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ةّيميظنتميسارم

”رــــيشع“ ةــــجردب ماـسو حـنم نـــمضتي ،0202 ةــنسوينوي2 قــــفاوملا1441 ماــــع لاّوش٠١ يف خّرؤــــم٠٤١-02مــــقر يــــسائر موـــــسرم
.........................................................................................................................”ةافولا دــعب“ يـــنطولا قاـــقحتسالا فـــصم نـــم

”رــــيشع“ ةــــجردب ماـسو حـنم نـــمضتي ،0202 ةــنسوينوي٠٣ قــــفاوملا1441 ماعةدعقلا يذ8 يف خّرؤم٩٦١-٠2 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................................يـــنطولا قاـــقحتسالا فـــصم نـــم

”رــــيشع“ ةــــجردب ماـسو حـنم نـــمضتي ،0202 ةــنسوينوي٠٣ قــــفاوملا1441 ماعةدعقلا يذ8 يف خّرؤم٠٧١-٠2 مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................”ةافولا دعب“ يـــنطولا قاـــقحتسالا فـــصم نـــم

ةـــينطوـلا ةـئيهلا ميظنت ةداعإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف خّرؤم٣8١-٠2 مقر يسائر موسرم
..........................................................................اهتحفاكمو لاــصتالاو مالــعإلا تايجولوـنكتب ةـــلصتملا مئارــجلا نم ةــــياقولل

٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرملا مّمتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦١  قفاوملا١٤٤١ماع ةدعقلا يذ٤2  يف خّرؤم٤8١-٠2  مقر يسائر موسرم
....................................ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خرؤملا

دــيربلا رــيزو تاــيحالص ددــحي ،٠2٠2 ةــنس وـــيلوي٦ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٤١ يف خّرؤــــم8٧١-٠2 مـــقر يذـــــيفنت موــــسرم
..............................................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ةــيزـــــكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماــع ةدــعقلا يذ٤١ يف خّرؤــم٩٧١-٠2 مــقر يذــيفنت موــسرم
.....................................................................................................................ةيكلساللاو ةيكلسلا تالـصاوملاو دـيرــبلا ةرازوــل

ةــــماعلا ةــــــيشتفملا مـــيظنت نـــــمضتي ،٠2٠2 ةـنس ويـــلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماــع ةدــعقلا يذ٤١ يف خّرؤـــم٠8١-٠2 مقر يذـيفنت  موـــسرم
.....................................................................................................اهريسو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو دــــــيربلا ةرازوـــل

ةـــــيئالولا ةــــــــيريدملا ءاـــشنإ نـــمضتي ،٠2٠2 ةـــنس وــــيلوي٦ قـــــفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف خّرؤم١8١-٠2 مقر يذيفنت  موسرم
..................................................................................................اهميظنت ددحيو ةيكلساللاو ةــــيكلسلا تالــــصاوملاو دـــــــــيربلل

ماظن زيزعت ريبادت ديدمتنمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٦١قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤2 يف خّرؤم٥8١-٠2 مقر يذيفنتموسرم
...................................................................................................هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نمةياقولا

ةّيدرفميسارم

..ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم

.......ةيربلا تاوقلا ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم

.........ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا دئاق نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم

.............ةيربلا تاوقلا ناكرأ سيئر نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٩ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يف خّرؤم يسائر موسرم

....ةياجب ةيالو يف نمألا بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف يدلبلا سرحلا بودنم ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدـعقلا يذ٥١ يف خّرؤـم يذيفنت موسرم
................................................................................................................................................................................راشب ةيالو

ةيرشبلا دراوملا ريدم ماهم ءاـهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وـيلوي٧ قفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذـيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف نيوكتلاو

- نيدهاجملا ةرازوب شتفم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٠2٠2 ةـــنس ويلوي٧ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدـــــعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

نيدهاجملل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
...............................................................................................................................................................................تايالولا يف

نوؤشلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ٥١ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
.......................................................................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا
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ةماعلا ةــيشتفملاب شـــتفم ماهم ءاهنإ نــمضتي ،٠2٠2 ةنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا١٤٤١ ماع ةدــعقلا يذ٥١ يف خّرؤـم يذــيفنت موسرم
.......................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ايجوغاديبلل

ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوــــب ماـــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،٠2٠2 ةــــــنس وـــــيلوي٧ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................نيينهملا

ةسسؤمـــلل ماعلا رـــيدملا ماهم ءاهنإ نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف ةيجوغاديبلاو ةـينقتلا تازيــهجتلل ةـينطوــلا

ينهملا نيوكتلل نيريدم ماــهم ءاــهنإ نـــمضتي ،٠2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ٥١ يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

......ةلقرو ةيالو يف نكسلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................فراطلا ةيالو يف يراقعلا رييستلاو

لئاسولاو ةيلاملا ريدم ماــهم ءاــهنإ نـــمضتي ،٠2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٥١ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
...............................................................................................................................................................ةراجتلا ةرازوب ةماعلا

تــاساردلاب ةــفّلكم ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،٠2٠2 ةــنس وــيلوي٧ قــــفاوــملا١٤٤١ ماــع ةدـــــعقلا يذ٥١ يف خّرؤــم يذـــيفنت موــسرم
.......................................................................................................................................................ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

9341 ماــــع ةــــيناثلا ىداــــمج9 يف خّرؤـــــملا رارـــــقلا لّدـــــعي ،0202 ةـــنس وـــينوي81 قـــــفاوملا1441 ماـــــع لاّوـــش62 يف خّرؤـــم رارـــق
لــــيلاحتلاو تاــــساردلل يـــنطولا زـــــكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةــمئاقلا ددـــحي يذـــلا8102 ةـــنس رـــياربف52 قــــــفاوملا
.......................................................................................................................................................ةيمنتلاو ناكسلاب ةــــصاخلا

6341 ماع ةجحلا يذ22 يف خّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس وينوي22 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم رارق
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا5102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا
.....................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول يجولونكتلا

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

تاططخم ةساردب ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي31 قفاوملا1441 ماع لاّوش12 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................................................................ةيقدنفلا عيراشملا

لــــيربأ32 قـــــفاوملا٩٣41 ماع نابعش7 يف خّرؤــملا رارـــقلا لّدـــعي ،0202 ةـــنس وينوي31 قفاوملا1441 ماع لاّوش12 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................ةيومحلا هايملل ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نــــــمضتملاو8102 ةــــنس

ةــــنس رــــبوتكأ41 قـــــفاوملا1441 ماـــــع رــــفص51 يف خّرؤـــــملا رارـــــقلا لّدـــــــعي ،0202 ةنس وينوي31 قفاوملا1441 ماع لاّوش12 يف خّرؤم رارق
تاـــسسؤملا لالــــغتساب ةـــصاخلا دوــــقعلاب ةــطبترملا تاـــجاجتحالا ةـــساردب ةــــّفلكملا نـــعطلا ةـــنجل ءاـــضعأ نييــــعت نــــمضتملاو9102
........................................................................................................................................اهيّريسم دامتعاو اهفينصتو ةيقدنفلا
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ةّيميظنت ميسارم
ماــــع لاّوش0١ يفخّرؤم0٤١-02مــــقر يــــسائر موـــــسرم

حـنم نـــمضتي ،0202 ةــنسوينوي2 قــــفاوملا1441
قاـــــقحتسالا فـــــــصم نـــم ”رـــــــيشع“ ةـــــــجردب ماــــــسو
.”ةافولا دــعب“ يـــنطولا

`````````````````````````

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

341و )01و6(19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا20-48 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءاـــشنإ نـــمضتملاو4891 ةــــنس رــــياني2 قــــفاوملا4041 ماــــع
،ينطولا قاقحتسالا فصم

ماع بجر91 يف خّرؤملا78-48 مقر موسرملا ىضتقمبو –
مــــيظنت نــــمضتملاو4891 ةــــنس لـــيربأ12 قــــفاوملا4041
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

: يتأي ام مسري

فــصم نـــم ”رـــيشع“ ةـــجردب ماـــسو حـــنمُي: ىلوألا ةداملا
مهؤامسأ ةروكذملا نيديسلاو ةدّيسلل يـــنطولا قاــــقحتسالا
ببسب نيّفوتم يبطلا كلسلا نم اياحض مهرابتعاب ،هاندأ

: )٩١ –ديفوك( انوروك سوريف ءابو

،دمحأ يس يدهم –

،ةسيدوب ءافو –

.يحلاط لامج –

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرـجلايفموـــــسرــــملااذــــــــهرـــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي2 قــــفاوملا1441 ماــــع لاّوـش٠١ يف رـــــئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعةدعقلا يذ٨ يفخّرؤم٩٦١-02 مقر يسائر موسرم
حـنم نـــمضتي ،0202 ةــنسوينوي0٣ قــــفاوملا1441
قاــــــقحتسالا فـــــــصم نـــم ”رـــــيشع“ ةــــــجردـــب ماـــــسو
.يـــنطولا

`````````````````````````

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

341و )01و6(19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا20-48 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءاـــشنإ نـــمضتملاو4891 ةــــنس رــــياني2 قــــفاوملا4041 ماــــع
،ينطولا قاقحتسالا فصم

ماع بجر91 يف خّرؤملا78-48 مقر موسرملا ىضتقمبو –
مــــيظنت نــــمضتملاو4891 ةــــنس لـــيربأ12 قــــفاوملا4041
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

: يتأي ام مسري

فــصم نـــم ”رـــيشع“ ةـــجردب ماـــسو حـــنمُي: ىلوألا ةداملا
.نانف ،تاويرع نامثع دّيسلل يـــنطولا قاــــقحتسالا

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلايفموـــــسرملااذـــــهرـــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٠٣ قــــفاوملا1441 ماــــعةدعقلا يذ8 يف رـــــئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعةدعقلا يذ٨ يفخّرؤم0٧١-02 مقر يسائر موسرم
حـنم نـــمضتي ،0202 ةــنسوينوي0٣ قــــفاوملا1441
قاـــــقحتسالا فـــــصم نـــــم ”رــــيشع“ ةـــــــجردــب ماــــسو
.”ةافولا دعب“ يـــنطولا

`````````````````````````

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

341و )01و6(19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا20-48 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ءاـــشنإ نـــمضتملاو4891 ةــــنس رــــياني2 قــــفاوملا4041 ماــــع
،ينطولا قاقحتسالا فصم

ماع بجر91 يف خّرؤملا78-48 مقر موسرملا ىضتقمبو –
مــــيظنت نــــمضتملاو4891 ةــــنس لـــيربأ12 قــــفاوملا4041
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

: يتأي ام مسري

فــــــصم نــــــم ”رــــــيشع“ ةـــــــــجردـب ماــــسو حـــنمُي: ىلوألا ةداملا
.نانف ،ينوسرد رودق ّديسلل ”ةافولا دعب“ يـــنطولا قاــــقحتسالا

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرــــجلايفموـــــسرملااذــــــــهرــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٠٣ قــــفاوملا1441 ماــــعةدعقلا يذ8 يف رـــــئازجلاب رّرـــح
.0202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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٣ يف خّرؤملا2٧١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٩١٠2 ةنس وينوي٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش
ةــلصتملا مــئارجلا نــم ةــياــقوــلــل ةــيــنــطوــلا ةــئيــهــلا ةـــلـــيـــكشت
اـهـمـيـظـنـتو اـهـتـحـفاـكـمو لاصتالاو مالـعإلا تاــيــجوــلوــنــكــتــب
،اهريس تايفيكو

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

مــيظنت ةداـــــعإ ىلإ موــــسرملا اذـــــه فدـــــهي:ىلوألا ةداملا
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا
صــنلا بـــلص يف ىـــعدُت يــتلا ،اـــهتحفاكمو لاـــصتالاو مالــــعإلا
.”ةئيهلا“

ةيصخشلاب عتمتت ةلقتسم ةيرادإ ةطلس ةئيهلا :2 ةداملا
سيــئر ةــطــلس تحت عضوــت ،ةــيــلاملا ةــيــلالــقــتسالاو ةــيوــنــعملا
.ةيروهمجلا

.رئازجلا ةنيدمب ةئيهلا رقم ددحي:٣ ةداملا

بجومب ،ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.يسائر موسرم

اهيلع صوصنملاو اهب ةطونملا ماهملا راطإ يف:٤ ةداملا
نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠-٩٠ مقر نوناقلا نم٤١ ةداملا يف

تحتو ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤١ ماع
يراسلا عــيرشتــلا ماــكــحأل اــقــبــط ةــيــئاضقــلا ةــطــلسلا ةـــباـــقر
: يتأي امب صوصخلا ىلع ةئيهلا فلكت ،لوعفملا

نـم ةـياـقوـلـل ةـيـنـطوـلا ةـيـجـيــتارــتسالا رصاــنــع حارــتــقا –
لاصتالاو مالــــــعإلا تاــــــيــــــجوــــــلوــــــنــــــكــــــتــــــب ةــــــلصتملا مــــــئارجلا

،اهتحفاكمو

ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولا تايلمع قيسنتو طيشنت –
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

حـــــلاصمو ةصتـــــخملا ةـــــيـــــئاضقـــــلا تاـــــطـــــلسلا ةدــــــعاسم –
ةــلصتملا مــئارجلا ةـــحـــفاـــكـــم لاـــجـــم يف ةـــيـــئاضقـــلا ةـــطرشلا

عمج لالخ نم اميس ال ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب
،ةيئاضقلا تاربخلا لالخ نمو اهب ديوزتلاو تامولعملا

دصق ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيئاقولا ةبقارملا نامض –
ةيبيرختلاو ةيباهرإلا لامعألاب ةقلعتملا مئارجلا نع فشكلا

،ةلودلا نمأب ساسملاو

ماع ةدعقلا يذ١2 يفخّرؤم٣٨١-02 مقر يسائر موــسرم
ةداعإ نمضتي ،0202 ةـــنس وــــيلوي٣١ قــــفاوملا١٤٤١
مـــــئارــجلا نـــم ةــــياـــقولل ةـــينطوـــــلا ةــــــــئيهلا مـــــيظنت
لاـــــــــصتالاو مالــــــــعإلا تاــــــيجوـــــــلوــــــنكتب ةـــــــــــلصتملا

.اهتحفاكمو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤١و )٦و2و١(١٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ًءانب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارــــــجإلا نوـــــناق نــــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وــــــينوي8 قــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــــــناق نـــــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــــنس وـــــينوـــي8 قـــــــفاوــملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا

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

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع مّرحم٩2 يف خّرؤملا2٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناـقـلا نـمضتملاو٦٠٠2 ةـنس رــيارــبــف82 قـــفاوملا٧2٤١
،مّمتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤١
مالـــعإلا تاـــيـــجوـــلوـــنـــكـــتـــب ةـــلصتملا مـــئارجلا نـــم ةــــياــــقوــــلــــل
،اهتحفاكمو لاصتالاو

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع مّرحم٧2 يف خّرؤملا٠٦-٤٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
راطإ ءاشنإ نمضتملاو٤٧٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا٤٩٣١
يف نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا نم
يــــــساسألا نوـــــناقلا دــــــعاوق دـــــيدحتو يـــــنطولا عاـــــفدلا ةرازو
،مّمتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا ىلع قبطملا
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.هيجوتلا سلجم ةنامأ ةماعلا ةيريدملا ىلوتت

: ـب اميسال ،هيجوتلا سلجم فلكي:٧ ةّداملا

،هتبقارمو هيلع فارشإلاو ةئيهلا لمع هيجوت –

،ةـــئيهلا صاـــــصتخا لاـــــجمل عـــــضخت ةـــــلأسم لــــك ةــــسارد –
ةــــبقارملل ءوــــجللا طورــــش رــــفوتب قــــلعتي اــــميف اــــميس ال
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيئاقولا

٠٣٤١ ماع نابعش٤١ يف خّرؤملا٤٠-٩٠ مقر نوناقلا نم٤
،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا

نــم ةــياــقوــلــل ةــيــنــطوــلا ةــيــجــيــتارــتسالا لوــح ةــلوادملا –
لاصتالاو مالــــــعإلا تاــــــيــــــجوــــــلوــــــنــــــكــــــتــــــب ةــــــلصتملا مــــــئارجلا

،اهتحفاكمو

تاسسؤملا عم نواعتلاو ريوطتلا لئاسم لوح ةلوادملا –
ةـلصتملا مـئارجلاـب ةـيـنـعملا ةـيـبـنـجألاو ةـيـنـطوـلا تاـئيـهــلاو
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

مئارجلا لاجم يف ديدهتلا ةلاح مييقتب ،ايرود ،مايقلا –
ديدحت نم نكمتلل لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا

،ةدوشنملا فادهألاو اهب مايقلا بجاولا تايلمعلا نيماضم
،ةقدب

ةرشابملا لامعألا مييقتو ثحبلاب لصتي طاشن لك حارتقا –
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولا لاجم يف

،اهتحفاكمو لاصتالاو

،هيلع ةقداصملاو يلخادلا اهماظن دادعإ –

،ةئيهلا لمع جمانرب ىلع ةقفاوملا  –

ةقداصملاو ةئيهلا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا ةسارد –
،هيلع

،هيلع ةقفاوملاو ةئيهلا ةينازيم عورشم ةسارد –

،ةئيهلا ماهمب لصتت ةلأسم لك يف هيأر ءادبإ –

،ةئيهلا صاصتخا لاجمب لصتي حارتقا لك ميدقت –

لاــجــم يف ةــيـــنوـــناـــقـــلا رـــيـــياـــعملا طـــبض يف ةـــمـــهاسملا –
.هصاصتخا

نيترم ةيداع ةرود يف هيجوتلا سلجم عمتجي:٨ ةداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2(

كلذ ناك امّلك ،ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
دحأ نم بلطب وأ هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ايرورض

.ةئيهلل ماعلا ريدملا نم وأ هئاضعأ

ةمظنألل ةيمقرلا تايطعملا ظفحو ليجستو عيمجت –
اهلامعتسا لجأ نم اهراسمو اهردصم ديدحتو ةيتامولعملا

،ةيئاضقلا تاءارجإلا يف

نادلبلا نع ةرداصلا ةدعاسملا تابلط ذيفنت ىلع رهسلا –
ىوتسملا ىلع نواعتلاو تامولعملا لدابت ريوطتو ةيبنجألا
،اهصاصتخا لاجم يف يلودلا

ةــينطولا تاـــئيهلاو تاــــسسؤملا عــــم نواــــعتلا رــــيوطت –
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلاب ةينعملا

لاجم يف نيصصختملا نيققحملا نيوكت يف ةمهاسملا –
مالــــــــعإلا تاــــــيجوـــــلوــــــنكتب ةـــــــلصتملا ةــــــينقتلا تاـــــــيرــــــحتلا

،لاصتالاو

لاـــــجم يف ةـــينوناقلا رــــيياعملا نييــــحت يف ةــــمهاسملا –
.اهصاصتخا

يناثلا لصفلا
ليكشتلاو ميظنتلا

ةـــيريدمو هــــيجوت ســــلجم نـــم ةـــئيهلا نوـــــكتت:5 ةداملا
،ةيروهمجلا سيئرل ةرشابملا ةطلسلا تحت ناعَضوُي ،ةماع
.امهتاطاشن نع اًضرع هل نامدقُيو

لوألا مسقلا
هيجوتلا سلجم

.هـــــــيجوتلا ســــلجم ةــــيروهمجلا ســـــيئر سأرــــي:٦ ةداملا
.هلثمم ضّوفي نأ هنكميو

: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتيو

،لدعلاب فلكملا ريزولا –

،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا –

،ةيكلسّاللاو ةيكلسلا تالصاوملاب فلكملا ريزولا –

،يلخادلا نمألل ماعلا ريدملا –

،ينطولا كردلا دئاق –

،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا –

،ةيروهمجلا ةسائر نع لثمم –

.ينطولا عافدلا ةرازو نع لثمم –

ةــــــــيروــــهمجلا ةـــــسائر )2( يلثمم ةيروهمجلا سيئر نّيـعي
.ينطولا عافدلا ةرازوو
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ةـــــــــــظقيلاو ةـــــــيئاـــقوــــــلا ةــــــبقارـــــملا رــــــــيدـــــــم ّنيـــــــــــعي:2١ ةداملا
يسائر موسرم بجومب ،لئاسولاو ةرادإلا ريدمو ةينورتكلإلا

بسح امهماهم ىهنتو .ةئيهلل ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب
.اهسفن لاكشألا

ميظنتلاو عيرشتلا قفو ةئيهلا ومدختسم ّنيعي:٣١ ةداملا
.لاجملا اذه يف امهب لومعملا

ةيريدملا تاـنوكم رـيس تاـيفيكو ميظنت دّدحُي:٤١ ةداملا
.صاخ صن بجومب ،ةئيهلل ةماعلا

لوألا عرفلا
ةينورتكلإلا ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملا ةيريدم

ةــــظقيلاو ةــــيئاقولا ةـــــبقارملا ةــــــيريدم فـــــلكت:5١ ةداملا
: يتأي امب ةينورتكلإلا

راـطإ يف ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالــل ةــيــئاــقوــلا ةــبــقارملا –
ةــــيــــباــــهرإلا لاـــــعـــــفألاـــــب ةـــــفوصوملا مـــــئارجلا نـــــم ةـــــياـــــقوـــــلا

،ةلودلا نمأ ىلع ءادتعالاو ةيبيرختلاو

،ةيئاضقلا ةطرشلا حلاصمو ةيئاضقلا تاطلسلا ةدعاسم –
يف ،ةيئاضقلا تاربخلا لاجم يف كلذ يف امب ،اهبلط ىلع ءانب
مالــــــــــعإلا تاـــــيجوـــــلونكتب ةـــــــلصتملا ةـــــــميرجلا ةـــــــحفاـــــكم راـــــطإ

يرحتلا بيلاسأ ىلإ ءوجللا بلطتت يتلا مئارجلاو لاصتالاو
،ةئيهلل ةصاخلا

دــــــــــيدحتو ةــــــيمقرلا تاــــــيطعملا ظــــــفحو لـــــيجستو عمج –
تاءارـــــــــجإلا يف اـــــــهلاـــــمعتسا ضرـــــــــغب اــــــــــهعبتتو اــــــــهردـــصم
،ةيئاضقلا

ةــــــــلصتملا مـــــــئارــــــجلا لاـــــــجم يف ةــــــــينورــــــتكلإلا ةــــــــــظقيلا –
.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

.ميظنتلا قيرط نع ماكحألا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملا ةــــــيريدم سراـــــمت :٦١ ةداملا
اقفو ،ةــيئاضقلا ةــــطرشلاب ةـــــطبترملا اـــــهماهم ةــــينورتكلإلا

٥٥١-٦٦ مـــقر رـــمألا اـــميس ال ،هب لوـــمعملا عــــيرشتلا ماـــكحأل
٦٦٩١ ةنس وينوي8 قـــــفاوملا٦8٣١ ماـــــع رــــفص8١ يف خّرؤـــــملا

 .مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو

ةــــــظقيلاو ةــــيئاقولا ةــــبقارملا ةـــــــيريدم عــــــضت:٧١ ةداملا
ةــــــــــينقتلا ةزـــــــهجألاو لــــــئاسولاو تازــــــيهجتلا ةـــــــينورـــــــــتكلإلا
ةيدعاقلا تآشنملا ىوتسم ىلع اهماهم ذيفنتل ةيرورضلا
لومعملا عيرشتلا موهفم يف تامدخلا يمدقمو نيلماعتملل
 .هب

يناثلا مسقلا

ةماعلا ةيريدملا

بجومب نّيعي ماــع رــيدم ةــماعلا ةيريدملا ريدُي :٩ ةداملا
.اهسفن لاكشألا بسح هــماهم ىهنتو ،يــسائر موسرم

،صوــــــــصخلا ىلــــــع ةـــــماــــعلا ةـــــيريدــــملا ىلوـــــتت:0١ ةداملا
: ةيتآلا تايحالصلا

،ةئيهلل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا  –

سلــجــم ىلع هضرــعو ةـــئيـــهـــلا ةـــيـــنازـــيـــم عورشم دادـــعإ –
،ةقفاوملل هيجوتلا

نم هيلع ةقفاوملا دعب ةئيهلا لمع جمانرب ذيفنتو دادعإ –
،هيجوتلا سلجم لبق

تانوكم ةطشنأ ةبقارمو ةعباتمو قيسنتو طيشنت –
،ةماعلا ةيريدملا

ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولا تايلمع قيسنتو طـيشنت –
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

عيمجت ضرغب جراخلا يف اهتاليثم عم تامولعملا لدابت –
يـــــــبكترم ةــــيوهو ناــــــــــكم دـــــــيدحتب ةـــــقلعتملا تاــــيطعملا لــــــك
فرعتلاو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

،مهيلع

ةــــينطولا تاــــسسؤملاو تاـــــطلسلا ىدــــل ةــــئيهلا لـــــيثمت –
،ةيلودلاو

اميف نيميلا ءادأو ليهأتلا تاءارجإب مايقلا ىلع رهسلا –
،ةئيهلا يف نيينعملا نيمدختسملا صخي

،ةئيهلل يلاملاو يرادإلا رييستلا نامض –

،ةئيهلا هيجوت سلجم تاعامتجا ريضحت –

هــــــــعفرو ،ةـــــئيهلا تاـــــطاشنل يوــــــنسلا رــــــيرقتلا دادـــــــعإ –
.هيجوتلا سلجم ةقداصمل

: ةماعلا ةيريدملا مضت:١١ ةداملا

،ةينورتكلإلا ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملل ةيريدم –

،لئاسولاو ةرادإلل ةيريدم –

،صـيخلتلاو تاـساردلل ةحلصم –

.ةيجولونكتلا ةظقيلاو نواعتلل ةحلصم –
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لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ةـعباتمل ةمـــئادلا ةظقيلا –
.ةئيهلا تاطاشنب ةقلعتملا

ثلاثلا لصفلا

ةئيهلا ريس تايفيك

وأ زاــــهج يأ نـــم بـــــلطت يـــــكل ةـــــلهؤم ةـــــئيهلا :١2 ةداملا

زاجنإل ةيرورض ةمولعم وأ ةقيثو لك ةحلصم وأ ةسسؤم

.اهيلإ ةدنسملا ماهملا

تاءارجإلا نوناق يف ةنّيبملا تالاحلا ادع ام :22 ةداملا

مــئارــجــب ةــفوصوملا لاــعـــفألا نـــم ةـــياـــقوـــلا دصقو ةـــيـــئازجلا

راـــطإ يفو ،ةـــلودـــلا نـــمأب ساسملاو بيرــــخــــتــــلا وأ باــــهرإلا

،ةــئيــهــلا فــلــكــت ،ةــيــنــعملا ةــيــنــمألا حـــلاصملا عـــم قـــيسنـــتـــلا

تالاصتالا ةـــــــبـــــــقارمب ،اـــــــهصاصتــــــــخا لاــــــــجــــــــم يف ،اــــــــيرصح

مايقلاو ،اهنيح يف اهاوتحم ليجستو عيمجتو ةينورتكلإلا

اقفو ،ةيتامولعم ةموظنم لخاد زجحلاو شيتفتلا تاءارجإب

٤٠-٩٠ مقر نوناقلا نم٤ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل

٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤١ ماع نابعش٤١ يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

وأ زوحت وأ ينتقت وأ دروتست نأ نكمي ال :٣2 ةداملا

تالاصتالا ةبقارمل ةينقتلا تازيهجتلاو لئاسولا لمعتست

دـــنـــع وأ ،اـــهصاصتـــخا راــــطإ يف ،ةــــئيــــهــــلا ّالإ ةــــيــــنورــــتــــكــــلإلا

اذكو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا طبض ةطلس ،ءاضتقالا

.تالاصتالا تاكبشب ةفلكملا ةيمومعلا ةسسؤملا

دعاوقلل تازيهجتلاو لئاسولا هذه رييستو ءانتقا عضخي

.ينطولا عافدلا ةرازوب لاجملا اذه يف اهب لومعملا

تاــــــيلمع ءاـــــــنثأ ةاــــــــــقتسملا تاـــــموــــلعملا ظـــــــــــفحت :٤2 ةداملا

ةقبطملا دعاوقلل اقفو ،ةئيهلا فرط نم اهتزايح لالخ ةبقارملا

.ةفنصملا تامولعملا ةيامح ىلع

نوــــــكت يـــتلا ةـــينورتكلإلا تالاــــصتالا لـــــجست :52 ةداملا

صوصنملا لاكشألاو طورشلل اقفو رّرحتو ،ةبقارم عوضوم

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع

ةــــــــيئازجلا تاــبوــــقعلا ةــــــلئاط تــــــــــحت ،بــــــجي :٦2 ةداملا

مدختست َّالأ ،لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

،ةئيهلا اــــهعمجت وأ اــــهملتست يـــــتلا تاــــيطعملاو تاـــــمولعملا

مــــئارجلا نــــم ةـــــياقولاب ةـــــقلعتملا كلت رــــيغ ىرــــخأ ضارــــــغأل

 .اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا

ةدــعاسملا ميدــقــتــب تاــمدخلا وــمدــقــمو نوــلــماــعــتملا مزــلــُي
ةينورتكلإلا ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملا ةيريدمل ةيرورضلا

.اهماهم ذيفنت لجأ نم

يناثلا عرفلا

لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم

: ـب اميس ال ،لــــئاسولاو ةرادإلا ةــيريدم فلكت:٨١ ةداملا

ةصاخلا ةيلاملاو لئاسولاو ةيرشبلا دراوملا رييست –
،ةئيهلاب

،ةئيهلل ينقتلا دانسإلاو ينيومتلا دانسإلا –

،ةيدعاقلا تآشنملاو لئاسولاو داتعلا ةنايص –

تارــيدقت رـيضحت راــطإ يف ةــئيهلا تاــجايتحا دادعإ –
.ةينازيملا

ثلاثلا عرفلا

صـيخلتلاو تاـساردلا ةحلصم

ىلـــــع صـــــيخلتلاو تاــــساردلا ةـــحلصم فــــــَّلكُت:٩١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

تانوكملا عم رواشتلاب ةئيهلا لمع ططخم عورشم دادعإ –
،ةئيهلل ىرخألا

،ةئيهلا تاطاشنب ةقلعتملا قئاثولا صيخلت –

،ةئيهلا تاطاشنب قلعتت ثحبو ةسارد لكب مايقلا –

،ةئيهلا تاطاشنل ةيونسلا لئاصحلاو ريراقتلا دادعإ  –

،ةيئاضقلا تابلطلاب ةقلعتملا تاءارجإلا ةبقارمو عمج –
دــعاوــقـــلـــل اـــقـــبـــط ،ةـــيـــئاـــقوـــلا ةـــبـــقارملا رضاـــحـــم دادـــعإ اذـــكو
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

عبارلا عرفلا

ةيجولونكتلا ةظقيلاو نواعتلا ةحلصم

ةيجولونكتلا ةظقيلاو نواعتلا ةحلصم فَّلكُت:02 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىـلع

ةياقولا تايلمع ذيفنت صخي اميف ءاكرشلا عم نواعتلا –
لاصتالاو مالـــعإلا تاـــيـــجوـــلوـــنــــكــــتــــب ةــــلصتملا مــــئارجلا نــــم
،اهتحفاكمو
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تاداريإلل باب ىلع ةئيهلا ةينازيم لمتشت:2٣ ةداملا

: تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا اهحنمت يتلا تاناعإلا –

.اهعوضومب ةطبترملا تاطاشنلا لك تادئاع –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.اهفده زاجنإل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك –

ةبساحملا دعاوق قفو ةئيهلا ةبساحم كسمت :٣٣ ةداملا

.ةيمومعلا

قفو ةئيهلا تاباسح اذكو تاقفن ةبقارم متت :٤٣ ةداملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةفلتخم ماكحأ

ةـــــــبقارملا عاوـــــنأ فـــــلتخمل ةــــئيــــهلا عــــــضخت :5٣ ةداملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

ماــــكحألا عوــــمجمل ةـــئيهلا وـــمدختسم عـــضخي :٦٣ ةداملا

ينطولا عافدلا  ةرازو يف ةقبطملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

.هب ةقحاللا صوصنلا لك اذكو

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلُت :٧٣ ةداملا

لاّوش٣ يف خّرؤملا2٧١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا اميسال

ةليكشت ددحي يذلا٩١٠2 ةنس وينوي٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع

تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا

.اهريس تايفيكو اهميظنتو اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا

ةّيــمسّرلا ةدــــيرجلا يـف موـــسرملا اذـــــه رــــــــشني :٨٣ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ويلوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ١2 يف رئازجلاب رّرـح

.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

صوصنملا تابوقعلا ةلئاط تحت اتاب اعنم عنمُي امك
وأ صخش يأ مايق ،لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع
ضارــتـــعالا تاـــيـــلـــمـــعـــب ،اـــمـــهـــتـــعـــيـــبـــط تناـــك اـــمـــهـــم ةـــئيـــه
ربتعُت يتلا ةصاخلا تايطعملا ىلع ،لخدتلا وأ ةينورتكلإلا

.اهاوس نود ةئيهلا تاصاصتخا نم

بجاوو ينهملا ّرسلاب ةئيهلا ومدختسم مزلي :٧2 ةداملا
.ظفحتلا

تامولعم ىلع عالطالل نووعدملا ةئيهلا ومدختسم عضخيو
نيميلا ،مهبيصنت لبق نودؤيو ،ليهأتلا تاءارجإ ىلإ ،ةيّرس

: اهصن يتآلا

نسحأ يلمــعــب موــقأ نأ مــيــظــعـــلا يلعـــلا هـــّلـــلاـــب مسقأ“
رارسألا متكأ نأو ،يتنهم ةيدأت يف صلخأ نأو ،مايق
يمايق ءانثأ اهيلع علطأ يتلا تناك ايأ تامولعملاو
اًكولس فورظلا لك يف كلسأ نأو ،هتبسانمب وأ يلمعب

.”افيرش

عيرشتلل اقبط ،ةئيهلا ومدختسم ديفتسي:٨2 ةداملا
وأ تادـــيدـــهـــتـــلا نـــم ةـــلودـــلا ةـــياــــمــــح نــــم ،لوــــعــــفملا يراسلا
دــق يتــلا ،اــهــتــعــيــبــط نــكــت اــمــهــم ،تاــناــهإلا وأ تاـــطوـــغضلا

.مهماهمب مهمايق ةبسانمب وأ ببسب اهل نوضرعتي

تارازولا نم ةدعاسم ةئيهلا بلطت نأ نكمي:٩2 ةداملا
لاـــــجـــــم يف نيصتـــــخملا نييـــــموــــــمــــــعــــــلا ناوــــــعألل ةــــــيــــــنــــــعملا

تايفيكلاو طورشلل اقبط ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت
.لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف ةددحملا

،ةئيهلل نيعباتلا نيــــصتخملا تاراـــطإلا نـــكمي:0٣ ةداملا
مهتسرامم ءانثأ ةيئاضقلا ةيطبضلا ةفص ىلع نيزئاحلا

تاـــيـــفـــيـــكـــلاو طورشلـــل اـــقـــبـــط ،اـــهـــتـــبساـــنمب وأ مـــهـــفــــئاــــظو
اميس الو ،لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

لكيه وأ ناكم يأ شيتفتب مايقلا ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق
لئاسو لمعتسي وأ/و زوحي هنأ مهملع ىلإ غلب زاهج وأ

.ةينورتكلإلا تالاصتالا ةبقارمل ةهجوم تازيهجتو

جئاـتـنـب رـيرـقـت ميدــقــتــب ةــيــئاضقــلا ةــطرشلا طــباض مزــلــُي
.ايميلقإ ةصتخملا ةيئاضقلا ةئيهلا ىلإ شيتفتلا

عبارلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

ةماعلا ةينازيملا يف ةئيهلا ةينازيم لجست:١٣ ةداملا
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةلودلل

.ةئيهلا ةينازيم فرصب رمآلا وه ماعلا ريدملا نوكي
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يف خّرؤملا١٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١

ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ريزو تايحالص
،ةنمقرلاوتايجولونكتلاو

: يتأي ام مسري

ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا رـيزو فــــلكي: ىلوألا ةّداملا
جمانربوةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف ،ةيكلساللاو
ديرـبلا لاجم يـف ةينطوـلا ةسايـسلا رصانع دادعإب ،اهلمع
مالـــــعإلا تاــــيجولونكتو ةـــــيكلساللاوةـــيكلسلا تالـــــصاوـــملاو
تالاصتالاو ،تاــــموــــلـــــعملا عـــــمـــــتـــــجـــــم دـــــيـــــيشتو ،لاصتالاو
لالغـتساو رـيـيـسـتو تاناـيـبـلا لوادـتو حتــفوةينورتكلإلا

ةّيكـلساللاو ةّيكـلسلا تالصاوملل ةّيلـتاـسـلا قاطـنـلا ضورـع
اــــــقـفو اـــهذـيـفـنــت بـــقارـيو عـــباتـي اـــمك ،ةـــصاخلاو ةـــيمومـعلا
.اهب لومعملا تامـيـظنــتـلاو نيناوـقلل

تاعامتـجا يفو لوألا ريزولا ىلـع هتاطاـشن جـئاتـن ضرعـيو
لاجآلاو تايفيكلاو لاكشألا بسـح ءارزولا سلجمو ةموكحلا
.ةددحـملا

ةـــــيكلـسلا تالــــصاوملاو دـــــيربلا رـــــيزو سراـــــمي:2 ةّداملا
ةــــلصتملا تاــــطاشـنلا عـــــيمج ىلـــــع هـــــتايحالص ةــــــيكلـساللاو
.عاطقلاب

،ةينعملا ةيرازولا رـئاودـلا عم رواـشـتـلاـبو،ةـفصـلا هذـــهبو
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي

دـيربـلا رـيوـطــتو ةـيـقرتـل ةينـطولا ةـسايـسـلا ذيـفنـتو دادعإ–١
مالـعإلا تاـــيـجوـــلوـــنـــكـــتو ةـــيـكــــلـسالــــلاو ةـيــــكــــلـسـلا تالصاوملاو
نيسـحتو رـــــــــيوـــــــــطـــــــــتو ،تاـــــــــموـــــــــلـعملا عــــــــــمـتـجــــــــــمو لاصتالاو
،ةينورتـكلإلا تالاـصــتالاو،طخلا ىـلع تامدخلاو تالامـعـتـسالا

قاـطنلا ضورع لالغتساو ريـيـست اذكو تانايـبـلا لوادـتو حـتــفو
،ةصاخلاو ةيمومعلا ّةيكلساللاو ّةيكلسلا تالصاومـلل ّةيلتاسلا

ةيلاملاوةيديربلا تاــمدخلل ةـــماعلا ةـــسايسلا دادـــعإ–2
،اهذيفنتوةيديربلا

تامدخلا ةنرصعوريوطتل ةيرورضـلا رـيــبادتـلا حارتقا–٣
 ،اهتنمقروةيديربلا ةيلاملاوةيديربلا

ةينطولا ةيجيتارتسالا رصانعدادعإ يف ةكراشملا–٤
لاقتنالا عيرستبةصاخلا لامعألا ذيفنتو،ةنمقرلا ريوطتل
،يمقرلا

،ةلعافلا فارطألا عم رواشتلاب ،ةموكحلا ىلع حارتقا–٥
ةمهاسم ةدايزىلإ فدهت يتلا ةينطولا ةسايسلا رصانع
 ،ينطولا داصتقالا يف لاصتالاومالعإلا تايجولونكت

ةـيـفارـشـتـسالاو ةـيــجـيـتارـتـسالا تاساردلاـب ةردابملا–٦
تالاـــــجم يف ةــــموكحلا تاراــــيخ دـــيدحـت ىلــــع دــــعاست يــــتـلا
،عاطقلاب ةلصتملا تاطاشنلا

ماع ةدعقلا يذ٤2  يفخّرؤم٤٨١-02  مقر يسائر موسرم
موسرملا مّمتي ،0202 ةنس ويلوي٦١  قفاوملا١٤٤١
ةدعقلا يذ لوأ يفخّرؤملا٣٦١-02 مقر يسائرلا

نمضتملاو0202 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع
.ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
ةرقفلا(٣٩و٦-١٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

،هنم )ىلوألا
يف خّرؤـملا٣٦١-٠2 مـقر يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–

٠2٠2 ةـنس وــيــنوــي٣2 قـــفاوـملا١٤٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

يسائرلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ مّمتت : ىلوألا ةداملا
٣2 قفاوـملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خّرؤـملا٣٦١-٠2 مـقر
،ةـــموـــكحلا ءاضعأ نييـــعــــت نــــمضتملاو٠2٠2 ةــنس وـــيـــنوـــي
: يتأي امك ،لدعملا

ةحصلا ريزو ىدل ابدتنم اريزو ،حابصم ليعامسإ–
.تايفشتسملا حالصإب افلكم ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٤١ يفخّرؤــم٨٧١-02 مــقر يذــيفنت  موــسرم
تاــيحالص ددـــحي ،0202 ةــنس وـــيلوي٦ قــــفاوملا١٤٤١
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو

`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـــيكلسلا تالـــصاوملاودـــيربلا رـــيزو رـــيرقت ىلـــع ءاــنــب –
،ةيكلساللاو

٣٤١و٤–٩٩ ناــــتداــــملا اــــميس ال روــــتــــــسدلا ىلــــع ءاــــنبو–
 ،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤــملا٠٧٣–٩١ مــقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةـــــنس وــــينوي٣2 قـــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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ةـّيوهجلاو ةـيلودـلا تامـظـنملا ىدل رئازـجلا ليثمت –٩١
راطإ يف رـهسـلاو ،عاطـقلا تاطاشنـب اهتاطاـشـن طبـترـت يتلا

تايـقافـتالاو تاقافـتالاو تامازـتلالا مارتـحا ىلـع ،هتايحالص
 ،اهيف افرط رئازجلا نوكت يتلا ةيلودـلا

تاــــــيـجـــيتارـــــــتـسا رــــــصاـــــنعدادــــــــــعإ يف ةـــــــكراــــشملا–٠2
ةـيـمـقرـلا دراوــمــلــل لــثــمألاو ينالــقــعــلا لداــبــتملا لاــمــعــتـسالا
 ،ةيموكحلا

دادعإ يف ،ةينعملا ةـيرازوـلا رـئاودـلا عم ،ةكراشملا–١2
مالـــــعإلا تاـيـــــجوـــــلوــــــنــــــكــــــت ةــيـقرـتو ةـماـقإ ىلإ يـمرـت جمارـب
،لمعلا تاروطتو تالوحتل اقفو،لاصتالاو

ىلـــــع تاــــنايـبـلا ءاوـــــيإ طاـــشـن ةــــيـقرت يف ةـــــكراشملا–22
،رئازجلا يف عساو قاطـن

تاطاشنلا تالاجم يف عادبإلا عيجشت يف ةكراشملا –٣2
.عاطقلاب ةلصتملا

ةـــــيـكلـسـلا تالــــصاوـملاو دـــــيربـلا رــــــيزو فّلـــكـي:٣ ةّداملا
ةـماـــعـــلا ةساـيسـلا دادـــعإـب ،دــيرـــبـلا لاـــجـــم يـف ،ةـيـــكـــلـسالـــلاو
رـيــبادـــــتـلا حارـتـقاو ةـــيدـــــيرـبـلا ةـيـلاـملا تاـــــمدـخلاو دـيرــــــبـلــــــل
ربع امـيـس ال ،اهتنمـقرواهتنرصعو اـهرـيوطتـل ةيرورضـلا

. مالعإلا ةـمظـنأ ميمعت

: ةفصلا هذهبو

تاـمدخلا ةــماـقإل ةـــيـنـقـتـلا صئاــصـخلاو رــــيــياـعملا ددــــحي–١
 ،اهلالغتساو ةيديربلا ةيلاملاو ةيديربلا

ةـــــيـنـعـملا ةـيرازوــــلا رـــــئاودــــلا عــــم رواــــــــشـتـلاـب ،رداـــــبـي–2
نم ديربلا رـيوطـتل ةـيهـيجوـتلا تاـططـخملاب ،نيلماـعتـملاو
لامـعتـسا دـيـشرتو ،ةلماـشلا ةـيدـيربلا ةيـطـغـتلا نامـض لـجأ
،)ةيضارتفالاو ةيداملا( ةيديربلا ةكبشلا

تاءادألا لك صيـلـخـت تاـفـيرـعـتةموكحلا ىلع حرـتـقـي–٣
 ،صيصختلا ماظنل ةـعـضاـخلا

تاـــكبشو ةـــيدـــعاقلا تآـــشنملا نيـــمأت ةـــساـــــيس ددــــحي–٤
يف اهب ةصاخلا لخدتلا تاططخم ذفنيو ،ديربلا تاقيبطتو
 ،ثراوكلا ةلاح

ةـــــيدـيربلا ةـــــيـلاملا تاــــمدـــخلا ةـــــفرـــــــصـم راــــطإ ددـــــحـي–٥
 ،يديربلا راخدالا ءاشنإو

ىلع رهـسيو ،دـيرـبلـل ةـيمومـعلا ةـمدـخلا ىوتـحم ددحـي–٦
 ،اهذيفنت

،ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتسا نامض ىلع رهسي–٧

اهاودجو رـئازـجلا دـيرـب ةـيـلالقـتـسا ناـمض ىلـع رـهـســي–8
،ةيلاملا

رشنل ةـليسوك رـــئازجلا دـــيرب رود زــــيزعت ىلـــع لـــمعي–٩
.ةيمومعلا تامدخلا

لاـــصتالاو مالـــعإلا تاـــيـجولونـكت رــــيوــــطت ىلـــع لــــمعلا–٧
،اهلامعتسا ميمعتو اهكلمـتو

يمـيظـنـتـلاو ينوناـقلا راـطإلا رـصانـع ديدحت يف ةكراشملا –8
يف ةــــــــيـساسألا تاـــــيرحلاو قوــــــــــقـحلا ىلــــع ظاــــــفـحلـل يرورــــــضـلا
مالـــعإلا تاـيـجوـلوـنـكـت تاــيـــقالــخأ مارــتــحاو ،ينارــبــيسلا ءاضفــلا

،طخلا ىلعذاــفنـلاوجامدإلاو ،لاصتالاو

رــــــيوـطتو تـــــنرـتـنإلا ةــــــمـكوحل ةــــــماعـلا دــــــــــعاوقـلا عـــــــضو–٩
تالامعتسالاوتايوتحـملاوتامدخلاو ةيـنورتكـلإلا تالاصـتالا

ةعباتلا مالعإلا ةمظنأو تاكبـشـلاو تالدابـملا نمأو ،طخلا ىـلع
،عاطقلل

لامعتسا ةبـقارمو رـيــيـستو طيـطـخت ةــساـيـس دادـعإ –٠١
،ةيئابرهكلا ةيكلسّاللا تابذبذلا فيط

تاجاـح ةـيـطـغت لاجم يـف ةـيـنطوـلا ةـسايـسـلا ديدـحت–١١
يف ةـــكراـشملاو اـهذـيـــفـــنـتو ةـــيرـــحـبــــلا ةــــيــــكــــلـسالــــلا ةـحالملا

،ةيرحبلا ذاقنإلاو ثحبلا تايلمع

ةــمدخلاودــــيربـلل ةــــلماـشـلا ةــــمدـخلا ةــــسايــس دـــــيدـحت –2١
ةـقيرـطو اـهاوتحـم طبـضو ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

ةـقباطم ىلع رـهـسـلاو ،اـهب ةـصاـخلا تاـفـيرعـتـلاو اـهلـيوـمـت
،لاجملا اذه يف ةيميـظنتـلاو ةينوـناقلا ماـكحألا عم اهرـيفوت

ةـــــيوـمنـتــلا جــــمارــبـلاو تاـــــطـطخملا دــــيدـــحتو ةــــسارد –٣١
،اهذيفنت ىلع رهسلاو عاطقلل

يف ةـيـجيـتارتـسالا ةظـقـيـلا ةـيـقرتـل راطإلا ميـظـنـت–٤١
،عاطقلاب ةطبترملا تاطاشنلا لاجم

امـيـف ميلـقإلا ةئـيهتـل ينطوـلا ططـخملا يف ةكراشملا –٥١
.اــهرـيوــطــتو عاــطـقـلاــب ةــطــبـترملا تاـــطاـشـنـلا ةـماـقإ صخـي
دـــــيرـبـلا تاــــــمدخل ٍواـستــــــم عــــــيزوـتــــــب ،ةـفصلا هذـهــــــب موـقــــــيو
مالـعإلا تاـيـجوـلوــنــكـتو ةـيــكــلسالــلاو ةـيــكــلـسلا تالصاوـملاو
 ،لاصتالاو

اهمدقي يتلا تامدخلا ةدوجوةيرارمتـسا ىلع رهسلا–٦١
تامدخلاو تنرتنإلا،ةينورتكلإلا تالاصتالاو،ديربلا ولماعتم
،طخلا ىلع

ةكراشملاو ةـيمومـعـلا ةمدـخلا ءادأ نسـح ىلـع رـهـســلا–٧١
ةسرامم ةـبـقارــــــم يف ،عاـــــــطـقـــــــلا طـــــــبـض ةـطـلس عـــــــم رواشتـــــــلاـب
يلماـــعتمو ديرـبـلا يلماعتم نيب ةـيلـعفـلاو ةــعورشملا ةسفانملا
مهل صخرملا تامدـخلاو ذافنـلا يدوزمو ةينورتكلإلا تالاصتالا

،انوناق

ىـلع ةـــقثـلا رـــيوـطتل ةـــينطوـلا ةــــيـجـيـتارتـسالا دادـــــعإ –8١
،طخلا
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رـئازـجلاـب ءاـقـترالا يف ةـمـهاـسـملا لامــعألا عيمج ،تامولـعملا
عوـــمـــجـــم عـــم قـــيـسنـتــلا ىلوـتـيو تاـــموـلـعـملا عــــمـتـجــــم ىـلإ
.ةلعافلا فارطألا

: ةفصلا هذهبو

ةرادإلا ءاـسرإـب ةــطـبـترملا لامـعألا ذيـفـنـت يف كراشـي–١
،ةينورتكلإلا

رـــــيوطتل ةــــينطولا ةـــــيجيتارتسالادادــــــعإ يف كراـــــشي–2
،يناربيسلا ءاضفلا يف ةقثلا

تالداـــــــبـملا ةــــماقإل يــــنوناقلا راـــــطإلا ذــــــيفـنـت قــــــسـنـي –٣
،ةينورتكلإلا

تالاـــــــصـتالا تاــــــــمدـــــخ رـــــــــيوـــــطـت طورــــــــــش طــــــبـضـي –٤
،ةينورتكلإلا

روــــطـتـب ةـــصاـخلا ةــــيـجـيـتارـتـسالا ةـــــظـقـيـلا نـــــمضـي–٥
،تامولعملا عمتجم

ريوطـتو ءاشنإب حمـست يتلا تايـلآلا ذـفـنــيو ددحي–٦
،لاصتالاومالعإلا تاـيـجولونـكتـل ةصـصـخملا تاءاضفلا

يمقرلا لاقتنالا ةـقـفارمب حمـسـت يتـلا تايـلآلا عضـي–٧
،ةيمومعلا ةمدخلا ةيـعون نيـسحت لـجأ نم ،عاطقلا يف

تــــــنرتـنإلا ىلإ ذاـــــفـنلا تآـــــشنـم رـــــيوطـت ىلــــع رــــــهسـي–8
 ،ينالقعلا اهلامعتساو قاطنلا ضيرعلا

تـــــنرتـنإلا ىلإ ذاـــــفـنـلا تاـــــكبـش ةـــــياـمح ىلــــــع رـــــهـسـي–٩
ةيامحو يصخـشـلا عباطـلا تاذ تايطعملا ظفـح يف كراشــيو
،يناربيسلا ءاضفلا يف ةلوفطلا

رـــــهـســيو ،تــــنرــتـنإلا تالوــــكوــــتورـب روــــطــت قــــســنـي–٠١
،اهرشن ىلع

،ةينعملا ةيرازولا رئاودلا عم قيسنتلاب ،حرـتـقـي –١١
تالاـصـتالاـب قـــــــلـــــــعـــــــتملا يمـيـــــــظـــــــنـــــــتـلاو ينوــــــــناـقـلا راــطإلا
 ،تامولعملا عمتجموةـيـنورـتـكلإلا

ىـلإ يمرـت ةـيـجوـغادـيــب تايوتحمدادعإ يف كراشي–2١
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لامعتسا ةـيـقرـتو ءاـسرإ

ىلـــــــع،ةــــينعملا تاـــــعاــــطقلا عـــــم رواـــــــشتلاب ،رــــــــهسي –٣١
،ةلودلل ةيتامولعملا ةمظنألاو عيراشملا ةيقفاوتو سييقت

مالـــــعإلا ةــــــمظنأ نيــــمأتل ةــــيعاـطقلا ةــــساـيسلا ددـــــحـي –٤١
،ميسج ثداح عوقو لاح يف لخدتلا تاءارجإ ذفنيو

،تنرتنإلا ةمكوح تايلآ عضو ىلع رهسي –٥١

. عاطقلاب ةلصتملا ةطشنألا دصر تاودأ عضي –٦١

ةـــــيكلـسـلا تالـــــصاوملاو دــــــيربـلا رــــــيزو رـــــــهسـي :٤ ةّداملا
ةـيـكـلسالـلاو ةـيـكلـسـلا تالصاوـملا لاـجم يـف ،ةيـكلـساللاو
رـيـس نـسـحو رـيوـطـت ىلـع ،لاصتالاومالعإلا تايجولونكتو
تالصاوملا تاـمدـخو ةـيـموـمـعـلا تاــــــــــكـبـشـلا ةــــــــــموـــــــــــمـــــــــــيدو
نـيزـخــــتـلـل ةــــيدــــعاــــقــــلا تآـشـنملاو ةـــــيـــــكـــــلسالـــــلاو ةـيـــــكـلـسـلا

.تانايبلا كراـشتو

: ةفصلا هذهبو

تالــــصاوـملا تاــــكـبـش ةـــماـقإل ةــــماـــعـلا طورــــــــشـلا دــــــــعـي–١
،اهلالغتساو ةـيـنورـتكـلإلا تالاصـتالاو ةـيكـلـسالـلاو ةيـكلـسـلا

طورشلا رتافد يف ةنمـضتـملا طورشلا مارـتحا ىلـع رهسـيو
،اهب ةطبترملا

تالاـــصتالل ةــــيدعاقلا تآــــشنملا رــــيوطـت ىلـــــع رـــــــــهسي–2
،ةينورتكلإلا

ةــــيدعاقلا تآـــــشـنملا رــــيوطـت ةــــسايـس دوــــقـيو ّدـــــعي–٣
،قاطنلا ضيرعلا تنرتنإلا ىلإ ذافـنلاو

نيمأت ةسايس ،ّةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ددحي–٤
رييستو لخدتلا تاططخم ذفنيو ،عاطقلل ةيدعاقلا تآشنملا
 ،ثراوكلا راثآ

تآــــــشـنـملل ةــــيـنـقـتلا صــــــئاصخلاو رــــــيـياعملا ددـــــحـي–٥
ةـيــــــكــــــلـســلا تالصاوملا تازـيـهـجتو تاــــــكـبـشو ةـــــــيدـــــــعاـــــــقـــــــلا

 ،ةـيـكلـسالـلاو

تالاــــــصتالل ةــــــلـماـــــش ةــــــيــــطـغــت زاــــــــجنإ ىلــــــع رــــــــــهـسـي–٦
،ةينورتكلإلا

تازــــــيهجتل ةـــــــينطوـــلا ةـــــعانصلا ةـــــيقرـــــت يف مـــــــهاسي–٧
مالــــــــعإلا تاــــيجوـــلونكتوةــــيـكلساللاو ةــــيكلسـلا تالــــصاوــــملا

،لاصتالاو

لـــــقن تاــــكبـش نيمأـتو رـــــيوطـتو مــــيظـنـت يف مــــهاسـي–8
،يزفلتلاو يعاذإلا ثبلا تاراشإ لاسرإو

دــــيرـبـلا طـــــبض ةـــــطـلس نـــم حارـــتـقا ىلــــع ءاـنـب ،نـــــــلـعي–٩
ةــــــصخرــــلل يــــــئاـهنـلا بــــــــــحـسـلا ،ةـــــينورــــــتكلإلا تالاـــــصتالاو
،اهديدجت مدع وأ لماعتمل ةحونمملا

،لاــصـتالاـب فــلـكملا رـــــيزوـلا عــــم رواـــــشتـلاـب ،ددـــــحي–٠١
ةـــــــيعمـسلا تالاــــــصتالا تاـــــمدخ لاــــصيإ تاــــيفيكوطورــــش

،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيمومعلا ةكبشلا ربع ةيرصـبلا

نيــــــــلماــــــعتملل يلودــــــــلاو يـــــميلقإلا راـــــــشتنالا مـــــــعدــــــي–١١
تايجولونكت لاجم يف نيطشانلا نيينطولا نييداصتقالا
.لاصتالاومالعإلا

ةـــــيـكلـسلا تالـــــصاوملاو دـــــيربلا رـــــيزو حرــــــتـقي :5 ةّداملا
عـــــــمـتـجــــــــم دـيـيـشـتو ةــــــــنرصعــــــــلا لاــجــــــــم يـف ،ةـيـكـلسالــــــــلاو
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ةـــــيـكلـسـلا تالــــصاوـملاو دــــــيرــــــبـلا رــــــيزو موـــــــقـي :٦ ةّداملا
ةـّيـلـتاـسـلا قاـطنـلا ضورـع رـيـيـسـت لاـجـم يـف،ةيـكلـساللاو
ةصاخلاو ةـــيـــموـــمـــعــــلا ةــــّيــــكــــلسالــــلاو ةــــّيـكـلـسـلا تالصاوـمـلـل
: يتأي امــب،اهلالغتساو

ةــسايـسلا ،ةــــينـعملا تاـــئـيـهلا عـــم لاـــصـتالاـب ،ددـــحـي–١
ةـــــــّيـلـتاـسـلا قاــــــطــــــنـلا ضورـع رـيـيـسـتـب ةـقـلـعـــــــتـملا ةـيـنـطوـلا
ةـصاخلاو ةـيــموــــمـعــلا ةـــّيــــكـــلسالـــلاو ةـــّيــــكـلـسـلا تالــــصاوـمـــلـل
 ،اهلالغتساو

قاطنـلا ضورع لالغتـسا تاءارجإ رـيوـطـت ىلـع رـهـســي–2
ةصاخلاو ةيمومعلا ّةيـكـلـساللاو ّةيـكلسلا تالصاوـمللةـّيــلتاسـلا

 ،اهذيفنتو

.لتاسلا ربع لاصتالا ةمظنأ ريوطت يف كراشي–٣

ةـــــيـكلـسـلا تالـــــصاوـملاو دــــــيرــــــبـلا رـــــيزو ددـــــحـي :٧ ةّداملا
يعاــطــقــلا يجوــلوــنــكـتــلا روـطــتـــلا لاـــجـــم يـف ،ةـيـــكـــلـسالـــلاو
لــــئاـسوو قرـط ،ةـــــيـنـعملا ةـلـعاـــــفـلا فارـــــطألا عـــــم لاصتالاـــــب
ثحـــبـــلاو نـــيوـــكـــتـــلا لالـــخ نـــم ةــــيرشـبــــلا تاردــــقـلا رــــيوـطـت
 .عاطقلا يف اهكّلمتو ايجولونكتلا لقنو عادبإلاو

: ةفصلا هذهبو

ةقلعتملا نهـملا يـف نيوـكتـلا جمارـب دادــعإ يف كراشـي–١
،عاطقلاب

ريوطـتلاو ثـحبلا تاردـــــق لالغــــــتسا ذـــــفنيو ددــــــحي–2
 ،عاطقلا تاطاشن ىلع ةقبطملا عادبإلاو

يلماحل نضاحـملاو عادـبإلا باطقأ طـيـشنت يف كراشي–٣
لاــجــم يف ةــئشاــنــلا تاسسؤملا رــيوــطــت مــعدــيو ،عــيراشملا

،لاصتالاومالعإلا تايجولونكت

تاـــيـجوـــــلوـــنكـت مــــــيـلعـت مـــــيـمـعـت ناـــــمـض ىلــــع عــــــجشي–٤
يف ةلعافلا فارطألا لك ةدـئافل اـهلامعتـساو لاصـتالاو مالـعإلا
،عمتجملا

ةــــــكارــــشل ةـيدؤـــــملا نواــــعتلا تاـــيلمع ذـــــّفنيو عّجــــشـي –٥
يف ةراــهملاو فراـعملا لــقـنـلو ةـيـجوــلوــنـــكـــت ةـــيـجـــيـــتارـــتـسا

.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لاجم

ةـــــــــيـكلـسلا تالـــــــــصاوــــملاو دــــــــــــيرـــبـلا رــــــــــيزو ددــــــــــحي :٨ ةّداملا
،يمـلـعلا ثحـبـلاـب فلكملا رـيزولا عم لاصتالاــب ،ةــــيكـلـساللاو
،اــهــب فــلــكملا تاــطاشنــلاــب ةـــطـــبـــترملا يمـــلـعـلا ثحـــبـلا جمارـب
.اهجئاتن نمثيو

،ةـيـنـعملا تارازولا عم رواـشـتـلاب ،كلذ ىلـع ةدايز نـمضيو
ةطبترملا تاطاشنلا تالاجـم يف ةـيـجولونـكتـلا ةـظـقـيـلا ةـمدـخ
.عاطقلاب

ةـــــيـكـلسـلا تالـــــصاوـملاو دـــــــيربـلا رــــــيزو ّدـــــــعـي :٩ ةّداملا
تاـــــــعاـطـقـلا عـــــم رواــــــشـتـلاـب ذّفنـيو حرــــــتقـيو ،ةــــيكلـساللاو
تارامثـتـسالا عيـجـشـت ىلإ ةيمارـلا رـيـبادتـلا لك ،ةـينـعملا

رـيوـطتـلاو ثحبـلاو نـيوكـتلاو تايـجولونكـتلا نيداـيـم يف
.عاطقلا تاطاشن يف عادبإلاو

ةيكـلـــسـلا تالصاوملاو دـيرــبـلا ريزو ردابي:0١ ةّداملا
يعيرشت عباط يذ صن لـكب ،هتايحالص راطإ يف ،ةيـكـلساللاو
.يميظنتو

تالـــصاوـــــــملاو دــــيرــــــــبــــــــــلا رـــــــــــيزو حرـــــــــتـقـي :١١ ةّداملا
قيقحتو ماـهملا ذيـفنت ناـمض لجأ نم ،ةيكلـساللاو ةـيكلــــــسلا
حـلاصـملاو ةـيزـكرـملا ةرادإلا ميظنت ،هـل ةرطسملا فادـهألا
رـهـسـيو ،هتـطـلـس تحت ةـعوـضوـملا تاـســسؤـملاو ةـيـجراــخلا

لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا راطإ يف اـهرـيـس نســح ىلـع
.اهب

 : ةفصلا هذهبو

طاــــشن ذــــــيـفنت يف هـــــتدعاـسم مدقـــــيو حرــــتقيو رداـــــبـــي –١
دــــــــيدـجتو نيــــمدختـسـملا نــــيوكت راــــطإ يف اــــميـس ال،ةــــــلودلا

 ،مهاوتسمنيسحتو مهليهأت ةداعإو مهفراعم

ةيرازو ةيقـيـسـنـت وأ/و ةـيرواشـت ةئـيـه لك حرـتـقـي –2
لفكتلا نيسحتب حامـسـلا هـنأـش نم رـخآ زاهج لكو ةـكرتـشم
،هيلإ ةدنسملا ماهملاب

ةقبطملا ةيـساـسألا ةيـنوناقـلا دـعاوـقلا دادــعإ يف كراـشي–٣
،عاطقلا يفظوم ىلع

ةيرشبلا لئاـسولل يـــنالقعـلا رـــييسـتلا ىلع رـــــهسـي–٤
،هفرصت تحت ةعوضوملا ةيلاملاو ةيداملاو

يميلقإلا ىوـتـسـملا ىلـع نواـعتلا تاقالع رّوطـيو ميقي–٥
.هتايحالص تالاجم يف يملاعلاو

خّرؤملا١٧2-٧١ مقر يذيـفـنـتـلا موــسرـملا مـاكحأ ىــغلت:2١ ةّداملا
ددحي يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١ يف
ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ريزو تايحالص
.ةنمقرلاوتايجولونكتلاو

ةّيـــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـشني:٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع
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تاقالعلا لاجم يف اهميظنتو ريزولا تاطاشن ريضحت –
،نواعتلاو ةيلودلا

تاقالعلا لاجم يف اهميظنتو ريزولا تاطاشن ريضحت –
ةـــيوـعـــمجلا ةـــكرحلا عـــم تاـــقالـــعـــلا ةـــعـــباــــتــــمو ةــــيــــموــــمــــعــــلا

 ،نييداصتقالاونييعامتجالا ءاكرشلاو ةينهملا تامظنملاو

اهنم اميس الو ،يداصتقالا عاطقلا عم تاقالعلا ةعباتم –
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا لاجم يف ةطشانلا تاسسؤملا

،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتوةيكلساللاو

،عاطقلا ريوطتل ىربكلا جماربلا ةعباتم –

،تاطاشنلا لئاصح طبضو عاطقلل ةماعلا ةيـعضولا ليلحت –

ةـــيعاطقلا ثــــحبـلا جـــماربب ةـــقلعتملا تاــــفلملا رـــــيضحت –
.اهتعباتمو

اـــهريسواــــهميظنت ددــــحي يــــتلا،ةــــماعلا ةـــــيشتفملا–٣
.يذيفنت موسرم بجومب

: ةيتآلا لكايهلا–٤

،ديربلل ةماعلا ةيريدملا –

،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةماعلا ةيريدملا –

،تامولعملا عمتجمل ةماعلا ةيريدملا –

،فارشتسالاو تاساردلاو ءاصحإلا ةيريدم –

،ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم –

،ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلا ةيريدم –

،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم –

.لئاسولا ةرادإ ةيريدم –

صوصخلا ىلع فلكتو،ديربلل ةماعلا ةيريدملا:2 ةّداملا
: يتأي امب

ةيديربلا تامدخلا ريوطت ةيجيتارتساو ةسايس ديدحت –
،امهدادعإو ةيديربلا ةيلاملاو

ةــــلماشلا ةـــمدخلا لاــــجم يف ةــــموكحلا ةـــسايس دــــــيدحت –
 ،ديربلل ةيمومعلا ةمدخلاو

تاـــمدخب ةـــقلعتملا ةــــفيرعتلل ةــــماعلا ةــــسايسلا دــــيدحت –
،ديربلا

ةـــــينقتلا تاـــــفصاوــــملاو طورـــــشلاو رـــــيياــــــعملا دــــــيدحت –
ةـــــيلاملا تاــــمدخلاو ةـــــيديربلا تاـــــطاشنلا ىلـــــع ةـــــقبطملا
 ،ةيديربلا

تاطاشنلا يف لاصتالاو مالعإلا تاــيجولونكت جاردإ ةـــيقرت –
،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلاو ةيديربلا

ماع ةدعقلا يذ٤١ يفخّرؤم٩٧١-02 مقر يذيفنت  موسرم
مـــيظنت نـــمضتي ،0202 ةـــنس وـــيلوي٦ قــــفاوملا١٤٤١
تالـــــــــصاوملاو دــــــــيرـــــبلا ةرازوـــــــل ةـــــــيزـــــكرــــــملا ةرادإلا
.ةيكلساللاو ةيكلسلا

`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـيكلسلا تالـــصاوملاو دـــيربلا رـــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب –
،ةيكلساللاو

٣٤١و٤–٩٩ ناـــــتداملا اــــميس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
 ،هنم )2 ةرقفلا(

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

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

يف خّرؤملا2٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

يف خّرؤملا8٧١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا٠2٠2 ةــنس وـــيلوي٦ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٤١
ةــــــيكلسلا تالــــــصاوــــملاو دــــــــيرـــبلا رــــــــيزو تاـــــيحالص ددــــــــحي
،ةيكلساللاو

: يتأي ام مسري

دـــيربلا ةرازوـــل ةــــيزكرملا ةرادإلا لـــــمتشت: ىلوألا ةّداملا
ىلع ،ريزولا ةطلس تحت ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
 : يتأي ام

هب قحليو،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو،ماعلا نيمألا–١
.ةرازولل يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاوديربلا بتكم

نيــــــفلكم )8( ةــــينامث هدـــــعاسيو،ناوـــــــيدلا ســــيئر–2
: يتأي امب نوفلكي،صيخلتلاوتاساردلاب

ةــــــيموكحلا تاـــــطاشنلا يف رـــــيزوــــلا ةـــــكراشم رـــــيضحت –
،اهميظنتوناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا تاطاشنلاو

عاــــطقلاو رـــيزولا تاـــطاشنب طـــبترملا لاـــصتالا رــــيضحت –
ةيجيتارتسا دادعإو ،كلذ ميظنتو مالعإلا ةزهجأ عم تاقالعلاو
،اهذيفنت ىلع رهسلاو عاطقلاب ةصاخ لاصتا
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نم يتلا ىربكلا رطاخملا نم ةياقولا تاططخم دادعإ –
،هتاكبشو ديربلل ةيدعاقلا تآشنملاب ساسملا اهنأش

ميظنت ططخم راطإ نمض ةجردنملا عيراشملا ديدحت –
،ديربلل ةدجنلا

ريفوتب ةطبترملا تابجاولا مارتحاو ذيفنت ىلع رهسلا –
،ديربلل ةلماشلا ةمدخلا

ديربلا عباوط رادصإب قلعتملا يميظنتلا راطإلا دادعإ –
،ىرخألا صيلختلا تامالع عيمجو

،عباوطلا رادصإل يونسلا جمانربلا دادعإ –

ةـيـعـباوـطـلاو دـيرـبـلـل ينـطوـلا ثارـتـلا لـيـكشت مـيـظـنــت –
.هيلع ةظفاحـملاو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

تاــــطاشنلاو ةــــكبشلا رـــيوطتل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا )أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ةيديربلا

تاـــــــمدخلا ةـــــنرـصعو رـــــيوــــطت جــــمارــــــب ذـــــيفنت ةـــــعباتم –
،ةيديربلا

،ةيديربلا تاءادألا ةمدخ ةيعون نيسحت ىلع رهسلا –

تاعبتب ةقلعتملا ةصاخلاو ةماعلا طورشلا رتفد دادعإ –
،ديربلل ةيمومعلا ةمدخلا

لماعتملاو ةلودلا نيب ةعاجنلا دقع دادعإ يف ةمهاسملا –
،ةيديربلا تامدخلا لاجم يف ”رئازجلا ديرب“ يمومعلا

رشنل ةيبيرجت تابيردتب مايقلا ىلع ماظتناب رهسلا –
،ةدجنلا ميظنت ططخم

تاططخمو ةـيلاجعتسالا تاــــططخملا ذيـــفنت ةــــعباتم –
تآــشنملا رــيسو تاـــمدخلا رـــيفوت ةداــــعإ لــــجأ نــــم لــــخدتلا
،هتاكبشو ديربلل ةيدعاقلا

،ديربلا  عباوط رادصإ تاحارتقا عمج –

عباوطلا رادصإل يونسلا جمانربلا دادعإ يف ةكراشملا –
،هذيفنت ةعباتمو ةيديربلا

ةيعباوطلاو ديربلل ينطولا ثارتلا ليكشت ىلع رهسلا –
،هيلع ةظفاحـملاو

ديربلا عباوط رادصإب قلعتملا يميظنتلا راطإلا حارتقا –
.ىرخألا صيلختلا تامالع عيمجو

فلكتو،ديربلل ةلماشلا ةمدخلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةــــــمدخلا تاءادأ فـــــيلاكتو ةـــــيعوــــنو ىوـــــتحم حارـــــتقا –
،ديربلل ةلماشلا

ماظنل ةعباتلا تامدخلا لك صيلخت تافيرعت حارتقا –
 ،ديربلل ةلماشلا ةمدخلاو صيصختلا

ديربلا ةكبش لمع ةموميدو ةيرارمتسا ىلع صرحلا –
،هتامدخو ةيدعاقلا هتآشنمو

،يديربلا راخدالا ةيجيتارتسا ديدحت –

لـــــماعتملاو ةـــــلودلا نيب مرــــبملا ةــــعاجنلا دـــــقع دادـــــعإ –
،”رئازجلا ديرب“ يمومعلا

ةيديربلا تاطاشنلل مظنملا ينوناقلا راطإلا حارتقا –
،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلاو

ةــــيدعاقلا تآـــــشنملاو ةــــكبشلا نيــــمأت ةـــسايس دـــــيدحت –
،ديربلا تامدخو

دــــــيربلا رــــيوطتب ةــــطبترملا تاــــساردلا جــــمارب دادـــــعإ –
،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلاو

عباوط رادصإ ىلع ةقبطملا صئاصخلاو طورشلا ديدحت –
،ديربلا

ةيديربلا عباوطلل ينطولا ثارتلا ليكشت ىلع رهسلا –
،هيلع ظافحلاو

ةيلودلا تارمتؤملاو تاعامتجالا ريضحت يف ةكراشملا –
،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلاو ةيديربلا تاطاشنلاب ةقلعتملا

،اهيف رئازجلا فقوم نع عافدلاو

ةمظنأو تايقافتال ديربلا يلماعتم قيبطت ىلع رهسلا –
ةرغصملا تاداحتالاو يملاعلا يديربلا داحتالا تايصوتو
.رئازجلا اهيلإ مضنت يتلا ديربلل ةيميلقإلا تامظنملاو

: )2( نيتيريدم مضتو

صوصخلا ىلع فلكتو،ةيديربلا تامدخلا ةيريدم–١
: يتأي امب

ةكبش نيـــمأتو ةـــنرصعو رـــيوطتو روــــطتل طيـــــطختلا –
 ،هتامدخو ديربلا

ةمدخلا لاجم يف ةموكحلا ةسايس دادعإ رصانع حارتقا –
،ديربلل ةلماشلا

،ةيديربلا تاطاشنلا لالغتسال ةماعلا طورشلا ديدحت –

ةــــــمدخلا تاءادأ فـــــيلاكتو ةــــيعوــــنو ىوــــتحم دـــــــــيدحت –
،ديربلل ةلماشلا

ةـــمدخلا تاـــعـــبـــتـــب ةـــقــــلــــعــــتملا طورشلا رــــتاــــفد دادــــعإ –
 ،ديربلل ةلماشلا ةمدخلاو ةيمومعلا

،صيصختلا ماظن لالغتسا طورش ديدحت –

يف لاصتالاو مالـــعإلا تاــــيــــجوــــلوــــنــــكـت جاردإ ةــــيــــقرــــت –
،ةيديربلا تاطاشنلا
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لاوـــــــمألا ضــــــييبت ةـــحفاـــكمب ةـــصاــــخلا لاــــــمعألا ذــــيفنت –
،باهرإلا ليومتو

لماعتملاو ةلودلا نيب ةعاجنلا دقع دادعإ يف ةمهاسملا –
ةــــــيلاملا تاــــــمدــــــخلا لاـــــجم يف ”رــــئازجلا دــــيرب“ يـــــموـــــمعلا
،ةيديربلا

راخدالاو ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا ةكراشم راطإ ديدحت –
،ينطولا يداصتقالاو يعامتجالا روطتلا يف يديربلا

اـــــهّرقي يـــتلا دــــعاوـــقلاو رــــيياعملا قــــيبطت ىلــــع رـــــــهسلا –
.ضرقلاو دقنلاب قلعتملا ميظنتلا

ةــــيلاملا تاــــمدخلا ســــييقتل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا)ب
: يتأي امب فلكتو ،ةيديربلا

يف ديعبلاو طسوتملا نييدملا ىلع تاجايتحالا ديدحت –
،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا لاجم

ةيلاملا تامدخلا ىلع ةقبطملا ةينطولا سيياقملا دادعإ –
،ةيديربلا

ةقثبنملا تايصوتلاو ءارآلاو سيياقملا مارتحا ىلع رهسلا –
لاــــــــجم يف ةـــــيلودلا تادــــــهاعملاو تاـــــيقافتالاو تاـــــقافتالا نــــــع
،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا

لماعتملاو ةلودلا نيب ةعاجنلا دقع ذيفنت جئاتن مييقت –
ةــــــيلاملا تاــــــمدخلا لاـــــجم يف ”رــــئازجلا دــــيرب“ يـــــموـــمعلا
،ةيديربلا

ةيلاملا تامدخلا لاجم يف ةيجولونكتلا ةظقيلا ةعباتم –
.ةيديربلا

مالـــــــعإلا تاـــــــيجولوـنكتل ةـــــماعلا ةــــــيرـــــيدملا :٣ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،لاصتالاو

ةينطولا تاسايسلاو تايجيتارتسالا رصانع حارتقا –
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتل

ةيكلساللا تابذبذلا فيط رييست ةـسايسو ئدابم ديدحت –
،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،ةيئابرهكلا

تاـــيجولونكت ىلـــع قّبطملا يـــنوناقلا راــــطإلا حارــــتقا –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،لاصتالاو مالعإلا

ةعانصلا ةيقرت ىلإ ةيمارلا ةيزيفحتلا ريبادتلا حارتقا –
ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكـــلسلا تالصاوملا تازـــيـــهـــجـــتـــل ةـــيـــنـــطوـــلا

،ةيلاع جامدإ ةبسن تاذ تايجولونكتلاو

تآشنملا نيمأت ةسايسو ةيجيتارتسا رصانع حارتقا –
،عاطقلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيدعاقلا

جــــمارب نـــمض اــــهجاردإل تاــــمهاسملاورــــصانعلا حارــــتقا –
،لاصتالاومالعإلا تايجولونكت ريوطتب ةطبترملا تاساردلا

،ديربلل ةلماشلا ةمدخلا رشنل يونسلا ططخملا دادعإ –

،ةيديربلا ةفاثكلاو ةيطغتلا فادهأ مارتحا ىلع رهسلا –

ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب قلعتملا طورشلا رتفد دادعإ –
،ديربلل

،ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ذيفنت ةعباتم –

.ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ذيفنت جئاتن ليلحتو مييقت –

ىلع فلكتو،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا ةيريدم–2
: يتأي امب صوصخلا

ةنرصعو ريوطت ةيجيتارتساو ةسايس رصانع حارتقا –
،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا

ةقبطملا ةينقتلا صئاصخلاو طورشلاو ريياعملا ديدحت –
،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا ىلع

،ناكسلل يديربلا يلاملا جامدإلا ىلع لمعلا –

ةــــيلاملا تاءادألا ةـــــمدخ ةــــيعون نيـــــسحت ىلــــع رـــــهسلا –
،ةيديربلا

ىلإ ةــــيديربلا ةــــيلاملا تاــــمدخلا روــــطت راـــطإ مـــيظنت –
،ةيفرصم تامدخ

لاومألا ضييبت ةحفاكمب ةصاخلا لامعألا ذيفنت ةعباتم –
،باهرإلا ليومتو

يف نييدـــــيربلا راـــــخدالاو كنـــبلا ةــــكراشم راــــطإ دــــيدحت –
،ينطولا يداصتقالاو يعامتجالا روطتلا

تاـــمدخلا ةرادإ نيسحت هـــنأش نـــم رــــيــــبدــــت يأ حارـــتــــقا –
،يديربلا راخدالاو ةيلاملا

تاـــمدخلا رــــيوطتب ةـــقلعتملا تاـــساردلا جمارب دـــــيدحت –
،ةيديربلا ةيلاملا

تاـــــطاشنلا يف ةـــــيجولونكتلا ةـــــظقيلا راـــــطإ مــــيظنت –
 ،ةيديربلا

تاــــطاشنب قــــــلعتي يــــئاصحإو يـــــقئاثو دـــــيصر عـــــضو –
،ديربلا

تايجولونكت لامعتسا ةيقرت ىلإ يمرت تاساردب مايقلا –
.ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا يف لاصتالاو مالعإلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةــــيــلاملا تاــــمدخلا رــــيوــطــتــل ةــــيــعرــفــلا ةـــــيرــيدملا)أ
: يتأي امب فلكتو،ةيديربلا

ةــــيلاملا تاءادألا ةــــمدخ ةـــيعون نيــــسحت ىلــــع رـــــهسلا –
،يديربلا راخدالاو ةيديربلا
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حتف ةــسايسب ةــــقلعتملا رـــصانعلا دادــــعإ يف ةــــمهاسملا –
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت قوس عورف

دراوملا لامعتسا ديشرتو ديحوت عيراشم حارتقاو ديدحت –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيدعاقلا تآشنملاو

ةمدخلا لاجم يف ةيعاطقلا ةسايسلا رصانع حارتقا –
ذافنلا نامض ىلع لمعلاو ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا
،عيمجلل ناكم لك نم لماشلا

ةــــــــساــــــسحلا تازـــــــيـــــهجتلاب ةـــــــــقلعتملا صــــــخرـــــلا حــــــنم –
لوــمعملا مــيظنتلل اـــقبط ،ةـــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالــــصاوملل
،هب

نّمؤـــمو ٍفاــــك يلود يددرـــــت قاــــطن ىلإ جوـــــلولا ناــــمض –
،ةعرسلا قئافو عيرس قفدت يذ ذافنب حمسي

ةلاقنلا تامدخلا تاطحم ةكبش ريس نسح ىلع رهسلا –
،لتاسلا ربع ةيرحبلا ةلاقنلاو ةيرحبلا

ىلــــــع ةــــــقبطملا ةــــينقتلا تاــــفصاوــــملاو رــــيياـــــعملا ّنـــــس –
تايجولونكت يف ةلمعتسملا تازيهجتلاو ةيدعاقلا تآشنملا
،لاصتالاو مالعإلا

لاصتالاو مالعإلا تاكبش ماود طورش مارتحا ىلع رهسلا –
عافدلا لاجم يف ةبولطملا تاميلعتلاو ،اـهنمأو اهرارمتساو
 ،يمومعلا نمألاو ينطولا

هنع عاـفدلاو يرـــئازجلا فــقوملا ةــــغايص يف ةــــمهاسملا –
مالــــعإلا تاـــيجولونكتب ةــــلصلا تاذ ةـــيلودلا تاـــئيهلا ماـــمأ

.لاصتالاو

: )2( نيتيريدم مضتو

ةـــــيدعاقلا تآـــــشنملا ةـــــعباـتمو رــــيوـــطت ةــــــيرــيدــــم–١
صوصخلا ىلع فلكتو،لاــصتالاو مالــعإلا تاـــيجولونكتل
: يتأي امـب

لاجم يف ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ يف ةمهاسملا –
،اهذيفنت ةعباتمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

رامثتسالا ةيقرت لجأ نم ريبادتلا دادعإ يف ةمهاسملا –
مالعإلا تايجولونكتل ةيدعاقلا تآشنملا لاجم يف هعيجشتو
،لاصتالاو

ةيكلسلا تالصاوملل ةيدعاقلا تآشنملا ريوطت ةيقرت –
ةيمارلا ريبادتلا حارتقاو اهتقفارمو اهعيجشتو ،ةيكلساللاو
،اهريوطت ىلإ

دراوملا لامعتسا ديشرتو ديحوت عيراشم حارتقاو ديدحت –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيدعاقلا تآشنملاو

تالاصتالا تاكبش لالغتسا وأ/و ءاشنإ طورش دادعإ –
،ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوتو ةينورتكلإلا

تايجولونكتل ةيدعاقلا تآشنملا لاجم يف ريياعملا حارتقا –
،اهقيبطت ىلع رهسلاو لاصتالاومالعإلا

ةــــمدخلا لاــــجم يف ةـــيعاطقلا ةـــسايسلا رــــصانع دادــــعإ –
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا

تالاصتالــل ةــلــماشلا ةـــمدخلا رـــيوـــطـــت لاـــمـــعأ حارـــتـــقا –
.ةينورتكلإلا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

ةــــيدعاقلا تآــــشنملا رـــــيوطتل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا )أ
صوصخلا ىلع فلكتو،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل

: يتأي امب

تاكبش ةنرصعو ريوطت جمارب ذيفنت يف ةمهاسملا –
،ةيكلساللاو ةيكلـسلا تالصاوملا

ءاوــيإ طاشن رــيوــطــت يف ةــمــهاسملا رــيــبادــتــلا حارـــتـــقا –
 ،ينطولا ديعصلا ىلع عساو قاطن ىلع تانايبلا

تآشنملا رـيوـطـت لوـح رـيـكــفــتــلاو تاساردــلاــب ماــيــقــلا –
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيدعاقلا

تآشنملا عــيراشم زاــجــنإل ةــيــنــقــتــلا ةدــعاسملا ميدـــقـــت –
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لاجم يف ةيدعاقلا

مــظــنــلاو تاــيصوــتــلاو رــيـــياـــعملا دادـــعإ يف ةـــمـــهاسملا –
ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملا تازـــيـــهـــجــــتــــب ةــــلصلا تاذ ةــــيــــنــــقــــتــــلا

مالعإلا تاــيــجوــلوــنــكــتــل ةــيدــعاـــقـــلا تآشنملاو ةـــيـــكـــلسالـــلاو
ىلع رــهسلاو اــهــمــيــمــعــتو ،ينـــطوـــلا دـــيـــعصلا ىلع لاصتالاو
،اهقيبطت

يف ديعبلاو طسوتملا نييدملا ىلع تاجايتحالا ديدحت –
،اهليلحتو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ لاجم

دراوملا لاــمــعــتسا دــيشرــتو دــيــحوــت عــيراشم حارـــتـــقا –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيدعاقلا تآشنملاو

يف ةـــطشانلا ةـــيداصتقالا تاــــسسؤملا لــــيهأتب ماــــيقلا –
ةــــيكلسلا تالـــــصاوملل ةـــنماكلا ةــــيدعاقلا تآــــشنملا لاــــغشأ

،هب لومعملا ميظنتلل اقفو ةيكلساللاو

تاـــــسسؤــملاب قــــــلعتت ةــــنّيحم تاـــــنايب ةدـــــــعاق كــــــــسم –
تالصاوملل ةـــنماكلا ةـــيدعاقلا تآــــشنملا لاـــجم يف ةــــطشانلا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةيقفاوتو ةمءاومب ةـقلعتملا تاميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبش

ةـــــيدعاقلا تآــــشنملا نيـــمأتل ةـــيعرفلا ةـــــيريدملا)ب
صوصخلا ىلع فلكتو،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل

: يتأي امب

تآشنملا نيمأتــل ةــيــنــطوــلا ةساــيسلا رصاــنــع حارــتـــقا –
،عاطقلاب ةصاخلا لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيدعاقلا
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لامعتسالا لجأ نم قيسنتلا تاطاشن يف ةمهاسملا –
،تابذبذلا مزحل لثمألا

تازيهجتلا لاجم يف صخرلا تابلط ةجلاعم ةعباتم –
ميظنتلل اقبط ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا
،هب لومعملا

ةساسحلا تازيهجتلا فرص تابلط ةجلاعم ةعباتم –
،ةمدخلا نم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

لـــــمعلا قرــــفو تاــــساردلا ناـــــجل لاـــــغشأ يف ةـــــكراشملا –
يف ةيلودلاو ةـيميلقإلاو ةــــينطولا ةدــــعصألا ىلـــع اـــهتعباتمو
.ةيكلساللا تالاصتالا لاجم

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فــلكتو،ةـــيكلساللا تالاــــصتالل ةــــيعرفلا ةــــيرـــيدملا)أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع

لامعتساب قلعتملا يميظنتلا راطإلا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط

مزح حنمل ينطولا ططخملا رييستو ريضحت ةعباتم –
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

فيط ةفيرعت ديدحتب قلعتملا يميظنتلا راطإلا دادعإ –
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

عقاوملاو تابذبذلا فيطل ديشرلا رييستلا يف ةكراشملا –
،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب ،ةيئابرهك ويدارلا

حارتقاو ةيكلساللا تالاصتالا لاجم يف تاـــسارد ءارــــجإ –
اذـه يف ةــيجولونكت ةــــظقي ناــمضو ،اـــهب ةــــقلعتملا رـــــيياــــعملا
،نأشلا

،تابذبذلا صيصختل ةينطولا ةيقاطبلا ةعباتم –

تـحت ةعوضوملا ةيئابرهك ويدارلا تاطحـملا ةماقإ ةعباتم –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاب فلكملا ريزولا ةطلس

  .ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاقافترالا عضو ىلع رهسلا –

تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ةيكلساللاوةيكلسلا

ءاــنتقا صـــخرب قـــلعتت ةـــنّيحم تاــــنايب ةدــــعاق كـــسم –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا

ةساسحلا تازيهجتلا لاجم يف صخرلا تابلط ةجلاعم –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

ةــــــسراـــممل تاداـــــمـــتـــعالا صـــــخـــي اـــــمـــيــــف يأرــــــلا ءادـــــــبإ –
تالــــصاوملل ةــــساسحلا تازـــــيهجتلاب ةــــقلعتملا تاـــطاشنلا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

تآــــــــشنملا نيــــمأت ةــــيجيتارتسا ذــــــيفنت ىلـــــع رــــــــهسلا –
،تاكبشلاو ةيدعاقلا

ساسملا اهنكمي يتلا ىربكلا راطخألا ةطيرخ عضو –
ةصاخلا لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيدعاقلا تآشنملاب
ةعباتمو اهب ةقلعتملا ةياقولا تاططخم دادـعإو ،عاطقلاب
،اهذيفنت

ةدجنلا مـــيظنت ططـــخم نييــــحتو دادــــعإ يف ةــــمهاسملا –
هزاجنإ نامضو ،ةيكلساللاو ةيكـلسلا تالصاوملاب صاخلا

يلاــــــجعتسالا ططــــــخملا دادـــــــــعإ يف ةـــــمهاسملاو هــــــتعباــتمو
،ينطولا

لاـــجم يف تاــــيصوتلاو ريياـــعملا مارــــتحا ىلـــع رـــــهسلا –
،ةيكلساللاو ةيكلسـلا تالصاوملل ةيدعاقلا تآشنملا نيمأت
 ،نيينعملا ىلع اهميمعت نامضو

ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف ةلعافلا تاهجلا ةدعاسم –
،ةينيمأتلا اهعيراشم زاجنإ يف اهتقفارمو ةيكلساللاو

تاكبش ىلإ ةــيلودلا ذاـــفنلا طاــــقن نيـــمأت ىلـــع رــــــهسـلا –
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

تالاـــصتالل ةــــلماشلا ةـــــمدخلل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا )ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ةينورتكلإلا

لاجم يف ةينطولا ةسايسلا رصانع دادعإ يف ةمهاسملا –
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا

ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب ةقلعتملا طورشلا رتافد دادعإ –
،ةينورتكلإلا تالاصتالل

يتلا تامدخلاو اهلصو دارملا ةيفارغجلا قطانملا ديدحت –
،اهريفوت متيس

تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوت ةقباطم ىلع رهسلا –
ةقبطملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا تايضتقملا عمةينورتكلإلا

،لاجملا اذه يف

ةيرورضلاةينورتكلإلا تالاصتالا لقن تآشنم ديدحت –
قطانملا يفةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلا ريفوتل
،ةلوزعملا

ةلماشلا ةمدخلا ريوطت تايلمع ذيفنت ةعباتم نامض –
.ةينورتكلإلا تالاصتالل

تازـــــــيهجتلاو ةــــــيكلساللا تالاــــــصتالا ةـــــيرــــــيدم–2
ىلع فلكتو،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا
: يتأي امب صوصخلا

ينــطوــلا طــطــخملا ىلع ةـــــقداصملا تاءارــــجإ ةـــــعـــباـــتـــم –
،هذيفنتوتابذبذلل

تاــــــبذبذلا لاــــــجم يف مـــــيظنتلاو ةــــــساـــــيسلا حارــــــتقا –
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا
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اميف ،جــماربلا دادــــعإو تاــــجاحلا دـــــيدحت يف ةــــمهاسملا –
،لاصتالاومالعإلا تايجولونكت لاجم يف ناضتحالاب قلعتي

عــمتجم دــييشت لاــجم يف تاــكارش ةــماقإ ىلــع لــــمعلا –
 ،تامولعملا

يف هنع عافدلاو يرئازجلا فقوملا دادعإ يف ةمهاسملا –
عـــمـــتـــجمب ةــــلصـلا تاذ ةــــيــــلودــــلا تارمتؤملاو تاــــعاــــمــــتــــجالا
.تامولعملا

: )2( نيتيريدم مضتو

ىلع فلكتو،تامولعملا عمتجم ريوطت ةيريدم–١
: يتأي امب صوصخلا

،تامولعملا عمتجم ريوطت لامعأ قيسنتو حارتقا –

تاــــقاطنلا ءاــــمسأ حــــنمو رــــييست تاـــسايس دــــيدحت –
فارطألا عم قيسنتلاب ،)PI( تنرتنإلا لوكوتورب نيوانعو
،ةلعافلا

ةــيلودلا ءاــيشألا ةـــيوه تاــــفرعم حـــنم ةـــسايس دــــيدحت –
)DIO( ةلعافلا فارطألا عم قيسنتلاب،

عمتجم دييشتب قلعتملا ينوناقلا راطإلا رصانع دادعإ –
،تامولعملا

ةقبطملا ةينقتلا تافصاوملاو ريياعملاو سيياقملا ديدحت –
،تامولعملا عمتجم ىلع

،تامولعملا عمتجم روطت ةعباتم تايلآ عضو –

ةيركفلا ةيكلملا ةيامح تاموظنم ديدحت يف ةمهاسملا –
،طخلا ىلع ىوتحـملابو تايجمربلاب ةقلعتملا

مالــــــعإلا تاـــــيجوــــلوــــنكت لاــــمعتسال نــــيوـــــكتلا ةـــــيقرت –
،لاصتالاو

رـــيوطتب حــــمست يتلا تاـــيلآلا دـــــيدحت يف ةـــــمهاسملا –
،اهذيفنتو دلبلا تاجايتحال بسانم طخلا ىلع ىوتحم

،تنرتنإلا ةمكوح تايلآ حارتقا –

ةموكحلا ةماقإب ةطبترملا لامعألا ديدحت يف ةمهاسملا –
،)vog-e( ةينورتكلإلا

نيتينطولا ةيجيتارتسالاو ةسايسلا دادعإ يف ةمهاسملا –
لاــجــم يف عادــبإلا زــكارــم ةــيــقرــتو رــيوــطــتو ءاشنإ لاـــجـــم يف

،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

ةــــصصخملا دراوــــملل لــــثمألا لاــــمعتسالا ىلـــع رــــهسلا –
رـــــــيوـــطـــتو تالاـــــمـــعــــتسا كلـــــمت يف ةــــمــــهاسملا عــــيراشمــــلــــل
فادـــهألا عـــم اـــهـــماــــجسناو ،لاصتالاو مالـــــعإلا تايـجوـلوـنـكـت
.عاطقلل ىربكلا

تالــــصاوملل ةــــساسحلا تازـــــيهجتلل ةـــــطيرخ كـــــسم –
ةيئابرهك ويدارلا طئاسولاب ةلوصوملا ةيكلساللاو ةيكلسلا
،لاقنلا فتاهلا تاكبشل

ةــساسحلا تازــيهجتلا لاـــجم يف ةـــيجولونكت ةـــــظقي نامض –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

ةــساسحلا تازيــــهجتلا فرـــص تاـــبلط تاــــفلم ةـــــجلاعم –
 ،ةمدخلا نم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

ةــساسحلا تازــيهجتلا فرــص ةــيلمع قـــيسنتو ةــــعباتم –
،ةمدخلا نم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

فرــــص تارارـــقب قـــــلعتت ةـــنيحم تاـــنايب ةدـــــعاق كـــسم –
نم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا تازيهجتلا
.ةمدخلا

فلكتو،تامولعملا عمتجمل ةماعلا ةيريدملا :٤ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

نيــتينطولا ةـــيجيتارتسالاو ةـسايسلا رــــصانع حارــــتقا –
ةلعافلا فارطألا عم قيسنتلاب ،تامولعملا عمتجم دييشتل
،امهذيفنت ىلع رهسلاو

عاـــطقلاب ةــصاخلا مالـــعإلا ةـــمظنأ نيـــمأت ةـــسايس دادــــعإ –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةلعافلا فارطألا عم رواشتلاب

ينورتكلإلا قيدصتلا ريوطت ةيجيتارتسا رصانع حارتقا –
،ةلعافلا فارطألا عم رواشتلاب

لاــــــمعتسا مــــــيمعتو ةـــــيقرت ةـــــسايس ذــــــيفنتو دـــــيدحت –
،لاصتالاومالعإلا تايجولونكت

ةينطولا تايجيتارتسالاو تاسايسلادادعإ يف ةمهاسملا –
،يمقرلا لاقتنالاو ةنمقرلا ريوطتب ةقلعتملا

،تاــــموـــــلعملا عـــــمتجمب قــــــــلعتملا يــــنوــــناــــــقلا راـــــطإلا حارـــــتقا –
قيسنتلاب ،ينورتكلإلا قيدصتلاو تنرتنإلا لاجم يف اميس ال
 ،ةلعافلا فارطألا عم

رـيوطتب قــلعتملا يـــنوناقلا راــــطإلا دادــــعإ يف ةـــــمهاسملا –
قوقحلاو ،ةينورتكلإلا ةميرجلاو ،يناربيسلا نمألاو ةنمقرلا

،يناربيسلا ءاضفلا يف ةيساسألا تايرحلاو

يف ةمهاسملا عيراشملل يونسلا لمعلا ططخم حارتقا –
يفو ،لاـــصتالاو مالــــعإلا تاـــيجوــــلونكت تالاـــــمعتسا كلــــمت
،اهريوطت

ةصاخلامالعإلا ةمظنأ ةيقفاوتو رـــيوطت ىلـــع رــــهسلا –
،عاطقلاب

عـــــمتجم روـــــطت لوـــــــح ةــــيجيتارـــــتسا ةـــــظقي ناــــــمض –
،تامولعملا

عم اهزاجنإ متيس يتلا عيراشملا ماجسنا ىلع رهسلا –
،عاطقلل ةيجيتارتسالا فادهألا
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عــــــمتجم ساـــــيق تارــــشؤم لــــيلحتو ةــــعباتمو دـــــيدــحت –
،ةمزاللا ةيحيحصتلا ريبادتلا حارتقاو،تامولعملا

.تامولعملا عمتجم روطت نع ةيرود ريراقت دادعإ –

ىلع فلكتو،عيراشملا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
: يتأي امب صوصخلا

عيراشملا رييست تاودأو تاينقتو تايجهنم ةيقرت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةرازولاب ةصاخلا

رييست قئاثوو تاءارجإ نييحتو ميمعتورشنو دادعإ –
،ةرازولاب ةصاخلا عيراشملا

كلـــــمت يف ةــــمهاسملا عــــيراشملا ذــــيفنت مدــــقت ةــــعباتم –
،لاصتالاومالعإلا تايجولونكت ريوطتو تالامعتسا

دادعإو عيراشملل ةصصخملا دراوملا لامعتسا ةعباتم –
،رارقلا ذاختا ىلع ةدعاسملا ةيرودلا ريراقتلا

رـــــــيـــيست يف لـــــثـــمألا تاــــسراـــمملا عــــــيـــمجتو ذـــــيـــفــــنــــت –
.عــــيراشملا

فّلكتو،اـهنيمأتومالــعإلا ةــمظنأ رـــيوطت ةــــيريدم–2
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

ةـــصاخلا مالـــعإلا ةـــمظنأ نيـــمأت ةـــسايس رــــصانع دادــــعإ –
،ةلعافلا فارطألا عم قيسنتلاب ،عاطقلاب

نم ةيامحلاو ةياقولا ةيجيتارتسا ديدحت يف ةمهاسملا –
مالـــــــعإلا تاـــــيجولونكت لاــــــمعتساب ةـــــلصلا تاذ رــــــطاخملا

 ،لاصتالاو

قيدصتلاب قــلعتملا يـــنوناقلا راــــطإلا رـــصانع حارـــتقا –
،ينورتكلإلا

لاـــــــمعتسا يف ةـــــــقثلا طـــــــــيحم ءاــــــــسرإ يف ةـــــــمهاــــــسملا –
،لاصتالاومالعإلا تايجولونكت

عــــضو ىلــــع،ةـــــلعافلافارـــــطألا عـــــم قـــــيسنتلاب،رـــــهسلا –
ةـــــيبوـــساحلا ثداوـــــحلل ةـــــباجتسالاو راذـــــنإلاو ةـــــظقيلل قرــف
)TRISC / TREC( عاطقلاب ةصاخلا،

ظافحلاوةرازولا فيشرأ ةنمقروةنرصع ىلع رهسلا –
،لاجملا اذه يف ةمظنألاونيناوقلا قيبطت ىلعو ،هيلع

ةــصاخلامالــعإلا ةـــمظنأ رـــيوطت لـــمع ططـــخم حارـــتقا –
 ،هذيفنت ىلع رهسلاو ،ةرازولاب

.ةرازولاب ةصاخلا قئاثولل ينورتكلإ رييست ماظن عضو –

 : ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

فّلكتو،مالــعإلا ةــمظنأ رـــيوطتل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا)أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

تامدخلاو ىوتحـملا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،طخلا ىلع

اميف ةينطولا تاجايتحالا ديدحتل تاساردلاب مايقلا –
،طــــخلا ىلـــع تاـــمدخلاو تاــــيجمربلاو تاــــيوتحـملا صــــخي
 ،ةلعافلا فارطألا عم نواعتلاب

ذــيفنت ىلـــع ،ةـــلعافلا فارــــــطألا عـــم قـــيسنتلاب ،رـــــهسلا –
عم بسانتي طخلا ىلع ىوتحم ريوطتب حمست يتلا تايلآلا
،ةينطولا تاجايتحالا

ىلع تامدخلا ةنرصعو ريوطت جمارب مييقتو ةعباتم –
،ةلعافلافارطألا عم قيسنتلاب ،طخلا

تايلآ ذيفنت ىلــــع ،ةـــلعافلافارـــطألا عـــم قـــيسنتلاب ،رــــهسلا –
،لاـــــــصتالاومالــــــــــعإلا تاـــــيجوــــــلونكت لاـــــــــمعتسا مـــــيمعتو ةــــــــيقرت
،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا ةدئافل اميس ال

ةموكحلا ةماقإب ةطبترملا لامعألا زاجنإ يف ةمهاسملا –
،)vog-e(ةينورتكلإلا

ةـقـلـعـتملا ةـيـنـطوـلا ةـيـجـيـتارـتسالا ذـيـفــنــت يف ةــمــهاسملا –
تايجولونكت لاجم يف عادبإلا زكارم ةيقرتو ريوطتو ءاشنإب
،لاصتالاومالعإلا

طيسبتب ةقلعتملا ةيونسلا ةيعاطقلا لمعلا ةطخ دادعإ –
فارــــطألا عــــم قــــيسنتلاب ،اــــهنيسحتو ةــــيرادإلا تاءارـــــجإلا
،اهذيفنت ةعباتمو ،ةلعافلا

تاقباسملاو تاسفانملا يف ةكراشملا عيجشتو ريضحت –
.لاصتالاومالعإلا تايجولونكت لاجم يف ةيلودلاو ةينطولا

ةـــقلعتملا ةــــظقيلاو ســــييقتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا )ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،تامولعملا عمتجمب

ةـــيعمتجمو ةــــيجولونكتو ةـــيجيتارتسا ةــــظقي ناــــمض –
،تامولعملا عمتجم روطت لوح

ءاــــيشألا ةــــيوه تاـــفرعم حـــنم ةـــسايس رـــصانع دادــــعإ –
،)DIO( ةيلودلا

تاــقاطنلا ءاــمسأ حـــنمو رـــييست تاـــيلآ ذـــيفنت ةـــعباتم –
،)PI( تنرتنإلا لوكوتورب نيوانعو

،تنرتنإلا ةمكوح تايلآ ذيفنت ىلع رهسلا –

،عاطقلاب ةصاخلامالعإلا ةمظنأ ةيقفاوت ىلع رهسلا –

تاـــــيصوـــتلاو ءارآلاو ســــــيياقملا قـــــيبطت ىلــــع رـــــهسلا –
ةيلودلا تادـــهاعملاو تاــــيقافتالاو تاــــقافتالا نـــــع ةــــقثبنملا
 ،تامولعملا عمتجمب ةقلعتملا

ةقبطملا ةينقتلا تافصاوملاو ريياعملاو سيياقملا رشن –
،اهذيفنت ةعباتمو تامولعملا عمتجم ىلع
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،فـيشرألا ةــنمقرو قـــيثوتلل ةـــيعرفلا ةـــــيريدملا )ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكتو

ينورتكلإلا رييستلاو فينصتلل يرصع ماظن عضو –
،ةرازولا قئاثول

هيلع ظافحلاوةرازولا فيشرأ ةنمقرورييست نامض –
،ينطولا فيشرألا زكرم عم قيسنتلاب

تالـــجملاو ةـــيـــمسرـــلا تارشنـــلا رشنـــل ةـــماـــعد ناـــمض –
،عاطقلا تاطاشنب ةلصلا تاذ ةصصختملا

ةصصختملاو ةماعلا تاروشنملا يف تاكارتشالا رييست –
،عاطقلا مهت يتلا

صاخلا باولا عقوم ىوتحم نييحتو ءارثإ ىلع رهسلا –
.ةرازولاب

،فارشتسالاو تاساردلاو ءاصحإلا ةيريدم :5 ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

،عاطقلاب ةصاخلا ةيئاصحإلا تانايبلل كنب عضو –

ةيئاصحإلا تانايبلا روطت ليلـحتو ةجلاعمو ةعباتم –
،عاطقلاب ةصاخلا تارشؤملاو

تايجولونكت ةمهاسم ةدايز ىلإ ةفداهلا ريبادتلا حارتقا –
تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ينطولا داصتقالا يف لاصتالاومالعإلا
،ةينعملا

ةديدج ةيداصتقا جذامن روهظ عيجشتل ريبادت حارتقا –
ديربلا لاجم يف تاسسؤملا ءاشنإلو رامثتسالل ةبسانم
مالعإلا تاـيـجوــلوــنــكــتو ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوملاو
،لاصتالاو

يلودـــــلاو يــــميلقإلا راـــــشتنالا تاـــــيجيتارتسا حارـــــتقا –
،عاــطــقــلــل نيعــباــتــلا نييــنــطوـــلا نييداصتـــقالا نيلـــماـــعـــتـــمـــلـــل
،ةلعافلا فارطألا عم لاصتالاب

ةينورتكلإلا عفدلا لئاسوو تامدخ روهظ يف ةمهاسملا –
ةراـــــجـــــتـــــلا عـــــيـــــجشتو يلاملا جاـــــمدإلا نيسحت ىلإ ةــــــفداــــــهــــــلا
،ةينورتكلإلا

ةــــــــيفارـــــــــشتسالا وأ ةـــــــيداــــصتقالا تاـــــــساردــــــلاب ماــــــيقلا –
،عاطقلاب ةطبترملا

،عاطقلاب صاخلا ةظقيلا ماظن ذيفنت –

ةمهاسملاو عاطقلل يداصتقالا ريوطتلا جمارب حارتقا –
.اهذيفنت يف

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

تاـــــيجمربلا صــــخي اــــميف ةرازوـــــلا تاـــــجايتحا دــــــيدحت –
ليهأت لجأ نم حارتقا يأ ميدقتو،ةيتامولعملا تازيهجتلاو
،اهاوتسم

ةيتامولعملا تاقيبطتلاو مالعإلا ةمظنأ ريوطتو ميمصت –
 ،اهترادإو اهرشنو ةرازولاب ةصاخلا

تايجمربلاوتازيهجتلا لامعتسا ديشرت ىلع رهسلا –
،ةرازولاب ةصاخلا ةيتامولعملا

تايجولونكت تاكبشومالعإلا ةمظنأو تازيهجت ءاقبإ –
رهسلاو ،ةيلمع ةلاح يف ةرازولاب ةصاخلا لاصتالاومالعإلا

،اهاوتسم ليهأت ىلع

يــــــنورـــتكلإلا دـــــيرـــبلاو ،باوـــــلا عــــقوــــــم ةرادإو مــــيمصت –
،ةرازولاب ةصاخلا تنرتنإلاوتنارتنإلا تاكبشو

ةـــــــصاخلا ةــــــيتامولعملا تازــــــيهجتلا ةـــــناـــيص ناـــــمض –
،ةرازولاب

تازــــــــيهجتلا لاــــــمعتسا دـــــنع نيـــــمدــــختسملا ةدــــــعاـــــــــسم –
.تايجمربلاو

،ةيعاطقلا مالعإلا ةمظنأ نمأل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكتو

ةصاخلامالعإلا ةمظنأ نيمأت ةسايس رصانع حارتقا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،عاطقلاب

ةقدحـملا تاديدهتلاو ”رطاخملا ةطيرخ“ نييحتو دادعإ –
فارطألا عـم قـيسنـتــلاــب ،عاــطــقــلاــب ةصاخلا مالــعإلا ةــمــظــنأب
،ةلعافلا

مالعإلا ةمظنأب ةقدحـملا تاديدهتلاو رطاخملا فينصت –
،اهتيجرح ةجرد بسح ،عاطقلاب ةصاخلا

نم نطاوملا ةيامحو ةياقوو سيسحت تايلمع ذيفنت –
مالــعإلا تاــيـــجوـــلوـــنـــكـــت لاـــمـــعـــتساـــب ةـــطـــبـــترملا رـــطاـــخملا

،ةلعافلافارطألا عم قيسنتلاب ،لاصتالاو

،طخلا ىلع لاــفــطألا ةــياــمــحــب ةــقــلــعــتملا تاـــيـــلآلا عضو –
،ةلعافلافارطألا عم قيسنتلاب

ةـــــــباجتسالاو راذــــــنإلاو ةـــــــظقيلا قرـــــف طاـــــشن ةــــــــعباتم –
،عاطقلاب ةصاخلا )TRISC / TREC( ةيبوساحلا ثداوحلل

،تامولعملا نمأل ينطولا عجرملا نييحت يف ةمهاسملا –
،عاطقلا يف هقيبطت ىلع رهسلاو

حارـــتقاو )PXI( تــــنرتنإلا لداــــبت طاـــقن ءاـــشنإ ةـــيقرت –
.اهرييست تايلآ
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لوح تاساردب،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،مايقلا –
لاـــجـــم يف نييـــنـــطوـــلا نييداصتـــقالا نيلـــعاـــفـــلا تاـــجاـــيــــتــــحا
مالعإلا تاــيــجوــلوــنــكــتو ةــيــكـــلسالـــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملا

.لاصتالاو

،ةــــــينوناقلا نوؤـــــشلاو مـــــيظنتلا ةــــــيرـــيدم :٦ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةــــــيميظنتلاو ةــــيعيرشتلا صوــــصنلا عــــيراشم دادـــــعإ –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،عاطقلا تاطاشنب ةقلعتملا

،اهتعباتم نامضو

عـــــــم قــــــفاوـــــــتلاب ،يـــــنوـــــــناــــقلا راــــطإلا لـــــــيهأت ىلـــــع رـــــــــــهسلا –
،تامولعملا عمتجم تايضتقمو ةنسحلا ةيلودلا تاقيبطتلا

ينوناقلا راطإلل ليلحتلاو تاساردلا لاغشأ لك قيسنت –
،عاطقلاب ةقلعتملا

ةـــطبترملا تاــــعزانملاو ةـــينوناقلا نوؤــــشلا ةــــجلاعم –
،اهتعباتمو عاطقلا تاطاشنب

تادـهاــعملاو تاــيــقاــفــتالا عــيراشم لوــح ءارآلا ةــغاــيص –
،عاطقلا مهت يتلا دوقعلاو مهافتلا تاركذمو

صوصنلا عيراشمب ةقلعتملا تاظحالملاو ءارآلا ةغايص –
،ىرخألا تاعاطقلا اهب ردابت يتلا

.ةينطولا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ريزولا ليثمت –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

صوصخلا ىلع فلكتو،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
   : يتأي امب

اهتمءاوم ىلع رهسلاو ،ةمظنألاو نيناوقلا عيراشم دادعإ –
،ينطولا ينوناقلا راطإلل

ةـــيميظنتلاو ةــــيعيرشتلا صوـــصنلا رـــشن ىلـــع رــــهسلا –
،اهحرشو عاطقلاب ةقالع اهل يتلا

ينوناقلا راطإلل ليلحتلاو ةساردلا لامعأ لكب ماــيقلا –
،عاطقلا تاطاشنب قلعتملا

تاــعاطقلا اــهب رداـــبت يـــتلا صوـــصنلا عــيراشم ةـــسارد –
،اهليلحتو ىرخألا

تارــــــكذمو تادـــــهاـعملاو تاـــــيقاـــفتالا عـــــيراـــشم ةــــــسارد –
.عاطقلا مهت يتلا دوقعلاو مهافتلا

ىلع فلكتو،ةينوناقلا نوؤشلل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
: يتأي امب صوصخلا

عاطقلاب ةطبترملا ةينوناقلا نوؤشلاو تافلملا ةجلاعم –
،اهتعباتمو

،اهتعباتمو عاطقلاب ةقلعتملا تاعزانملا ةجلاعم –

صوصخلا ىلع فلكتو ،ءاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
: يتأي امب

تاساردلاو تايرحتلاب مايقلاو ةيئاصحإلا تانايبلا عمج –
،عاطقلل ةيئاصحإلا

،عاطقلا تارشؤم روطت ةعباتم –

عم لاصتالاب ،عاـطقلاب صاــخلا تاـــنايبلا كنــــب نييــــحت –
ةـــــــموـــلعملا رـــــــــشن ناـــــمضو ،ةـــــــينعملا تاــــئيهلاو لـــــــــكايهلا
،عساو قاطن ىلع ةيئاصحإلا

ةيرودلا تاركذملاو تاساردلاو تارشؤملا لك ليلحت –
،اهلالغتساو عاطقلا تايئاصحإب ةقلعتملا

تاءاصحإلا ثيح نم ةيلودلا ريياعملا دامتعا ىلع رهسلا –
،ةعبتملا تايجهنملاو ةلمعتسملا تاودألاو

نييحت يف ،ةينعملا تاعاطقلاو لكايهلا عم ،ةمهاسملا –
مالـــــعإلا تاـــــيجولونكت لاــــجمل ةــــعباتلا تاـــــطاشنلا ةـــــنّودم
،لاصتالاو

يمتنت يتلا ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا تاجاح ةيبلت –
.ةيئاصحإلا تامولعملاب رئازجلا اهيلإ

فلكتو ،فارشتسالاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع

راطإ يف اهزاجنإ متيس يتلا عيراشملاو جماربلا ديدحت –
،عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملل ةيداصتقالا ةيمنتلا تاططخم
،اهمييقتو اهتعباتم تايلآ حارتقاو

صاخ–ماع ةكارشلا ةيقرتب حمست يتلا ريبادتلا حارتقا –
تايجولونكتو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف

،اهب ةقلعتملا عيراشملا ذيفنت ةعباتمو ،لاصتالاومالعإلا

ءاشنإ لـــيـــهست اـــهــــنأش نــــم يتــــلا رــــيــــبادــــتــــلا حارــــتــــقا –
ةـــــيكلسلا تالــــــصاوــــــملاودــــــــيرـــــبلا لاـــــــجم يف تاــــــــسسؤــــــملا

،لاصتالاومالعإلا تايجولونكتو ةيكلساللاو

يــــميظنتلاو يـــــعيرشتلا راـــــطإلا دادـــــعإ يف ةــــــمهاسملا –
مالـــعإلا تاـــيجولونكت داـــصتقا ةـــيقرتو رــــيوطتب قــــلعتملا

،لاصتالاو

يـــميلقإلا اـــــمهراشتنا يف عاــــطقلا تاــــــسسؤم ةـــــقفارم –
،يلودلاو

رثأ لوح ةيفرظو ةيرود لئاصحو لاح ضورع دادعإ –
،ينطولا داصتقالا ىلع عاطقلا ريوطت

ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف تارامثتسالا صرف ديدحت –
عـــم نواـــــــعتلاب ،لاـــصتالاومالــــعإلا تاــــيجولونكتو ةــــيــــــكلساللاو
،اهتيقرت ىلع لمعلاو ،ةينعملا لكايهلا
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جــــــماربلاو تاـــــيقاـــــفتالاو تاـــــــقاــفتالا ذـــــــيفنت ةــــــــــعباتم –
لاــــغشأ راـــطإ يف وأ ةـــيئانثلا تاــــقالعلا راــــطإ يف ةــــلجسملا
،ةكرتشملا ناجللا

رامثتسالا ةيقرتو ةيئانث تاكارش سيسأتل يعسلا –
،يجراخلا

.يئانثلا نواعتلاب ةقلعتملا ةينقتلا تافلملا ريضحت –

ىلـــــــــع فـــــلكتو،ةـــــيرشبلا دراوـــــملا ةــــــيريدم :٨ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا

نيـــــعباتلا نيـــفظوملا تاءاــــفك رــيوـــطت جــــمارب دـــــيدحت –
،عاطقلل

،اهذيفنتو نيوكتلا لاجم يف عاطقلا ةسايس ديدحت –

ثحبلاو نيوكتلا تاسسؤم عم ةكارش ةسايس ةيقرت –
،ةيبنجألاو ةينطولا

ةيزكرملا ةرادإلا ريسل ةمزاللا ةيرشبلا لئاسولا ريفوت –
،ةيجراخلا حلاصملاو

ةيعامتجالا تامدخلا رييست جمارب ةبقارمو هيجوت –
،ةقحلملا لكايهلاو ةيزكرملا ةرادإلا يفظومل

لاجم يف ثحبلاو نيوكتلا تاسسؤم ريوطت ةيقرت –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،عاطقلا تاطاشن

تايجولونكت لاجم يف نيوكتلاو ةينطولا تاءافكلا ةيقرت –
،لاصتالاومالعإلا

ةينطولا تاءاــــفكلا ةـــــكراشم راــــــطإ طــيـــشنتو دـــــيدحت –
ةــــــصاخلا راــــــكـتـبالاو ثــــحبلا جـــمارب يف جراــــخلاب ةــــميقملا

،عاطقلاب

لاجم يف ةطـشانلا تاسسؤملا نيب تاقالعلا ةيقرت –
زــكارــمو تاــعــماجلا نيبو لاصتالاو مالــعإلا تاـــيـــجوـــلوـــنـــكـــت
،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،اهزيزعتو ثحبلا

ةــــــيقرتو ءاــــسرإل نــــيوكت جــــمارب عـــــــضو يف ةــــــمهاـــسملا –
،عمتجملا حئارش لكل لاصتالاومالعإلا تايجولونكت لامعتسا

.ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،ةــــــيرشبلا دراوـــــملا رــــييستل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا)أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

،هذيفنتو ةيرشبلا دراوملا رييست ططخم دادعإ –

،تاراـطإلا فـيـظوـتو ءاـقـتـنا تاءارـجإ ذـيـفــنــتو حارــتــقا –
،اهذيفنت ةعباتمو

نيفظوملل ةيلخادلا ةيقرتلل ةينـهملا تارابتخالا ةجمرب –
،اهئارجإو اهميظنت نامضو

تاسسؤملا اذكو ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا لكايهلا ديوزت –
،ةينوناقلا ةدعاسملاب ةياصولا تحت

تاعزانملا تافلم عومجم لوح يرود لاح ضرع دادعإ –
.عاطقلاب ةقلعتملا

فلكتو،ةــــــيلودلا تاـــقالعلاو نواــــعتلا ةــــيريدم :٧ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

،عاـــــطقلل يلودــــلاو يـــنطولا نواــــعتلا ةـــسايس دــــيدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب

ةددــــعتملاو ةـــيئانثلا ةـــيلودلا تاــــقالعلا زــــيزعتو ةــــيقرت –
،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب فارطألا

تارهاظتلاو تاعامتجالا يف عاطقلا ةكراشم ريضحت –
،ةيلودلا

راـــــمثتسالا لاـــــجم يف نواــــعتلا رــــيوطت يف ةــــمهاسملا –
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلا لاجم يف ةكارشلاو

دـــصر لــيهستو ةـــيجراخلا لــــيومتلا رداـــصم لــــك دــــيدحت –
نواـــــــعتلل ةـــــلهؤملا عـــــيراشملا زاــــــجنإل ةــــيرورــضلا لاوــــمألا
،يلودلا وأ يميلقإلا وأ ينطولا

.اهلالغتساو جراخلا يف ماهملا ريراقت عيمجت –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو ،فارطألا ددعتملا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

نواــــعتلا جـــماربو عـــيراشمو لاـــمعأ مييـــــقتو ةـــــعباتم –
،عاطقلاب صاخلا فارطألا ددعتملا

ةــينطولا تادـــهاعملاو تاـــيقافتالا دادــــــــــعإ يف ةــــمهاسملا –
،عاطقلا تاطاشن نيدايم يف فارطألا ةددعتملا ةيلودلاو

تامظنملل ةيساسألا قئاثولا ىلع قيدصتلا تافلم دادعإ –
،اهيف  اوضع رئازجلا نوكت يتلا ةيلودلا

ةرغاشلا بصانملاب ةصاخلا تانالعإلا ميمعتو ةعباتم –
،ةقباطملا حشرتلا تابلط عيمجتو ،ةيلودلا تامظنملا ىدل

،ةيلودلا تاقالعلاب ةطبترملا ةينقتلا تافلملا ريضحت –

داحتالاو )TIU( تالاصتالل يلودلا داحتالا تافلمب لفكتلا –
حئاولو صوصن ليلحت لالخ نم )UPU( يملاعلا يديربلا
،نيتيلودلا نيتمظنملا

نيــــــتاـــــه تاـــــعاـــمتجا يف رــــــئازــــــجلا ةـــــــكراـــــشم رــــــــيضحت –
.نيــــتمظنملا

ىلع فلكتو،يئانثلا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
: يتأي امب صوصخلا

لاــــجم يف يئانثلا نواــــعتلا تالاـــجمو رواـــحم دــــيدحت –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،عاطقلا تاطاشن
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ماربإ تاءارجإ ةبقارمل ةيلخاد تائيه عضو ىلع رهسلا –
،تاقفصلا

،ةيعاطقلا صاخلا صيصختلا تاباسح رييست نامض –
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط اهذيفنت ةعباتمو

ةــــــــلوقنملا تاـــــكلتمملل دــــــيجلا رـــــييستلا ىلــــع رــــــــهسلا –
 .اهيلع ةظفاحـملاو ةرازولل ةيراقعلاو

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

فلكـتو،ةبساحـملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةــيزكرملا ةرادإلل زـــيهجتلاو رـــييستلا يـــتينازيم دادــــعإ –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ةيجراخلا حلاصملاو

ةبساحم كـسمو زــيهجتلاو رــييستلا يــتينازيم ذــــيفنت –
،فرصلاب رماوألاو تامازتلالا

نيتصاخلا زــيهجتلاو رـــييستلا يــتينازيم ذـــيفنت ةــــبقارم –
،تاكالهتسالا روطت ليلحتو ،ةيجراخلا حلاصملاب

،ةيعاطقلا صاخلا صيصختلا تاباسح ذيفنت ةعباتم –
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط

.تاداريإلاو تاقفنلا رييستل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –

ىلع فلكتو ،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
: يتأي امب صوصخلا

ةيجراخلا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاجايتحا ةيبلت –
،اهئانتقا نامضو ،اهريسل ةيرورضلا لئاسولا نم

،ةيزكرملا ةرادإلاب ةصاخلا تارايسلا ةريظح رييست –

ليلحتو ،ةيزكرملا ةرادإلا تاكلتمم لامعتسا ةبقارم –
،اهكالهتسا روطت

تازــــيهجتلاو ةـــلوقنملا كالـــمألا درـــج ةـــعباتمو دادــــعإ –
،ةيجراخلا حلاصملاو ةرازولاب ةصاخلا

تاراــــــــيزـــــلاو تارــــهاـــــظتلل يداـــــملا مــــــيظنتلا ناــــــمض –
،تالقنتلاو

،ةرازوـــلل ةـــيراقعلا كالـــمألا ىلــع ةـــظفاحـملا ىلــــع رــــهسلا –
،ثاثألاو بتاكملا ةنايص ىلع صرحلاو

ميمرتلل ىربكلا لاغشألاب ةقلعتملا تايلمعلاب لفكتلا –
،ةرازولا لكايه ةئيهت ةداعإو

تايـجمربلاو تازيهجتلاو داتعلا ءارش ةسايس ديدحت –
اهنع ربعت يتلا تاجايتحالا بسح اهذيفنتو ،ةيرورـضـلا

،اهئانتقاب مايقلاو ،حلاصملا فلتخم

رهسلاو ،ةيلمع ةـلاح يف ةرازولا تازيهجت ىلع ظافحلا –
.اهنيمأتو اهتنايص ىلع

ةــــــيزــــــكرملا ةرادإلا يــــــفظوـــــمل يـــنهملا راــــــــسملا رـــــييست –
،ةيجراخلا حلاصملاو

فيظوت ءارجإو ةيرشبلا دراوملا روطت ةعباتم نامض –
،بصانملا روغشو تاجايتحالا بسح نيفظوملا

يمدختسم ّريست يتلا ةيساسألا ةينوناقلا ماكحألا دادعإ –
،اهذيفنتو ،عاطقلا

،ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم طابضناو ماظن نامض –

ةصاخلا ةيمازلإلاو تابوانملا رييستو ةعباتم نامض –
،نيفظوملاب

حـــــلاصملاو ةــــيزـــكرملا ةرادإلا تاراــــطإ رــــييست ناــــمض –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيجراخلا

صاخشألاو ةينطولا تاءافكلل يرازو فلم نييحتو كسـم –
.ةيلاعلا تايناكمإلا يوذ

صوصخلا ىلع فلكتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةيرـيدملا)ب
: يتأي امب

ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل ةيعاطقلا جماربلا طبض –
،اهتعباتم نامضو ،فراعملا ديدجتو

نيوكت لاجم يف عاطقلا ةيجيتارتساو ةسايس ذيفنت –
،نيفظوملاو تاراطإلا ىوتسم نيسحتو

،نيفظوملا ةيقرتل يماظنلا نيوكتلا ميظنت –

تالاجم يف نيوكتلا تاردق ريوطتو نيسحت ىلع رهسلا –
،عاطقلا تاطاشن

تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو دهاعملا تاطاشن ةعباتم –
،ثحبلاو نيوكتلاب ةفلكملا ةياصولا

دــيربلا لاـــجم يف نـــيوكتلاو ةـــينطولا تاءاـــفكلا ةــــيقرت –
،لاصتالاومالعإلا تايجولونكتو

تايجولونكت ةـيقرتو ءاــسرإل ةــهجوم جـــمارـب حارتــقا –
ميلعتلاب ةــفلكملا ةـــيرازولا رــــئاودلا عـــم ،لاـــصتالاو مالـــــعإلا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلاو يلاعلا

صوصخلا ىلع فلكتو،لئاسولا ةرادإ ةيريدم :٩ ةّداملا
: يتأي امب

ةيجراخلا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاجايتحا ديدحت –
،زيهجتلاو رييستلا لاجم يف

نيتحونمملا زيهجتلاو رييستلا يتينازيم عضو نامض –
،امهلامعتسا ةبقارمو عاطقلل

،اهتنايصو تازيهجتلا ريفوت نامض –
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ةيكلسلا تالــصاوملاو دـــيربلا رـــيزو رـــيرقت ىلـــع ءاـــنب –
،ةيكلساللاو

٣٤١و٤–٩٩ ناـــــتداملا اـــميسال ،روـــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةــــنس وـــينوي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

يف خّرؤملا٣٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت
،اهريسو ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

يف خّرؤملا٩٧١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ قفاوملا

دــــــيرــــبــــلا ةرازوــــــل ةــــيزــــــكرملا ةرادإلا مـــــيــــظــــنـــــت نــــــــمضتملاو
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

: يتأي ام مسري

موــــسرـــــملا نــــم٧١ ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر يذيفنتلا
ىدـــل أــشني ،هالـــعأ روــــكذملاو٠٩٩١ ةنــــس وــــينوي٣2 قــــفاوملا

مئاد زاهج ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو
،ريزولا ةطلس تــحت عـــضوي مـــييقتلاو ةـــبقارملاو شـــيتفتلل
.”ةماعلا ةيشتفملا“ صنلا بلص يف ىعديو

رــــيبادــــــتلا ذـــــــيفنتب ةـــــماـــــعلا ةـــيشتفملا فـــــــلكت:2 ةّداملا
ديربلا عاطق تاطاشن مييقتو ةبقارمو شيتفتل ةيرورضلا

ىلوــــــتت ،ةـــــفصلا هذــــهبو .ةــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالـــــصاوملاو
: ةيتآلا ماهملا

نيــقلعتملا مـــيظنتلاو عــــيرـــشتلا قــــيبطت ىلـــــــع رـــــــهسلا –
تايجولونكتو ةـيكلساللاو ةـــيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلاب
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو لاصتالاومالعإلا

دـــيربلا رـــيزو تاـــهيجوتو تارارـــق ذـــيفنت نــــم دــــكأتلا –
،اهتعباتمو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا لكايهلا ريس نسح نم دكأتلا –
ةياقولاو ،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو
،اهرييست يف ريصقتلا نم

فلكتو ،تاكلتمملاو تاقفصلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةــــــــقلـعتملا تاـــــيلمعلل ةـــــيرادإلا طورــــــشلا رـــــتافد دادــــــعإ –
،تاساردلاو زيهجتلاو ةيدعاقلا تآشنملاب

تايلمعو لاغشأ زاجنإو تاساردلا دوقع ماربإو دادعإ –
،اهنأشب ضوافتلاو ،زيهجتلا

مارـــــبإ تاءارـــــجإ ةبقارمل ةيلخاد ةزهجأ ةماـقإ ىلع رهسلا –
ةــــــيعاطقلا ةــــنجللا ةـــــنامأ يلوــــــتو ،مظتنملا اهريسو تاــــــقفصلا
،ةيمومعلا تاقفصلل

ةـــــيزـــــكرــــملا ةرادإلل ةـــــيراــــــــقــعلا كالــــمألا ءاــــصحإ ءارـــــــــجإ –
ناـمضو ،ةـيـنوـناـقـلا اـهـتـعـيـبـط بـسـح ،ةــيــجراخلا حــلاصملاو
،اهرييست

باـسح نم ةلّومملا عيراشملل ةيلاملا ةعباتملا نامض –
لامعتسالا كلمت قودـنص “ هــناونع يذـــلا صاـــخلا صيصختلا

فيط ةلكيه ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو
.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

بتاكم يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:0١ ةّداملا
تالـــــصاوملاو دــــيرــــــــبــــــــلا رـــــــــيزو نيب كرـــــــــتشم رارـق بجومب

ةــفــلــكملا ةـــــــطــلسلاو ةـــــيــلاملا رــيزوو ةــيــكــلسالــلاو ةـــيـــكـــلسلا
)٤( ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم دودح يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب
.ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم

ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لكايه سرامت:١١ ةّداملا
ةــعــباــتــلا تاــئيــهــلا ىلع ةــيــكــلسالــلاو ةــيـــكـــلسلا تالصاوملاو
ةدنسملا ماهملاو تايحالصلا ،هصخي اميف لكيه لك ،عاطقلل
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ يف اهيلإ

2٧2–٧١ مـــــقر يذـــــيفنتلا موـــسرــــملا ماــــــكحأ ىــــــــغلت:2١ ةّداملا
٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١ يف خّرؤملا

تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةّيــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةدـــــعقلا يذ٤١ يفخّرؤـــــم0٨١-02مــــقر يذــــــيفنت  موــــسرم
نـــــمضتي ،0202 ةــــنس وــــــــيـــلوي٦ قــــفاوـــملا١٤٤١ ماع
دــــــيرـــــبـــــلا ةرازوـــــل ةــــماـــــعـــــلا ةــــــيشتـــــفملا مــــيـــــظـــــنـــــت
 .اهريسو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالــــــــصاوملاو

`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ
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ماع ةدعقلا يذ٤١ يفخّرؤـــــم١٨١-02 مقر يذيفنت  موسرم
ءاـــشنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس وــــيلوي٦ قـــــفاوملا١٤٤١
ةــــيكلسلا تالــــصاوملاو دـــــــــيربلل ةـــــيئالولا ةــــــــيريدملا

.اهميظنت ددحيو ،ةيكلساللاو

`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــــيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا رـــيزو رــــيرقت ىلـــع ءاــــنب –
،ةيكلساللاو

٣٤١و٤–٩٩ ناــــــتداملا امــــيسال ،روـــــتسدـــلا ىلــــــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويام٠١ قفاوملا٩٣٤١
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

8يف خّرؤملا٩٣–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس رـــياربف2 قـــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٥22–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8١٠2 ةـــنس رــــــبمتبس٤2 قـــــــفاوـــــملا٠٤٤١ ماـــــــع مرـــــحم٤١
تالصاوملاو دـيرــبــلــل ةــيــئالوــلا ةــيرــيدملا ءاشنإ نــمضتملاو
ددـحـيو ةـنـمـقرـلاو تاـيـجوـلوـنـكــتــلاو ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا

،اهميظنت

يف خّرؤملا8٧١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ قفاوملا
ةـيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو تاـــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةيكلساللاو

٤١ يف خّرؤملا٩٧١–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـمضتملاو٠2٠2 ةــنس وـــيلوي٦ قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيكلساللاو

: يتأي ام مسري

تالصاوملاو ديربلل ةيئالو ةيريدم أــــشنت: ىلوألا ةّداملا
ةـــــــيريدملا”صـــــــنلا بـــــــلص يف ىـــــعدـــت ،ةــــــيكلساللاو ةـــــيكلسلا
 .“ ةـــيئالولا

: ةيتآلا ماهملا ةيئالولا ةيريدملا ىّلوتت:2 ةّداملا

ةعوضوملا دراوـملاو لـــئاسولا ىلــع ظاــفحلا ىلــع رــــهسلا –
ةزــــــكرمملا رــــيغو ةــــيزكرملا ةرادإلا لـــــكايه فرـــصت تـــــحت
ىلـــعو ،ةـــياصولا تـــحت ةـــعوضوملا تاـــــئيهلاو تاســـــسؤملاو
،لثمألا اهلامعتسا

،عاطقلا لمع جمارب ذيفنت ةعباتم –

ريراقت دادعإل ةيرورضلا تامولعملاو تايطعملا عمج –
.عاطقلا قاوسأ ةيعضو روطت لوح

،كلذ ىلـع ةدايز ،ةــماعلا ةــيشتفملا نـــم بـــلطي نأ نـــكميو
تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم لكو يروصت لمع لكب مايقلا

تايحالص نمض لخدت ضئارع وأ ةصاخ تايعضو وأ ةددحم
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو

جمانرب ساـسأ ىلـــع ،ةــماعلا ةـــيشتفملا لـــــخدتت:٣ ةّداملا
ماعلا شتفملا هّدعي ميوقتللو ةبقارملاو شيتفتلل يونس
.هيلع قفاويل ريزولا ىلع هضرعيو

بـلطب ةيئاجف ةــفصب ،كلذ ىلع ةداــيز لــخدتلا اــهنكميو
ببسب ةيرورض نوكت قيقحت ةمهم ةيأب موقتل ،ريزولا نم
.ةصاخ ةيعضو

رــــيرقتب ةـــبقارـــم وأ شـــيتفت ةـــمهم لـــــــك جّوــــتت:٤ ةّداملا
.ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا هلسري

تامولعملا ةيرس ىلع ظافحلا ةماعلا ةيشتفملا ىلع ّنيعتي
.اهيلع عالطالاو اهتعباتمو اهرييست ىلوتت يتلا قئاثولاو

هدــــعاسي ماــــع شـــتفم ةـــــماـــعلا ةـــــيشتفملا رـــــيدي:5 ةّداملا
.نيشتفم )٧( ةعبس

عيمج ىلع لوصحلا يف قحلا نوشتفملا لّوخي:٦ ةّداملا
،اهبلط يفو مهماهم ذيفنتل ةيرورضلا قئاثولاو تامولعملا

.كلذب مايقلل ةمهمب فيلكت ةزايح مهيلع بجيو

ةيشتفملا ءاضعأ تاطاشن ماعلا شتفملا طشني:٧ ةّداملا
.ةيّملسلا ةطلسلا مهيلع سراميو اهقسنيو ،ةماعلا

دودـــــح يف ءاـــضمإلا ماـــعلا شـــتفملا ىلإ ضّوـــــفي:٨ ةّداملا
.هتايحالص

طاشنلا نــع اــيونس ارـــيرقت ماـــعلا شـــتفملا ّدـــعي:٩ ةّداملا
.ريزولا ىلإ هلسريو

٣٧2–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:0١ ةّداملا
٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١ يف خّرؤملا

تالصاوملاو ديربلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت نمضتملاو
 .اهريسو ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرــملا اذـــــه رــــشني :١١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةصاخلا تايئاصحإلاو تايطعملا ليلحتو عمج نامض –
ةدعاق ءاشنإ يف ةمهاسملاو،يلحـملا ىوتسملا ىلع عاطقلاب
،تاعاطقلا ةددعتموةجمدم ةيئاصحإ تانايب

،هتاطاشنب ةقلعتملا تاعازنلا ةعباتم –

ىوتسملا ىلع ايونس عاطقلا تاطاشن ةليصح دادعإ –
.ريزولا ىلا اهلاسرإو ،يلحـملا

: حلاصم )٣( ثالث ىلع ةيئالولا ةيريدملا لمتشت :٣ ةّداملا

،ديربلا ةحلصم –

،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ةحلصم –

.لئاسولاو ةرادإلا ةحلصم –

بجومب بتاكم يف ،هالعأ ةروكذملا حلاصملا ميــظـنـت ددحـي
ةــــــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــيرـــبلا رــــيزو نيـــــب كرــــتشم رارـــــق
ةـــــفيظولاب ةــــفلكملا ةـــطلسلاو ةــــيلاملا رـــــيزوو ةـــــيكلساللاو
 .ةــيمومعلا

٥22-8١ مـــــــقر يذــــــــيفنتلا موـــسرــــــــملا ماـــــكحأ ىـــــــــغلت:٤ ةّداملا
8١٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا٠٤٤١ ماع مّرحم٤١ يف خرؤملا

تالصاوملاو دـــيرـــبـــلـــل ةــــيــــئالوــــلا ةــــيرــــيدملا ءاشنإ نــــمضتملاو
ددــحــيو ةــنــمــقرــلاو تاــيــجوــلوــنــكــتــلاو ةــيــكــلسالـــلاو ةـــيـــكـــلسلا

.اهميظنت

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذـــــه رــــشني :5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي٦ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ةدعقلا يذ٤2 يفخّرؤم5٨١-02 مقر يذيفنتموسرم
ديدمتنمضتي ،0202 ةنس ويلوي٦١قفاوملا١٤٤١
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولاماظن زيزعتريبادت
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك( انوروك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤-٩٩ ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦٥١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتمـلاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىدامج٧ يف خّرؤمـلا٧٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو88٩١ ةنس رياني٦2 قفاومـلا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

نيــــــقلعتملا مــــيظنتلاو عــــيرشتلا قــــيبطت ىلــــع رــــــــهسلا –
تالاــــــصتالاو ةــــيكلساللاو ةــــيكلسلا تالــــصاوملابو دــــيربلاب
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ةينورتكلإلا

تالصاوملاو ديربلا تاكبشل يداعلا ريسلا نم دكأتلا –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

تاونسلا ددعتملاو يونسلا ططخملا دادعإ يف ةكراشملا –
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا رشنل
،ةينورتكلإلا

تاــــــــكبشب ةاـــــــطغملا رــــــــيغ ةـــــيفارـــغجلا قــــطانملا دــــيدحت –
تاـــــمدخلاوروــــــهمجلل ةــــــحوـــتفملا ةــــــينورـــتكلإلا تالاــــــصتالا
،ةيديربلا

ةقلعتملا اهنم اميس ال ،عاطقلل ةعباتلا عيراشملا ةعباتم –
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب
،ةينورتكلإلا

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت تامادختسا ميمعت قيسنت –
ةقلعتملا تايلمعلا ذيفنت يف ةكراشملاو ،ىرخألا تاعاطقلا عم
،ةينورتكلإلا ةموكحلا ةماقإب

: دصق ،نيلماعتملل ةيلحـملا تايلثمملا عم قيسنتلا –

ةمئادو ةيعون تاذ ةيمومع ةمدخ ميدقت نــم دــــكأتلا )أ
،ةرمتسمو

دــــــــيربلل ةــلماــــشلا ةـــــمدـــخلا ذــــيفنت ىلـــــــع رــــــــــهسلا )ب
اــــــهرـــفوي يتلا ،ةـــينورتكلإلا تالاــــصتالل ةــــلماشلا ةــمدخلاو
نم دكأتلاو ،هب لومعملا ميظنتلل اقفو نوينعملا نولماعتملا
،ةمدخلا هذه ةيرارمتسا

،ىواكشلاو تابلطلاب لاعفلا لفكتلا نامض )ج

تاقافترالا نم ةدافتسالا دــعاوق مارـتحا ىلـع رـــهسلا )د
.ةيكلساللاو ةـــــــيكلسلا تالصاوـــــملا تاكبش طــــسبب ةـطبترــملا

دوــنبل نيــلماعتملا مارتحا ىلــــــع ةـــقحال ةـــباــــقرب ماــــيقلا –
،ةلماشلا ةمدخلاب قلعتملا طورشلا رتفد

تابيردت ءارجإب عاطقلا يلماعتم مايق ىلع ماظتناب رهسلا –
تاـطـطـخملا ذـيـفـنـتو ةدـجـنـلا تاــطــطــخــم طسب ىلع ةــيــبــيرجت

،ىربكلا رطاخملا عم ةفيكملا ةينمألاو ةيلاجعتسالا

تاكبش لاـمعتسال ،ةــصتخملا تاطلسلا عـــم قــــيسنتلا –
ضارغأل لاصتالاو مالعإلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا

ذــيــفــنــتو تاساردــلاو تاــطــطــخملا دادــعإ يف ةـــكراشملا –
يف وأ ةـيـئاـهــنــلا تاــمــهاسملا يف ةــلــجسملا ةــيــمــنــتــلا جمارــب

مالـعإلا تاـيــجوــلوــنــكــت رــيوــطــتو لاــمــعــتسالا كــّلمت قودــنص
ةـــيـــكــــلسالــــلا تاــــبذــــبذــــلا فــــيــــط ةــــلــــكــــيــــه ةداــــعإو لاصتالاو
،اهجئاتن مييقتو ةيئابرهكلا
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،هالــعأ روــكذملاو٠2٠2 ةــنس وــيــلوــي٩ قــفاوــمـلا١٤٤١ ماــــع
ةـــعاسلا نـــم ،يلزـــنملا يئزجلا رـــجحلا رـــيـــبادـــتـــب ةـــقــــلــــعــــتملا
حابص نم )٥( ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ءاسم )8( ةنماثلا

،طاوغألاو ،فلشلاو ،راردأتايالو ىلع ةقبطملا ،دغلا موي
،ةدـيــلــبــلاو ،راشبو ،ةرــكسبو ،ةــياــجــبو ،ةــنــتاــبو ،يقاوــبــلا مأو
،ساـبـعـلـب يدـيسو ،فـيـطسو ،ةــفــلجلاو ،رــئازجلاو ،ةرــيوــبــلاو
،ةلقروو ،ركسعمو ،ةليسملاو ،ةيدملاو ،ةنيطنسقو ،ةبانعو
،تلــيسمسيـــتو ،سادرـــموـــبو ،جيرـــيرـــعوـــب جرـــبو ،نارـــهوو
.نازيلغو ،ةزابيتو ،سارهأ قوسو ،ةلشنخو ،يداولاو

،ةصتخملا تاطلسلا ةقفاوم دعبو ،ةالولا نكمي هنأ ريغ
لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإ اميس ال ،ةيالو
دهشت ،رثكأ وأ ،ايح وأاناكم وأ ةيدلب فدهتسي يلك وأ يئزج
.ىودعلل ارؤب

٣ ةداملا ماكحأب لمعلا ،مايأ )٠١( ةرشع ةدمل ،ددمي:٣ ةّداملا
ةدعقلا يذ٧١ يف خرؤمـلا28١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم
،هالــعأ روــكذملاو٠2٠2 ةــنس وــيــلوــي٩ قــفاوــمـلا١٤٤١ ماــــع
نم ،ةصاخلا تارايسلا اهيف امب ،رورملا ةكرح عنمب ةقلعتملا

.هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تايالولا ىلإو

وأ كلذ ةرورضلا تضتـــــقا اذإ ،ةالوـــــلا نـــــكـــــمـــــي هـــــنأ رـــــيــــــغ
.رورملل صيخارت حنم ،ةيئانثتسالا تايعضولل

،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ءارجإلا صخي ال
.علسلا لقنو نيمَدختسملا لقن

،صاخشألليرضحلا لقنلا طاشن قيلعت ءارجإ ددمي:٤ ةّداملا
تاــيالوــلا يف ةــيــعوــبسألا لــطــعــلا لالــخ ،صاخلاو يموــمــعـــلا
صوصنملا ىرخألا ريبادتلا اذكو ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا

يذ٧١ يف خّرؤمـلا28١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا يف اهيلع
.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٩ قفاومـلا١٤٤١ ماع ةدعقلا

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت  ةقبطم ىقبت:5 ةّداملا
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا

يف اـهـيــلــع صوصنملا ،هــتــحــفاــكــمو )٩١– دـيـفوــك( اــنوروــك
.هب لومعملا ميظنتلا

ويلوي8١ نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست:٦ ةّداملا
.٠2٠2 ةنس

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج٧١ يف خّرؤمـلا٣١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ٧ قفاومـلا22٤١ ماع ىلوألا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا٥2٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤمـلا٣٠-٦٠مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاومـلا٧2٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاوش8١ يف خّرؤمـلا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2-٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
 ،٥٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠٧٣-٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا٣٦١-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وــيــنوــي٣2 قـفاوــمـلا١٤٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر
)٩١ - ديفوك( انوروكسوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري
ماكحأ ديدمت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا

ةدعقلا يذ٧١ يف خرؤمـلا28١-٠2مقر يذيفنتلا موسرمـلا
زيزعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٩ قفاومـلا١٤٤١ ماع
)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نمةياقولاماظن
.هتحفاكمو

2 ةداملا ماكحأبلمعلا ،مايأ )٠١( ةرشع ةدمل ،ددمي:2 ةّداملا
ةدعقلا يذ٧١ يف خرؤمـلا28١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم
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١٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ5١ يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نــمضتي ،0202 ةـــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا

.راشب ةيالو يف يدلبلا سرحلا بودنم
––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لولهب دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،راشب ةيالو يف يدلبلا سرحلل ابودنم هتفصب
.دعاقتلا

–––––––––––H–––––––––––
١٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ5١ يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم

ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،0202 ةـــــنس وـــــيلوي٧ قــــــفاوـــــملا
ةيالو يف نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملا ريدم ماـــهم
.رئازجلا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

نيــميلا دّيسلا ماــــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةـــنس وــــيلوي٧ قــــفاوملا
ةيالو يف نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل اريدم هتفصب ،يدلاخم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلا

–––––––––––H–––––––––––
١٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ5١ يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم

ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا
.اقباس - نيدهاجملا ةرازوب شتفم

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،دادح رونمل دّيسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةــنس وـــيلوي٧ قـــــفاوملا
ىلـــع هـــتلاحإل ،اــــقباس - نـــــيدهاجملا ةرازوــــب اــــشتفم هــــتفصب
.دعاقتلا

–––––––––––H–––––––––––
ماـع ةدــعــقــلا يذ5١ يف ناـخّرؤم ناـيذــيــفــنــت ناــموسرــم

ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ويلوي٧ قفاوملا١٤٤١
.تايالولا يف نيدهاجملل نيريدم ماهم

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةــيتآلا ةداــــسلا ماـــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةـــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا
،ةيتآلا تايالولا يف نيدهاجملل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ

: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل

،فلشلا ةيالو يف ،ينانب يشرخ يلع–

،ةديلبلا ةيالو يف ،يطاورز رداقلا دبع–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يحلاص يقزرأ دـمحم–

.فودنت ةيالو يف ،موجن بيطلا–

قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيحانلا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٩
.ةعبارلا ةيركسعلا

––––––––––––
١٤٤١ ماــع ةدـــعقلا يذ٧١ يف خّرؤـــم يسائر موـــسرم بــــجومب

،ةيميالع ناسح ءاولـلا ماهم ىــهنــت ،٠2٠2 ةنـــس وـيلوي٩ قفاوـملا
ةنس ويلوي٥ نم ءادتبا ،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلل ادئاق هتفصب
٠2٠2.

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يفخّرؤم يسائر موسرم
ناكرأ سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٩
.ةيربلا تاوقلا

––––––––––––
١٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٧١ يف خّرؤــــم يــسائر موـــسرم بــــجومب

،يــناسملت رـــــمع ءاوــــلـلا ماـــهم ىــهنــت ،٠2٠2 ةنـــس وـيلوي٩ قفاوـملا
.ةيربلا تاوقلا ناكرأل اسيئر هتفصب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـيـحاـنـلا دـئاـق نييــعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس وــيــلوــي٩
.ةعبارلا ةيركسعلا

––––––––––––
١٤٤١ ماــــع ةدــــــعقلا يذ٧١ يف خّرؤــــــم يــسائر موـــــسرم بــــــجومب

ادئاق ،يناسملت رمع ءاوللا ّنيعي ،٠2٠2 ةنـــس وـيلوي٩ قفاوـملا
.ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧١ يفخّرؤم يسائر موسرم
ناــــــكرأ ســــيئر نييــــعت نـــمضتي ،0202 ةـــــنس وـــــيلوي٩
.ةيربلا تاوقلا

––––––––––––

١٤٤١ ماــع ةدـــعقلا يذ٧١ يف خّرؤـــم يسائر موــسرم بـــجومب
اسيئر ،لهاسم نسحأ ءاوللا ّنيعي ،٠2٠2 ةنـــس وـيلوي٩ قفاوـملا

.ةيربلا تاوقلا ناكرأل
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ5١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نمألا بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٧

.ةياجب ةيالو يف
––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميكحلا دبع دــّيــســلا ماهــم ىــهنــت ،٠2٠2 ةــنس وــيـــــــلوـي٧ قــــفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ةياجب ةيالو يف نمألل ابودنم هتفصب ،بدحم
.دعاقتلا

ةّيدرف ميسارم
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١٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ5١ يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
ماــهم ءاــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا

.نيتيالو يف ينهملا نيوكتلل نيريدم
––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا
نيـــتيالولا يف يـــنهملا نـــيوكتلل نــــيريدم اــــمهتفصب ،اــــمهامسا
: نيتيتآلا

،ناسملت ةيالو يف ،ميهاربإ دمـحم رودز ةظيفح–
ىلع هـــتلاحإل ،ةزاـــبيت ةـــيالو يف ،يـــقزرأ يلـــعو دـــــمحم–

.دعاقتلا
–––––––––––H–––––––––––

١٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ5١ يفخّرؤم يذـيــفــنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٧ قفاوملا

.ةلقرو ةيالو يف نكسلا ريدم
––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـــــمحم دّيــــسلا ماـــــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةـــــنس وـــــيلوي٧ قــــــفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ةلقرو ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب ،ينوتيز
.دعاقتلا

–––––––––––H–––––––––––
١٤٤١ ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ5١ يفخّرؤم يذـيــفــنــت موسرــم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٧ قفاوملا
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا

.فراطلا ةيالو يف
––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
فـــــيرشلا دّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،٠2٠2 ةـــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا
رــيــيستــلاو ةــيــقرــتــلا ناوــيدــل اــماــع ارــيدــم هــتــفصب ،شرــطـــل
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فراطلا ةيالو يف يراقعلا

–––––––––––H–––––––––––
١٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ5١ يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم

ماــهم ءاــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس وـــيلوي٧ قــــفاوملا
.ةراجتلا ةرازوب ةماعلا لئاسولاو ةيلاملا ريدم

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةراــــمع دّيــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةــــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا
ةرازوب ةماعلا لئاسولاو ةيلاملل اريدم هتفصب ،ةباحسوب
.ةراجتلا

–––––––––––H–––––––––––
١٤٤١ ماــــــع ةدـــعقلا يذ5١ يفخّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم

ماـهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــنس وــــيلوي٧ قــــفاوملا
.ةراجتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةــنيمسي ةدّيسلا ماـــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةـــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا
ةرازوـــــب صــــيخلتلاو تاــــساردلاب ةــــفّلكم اــــهتفصب ،ســــيكر
.ةراجتلا

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــــيجاس ةدّيـــسلا ماــــهم ىــــهنت ،٠2٠2 ةـــنس وــــيلوي٧ قــــفاوملا

،ةـــــــياجب ةــــيالو يف نـــــيدهاجملل ةرـــــيدــــم اــــهتفصب ،شـــــيمح
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––H–––––––––––
١٤٤١ ماـــــع ةدــــعقلا يذ5١ يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٧ قفاوملا
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب شتفم

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

فـــسوي دّيــــسلا ماـــهم ىـــهنت ،٠2٠2 ةــــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،ةيرشم
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

–––––––––––H–––––––––––

١٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ5١ يفخّرؤـــــم يذـــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نــمضتي ،0202 ةـــنس وـــيلوي٧ قـــفاوملا

ةرازوـب اـيـجوـغادـيـبـلـل ةـماـعـلا ةــيشتـفملاـب شـــتـفـم
.ةينطولا ةيبرتلا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ربمتبس لوأ نم ءادتبا ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا
اشتــفــم هـــتـــفصب ،بارـــعأ زـــيزـــعـــلا دـــّيسلا ماـــهـــم ،٩١٠2 ةـــــنس
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملاب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ5١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةرازوــــب ماـــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةــــــنس وـــــيلوي٧
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

––––––––––––
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يـــــتآلا نيتّديــــسلا ماــــهم ىـــــهنت ،٠2٠2 ةـــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا
ىلع امهتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ،امهامسا
: دعاقتلا

نيوكتلا ميظنتل ةريدم اهتفصب ،ينامحرلا دبع ةسينوأ–
،هتعباتمو ينهملا

ةيقيبطتلا بيرادتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،نايلع ةميلس–
.بوانتلاو

–––––––––––H–––––––––––
قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ5١ يفخّرؤم يذيفنت موسرم

رـــــــــيدملا ماــــــهم ءاــــــهنإ نـــــــــمضتي ،0202 ةـــــنس وــــــيلوي٧
ةـــــــــينقتلا تازيــــــــــــــــهجتلل ةـــــــينطوـــــــــــــلا ةــــــــــــسسؤمـــلل ماــــــعلا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف ةيجوغاديبلاو
––––––––––––

١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٥١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،دلاوم يلاليج دّيسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا

ةينقتلا تازيهجتلل ةينطولا ةسسؤملل اماع اريدم هتفصب
ىلع هتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا يف ةيجوغاديبلاو
.دعاقتلا
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ةـــــــيلخادلا ةرازوـــــل ةـــــيزــــكرــــملا ةرادإلا ناوــــــنعب -1 “
: ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،تاسارد ريدم ،ميكح ينامحد –

تالصاوملل ةماعلا ةيريدملا يف ةريدم ،ةيضار مودح –
،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةــــــيريدملا يف ةرــــيدم ،ءارــــهزلا ةـــمطاف ةــــبيتر بوـــــبع –
،هتيبذاجو ميلقإلا ةئيهتل ةماعلا

،صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ،دمــحم ينامحد –

قئاثولاو ةنرصعلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ،يلع مقرل –
،فيشرألاو

دراوملل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ،نيدلا رون ةجيع نب –
،ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو ةيرشبلا

تاـــــعامجلل ةـــــماعلا ةــــيريدملا يف رـــــيدم ،دمــحم يرارــــف –
،ةيلحملا

تاّيرحلل ةماعلا ةيريدملا يف ريدم ةبئان ،زانيهش يغاوز –
.ةينوناقلا نوؤشلاو ةماعلا

ةــعباتلا تاـــئيهلاو ةـــيمومعلا تاــــسسؤملا ناوـــــنعب –2
: ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول

: ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا ناونعب *

،ةطرش ديمع ،ىفطصم ةرهش –

،ةطرش ديمع ،ريمس يدواد –

.ةطرش ديمع ،ضاير يماحم –

: ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا ناونعب *

،تاسارد ريدم ،حادود شارق ديقعلا–

.ىربكلا رطاخملل ريدم ةبئان ،ةريخ يعدارب–

ءاــــــيزيفلاو كلـــــفلا مــــلع يف ثــــحبلا زـــــكرـــم ناوـــــنعب *
: ةيضرألا ءايزيفلاو ةيكلفلا

.ثحب ريدم ،دومح يدوجلب–

: ةرادإلل ةينطولا ةسردملا ناونعب *

ثحبلاو قيثوتلا زكرم ريدم ،ذاتسأ ،دمحأ ةسينيخد –
.ةربخلاو

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

وـــينوي81 قـــــفاوملا1441 ماـــــع لاّوـــش62 يفخّرؤـــم رارـــق
ىداــــمج9 يفخّرؤـــــملا رارـــــقلا لّدـــــعي ،0202 ةـــنس

8102 ةـــنس رـــياربف52 قــــــفاوملا9341 ماــــع ةــــيناثلا
ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةــمئاقلا ددـــحي يذـــلا
ةــــصاخلا لــــيلاحتلاو تاــــساردلل يـــنطولا زـــــكرملا
.ةيمنتلاو ناكسلاب

`````````````````````````

81 قفاوملا1441 ماع لاّوش62 يف خّرؤم رارق بجومب
ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس وينوي
ةمئاقلا ددحي يذلا8102 ةنس رياربف52 قفاوملا9341 ماع
تاساردلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا

: يتأي امك ،ةيمنتلاو ناكسلاب ةصاخلا ليلاحتلاو

: ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا ولثمم “

،اسيئر ،ريدم ،ناميلس يدمح –

،اوضع ،ريدم ،ديشر رادح –

،اوضع ،ريدم ،دمـحم يرارف –

.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( ....................... –

–––––––––––H–––––––––––

22 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يفخّرؤم رارق
يفخّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس وينوي
ةنس ربوتكأ6 قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ22
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا5102
رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــمــئادــلا ةــيــعاـــطـــقـــلا
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول يجولونكتلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم رارق بجومب
22 يف خّرؤــــــملا رارــــــــقلا مّمـــــــــــتيو لّدــــــــــعي ،0202 ةـــنس وــــــينوـــي22
ددحي يذلا5102 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا6341 ماعةجحلا يذ
ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
: يتأي امك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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وينوي31 قفاوملا1441 ماع لاّوش12 يف خّرؤم رارق
ماع نابعش7 يفخّرؤــملا رارـــقلا لّدـــعي ،0202 ةـــنس
نــــــمضتملاو8102 ةــــنس لــــيربأ32 قـــــفاوملا٩٣41
.ةيومحلا هايملل ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت

`````````````````````````

31 قفاوملا1441 ماع لاّوش12 يف خّرؤم رارق بجومب
ماـــع ناـــبعش7 يف خّرؤـــملا رارــقلا لّدــــعي ،0202 ةـــنس وــــينوي
ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس ليربأ32 قفاوملا٩٣41
: يتأي امك ،ةيومحلا هايملل ةينقتلا ةنجللا

)ىتح رييغت نودب( .................................................. – “

ةـيـنـطوـلا ةـلاــكوــلــل ماــعــلا رــيدملا ،رــيــبز ناــيــفس دــمـحــم –
،يردن نيدلا رونل افلخ ،ةحايسلا ةيمنتل

.“.......................... )رييغت نودب يقابلا( ..................... –

`````````````````````````H`````````````````````````

ةنس وينوي31 قفاوملا1441 ماع لاّوش12 يفخّرؤم رارق
1441 ماـــــع رــــفص51 يفخّرؤـــــملا رارـــــقلا لّدـــــــعي ،0202
نييــــعت نــــمضتملاو9102 ةــــنس رــــبوتكأ41 قـــــفاوملا
تاـــجاجتحالا ةـــساردب ةــــّفلكملا نـــعطلا ةـــنجل ءاـــضعأ
تاـــسسؤملا لالــــغتساب ةـــصاخلا دوــــقعلاب ةــطبترملا
.اهيّريسم دامتعاو اهفينصتو ةيقدنفلا

`````````````````````````

31 قفاوملا1441 ماع لاّوش12 يف خّرؤم رارق بجومب
1441 ماع رفص51 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس وينوي
ءاــضعأ نييـــعت نـــمضتملاو9102 ةـــنس رــــبوتكأ41 قــــفاوملا

دوقعلاب ةطبترملا تاجاجتحالا ةساردب ةفّلكملا نعطلا ةنجل
دامتعاو اهفينصتو ةيقدنفلا تاسسؤملا لالغتساب ةصاخلا

: يتأي امك ،اهيرّيسم

)ىتح رييغت نودب( ................................................... – “

ةـيـنـطوـلا ةـلاــكوــلــل ماــعــلا رــيدملا ،رــيــبز ناــيــفس دــمـحــم –
،يردن نيدلا رونل افلخ ،ةحايسلا ةيمنتل

.“  ........................ )رييغت نودب يقابلا( ....................... –

نوؤشلاو ةماعلا تاّيرحلل ةماعلا ةيريدملا ةلثمم ىلوتت
يملعلا ثحبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا ةـنـجـلـلا ةـناـمأ ،ةـيـنوـناـقـلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو
.“ ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

وينوي31 قفاوملا1441 ماع لاّوش12 يفخّرؤم رارق
ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس
.ةيقدنفلا عيراشملا تاططخم ةساردب

`````````````````````````

31 قفاوملا1441 ماع لاوش12 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس وينوي
131-0002 مقر يذيفنتلا موسرملا نم4و3 نيتداملا ماكحأل
ةنس وينوي11 قفاوملا1241 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤملا

ةـــــــــساردــب ةــــصتــخملا ةـــنــجــلــلا ةـــــلــيــكشت ددـــــحـــي يذـــــلا0002
ةــنجللا يف ،اـــهلمع ةـــقيرطو ةـــيقدنفلا عـــيراشملا تاــــططخم
: ةيقدنفلا عيراشملا تاططخم ةساردب ةصتخملا

،اسيئر ،ةحايسلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يردن نيدلا رون –

،ريمعتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يدياز لامك –

تاعامجلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،تاليجحلوب ىيحي –
،ةيلحملا

،ةيمومعلا لاغشألاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،كيارب ةليبن –

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ملاغ ةميعن –

ةرازولاب يحايسلا رامثتسالا ريدم ،يبرغ نيمل دمـحم –
،ةحايسلاب ةفّلكملا

ةـيـنـطوـلا ةـلاــكوــلــل ماــعــلا رــيدملا ،رــيــبز ناــيــفس دــمـحــم –
 .ةحايسلا ةيمنتل

٧2 قفاوملا٦٣٤١ ماع بجر8 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٥١٠2 ةنس ليربأ
.ةيقدنفلا عيراشملا تاططخم ةساردب

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا


