مقي مل اذإو .عضولا

ةمارغل عضخي هنإف ،راذعإلا يف ةددحـملا ةلهملا نوضغ يف
اهنايرس أدبي )جد٠٠٠.٠٠١( رانيد  فــلأ ةئام اـــهردق ةـــيموي
.اموي )٠٣( نيثالث اهاصقأ ةدم ىلع دتمتو ةلهملا هذه ةياهنب
كرادتب ةلهملا هذه ةياهن دنع رصقملا صخشلا مقي مل اذإو
.لالغتسالا ةصخر يلاولا بحسي وأ قلعي ،عضولا

يئاـــهنلا ةــــمارغلا غـــــلبمب رــــّصقملا صــــخشلا يلاولا رــــــطخي
.بئارضلا ةرادإ ىدل هديدست هيلع بجاولا

ثلاثلا لصفلا
نوعطلا

اهذـــــختت يــــتلا تارارــــقلا يف نعــــطلا نـــــكمي:٩٢٢ ةّداملا
مكاحـملا مامأ ،امهماهم ةسرامم راطإ يف تاقورحـملا يتلاكو
ةيندملا تاءارجإلا نوناق طورشلاقفو ةصتخملا ةيرئازجلا

.ةيرادإلاو

جتان ةداعإ مــيقم صــخش لك ىلـــع نيــــعتي:٣٢٢ ةّداملا
رئازجلا كنب ىلإ اهنع لزانتلاو تاقورــحـملا نم هــــتارداص
.لوعفملا يراسلا فرصلا ميظنتلاقفو

ريغ هئاكرش مهسأ دئاوع ليوحت ميقملا صخشلل زوجي
.ةيرحب جراخلا ىلإ نيميقملا

عباسلا بابلا
نوعطلاو تابوقعلاو تافلاخملا

لوألا لصفلا
تاقورحـملا تاطاشن ىلع ةباقرلا

راـــطإ يف ،تاــــقورــــحـملا تالاــــكو نــكـــمـــي:٤٢٢ ةّداملا
لك بلاطت نأ ،ايرورض كلذ تربتعا ىتمو ،اهماهم ةسرامم
بيوصت لك ذاختاب تاقورحـملا تاطاشن سرامي صخش
يف ةمدختسملا بيلاسألاو لاعفألاب قلعتي اميف ،ليدعت وأ/و
.تاقورحـملا تاطاشنب مايقلا

يناثلا لصفلا
تاقورحـملا تاطاشنب ةقلعتملا تابوقعلا

حــــيرصتلا نـــع فـــلختلا وأ رـــــخأّتلا ةــــلاح يف:٥٢٢ ةّداملا
نم سداسلا ىلإ لوألا ماسقألا بجومب ةقحتسملا غلابملاب
لصفلا نم لوألا مسقلاو سداسلا بابلا نم لوألا لصفلا
ةداــيز ضرــفــت ،اــهــعــفد وأ/و ،هالــعأ باــبــلا سفــن نــم ثلاــثـــلا

 .رّخأت موي لك نع )‰١( فلألا يف دحاو اهردق

لمـــحي يذــــلا حـــيرصتلا يف رـــخأتلا وأ باـــيغلا نـــع بـــــترتي
وأ ةاــــفـــعملا تاـــيــــلــــمــــعــــلاــــب ةــــلصلا تاذ وأ ”ءيش ال“ ةراــــبــــع
قيـــــبطت ،اـــبلاس اــــهؤاعو نوــــكي يــــتلا بــــئارضلاب ةــــقلعتملا

.)جد٠٠٠.٠٠١( رانيد فلأ ةئام اهردق ةمارغ

صوصنملا تاءازجلاو تابوقعلاب لالخإلا نود:6٢٢ ةّداملا
ضرــــعــي ،لوـــعــفملا ييراسلا مــيـــظـــنـــتـــلاو عـــيرشتـــلا يف اـــــهـــيـــلـــع
ةلاكولا ماهم نمض لخدي نوناقلا اذه ماكحأ نم مكح يأ كاهتنا
دونب نم دنب يأ كاهتنا وأ ،تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا

لبق نم ،دانسإلا رارق وأ عبنملا زايتما وأ بيقنتلا ةصخر
قيلعت ىلإ ،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا وأ بقنملا

.اهبحس وأ دانسإلا رارق وأ عبنملا زايتما وأ بيقنتلا ةصخر
ةـــلاكولا لـــبق نـــم اـــهغيلبتو تاـــبوقعلا هذــــه رادــــصإ متيو
ةـــفلاـــخملا تاـــبثإ دـــــــــعب تاــــقورحـملا دراوــــم نيـــمثتل ةيــنطولا

)يتلا( يذلا ،عضولا كرادتل )تاراذعإلا وأ( راذـــعإلاب غـــــيلبتلاو
.ىودج نود )ت(يقب

صوصنملا تاءازجلاو تابوقعلاب لالخإلا نود:٧٢٢ ةّداملا
ةطلس نكمي ،لوــــعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اــــــهيلع

ىلع وأ زايتمالا بحاص ىلع ضرفت نأ تاقورحـملا طبض
اذه ماكحأ نم مكح يأل هتفلاخم ةلاح يف ،بصملا لماعتم
زايتماماكحأ نم مكح يأل وأ هل ةيقيبطتلا صوصنلل وأ نوناقلا
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رهشلا نم ارابتعا ةيابجلا هذه يرستو .دانسإلا رارق يف وأ
زيح تاقورحـملا دقع وأ عبنملا زايتما لوخد رهشل يلاوملا
.ذيفنتلا

،تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن باسح ضرغلو
)١( ةــيــخــيراــتــلا تاــيــطــعملا ةاــعارمب )ر( لــماــعــلا دــيدحت مــتــي
ةواـــتإ”و ،يحاـــسملا مــسرـــلا تاـــعوـــفدملو ،جاــتــــنإلا ةــــمــــيــــقــــل
”لباقمب ءاملا عاطتقاب هايملل ةيمومعلا كالمألا لامعتسا

ماكحألاقفو ةددحـملا ،يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلاو ةواتإلاو
،٥٠٠2 ةــــــــنس لــــــــــيربأ82 يف خرؤــــــــملا٧٠–٥٠ مـــــقر نوناقلا

فــــيــــلاــــكــــتــــلو رــــــيوــــطـــــتـــــلاو ثـــــحـــــبـــــلا تاراـــــمـــــثـــــتسال )2(و
.ينعملا دقعلاب ةطبترملا ليــــــغشتلا

ذخؤت تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا ءاعو ديدحت ضرغل
ةطبترملا ريوطتلاو ثـــحبلا تاراـــمثتسا راـــبتعالا نيــــعب
تارامثتسالل ةيونسلا طاــسقألا باـــسح يف يــنعملا دقـــــعلاب
.هالعأ٩٧١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ةنجللاو ةبقارملا سلجم بيصنت راظتنا يف:٣٣٢ ةّداملا
تاقورحـملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا نم لكل ةريدملا

لصفلا ماكحأ امهيلع تصن امبسح تاقورحـملا طبض ةطلسو
نيتعضاخ ناتلاكولا ناتاه ىقبت ،هالعأ يناثلا بابلا نم يناثلا
يف نوـــــناقلا اذـــــــــه رـــــــشن لــــــــبق نـــــيدئاسلا ريسلاو ماظنلا دعاوقل
ةــيــطارــقــمــيدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروـــهـــمـــجـــلـــل ةــــــيـــمسرـــلا ةدـــــيرــــجلا
.ةيبعشلا

مـــــقر نوــــناقلل ةـــيقيبطتلا صوـــصنلا ىـــقبت:٤٣٢ ةّداملا
يف اـــهب الوـــمعم ،٥٠٠2 ةنـــس لـــــيربأ82 يف خرؤــــــملا٧٠–٥٠
اذهل ةيقيبطتلا صوصنلا رشن ىتح تاقورحـملا تاطاشن
 .نوناقلا اذه ماكحأ عم ضراعتت ال املاط ،نوناقلا

اهزاجنإ مت يتلا تادعملاو تآشنملا ىقبت:٥٣٢ ةّداملا
بسح ةقباطملا ةيمازلإل ةعضاخ٥٠٠2 ةــنس وـــيلوي٩١ لـــبق
.ميظنتلا قيرط نع ةددحـملا طورشلا

دنع ،نوـــناقلا اذـــه قيـــبطت تاـــيفيك ددـــحت:6٣٢ ةّداملا
 .ميظنتلا قيرط نع ،ةجاحلا

يف خّرؤملا٧٠–٥٠ مــقر نوـــناقلا ماـــكحأ ىـــغلت:٧٣٢ ةّداملا
: ءاــــنثتساب تاـــقورحـملاب قلــــعتملاو٥٠٠2 ةـــنس لــــيربأ82
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(2١ ةداـــملا ماـــكحأ –

،هقيبطتل ذختملا صنلاو ،هنم رركم١٠١ ةداملا ماكحأو –
تاذ ةكارشلا دوقع ءاهتنا ىتح لوعفملا ةيراس ىقبت يتلا
.ةلصلا

ةّيمسّرلا ةدـــيرجلا يف نوـــناقلا اذـــــه رــــشني :٨٣٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١١ قفاوملا١٤٤١ ماــع يــــناثلا عـــيبر٤١ يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع

نماثلا بابلا

ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ

١٣2 ةداملا يف ةروكذملا دوقعلا ءانثتساب:٠٣٢ ةّداملا
صيخارتلاوصخرلاو ةيمجنملا تادنسلا عيمج نإ ،هاندأ

ةطساوب لقنلا تازايتماو تاقورحـملاب ةقلعتملا دوقعلاو
نوناقلا اذه رشن خيرات لبق ةمربملا وأ ةرداصلا بيبانألا

ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف
نوناقلا بجومب ةمربملا ةكارشلا دوقع كلذ يف امب ،ةيبعشلا

ةيزاوملا دوقعلاو٦8٩١ ةنس تشغ٩١ يف خرؤملا٤١–٦8 مقر
يف خرؤملا٧٠–٥٠ مقر نوناقلا بجومب ةمربملا ةلصلا تاذ
نـكلو ،اــــهدونبل اــــقفو ةــــيراس ىـــــقبت ،٥٠٠2 ةــــنس لــــــيربأ82
.اهيف ةددحـملا ةدملا دعب اهديدجت وأ اهديدمت زوجي ال

ةــــئيبلا ةـــــيامحب ةـــــقلعتملا نوـــــناقلا اذـــــه ماــــــكحأ نأ ريــــــغ
تاطاشن عيمج ىلع يروف رثأب قبطنت ةحصلاو ةمالسلاو
.هالعأ ةروكذملا تاقورحـملاب ةقلعتملا دوقعلاو تاقورحـملا

نــع يلــختلاب ةقـــلعتملا نوــــناقلا اذــــه ماــــكحأ قــــبطنت اـــمك
دوقع ىلع يروف رثأب ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا
لقنلا تازايتماو ،ةيزاوملا دوقعلاو ،لالغتسالا وأ/و ثحبلا

٧٠–٥٠ مــــقر نوــــناقلا بـــــجومب ةـــمربملا بــــيبانألا ةــــطساوب
مت يــتلا تاداـــمتعالا عدوـــت .٥٠٠2 ةـــنس لـــيربأ82 يف خرؤــــملا

تاباسحلا يف ،ذيفنتلا زيح نوناقلا اذه لوخد لبق ،اهدصر
 .هالعأ٣٤١و٦١١ نيتداملا يف ةروكذملا ةيفرصملا

وأ/و ثــــحب دـــقع بــــجومب دـــــقاعتملا نكمي:١٣٢ ةّداملا
يف خرؤملا٧٠–٥٠ مقر نوناقلا همكحي تاقورحـملا لالغتسا

اذه ماكحأ نـــم ةداـــفتسالا بــلطي نأ ،٥٠٠2 ةــنس لـــيربأ82
بسح ،تاقورحـملا دقع وأ عبنملا زايتما راـــطإ يف نوـــناقلا
ةنس رياربف٤2 لبق جاتنإ يأ قيقحت مدع ةطيرش ،ةلاحلا

اذه راطإ يف هيلع قفاوملا ريوطتلا ططخم بجومب ،٣١٠2
.دقعلا

نيمثتل ةينطولا ةلاكولا ىلإ بلطلا اذه دقاعتملا مدقي
ةنس زواجتت ال ةدم لالخ هتسارد دصق تاقورحـملا دراوم
ةقفاوملا ةلاح يفو .نوناقلا اذه رشن خيرات نم )١( ةدحاو
نيـــــمــثــتــل ةــــيـــنـــطوـــلا ةــــــلاـــكوـــلا ددـــــحت ،ةداـــــفـــتسالا هذـــــــه ىلع
رارق وأ عبنملا زايتما ماكحأو طورش تاقورحـملا دراوــــــــم
.نوناقلا اذهل اقفو دانسإلا

دوــــقعو عــــبنملا تازاــــيتماب قــــلعتي اــــميف:٢٣٢ ةّداملا
ديدحت متي ،هالعأ١٣2 ةداـــملا بـــجومب ةـــمربملا تاــــقورحـملا
نوناقلا اذــه بـــجومب ةـــيابجلا باـــسحل ةــــلمعتسملا رــــيياعملا

عبنملا زايتما يف اهيلع صوصنملا طورشلاو تايفيكللاقفو
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٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر
”ب” لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــه رـــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا
)رانيدلا فالآب(

يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم٧٤٣-٩١ مـقر يذيفنت موسرم
لّدعي،٩١٠٢ ةنس ربمسيد6١ قفاوملا١٤٤١ ماع
٩١٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــــــتداـــملا امـــــيس ال ،روــــتــــــــسدلا ىلع ءاـــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

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

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مـقر نوــناـــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خّرؤملا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةــنس وــيــلوــي٣١ قــــفاوملا٩١٤١ ماــــع لوألا عــــيــــبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

ةصخر٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلت : ىلوألا ةداملا
راـنـيد نوـيـلـم ةـئاـمـعـبرأو رـيـيالــم ةــيــناــمــث اــهردــق جماــنرــب
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ةديقم  )جد8.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤(
٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر
”أ” لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

جمانرب ةصخر٩١٠2 ةنـس ةيـنازيـمـل صصــخت:٢ ةداملا
راــــنــــيد نوــــيــــلــــم ةــــئاــــمــــعــــبرأو رــــيــــيالــــم ةــــيــــناــــمــــث اـــــهردـــــق
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ديقت  )جد8.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤(

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا

رــــــــيـغ تاـــــقـفــنـل يــــطاـــيــتــحا
ةعقوتم

عومجملا

ةاغلملا جمانربلا ةصخر

8.400.000

8.400.000

عاطقلا

يرلاو ةحالفلا

عومجملا

جمانربلا ةصخر
ةصصخملا

8.400.000

8.400.000

يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم٨٤٣-٩١ مـقر يذيفنت موسرم
لّدعي،٩١٠٢ ةنس ربمسيد6١ قفاوملا١٤٤١ ماع
٩١٠٢ ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت
.عاطق لك بسح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

ةّيميظنت ميسارم



39 ٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٢
م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٢٢

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتداــــــملا امــــيــــــس ال ،روــــــتسدلا ىلع ءاـــــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

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

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مـقر نوــناـــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو -
8٩٩١ ةــنس وــيــلوــي٣١ قــــفاوملا٩١٤١ ماــــع لوألا عــــيــــبر٩١
،مّمتملاو لّدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

عفد دامتعا٩١٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةداملا
راـــــنـــــيد نوـــــيـــــلـــــم ةـــــئاـــــمـــــتسو اراـــــيـــــلـــــم رشع ةـــــثالـــــث هردـــــق
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ديقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦.٣١(
٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر
”أ” لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

عفد دامتعا٩١٠2 ةنـس ةيـنازيـمـل صصــخي:٢ ةداملا
راـــــنـــــيد نوـــــيـــــلـــــم ةـــــئاـــــمـــــتسو اراـــــيـــــلـــــم رشع ةـــــثالـــــث هردـــــق
يئاهنلا عباطلا تاذ تاقفنلا يف ديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦.٣١(
٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا(
8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عيبر
”ب” لودجلل اقبط )٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرــملا اذــــــــه رـــــشـني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

عاطقلا

رــيــغ تاــقـــفـــنـــل يطاـــيـــتـــحا
ةعقوتم

عومجملا

ىغلملا عفدلا دامتعا

13.600.000

13.600.000

عاطقلا

نيوكتلاو ةيبرتلا–

نكسلا ىلع لوصحلا معد–

عومجملا

صصخملا عفدلا دامتعا

11.800.000

1.800.000

13.600.000

يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم٩٤٣-٩١ مـقر يذيفنت موسرم
نـمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد6١ قفاوملا١٤٤١ ماع
.لدعلا ةرازو رييست ةينازيم يف داـمتعا لقن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤ -٩٩ ناــــتداــــــــملا امّيـــــس ال ،روتــــسدلا ىلع ءاـــــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

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

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مـقر نوــناـــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

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

قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ” لودجلا
)رانيدلا فالآب(



ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩٧٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا40
م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٢٢

هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :٢ ةّداـملا
يــف دـّيــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.8٤(رانيد  نويلم نوعبرأو ةينامث
لودجلا يف ةنيبملا باوبألا يفو لدعلا ةرازو رــييست ةـينازيـم
.موسرملا اذهب قحلملا

ظـــفاح ،لدـــــعلا رـــــيزوو ةـــــيلاملا رـــــيزو فـــلـكي:٣ ةّداـملا
رـشـني يذلا موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،ماتخألا

ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف
.ةـّيبعّشلا

٦١ قــفاوملا١٤٤١ ماــع يــناثلا عــيبر٩١ يف رـــئازجلاب ررــح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون

يـف خرؤملا٩2-٩١مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
،لدــعــلا رــيزوــل ةصصخملا تاداـــمـــتـــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ماتخألا ظفاح
،٩١٠2 ةنسل

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.8٤(رانيد  نويلم نوعبرأو ةينامث هردــق
٦2-٤٣ مقر بابلا يفو لدعلا ةرازو رييست ةـينازيم يـــف
.”ةحلسألا”

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلا باوبألا مقر

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

لدعلا ةرازو

يناثلا عرفلا

جامدالا ةداعإو نوجسلا ةرادإل ةماعلا ةيريدملا

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا

حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا

حلاصملا رييستو تاودألا

.............................................................تاقفنلا ديدست - نوجسلا ةرادإ

عبارلا  مسقلا عومجم
سماخلا مسقلا

ةنايصلا لاغشأ

.............................................................ينابملا ةنايص - نوجسلا ةرادإ

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

21-34

21-35



41 ٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٢
م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٢٢

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلا باوبألا مقر

38.000.000

38.000.000

38.000.000

38.000.000

48.000.000

48.000.000

يناثلا يئزجلا عرفلا
نوجسلا تاسسؤم

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

.....................................................ينابملا ةنايص - نوجسلا تاسسؤم

سماخلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا عرفلا عومجم

..........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

31-35

يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم٠٥٣-٩١ مقر يذيفنت موسرم
نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد6١ قـفاوملا١٤٤١ ماع
.ةقاطلا ةرازو ريـيست ةـينازيم يف دامتعا لقن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مـقر نوــناـــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

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

١2 يف خّرؤملا١٣-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةــنس يفــناــج82 قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج
نم ةقاطلا ريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بـجومب رـييستلا ةــينازيم

 : يتأي ام  مسري

داــــــمتـعا٩١٠2 ةــــنـس ةـــينازـــيم نـــــم ىــــــغلي: ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٧.٧( راـــنـيد  فلأ ةئامعبسو نييالم ةعبس هردـق
٤٠-٤٣ مقر بابلا يـفو ةقاطلا ةرازو رـييست ةينازيم يـف دـّيـقـم
 .”ةقحلملا فيلاكتلا - ةيزكرملا ةرادإلا”

هردـق داــمتـعا٩١٠2 ةــنس ةـينازـيمل صصخي :٢ ةّداملا
دـّيـقـي )جد٠٠٠.٠٠٧.٧( راـــنـيد  فلأ ةئامعبسو نييالم ةعبس
١٠-٤٣ مقر بابلا يـفو ةقاطلا ةرازو رـييست ةينازيم يـف
 .”تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا”

اميـف لـك ،ةقاطلا رـيزوو ةــيلاملا ريزو فـلكي:٣ ةّداملا
ةدـــيرجلا يــف رـشنـــي يذـلا موــسرملا اذـــه ذــيــــفــــنــــتــــب ،هصـخــــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون
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نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رــيــيستــلا ةــيــنازــيـــم نـــم ،ةأرملا اـــياضقو ةرسألاو ينـــطوـــلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا٩١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي : ىلوألا ةّداـملا
ةـــئاـــمـــعستو اـــنوـــيـــلـــم رشع ةسمـــخو رـــيـــيالـــم ةسمــــخ هردــق
يـــــف دــــــّيــــقــــم )جد٠٠٠.٠٥٩.٥١٠.٥( راــــنـــــيد فــــــلأ نوـــــسمــــــخو
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو رييست ةـينازيم
ةمهاسملا : ةيزكرملا ةرادإلا”٥٠-٦٤ مقر بابلا يفو ةأرملا

.”ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو يف

هردــق داــمـتعا٩١٠2 ةنـس ةـينازيمل صصــخـي :٢ ةّداـملا
نوسمخو ةئامعستو انويلم رشع ةسمخو رييالم ةسمخ
رييست ةـينازيم يـــف دـّيــقـي  )جد٠٠٠.٠٥٩.٥١٠.٥(رانيد فلأ

يفو ةأرملا اـــــــياضقو ةرسألاو ينـــــــطوـــــــلا نــــــــماضتــــــــلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف نينيبملا نيبابلا

ينطولا نماضتلا ةرـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي :٣ ةّداـملا
اذـــــــــه ذيفنتب ،هصــــخي اـمــــــــيف لك ،ةأرملا اياــــــضقو ةرسألاو
ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يـف رـشـني يذلا موـسرملا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةـّيرئازجلا

٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون

يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم١٥٣-٩١ مـقر يذيفنت موسرم
نـمضتي،٩١٠٢ ةنس ربمسيد6١ قفاوملا١٤٤١ ماع
نماضتلا ةرازو رييست ةينازيم يفداـمتعا لقن
ةأرملااياضقو ةرسألاو ينطولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناتداـــــــملا امّيــــــس ال ،روـــــتــــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )2 ةرقف(

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

عـــيبر٩١ يف خّرؤــــملا8١-8١ مــــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

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

يـف خّرؤملا٠٤-٩١ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس يفناج82 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلا

49.942.000

49.942.000

49.942.000

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
يناثلا يئزجلا عرفلا

ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

ثلاثلا مسقلا
ةيعامتجالا فيلاكتلا - نوفظوملا

......................يعامتجالا نامضلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

باوبألا مقر

13-33
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قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلا باوبألا مقر

4.966.008.000

4.966.008.000

4.966.008.000

5.015.950.000

5.015.950.000

5.015.950.000

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا
نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

ةــعوــفدملا حــنملاو تاشاــعملا - ةــلودــلــل ةــعــباــتــلا ةــيزــكرــمالــلا حــلاصملا
................................................................................ %٠٠١ نيقوعملل

سداسلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

..........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم

15-46

١2 يف خّرؤملا٧٤-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةـــنس يفـــناـــج82 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج
دراوملا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عـــيزوـــت نـــمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بـجومب رـييستلا ةــينازيم نم ةيئاملا

٩١٠2،

 : يتأي ام  مسري

داــمتـعا٩١٠2 ةـنـس ةينازيم نـم ىــغلي : ىلوألا ةّداملا
ةينازيم يـف دـّيـقـم )جد٠٠٠.٠٠٠.٦( راـــنـيد نييالم ةتس هردـق
٤٠-٦٣ مقر باـــبـــلا يـــــفو ةيئاـــــملا دراوـــــملا ةرازو رـــــــــــيـــــــــيــــست
 .”ةيئاملا دراوملل ةينطولا ةلاكولل ةناعإ - ةيزكرملا ةرادإلا”

هردـق داــمتـعا٩١٠2 ةــنس ةـينازـيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةــيــنازـــيـــم يـف دــــّيـقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٦( راـــنـيد نييالــــــم ةـــــــتس
١٠-٤٣ مــــــــــقر باـــــــبلا يـفو ةيئاـــــملا دراوــــملا ةرازو رـيــــــيـــــسـت
 .”تاقفنلا ديدست - ةيزكرملا ةرادإلا ”

،ةيئاملا دراوملا رـيزوو ةــيلاملا ريزو فـلكي:٣ ةّداملا
يــف رـشني يذـلا موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصـخي اميـف لـك
ةـّيـطارـقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا
.ةّيبعّشلا

٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

يودب نيدلا رون

يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم٢٥٣-٩١ مقر يذيفنت موسرم
نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد6١ قـفاوملا١٤٤١ ماع
دراوملا ةرازو ريـيست ةـينازيم يــف  دامتعا لقن
.ةيئاملا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤-٩٩ ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدــــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

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

عيبر٩١ يف خّرؤملا8١-8١ مـقر نوــناـــقـــلا ىضتـــقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا

،٩١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا

.ةريوبلا ةيالو يف ةئيبلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
61 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
اريدم هتفصب ،ديرف دعس دّيسلا ماهم ،4102 ةنس ويلوي
.ةريوبلا ةيالو يف ةئيبلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــــعت نــــمضتي ،9102 ةــــنس رـــبمسيد01 قـــــفاوملا

.فودنت ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديــــــــــــسلا ّنيـــــعي ،9102 ةــــنـــــــس رــــــبمــــــســــيد01 قـــــــــفاوــــــملا1441
.فودنت ةيالو يف ةيمومعلا لاغشألل اريدم ،يواز زيزعلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييــــعت نـــمضتي ،9102 ةـــنس رــــبمسيد01 قــــفاوملا

.يزيليإ ةيالو يف لقنلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فسوي دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
.يزيليإ ةيالو يف لقنلل اريدم ،يوارغم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا
.لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
ةيشتفملاب تايئاصحإلاو يلآلا مالعإلل ريدم بئان ،ليعول
.لمعلل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا

.تايالولا يف ليغشتلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
: ةيتآلا تايالولا يف ليغشتلل نيريدم ،مهؤامسأ

1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس رـــبـــمسيد01 قــــفاوملا

.تايالولا يف  ليغشتلل نيريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
تايالولا يف ليغشتلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،ةديلبلا ةيالو يف ،شاولع نب لامك–
،فيطس ةيالو يف ،يسوع ىفطصم–
.جيريرعوب جرب ةيالو يف ،مساق دـمحم–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا

ةئيهتلا ةرازوب ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملا يف شتفم
.اقباس - ةحايسلاو ةئيبلاو ةينارمعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

52 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
هتفصب ،ةمرشوب ةنامح دّيسلا ماهم ،7102 ةنس ربمسيد
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملا يف اشتفم
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس - ةحايسلاو ةئيبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم

ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس رـــبـــمسيد01 قــــفاوملا
ةرازوب ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملا يف شتفم ماهم
.اقباس -ةئيبلاو ةينارمعلا ةئيهتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

52 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
هــتــفصب ،يزــعــم دوــعسم دــّيسلا ماــهـــم ،7102 ةــنس رــبــمسيد
ةينارمعلا ةئيهتلا ةرازوب ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملا يف اشتفم
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس -ةئيبلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم

ءاــهــنإ نــمضتــي ،9102 ةــنس رـــبـــمسيد01 قــــفاوملا
.ةبانعب ةئيبلل يوهجلا شتفملا ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

52 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
هتفصب ،يسالح ديمحلا دبع ّديسلا ماهم ،7102 ةنس ربمسيد
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،ةبانعب ةئيبلل ايوهج اشتفم

ةّيدرف ميسارم



45 ٩٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥٢
م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٢٢

،ةديلبلا ةيالو يف ،مساق دـمحم–
،وزو يزيت ةيالو يف ،يسوع ىفطصم–
،فيطس ةيالو يف ،ةحاتفل دمحأ–
،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يركاس حلاصلا–
،ةلشنخ ةيالو يف ،نوقعلب يدشر–
.ةزابيت ةيالو يف ،شاولع نب لامك–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم

نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا
نيتيرادإ نيتعطاقمب ليغشتلل نيبدتنم نيريدم

.نيتيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
نيتيرادإ نيتعطاقمب ليغشتلل نيبدتنم نيريدم ،امهامسا

: نيتيتآلا نيتيالولا يف
،تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ،يبيات ةعمجوب–
.ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ،فورعم دـمحم–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم

نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا
ةـــــئيـــــبـــــلا ةرازوـــــل ةـــــماـــــعـــــلا ةـــــيشتـــــفملاـــــب شتـــــفـــــم
.ةددجتملا تاقاطلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1441 ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،ةتخ رداقلا دبع ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم

1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا

.ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملاب شتفم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميهاربإ دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
.ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم ،رماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم

نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا
جاتنإ تايجولونكتل ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا
.ءاقن رثكأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

رداقلا دبع ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
جاـتـنإ تاـيـجوـلوـنـكـتـل ينـطوـلا زـكرـمـلـل اـماـع ارـيدـم ،يقرـف
.ءاقن رثكأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1441 ماع يناثلا عيبر31 يفخّرؤم يسائر موسرم

نييعت نمضتي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا
سلجملل ةماعلا ةنامألاب ثحبلاو تاساردلا ريدم
.ناسنإلا قوقحل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع يناثلا عيبر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

نسحم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمسيد01 قفاوملا1441
سلجملل ةماعلا ةنامألاب ثحبلاو تاساردلل اريدم ،يناجتلا
.ناسنإلا قوقحل ينطولا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٣ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازوــــلا رارــــقلا لّدــــعي ،٩١٠٢ ةــــنس رــــبمتبس٣
٣١ قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٣ يفخّرؤملا كرتشملا

ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٨١٠٢ ةنس ربمتبس
يـــعونلاو يـــمكلا درـــجلا دادــــعإب ةـــفلكملا ةــــصاخلا

يمدختسمو تامازتلاو قوقحو كالمأل يريدقتلاو
.ىربكلا حايرلا ةريظح ةيقرت ةلاكو

––––––––––
٣ قـــفاوملا١٤٤١ ماــع مّرــحــم٣ يف خّرؤم رارـــــــــــــق بجومب

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس

8١٠2 ةـنس رـبـمـتــبس٣١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماــع مّرــحــم٣ يف
دادـعإب ةـفــلــكملا ةصاخلا ةــنــجــلــلا ءاضعأ نييــعــت نــمضتملاو
تامازتلاو قوقحو كالمأل يريدقتلاو يعونلاو يمكلا درجلا

: يتأي امك ،ىربكلا حايرلا ةريظح ةيقرت ةلاكو يمدختسمو
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ناونعب

: ةينارمعلا
...............................)رييغت نودب(...............................–
: ةيلاملا ةرازو ناونعب
ةيالو طسو يف ةلودلا كالمأ ريدم ،نامعن ثراو دّيسلا–

،رئازجلا
.رئازجلا ةيالو ىدل يلام بقارم ،ةكيلم ينارمعل ةدّيسلا–
: ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو ناونعب
...............................)رييغت نودب(...............................–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق



ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩٧٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا46
م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٢٢

لغشلا بصانم دادعت ددحي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاوش٠٣ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
زكارملا ناونعبتامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب ةصاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو
.)كاردتسا( مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحـتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠6 ددعلا - ةّيمسرلا ةديرجلا
١٤٤١ ماع مّرحم٩٢ يف رداصلا
.٩١٠٢ ةنس ربمتبس٩٢ قفاوملا

٤١ ةحفصلا

قحلملا

مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحـتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ينطولا زكرملا ناونعب -٢
ةفلجلاب

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

٥2: نم الدب
22: أرقي

٥2: نم الدب
22: أرقي –––––

–: نم الدب
٣: أرقي

–: نم الدب
٣: أرقي –––––

ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

وينوي٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٩٢ يفخّرؤمرارق
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،٩١٠٢ ةنس

ريوــــطتلاو يمــــــلــــعلا ثحــــبلل ةــــمئادلا ةيــــعاـــــطقلا
ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول يجولونكتلا

.ةأرملا اياضقو
––––––––––

٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضمر٩2 يف خّرؤم رارق بجومب
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت ،٩١٠2 ةنس وينوي
يجولوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا
اقيبطت ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول

خّرؤملا٣٤2–٩٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل
يذلا ،٩٩٩١ ةنس ربوتكأ١٣ قفاوملا٠2٤١ ماع بجر١2 يف

يمـلـعـلا ثحـبـلــل ةــمــئادــلا ةــيــعاــطــقــلا ناــجــلــلا مــيــظــنــت ددــحــي
: يتأي امك ،اهريسو يجولونكتلا ريوطتلاو

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب -١

: ةداسلاو تادّيسلا

،ةسيئر ،اهتيقرتو ةرسألا ةيامح ةريدم ،ناملوأ ةّيمس–

،ةأرملا اياضق ةريدم ،يواسوم ةكيلم–

،نيّنسملا صاخشألا ةيامح ريدم ،نيسح ميكحلا دبع–

ةقهارملاو ةلوفطلا ةيقرتو ةيامح ريدم ،يفرعلا لامج–
،بابشلا هاجت نماضتلا جماربو

نيقوعملا صاخشألا جامدإو ةياقولا ريدم ،لازما نب دارم–
،ةباينلاب

نيصصختملا ميلعتلاو ةيبرتلا ريدم ،ةيلاعلب لامك–
،ةباينلاب

،ةيعامتجالا ةيمنتلاو جامدإلا جمارب ريدم ،بادح هـللا دبع–

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةريدم ،ةداو يدوج نب ةزيو–

يتاسسؤملا لفكتلا ةطشنأ روصت ةريدم ،ةنماثع ةريصن–
دراوـــــــملاو اهريوـــــطـتو اـهـمـيــــيـقـتو اـهـلـيــــلحتو اـهـــــتـعـباـــــتـمو
،ةباينلاب ةيجوغاديبلا

ةـكراشم لـيـهستـل رــيدــم بئاــن ،يفرــقــلا دــبــع نيساــي–
.تاقباسملاو تاناحتمالا يف نيقوعملا صاخشألا

: عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب–٢

: ةداسلاو تاّديسلا

،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو نع لثمم ،بوهوم نب قيفش–

ضرقلا رييستل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم ،يلاد ينسح–
،رغصملا
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

نيوكتل ينطولا زكرملا نع لثمم ،دمصلا دبع ريذن–
نيــــقوـــــعملا تاــــــسسؤــــم يف نييـــــصاــــصتخالا نيــــمدــــــــختسملا

،ةنيطنسقب

نيفظوملا نيوكتل ينطولا زكرملا نع لثمم ،عدومل ديزي–
ةقهارملاو ةلوفطلا ةيامحو ةفعسملا ةلوفطلا يف نيصصختملا

،رئازجلا ،مداخ رئبب ةيعامتجالا ةدعاسملاو

ينهملا نيوكتلل ينطولا زكرملا نع لثمم ،يزع دـمحم–
،ةزابيت ،يتسيمخب ايدسج نيقوعملل

تاساردلل ينطولا زكرملا نع ةلثمم ،زيزعب ةديرف–
.ةلوفطلاو ةأرملاو ةرسألا لوح قيثوتلاو مالعإلاو

ةريزو فرط نم ةراتخملا تايصخشلا ناونعب–٣
ساسأ ىلع ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

: ةيملعلا اهتءافك

: ةداسلاو تادّيسلا

قوقحلا ةيلك ،نوناقلا يف ذاتسأ ،يرضخألا نيدلا رصن–
،)ةلقرو ةعماج( ةيسايسلا مولعلاو

،)نارهو ةعماج( ،عامتجالا ملع يف ذاتسأ ،لوتبم دـمحم–

ةعماج( ،ةقاعإلا سفن ملع يف ةذاتسأ ،نيحاتف ةشئاع–
،)2 رئازجلا

قوس ةعماج( ،عامتجالا ملع يف ذاتسأ ،يديرد نب يزوف–
،)سارهأ

ةيلقعلا ضارمألا يف ةرضاحم ةذاتسأ ،يرهاطم ةميسن–
،)١ ةديلبلا ةعماج( ،لافطألل

ةيلقعلا ضارمألا بط يف رضاحم ذاتسأ ،يلاكش دـمحم–
،)١ ةديلبلا ةعماج( ،لافطألل

،يدايعلا سفنلا ملع يف رضاحم ذاتسأ ،نوعوب ديعس–
،)١ ةنتاب ةعماج(

،يدايعلا سفنلا ملع يف ةرضاحم ةذاتسأ ،راحق ةنيربص–
،)2 رئازجلا ةعماج(

مولعلاو قوقحلا ةيلك ،ةرضاحم ةذاتسأ ،ةويرم حابص–
،)2 ةديلبلا ةعماج( ،ةيسايسلا

سفـنــلا مــلــع يف ،ةرضاــحــم ةذاــتسأ ،يوارــحص ةــلــيــقــع–
،)2 رئازجلا ةعماج ( يدايعلا

موــلــعــلا مسق ،ةرضاــحــم ةذاــتسأ ،قوــفوــم نــب ةــحــيــتــف–
.)2 ةديلبلا ةعماج( ،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا


