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روتسد ىلع قيدصتلا نمضتي ،81٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩ يف خرؤم٤٧-81 مقر يسائر موسرم
...........................................)٤1٠2 ةنس يراراه .ةعجارم ،٩٩٩1 ةنس ربمسيد ،باكلا( تالاصتالل يقيرفإلا داحتالا ةيقافتاو

ةّيميظنتميسارم

ةلودلا ةينازيم تاقفن عيزوت لّدعي ،81٠2 ةنس سرام٤ قفاوملا٩3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٦1 يف خرؤم18-81 مـقر يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................عاطق لك بسح81٠2 ةنسل زيهجتلل
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ةيلاملا ةرازو

يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،٧1٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا٩3٤1 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
ىلع قيدصتلا نمضتي ،٨102 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩ يفخرؤم٤٧-٨1 مقر يسائر موسرم

.)٤102 ةنس يراراه .ةعجارم ،٩٩٩1 ةنس ربمسيد ،باكلا( تالاصتالل يقيرفإلا داحــتالا ةيقافتاو روتسد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم٩-1٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

ةنس يراراه .ةعجارم ،٩٩٩1 ةنس ربمسيد ،باكلا( تالاصتالل يقيرفإلا داحتالا ةيقافتاو روتسد ىلع عالطالا دعبو –
٤1٠2(،

: يتأي ام مسري
يراراه .ةعجارم ،٩٩٩1 ةنس ربمسيد ،باكلا( تالاصتالل يقيرفإلا داحتالا ةيقافتاو روتسد ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
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تالاصتالل يقيرفإلاداحـتالا ةيقافتاو روتسد
)٤102 ةنس يراراه .ةعجارم ،٩٩٩1 ربمسيد ،باكلا(
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.تالاصتالل ةيقيرفإلا لودلا داحتا :ا إ د ا )أ

.تالاصتالل يقيرفإلا داحتالا:ا إ ا )ب

يذلاو ،داحتالل ةيساسألا ةينوناقلا ةادألا:روتسدلا )ج
.داحتالا تاودأ لك هعم قباطتت نأ بجي

.روتسدلا لّمكت داحتالل ةينوناق ةادأ:ةيقافتالا )د

تاودألاو تاــيصوـــتـــلاو حـــئاوـــلـــلا :داحتالا قـــــئاــــــثو )ـه
.رمتؤملا فرط نم ةدمتعملا ةيرادإلاو ةينوناقلا

 :وضع ةلود )و

i( عـــــــــــــّقوـــــــت يـــــــــقـــــــيرـــــــفإلا داــــــــحتالا يف وــــــــضع ةـــــــلود يأ
ّمـــــــضنــــــــت وأ ةـــــــيــــــــقاــــــــفــــــــتالاو روــــــتسدــــــــلا اذـــــــه ىلع قّدـــــــصتو
،اـــــــمــهيلإ

ii( يقيرفإلا داحتالا يف اوضع حبصت ةيقيرفإ ةلود يأ
،روتسدلا اذه ىلإ ّمضنت

iii( يف اوـــــضع تـــــــسيل ىرـــــــخأ ةــــــيقيرفإ ةــــــــــلود يأ
،داـــــحتالا ىلإ ماـــــــمضنا بــــــلـــطــــب مدـــــــقــــتــــت يــــــقــــيرــــفإلا داــــــحتالا

ةـــــــقـــفاوـــم دــــــــعـــب ةـــــــــيـــقاـــفـــتالاو روـــــــتــسدـــلا اذـــــه ىلإ ّمــــــضنــــتو
،داــــــــحتالا ءاــــضعأ يــــــثلث )2/3(

vi( مل اهنكل يقيرفإلا داحتالا يف اوضع دعت مل ةلود يأ
.ةيقافتالاو روتسدلا اذهب لمعلا هنت

 :بستنم وضع )ز

i( تالاصتالا لاـــــجـــــم تاـــــطاشن يف كراشت ةــــــئيــــــه يأ
يف وضع ةلود ىدل اهب فرتعم ،اهب ّمتهت وأ ةيتامولعملا
،داحتالا يف بستنم وضع ةفصب اهلوبق متيو ،داحتالا

ii( تسيلو يقيرفإ دلب يف اهب فرتعم ريغ ةئيه يأ
ةفصب داحتالا ىلإ اهمامضنا نكل ،داحتالا يف اوضع ةلود
)2/3( يثــلــث فرــط نــم هــيـــلـــع ةـــقـــفاوملا تّمت بستـــنـــم وضع
 .داحتالا يف ءاضعألا لودلا

وأ تالحملا وأ تارامعلا وأ ضرألا ةعطق:رقملا )ح
يقـــيرـــفإلا داحتالا اـــهـــلـــمـــعـــتسيو اـــهـــلـــغشي يتـــلا تاـــياــــنــــبــــلا
نيفظوملاو نيبختنملا نيفظوملا تاماقإ اذكو ،تالاصتالل
.داحتالل نييماظنلا نيرخآلا

تامالع لابقتسا وأ ثب وأ لاسرإ لك:تالاصتالا )ط
وأ تايطعم وأ روص وأ تاباتك وأ تاوصأ وأ تاراشإ وأ

ةـــيـــكـــلسالـــلا كالسألا قـــيرـــط نـــع ،عوـــن لـــك نـــم تاـــموــــلــــعــــم
ةــيــئاـــبرـــهـــك ىرـــخأ ةزـــهـــجأ وأ تاـــيرصبـــلا وأ ةـــيـــئاـــبرـــهـــكـــلا

.ةيسيطانغم

ةجابيدلا

لودـــلا تاـــموـــكـــح فرـــط نـــم نيضوـــفملا نيبودـــنملا ّنإ
يف نيعــــمــــتــــجملا ،تالاصتالــــل يقــــيرــــفإلا داحتالا يف ءاضعألا
٧ و٦ يف ،ايقيرفإ بونج ،نوات بيكب ةيداع ريغ ةرود
ةنس ويلوي٠1و٩ يموي يراراهبو ،٩٩٩1 ةنس ربمسيد
٤1٠2،

لجأ نم تالاصتالل ةيساسألا ةيمهألاب مهنم ايعو –
ةــيــعاــمــتــجالاو ةـــيداصتـــقالا ةـــيـــمـــنـــتـــلاو مـــلسلا ىلع ظاـــفحلا

،ةقطنملل ةيفاقثلاو

اميف ايقيرفإ حلاصم نامض ةرورضب مهنم ايعوو –
اـهـعـبــطــي ةدــيدــج ةــيملاــع ةــئيــب لــظ يف تالاصتالاــب قــلــعــتــي

،داصتقالا ةملوعو عاطقلا ريرحت

يــــــقيرفإلا داــــــــحتالا ةــــــــلكيه ةداـــــعإ ةرورـــــــــضبايعوو –
يــــــملاعلا قاــــــــيسلا عــــــــم هـــــــــفييكت لــــــجأ نـــــــم تالاــــــــصتالل
تاــــــيدحت عــــــفر لـــــــجأ نــــــــم هــــــتــيـــــــــــلاـــــــــــعــــــــــــف ةداــــــــيزو دــــــــيدجلا
،ةـــــــــثلاثلا ةـــــيفلألا

يف نواعتلا زيزعت يف ءاضعألا لودلا ةدارإب ايعوو –
يف ةيقيرفإلا ةراقلا جامدإ قيقحت لجأ نم تالاصتالا لاجم
،يملاعلا تامولعملا عمتجم

: ةرورضب مهنم ةعانقو –

ةقسنم ةفصب تالاصتالا تامدخو تاكبش ريوطت –
،ةلماكتمو ةططخمو

دصق ايقيرفإ يف تالاصتالل عيرسلا روطتلا ةيقرت –
لودــلا نيب ماــتــلا طــبرــلا اذــكو ،ةــلـــماش ةـــمدخل جوـــلو قـــيـــقحت

،ةيلاعفو ةيلعف رثكألا ةقيرطلاب

ريوطت ططخم يف صاخلا عاطقلا يلماعتم جامدإ –
،ايقيرفإ يف تالاصتالا

: يتأي ام ىلع اوقفتا دق

لوألا لصفلا

ةيساسأ ماكحأ

ىلوألا ةداملا

تافيرعت
داحتالل ةيساسألاو ةينوناقلا تاودألا موهفم بجومب

ىنعم اهركذ يتآلا تاحلطصملا ذختت ،تالاصتالل يقيرفإلا
: اهل ةبحاصملا فيراعتلا
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مـيـظـنـت رـطأو تاساـيس داـمـتـعاو رــيوــطــتو ةــيــقرــت )أ
،ايقيرفإل تالاصتالا لاجم يف ةمئالم

،تالاصتالا ريوطت ليومت ةيقرت )ب

تاـــموـــلـــعملا عـــمـــتـــجـــم رـــيوــــطــــتــــل جمارــــب ةــــيــــقرــــت )ج
،يقيرفإلا

اوـمـن لـقألا ةــيــقــيرــفإلا لودــلــل ةصاــخ جمارــب ةــيــقرــت )د
،ةيفيرلا تالاصتالا ريوطتو

لاصتالا لاجم يف ةيرشبلا دراوملا ريوطت ةيقرت )ـه
،يتامولعملا

،اهتيقرتو يتامولعملا لاصتالا تاعانص ءاشنإ )و

دنع ءاضعألا لودلا تايجيتارتساو فقاوم قيسنت )ز
،اهلالخو ةيلودلا تاعامتجالل ريضحتلا

عـــيراشملا لاـــجـــم يف يوــــهجلا قــــيسنــــتــــلا ةــــيــــقرــــت )ح
تازـــيـــهـــجـــتـــلا داـــمـــتـــعاو ةـــفاضملا ةـــمــــيــــقــــلا تاذ تاــــمدخلاو
،تاريعستلا ماجسناو ةينقتلا ريياعملاو

ءاضعألاو ءاضعألا لودلا تايلمع قيسنت ةلواحم )ط
،تالاصتالا لاجم يف نيبستنملا

نيبو ءاضعألا لودلا نيب ةكارشلاو نواعتلا عيجشت )ي
،نيبستنملا ءاضعألاو ءاضعألا لودلا

تارــبخلاو تاـــموـــلـــعملا لداـــبـــت عـــيـــجشتو ةـــيـــقرـــت )ك
ةحلصمل يتامولعملا لاصتالاب ةلصلا تاذ ايجولونكتلاو
،نيبستنملا ءاضعألا عيمجو ءاضعألا لودلا عيمج

يتامولعملا لاصتالا لاجم يف تاسارد ةرشابم )ل
،نيبستنملا ءاضعألاو ءاضعألا لودلا ةحلصمل

،هالــــــعأ رـــــــكذت مــــــل يـــــتلا تاـــــطاشنلا لـــــك ةرـــــشابم )م
ةــــــــــيؤر قـــــــيــــــــــــقحت ىلع دــــــــــــعاست نأ اــــــهــــــــــــنأش نــــــم يـــــــتــــــــــــلاو
.داـــــــحتالا ماــــــــهمو

٤ ةداملا

داحــتالا ليكشت

نيبستنملا ءاضعألاو ءاضعألا لودلا نم داحتالا نوكتي
.)تافيرعت( ىلوألا ةداملا يف ددحم وه امك

٥ ةداملا

داحــتالا رقم

وغنوكلا ةيروهمج ،اساشنيكب داحتالا رقم نوكي .1
.ةيطارقميدلا

صخرملاو هب فرتعملا صخشلا  : يعرشلا لثمملا )ي
لـــيـــثمت لـــجأ نـــم نيضوـــفملا نيبودـــنملا رمتؤم لـــبـــق نـــم هــــل
.داحتالا

.ةيقيرفإلا ةراقلا  : ةقطنملا )ك

امك ةيقيرفإلا ةراقلل )٥( ةسمخلا ميلاقألا  : ميلقإلا )ل
.ةيقافتالا نم لوألا قحلملا يف ةددحم يه

دلب ةموكح فرط نم ةنّيعم تالاصتا ةئيه  : ةرادإلا )م
نــم لــك يف اــهــيــلــع صوصنملا تاــمازــتــلالا ذــيــفــنــت لـــجأ نـــم
.داحتالا ةيقافتاو روتسد

ةطلسلا لبق نم نيثوعبملا نيلثمملا لك  : دفولا )ن
وأ رمتؤم يف ةـــــكراشملا لــــــجأ نــــــم وضع ةــــــلودــــــل ةصتــــــخملا
.دحاو توص دفو لكل ،داحتالا همّظني عامتجا

وــــــــعدـــــــــــــــم وأ هـــــل صــــــخرـــــــــــــــم صـــــخش  : ظــــــحالـــــــــــــــم )س
عاــــــمـــــــتـــــــجا وأ رــــــمتؤم يف ةــــــيراشتسا ةـــــفصب ةــــــكراشمــــــــلــــــــل
يف قــــحلا هــــــل نوــــــكــــــــي نأ نود داــــحتالا قرــــط نــــم مـــــــــــــّظـــــــــنـــــــــم
.تيوصتلا

نم ءزج رييغت وأ فذح نع مجان ليدعت لك  : ليدعت )ع
.ةدام

يــــــساسألا ماـــــــظنلا  : نيـــــناوقلاو يــــــساسألا ماـــــظنلا )ف
ةــــيـــقاـــفـــتاو روـــــتسد يـــــــــــف اــــــهـــيـــلـــع صوـــــصنملا نيـــــناوـــقـــلاو
.داـــــــــحتالا

2 ةداملا

داحــتالا سيسأت

تالاـــــصتالـــــــل يـــــــقـــــــيرـــــــفإلا داـــــــحتالا ســـــــيسأت ّمت دـــــــقـــــــل
ةرودـــــــــــلا لالـــــــــــخ ”داـــــــحتالا“ يــــــــتأي اــــــــــــمـــــــــــــيــــــــــــــف ىـــــــــــــــــــــــــــّمسملا
نيـــــضوفملا نيـــــبودنملا رـــــــمتؤمل )٤( ةـــــــعبارلا ةــــــيئانثتسالا
٩٩٩1 ةـــــنس رــــــبمسيد٧ يف تالاــــــصتالل يــــــقيرفإلا داـــــــحتالل

مت يذــــــلا تالاــــــصتالــــــل ةــــــيــــــقــــــيرــــــفإلا لودــــــلا داــــــحتال اـــــفــــــلـــــــخ
ءاسؤر رمتؤمل )21( ةرشع ةيناثلا ةرودلا لالـــــــــخ هـــــسيسأت
دـقـعـنـمـلا ةـيـقـيرـفإلا ةدـحوــــــلا ةــــــمـظـنـم تاـــــــموـــــــكـــــــحو لودـــــــلا

ةـــــئيه اـــــهتفصب ،٧٧٩1 ةــــنس رــــــبمسيد٧ يف اــــباـبأ ســـــيدأـب
يف ةصصخـتـم ةـيـقـيرـفإلا ةدـحوـلا ةـمـظــنمل ةــعــباــت ةصتــخــم
.تالاصتالا لاجم

٣ ةداملا

داحــتالا فادهأ

: يتأي اميف داحتالا فادهأ لثمتت
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حنمت نأ ،رقملا اهيف دجوي يتلا ريغ اوضع ةلود نكمي
نيتيداع نيتيلاتتم نيترود ىدعتت ال ةدمل رقملا ناضتحا

يف ةددحملا طورشلـــل اــــقــــبــــط نيضوــــفملا نيبودــــنملا رمتؤمل
.ةيقافتالا

،ةتقؤم ةفصب ،نضتحت نأ اوضع ةلود يأ نكمي .2
يف ةددحملا طورشلا قفو ،ةرورضلا تضتقا اذإ ،داحتالا رقم
.ةيقافتالا

ريسفت متيس ةيقافتالاو روتسدلا موهفم بجومب .3
يذلا تقؤملا رقملل ةراشإ اهنأ ىلع داحتالا رقم ىلإ ةراشإلا

.ةداملا هذه نم2 ةرقفلل اقبط ،وضع ةلود هنضتحت

٦ ةداملا
داحــتالل ةيمسّرلا تاغللا

ةـيزـيـلـجـنإلاو ةـيـبرــعــلا يه داحتالــل ةــّيــمسّرــلا تاــغــلــلا
.ةيسنرفلاو

يناثلا لصفلا
داحــتالا ةلكيه

٧ ةداملا
داحــتالا تائيه

: يتأي اميف داحتالا تائيه لثمتت

،نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم . أ

،ةرادإلا سلجم . ب

،ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملا . ج

.ةماعلا ةنامألا . د

٨ ةداملا
نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم

ىعدي يذلا ،نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم ربتعي .1
نم لكشتيو .داحتالل ايلعلا ةئيهلا ،”رمتؤملا“ يتأي اميف
اــهسأرــي ةــيـــمسر ةـــفصب نـــيدـــمـــتـــعملا ءاضعألا لودـــلا دوـــفو
نّيعم ضوفم بودنم يأ وأ تالاصتالاب نوفلكملا ءارزولا

 .ءاضعألا لودلا فرط نم

ةرود يف تاوــــــــــنس )٤( عــبرأ لـــك رمتؤملا عـــمـــتـــجـــي .2
نم بلطب ةيئانثتسا ةرود يف رمتؤملا عمتجي امك .ةيداع
)2/3( يثلث ةقفاوم ةطيرش ،وضع ةلود وأ ةرادإلا سلجم
.ءاضعألا

يف دقعني نأ نكمي امك .داحتالا رقمب رمتؤملا دقعني .3
.ةيقافتالا ماكحأل اقبط ،ىرخأ وضع ةلود

: يتأي امب رمتؤملا موقي .٤

،ايرورض كلذ ىأر اذإ ةيقافتالاو روتسدلا ةعجارم )أ

داحتالا ىلع بجــــي يتــــلا ةــــماــــعــــلا ةساــــيسلا دــــيدحت )ب
3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا هفادهأ قيقحت لجأ نم اهعابـتا

،روتسدلا نم

جمانربو يجيتارتسالا ططخملا دامتعاو ةسارد )ج
ةينازيملا فقس ديدحتو ،داحتالا تاباسح اذكو تاطاشنلا
،)تاونس٤( ةيعابرلا

ديدحتو داحتالا ةينازيم يف ةمهاسملا أدبم دامتعا )د
،ءاضعألا لودلا تامهاسم لودج

،ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا )ـه

هبترم ىلع ةقداصملاو داحتالل ماعلا نيمألا باختنا )و
،ىرخألا ةمدخلا طورشو هتاوالعو

يفظوم دادعت ديدحتو ةماعلا ةنامألا ةلكيه دادعإ )ز
يمدختسم فيظوت لجأ نم ةماع تاهيجوت ءاطعإو داحتالا
،كلذ رمألا ىضتقا اذإ ،داحتالا

روــجألا مــّلسو ةــيدــعاــقــلا ةــيساسألا روــجألا داـــمـــتـــعا )ح
،داحتالا يمدختسم لكب ةصاخلا دعاقتلاو تاوالعلا ماظنو
،ىرخألا ةمدخلا طورش اذكو

نيفظوملل يساسألا نوناقلاو يلاملا ماظنلا دامتعا )ط
تاــطاشن اــهــل عضخــت يتــلا ماـــكـــحألا ةـــفاـــك اذـــكو ،ةـــمـــظـــنألاو
،داحتالا

فارطألاو داحتالا نيب ةمربملا تاقافتالا ةعجارم )ي
مربم قافتا لك لوح يأرلا ءادبإو ،رمألا ىضتقا اذإ ،ىرخألا

،ةرادإلا سلجمل ةتقؤملا ةقفاوملا دعب ماعلا نيمألا لبق نم
،ةرادإلا سلجم لبق نم ةتقؤم ةفصب دمتعم قافتا لك لوحو
فارطأ عم ديدج قافتا يأ ماربإ صخي اميف رارقلا ذاختاو
،ىرخأ

ذنم ةرادإلا سلجم تاطاشن لوح ريرقتلا ةسارد )ك
ةنجل لك تارارقو حئاول عيراشمو ريراقت اذكو ،رمتؤم رخآ

،ةياغلا هذه لجأ نم رمتؤملا لبق نم اهسيسأت مت

يذلاو ،رمتؤملل ةيداعلا ةرودلا ءارجإ ناكم ديدحت )ل
،ةرادإلا سلجم ةردابمل اهترتف ديدحت كرتي

ةرود لك ةياهن عم ةيئاهنلا لاغشألا ريرقت دامتعا )م
.يقيرفإلا داحتالا اذكو ءاضعألا لودلا ةفاك ىلإ اهعفرو

٩ ةداملا
ةرادإلا سلجم

يـتأـي اــــــــمــــــــيـف ىـــــــــّمـسـمـلا ةرادإلا سلـجـــــــــم لـكـشـتـي .1
)٤( عــــبرأ ةدمل نيبــــخــــتــــنملا ءاضعألا لودــــلا نـــــم “سلـــــجملا“

عـــيزوـــتـــلا راـــبـــتـــعالا نيعـــب اذـــخأ ،رمتؤملا لـــبـــق نـــم تاوــــنس
،ةيقيرفإلا ةراقلل ةيعرفلا قطانملا نيب دعاقملل يواستملا
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حــــمست يتــــلا تاــــيــــجــــيــــتارــــتسالاو فادــــهألا دـــــيدحت )و
ىلع تالاصتالا لاــــجــــم يف نزاوــــتــــم روــــطــــت ىلإ لصوــــتــــلاــــب
لودلاب ىّمسي امل ةيولوألا حنم ةاعارم عم ،يراقلا ديعصلا
،اومن لقألا

ةقلعتملا لئاسملا يف رظنلل ىدتنم ةباثمب نوكي نأ )ز
لــئاسملا اذــكو ،ةـــمـــظـــنألاو ماـــهملاو مـــيـــظـــنـــتـــلاو ةساـــيسلاـــب
عـيرسلا عسوـتـلاو رـيوـطـتــلــل ةــيرورضلا ةــيــلاملاو ةــيــنــقــتــلا
،ةراقلا ربع تالاصتالل

عــيراشملا داـــمـــتـــعاو ،لـــمـــعـــلا قرـــف رـــيراـــقـــت ةسارد )ح
وأ اـهـلــيدــعــت وأ رــيراــقــتــلا هذــه اــهــيوــتحت يتــلا تاــيصوــتــلاو
،اهضفر

فرــــط نـــــم حرـــــتـقملا لــــمــعــــــلا جــــماــــــنرــــــب داــــمــــــتــــــعا )ط
دراوـم ةــيدودــحــم راــبــتــعالا نيعــب اذــخأ ،يراشتسالا قــيرــفــلا
،داحتالا

راــــثآلاو لاــــجــــعــــتسالا تالاـــــحو تاـــــيوـــــلوألا دـــــيدحت )ي
ماهملا زاجنإ لجأ نم يرورضلا تقولاو ةردقملا ةيلاملا
،لمعلا قرف ىلإ ةلكوملا

ىلع ءاقبإلا ةرورض صـــــخي اـــميف رارـــقلا ذاـــختا )ك
لئاسملا ديدحتو ،اهئاشنإ وأ اهماهم ءاهنإ وأ لمعلا قرف
لــماوــعــلا لــك راــبـــتـــعالا نيعـــب اذـــخأ ،اـــهـــتسارد يغـــبـــنـــي يتـــلا
،ةمئالملا

لودلا ّمهت يتلا لئاسملا ،ناكمإلا دودح يف ،عمج )ل
قرــفــلا لــمـــع يف اـــهـــتـــكراشم لـــيـــهست لـــجأ نـــم ،اوـــمـــن لـــقألا
،هالعأ ةروكذملا

تاعاطقلا يريدم ريرقت ىلع ةقداصملاو ةسارد )م
نيعاطقلا فرط نم اهتلوازم تمت يتلا تاطاشنلاب ةقلعتملا

،رمتؤم رخآ ذنم

لــــــــــئاسملا لوـــــــــح ســــــــلــــجــــمــــلــــل تاـــــــيصوــــت ميدـــــقـــــت )ن
تارـــــــمتؤملا لاـــــمــــعأ لودـــــــــج يف اـــــهــــجاردإ يـــــــــغــــبــــنـــــي يـــــــتـــــلا
،ةــــــلبقملا

بسح ،ضئارــع وأ تاـــمـــيـــلـــعـــت هـــتارارـــق عـــم جاردإ )س
داحتالا تاعاطق يريدم ىلإو ماعلا نيمألا ىلإ ةهجوم ،ةلاحلا

.داحتالل نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم اذكو

11 ةداملا

ةماعلا ةنامألا

نم بختنم ماع نيمأ فرط نم ةماعلا ةنامألا رّيست.1
ةرــم هـــتدـــهـــع ددجتو .تاوـــنس )٤( عــبرأ ةدــهــعــل رمتؤملا لـــبـــق
.ةدحاو

نكميو .ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم لبق نم ةددحم يه امك
.ءاضعألا ءالؤه باختنا ةداعإ

سلجملاب ادعقم لغشي اصخش ،وضع ةلود لك ّنيعت .2
.رثكأ وأ دحاو دعاسمب ،ءاضتقالا دنع ،ةناعتسالا هنكميو

يف اــهــيــلــع صوصنملا روــغشلا تالاــح ءاــنــثــتساـــب .3
ىدــل دــعــقــم لــغشل نوــنــّيــعملا صاــخشألا لــمــكــي ،ةـــيـــقاـــفـــتالا
نم سلجملل ددج ءاضعأ باختنا ةياغ ىلإ مهتدهع سلجملا

.لبقملا رمتؤملا فرط

داحتالا رقمب ةنسلا يف ةرم هتاسلج سلجملا دقعي .٤
ةلود نم ةوعدب ،سلجملا نكمي هنأ ريغ .ةيداع ةرود يف

نكمي امك .وضعلا ةلودلا هذه ميلقإ يف عمتجي نأ ،وضع
يثلث ةيبلغأ ةقفاوم دعب ةيئانثتسا تارود دقع سلجملا
.هئاضعأ )2/3(

،رمتؤملا تارود نيب ام ةرتفلا يف ،سلجملا نوكي .٥
ةلوخملا تايحالصلا دودح يف ،داحتالا يف رارقلا ذاختا ةئيه
.رمتؤملا لبق نم هيلإ

: يتأي امب سلجملا موقي .٦

رـيــيستــل ،ةــماــع ةــفصب ،ةــعــبــتملا ةساــيسلا هــيــجوــت )أ
،داحتالا

يف داحتالا تاــطاشن قـــيسنـــتو ةـــبـــقارـــمو رـــيـــيست )ب
،اهريغو ةيرادإلاو ةينقتلاو ةيلاملا تالاجملا

ذيفنت ليهست لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا ةفاك ذاختا )ج
اذك و ،ءاضعألا لودلا لبق نم ةيقافتالاو روتسدلا اذه ماكحأ

،داحتالا تارارقو ةمظنأ فلتخم

نواــعــتــلا ناــمض لــجأ نــم يلودــلا نواــعــتـــلا عـــيـــجشت )د
.داحتالا يف ءاضعألا لودلا نيب ،ةحاتملا لئاسولا لكب ،ينقتلا

01 ةداملا
ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملا

: لجأ نم ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملا عمتجي

تالاصتالاــــــب ةــــــقــــــلــــــعــــــتملا ةصاخلا لـــــــئاسملا ةسارد )أ
،تالاصتالا ريوطتو سييقتلاو ةيويدارلا

،رمتؤملا صاصتخا نم ىرخأ لئاسم يأ ةسارد )ب

لامعألا لودج يف ةجردملا عيضاوملا ةفاك ةجلاعم )ج
،ةيقافتالا نم2 ةداملا ماكحأل اقبط سلجملا لبق نم دمتعملا

دــــيدحت لــــجأ نــــم لــــمــــع تاــــهــــيــــجوــــتو جمارــــب دادـــــعإ )د
،تالاصتالا ريوطتب ةقلعتملا تايولوألاو لئاسملا

،نيعاطقلاب صاخلا لمعلا جمانربل هيجوت ءاطعإ )ـه
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ثلاثلا لصفلا
هتاودأو داحــتالل يساسألا ماظنلا

٣1 ةداملا
داحــتالل يساسألا ماظنلا

ةــــــيصخش تاذ ةـــــيلود ةــــــيموكح ةـــــمظنم داــــحتالا.1
ةـفاـكـب عـتــمــتــت اــمــك .نيتــيــلود ةــيــنوــناــق ةردــقو ةــيــنوــناــقــلا
لودـلا اـهـحـنمتو .اـهـفادـهأ قــيــقــحــتــل ةــيرورضلا تاــيــحالصلا
نم اهنيكمتل تاناصحلاو تازايتمالا اهميلقإ ىلع ءاضعألا

.لماك وحن ىلع اهفادهأ قيقحت

نضتحت يتلا ةلودلا ةموكح عم ماعلا نيمألا مربي.2
يساسألا ماــظــنــلا ددـــحـــي اـــقاـــفـــتا اـــهـــيضارأ ىلع داحتالا رـــقـــم
ةحونمملاو اهب فرتعملا تاناصحلاو تازايتمالاو داحتالل
.سلجملا ةقفاوم دعب داحتالل

داحتالل اهب فرتعملا تاناصحلاو تازايتمالا قبطت.3
هذه يبودنم اذكو داحتالا تاعامتجاو تارمتؤم ىلع كلذك
.تاعامتجالاو تارمتؤملا

٤1 ةداملا
داحــتالا تاودأ

: يه داحتالا تاودأ.1

،روتسدلا اذه )أ

،ةيقافتالا )ب

.ةيرادإلا ةمظنألا )ج

مّمـتيو .داحتالل ةيساسألا ةادألا وه روتسدلا اذه.2
.ةيقافتالا ُماكحأ روتسدلا َماكحأ

ةمظنألا ةيقافتالا ماكحأو روتسدلا اذه َماكحأ مّمـتي.3
.ةيرادإلا

: يه ةيساسألا ةيرادإلا ةمظنألا.٤

،داحتالا تائيهل ةيلخادلا ةمظنألا )أ

،داحتالل يلاملا ماظنلا )ب

،نيمدختسملا ماظنو يساسألا نوناقلا )ج

 .ةيمهألا سفن رمتؤملا اهيلوي ىرخأ ةادأ لك )د

ماكحأو روتسدلا ماكحأ نيب فالتخا دوجو ةلاح يف.٥
يفو .روتسدلا ماكحأ دوست ،ةيرادإلا ةمظنألا وأ ةيقافتالا

ةـمـظـنألا ماـكـحأو ةـيـقاــفــتالا ماــكــحأ نيب فالــتــخا دوــجو ةــلاــح
.ةيقافتالا ماكحأ دوست ،ةيرادإلا

٥1 ةداملا
داحــتالا يف ءاضعألا لودلل ةيدايسلا قوقحلا

لاح يأب ،سمت نأ ةيقافتالاو روتسدلا ماكحأ نكمي ال
سمي ال امك .ءاضعألا لودلل ةينطولا ةدايسلاب ،لاوحألا نم

: ماعلا نيمألا.2

ناــــمض دصق ادــــيــــفــــم هرـــــبـــــتـــــعـــــي ءارـــــجإ يأ ذـــــخـــــتـــــي )أ
مامأ الوؤسم ربتعي .داحتالا دراومل يداصتقالا لامعتسالا
يلاملاو يرادإلا رــــيــــيستــــلا تاــــيــــلــــمـــــع ةـــــفاـــــك ىلع سلـــــجملا

،داحتالل ينقتلاو

،داحتالل يعرشلا لثمملا ربتعي )ب

ةصاخلا تاـــبــــيــــترــــتــــلــــل يعرشلا عــــيدوــــلا رــــبــــتــــعــــي )ج
.روتسدلا يف اهيلع صوصنملا

سلجملل عامتجا لوأ دنع هماهم ماعلا نيمألا رشابي.3
.رمتؤملا فرط نم هباختنا يلي

عـــجارـــمو تاـــعاـــطـــقـــلا ورـــيدـــم ماـــعـــلا نيمألا دـــعاسي.٤
.يلخاد تاباسح

ماـــعـــلا نيمألا ىلع بجـــي ،مـــهـــماــــهــــم ةــــيدأت راــــطإ يف.٥
وأ اوبلطي ّالأ داحتالا يمدختسم اذكو تاعاطقلا يريدمو
نع ةيبنجأ ىرخأ ةطلس وأ ةموكح يأ نم ةميلعت يأ اولبقي
عم ىشامتي ال لعف لك نع عانتمالا مهيلع بجي امك .داحتالا

.مهماهم ةعيبط

طغض يأ ةسرامم نع ءاضعألا لودلا عنتمت نأ بجي.٦
يمدـــخـــتسم يقاـــبو نيبـــخـــتــــنملا نيفــــظوملا ىلع رــــيــــثأت وأ
.مهماهمل مهتيدأت راطإ يف داحتالا

انيمأ اهنم نطاوم بختنا وضع ةلود يأ ىلع بجي.٧
لالخ ىرخأ ماهم يف هنييعت ،ناكمإلا ردق ،بنجتت نأ ،اماع
.هتدهع

نورخآلا نويماظنلا نوفظوملاو ماعلا نيمألا عتمتي.8
.نييلود نيفظوم ةفصب ةماعلا ةنامألا يف

نيمألا نم لك عتمتي ،داحتالا ءاضعأ لود ةفاك يف.٩
اذكو ءاربخلاو ةماعلا ةنامألا يف نيرخآلا نيفظوملاو ماعلا
تازاـــيـــتـــمالاـــب مـــهـــتـــمـــهـــم ةدــــم لالــــخ ،نيصاخلا نيثوــــعــــبملا

.داحتالل اهب فرتعملا تاناصحلاو

،لمعلا طورش ديدحتو نيمدختسملا فيظوت لالخ.٠1
ةيلاعفلا نم ةيلاع ةجرد نامضل ريبك مامتها ىلوي نأ بجي
ىلع نيمدختسملا فيظوت متيو .داحتالل ةهازنلاو ةءافكلاو
.ناكمإلا ردقب عساو يفارغج ساسأ

يساسألا نوناقلاب صاخ صن صيصخت متيس.11
.نيمدختسملا ماظنو داحتالل

21 ةداملا
ةمئادلا ريغ تائيهلا

اــهارــي ةــمــئاد رــيــغ تاـــئيـــه ءاشنإ ةـــيـــحالص رمتؤمـــلـــل
دعاوقلا دادعإب موقيو ،داحتالا فادهأ قيقحت لجأ نم ةيرورض

.اهساسأ ىلع اهتاطاشن تائيهلا هذه مّظنت يتلا
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ةماعلا ةنامألا ىدل ،لاجآلا برقأ يفو ةيسامولبدلا ةانقلا
.ءاضعألا لودلا ةفاك راعشإب موقت يتلا داحتالل

خيرات نم ءادتباو ،)2( نيتنسب ردقت ةرتف لالخ.3
ةموكح لك عتمتت ،ذيفنتلا زّيح ةيقافتالاو روتسدلا لوخد
لودلل ةيقافتالاو روتسدلا اهحنمي يتلا قوقحلاب ةعّقوم
طورشلا قفو قيدصتلا ةقيثو عدوت مل اذإ ىتح ،ءاضعألا
.ةيقافتالاو روتسدلا يف اهيلع صوصنملا

مل وضع دلب لك دقفي ،)2( نيتنسلا ةدم ءاضقنا دعب.٤
تاعامتجا لالخ تيوصتلا يف هقح قيدصتلا قئاثو عدوي
.داحتالا تائيه

٨1 ةداملا
ةيقافتالاو روتسدلا ىلإ مامضنالا

مل ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم يف اوضع ةلود يأ نكمي.1
يأ يف اهيلإ ّمضني نأ ،ةيقافتالاو روتسدلا اذه ىلع عّقوي
.تقو

ةيقافتالاو روتسدلا اذه ىلع عّقوت مل ةلود يأ نكمي.2
ّمضنت نأ ،ةقباسلا تايقافتالا نم ةدحاو داحتالاب اهطبرت
ظفتحت ،ايئاهن ذيفنتلا زّيح روتسدلا اذه لوخد دعبو .امهيلإ

مل ام ،تيوصتلا يف اهّقح دقفت اهنأ ّالإ اهتيوضعب ةلودلا هذه
.اهب ةصاخلا قيدصتلا ةقيثو عاديإ متي

ربع داحتالل ماعلا نيمألا ىلإ مامضنالا ةقيثو لسرت.3
خـيراـت نـم ءادـتـبا اــهــلوــعــفــم يرسيو .ةــيساــموــلــبدــلا ةاــنــقــلا
راعشإب ماعلا نيمألا موقي .كلذ فالخ ىلع صني مل ام اهعاديإ
امهنم ةدحاو لكل لسريو ،مامضنالا اذهب ءاضعألا لودلا ةفاك
.ةقيثولا نم لصألا قبط ةخسن

٩1 ةداملا
داحــتالل ةيلخادلا ةمظنألا

لك دمتعي ،ةداملا هذه نم2 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم .1
.هب صاخلا يلخادلا ماظنلا عامتجا لك وأ رمتؤم

رمتؤملا فرط نم دمتعملا يلخادلا ماظنلا ىقبي.2
نم هليدعت وأ هرييغت متي ىتح لوعفملا يراس عامتجالاو
.يلاتلا عامتجالا وأ رمتؤملا فرط

02 ةداملا

تيوصتلا يف قحلا نادقفو ةيوضعلا قيلعت

اهتابجاوب مزتلت ال وضع ةلود يأ قيلعتلاب بقاعت.1
.ةيقافتالا اهيلع صنت يتلا طورشلاو تالاحلا يف

يف اهّقح دقفت نأ داحتالا يف وضع ةلود يأ نكمي.2
.ةيقافتالا يف ةددحملا طورشلاو تالاحلا يف تيوصتلا

لودلا قوقحب ةيقافتالاو روتسدلا اذه ماكحأ نم مكح يأ
تاــكــبشل ينوــناــقـــلا راـــطإلا مـــيـــظـــنـــتو رـــيوـــطـــت يف ءاضعألا

.تالاصتالا تامدخو

٦1 ةداملا
نيبستنملا ءاضعألاو ءاضعألا لودلا تابجاوو قوقح

: يف قحلا وضع ةلود لكل.1

تاـــــــعاــــــــمــــــــتــــــــجاو تاــــــــطاشن لــــــــك يف ةــــــــكراشملا )أ
،داحتالا تارمتؤمو

ةرادإ ســـــلجم يف بـــــــــختنُي نأو بـــــختنَي نأ )ب
،روتسدلا اذه نم8 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،داحتالا

بصاــنملا يف اوــبــخــتــنــُيــل نيحشرــتملا حارـــتـــقا )ج
.داحتالل ةيمسّرلا

ظفتحي ،روتسدلا اذه نم٠2 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم.2
: يف تيوصتلا قحب وضع دلب لك

،نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم )أ

اوضع ةينعملا ةلودلا تناك اذإ ،ةرادإلا سلجم )ب
،ةرادإلا سلجم يف

،ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملا )ج

،داحتالل ىرخألا تاعامتجالا لك )د

تيوصتـــلا اـــهـــيـــف نوـــكــــي ىرــــخأ ةــــبساــــنــــم لــــك )ـه
.ةلسارملاب

: يف قحلا بستنم وضع لكل.3

،داحتالا تاطاشن يف ةكراشملا )أ

تاعامتجا لالخ تيوصتلاو ةيفاولا ةكراشملا )ب
نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم تاعامتجا ءانثتساب ،داحتالا

،ةرادإلا سلجمو

رمتؤم تاعامتجا يف ظحالم ةفصب ةكراشملا )ج
اذـه نــم٤ ةداملا ماـــكـــحأ ةاـــعارـــم عـــم ،نيضوـــفملا نيبودـــنملا
،روتسدلا

بئاـــن وأ سيــــئر ةــــفصب نــــَّيــــعــــُي نأو نــــِّيــــعــــُي نأ )د
٠1 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملا سيئر
.روتسدلا اذه نم

٧1 ةداملا

ةيقافتالاو روتسدلا ىلع قيدصتلا

فرط نم ةيقافتالاو روتسدلا ىلع قيدصتلا متي.1
.ةدحاو قيدصتلا ةقيثو .ةعّقوملا تاموكحلا نم لك

وأ روـــــتسدـــــلا ىلع قـــــيدصتـــــلا قـــــئاـــــثو عادــيإ مـــــتـــــي.2
ربع ،داحتالل ىرخألا قئاثولا دامتعا تاودأ وأ ،ةيقافتالا



٤1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٦1
11م٨102 ةنس سرام٤

دمتعملا تاكارتشالا مّلس بسح ،سلجملا فرط نم ةددحملا
.نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم لبق نم

٦2 ةداملا
ةيدقنلا تابوعصلا

ةلودلا ةموكح موقت ،ةيدقن تابوعص دوجو ةلاح يف
ةــــمزالــــلا لاوــــمألا عــــفدــــب داحتالا رــــقــــم نضتحت يتــــلا وضعـــــلا
هذه ضيوعت راظتنا يف ،هتينازيم ذيفنت لجأ نم داحتالل
.داحتالا فرط نم لاومألا

٧2 ةداملا
ثحبلا فيلاكت

)ءاضعأ( وضع يأ )ءاضعأ( وضع ةلود مايق ةلاح يف
تاـقـفـنـلا ّنإف ،داحتالا ةدعاسمب ثاحبأ ةرشابمب بستنم
وضعلا ةلودلا هذه قتاع ىـلـع عـقـت ثاـحـبألا هذـه نـع ةـمـجاـنـلا
.بستنملا )ءاضعألا( وضعلا وأ )ءاضعألا(

٨2 ةداملا
داحــتالل يلاملا ماظنلا

ماــــكــــحأل اــــقــــبــــط داحتالــــل يلاملا ماـــــظـــــنـــــلا رشن مـــــتـــــيس
.ةيقافتالا

٩2 ةداملا
داحــتالا ةلمعو تاباسح

فرط نم ةصصخملا ةلمعلاب داحتالا تاباسح كسمت
.ةرادإلا سلجم

0٣ ةداملا
ءافعإلا

.)٤1٠2 ةنس يراراه( ىغلم

سماخلا لصفلا
ةفلتخم ماكحأ

1٣ ةداملا
 يقيرفإلا داحــتالا عم داحــتالا تاقالع

لاجم يف يقيرفإلا داحتالل ةصصختم ةئيه هتفصب
داحتالا عم ةزيمتم تاقالعب عتمتي داحتالا ّنإف ،تالاصتالا
.نيتمظنملا نيب هب لومعملا قافتالل اقبط يقيرفإلا

2٣ ةداملا
 ىرخألا ةيلودلا تامظنملا عم داحــتالا تاقالع

ةيقيرفإلا لودلا نيب ام نواعتلا عيجشت لجأ نم .1
لـــمـــعـــي داحتالا ّنإف ،تالاصتالا لاـــجـــم يف يلودـــلا نواـــعـــتـــلاو

12 ةداملا
وضع جامدإ ةداعإ

نأ داحتالا نم اهتيوضع قيلعت مت وضع ةلود نكمي
اهيلع صوصنملا طورشلل ةدوعلا هذه عضختو .هيلإ دوعت

.ةيقافتالا يف

22 ةداملا
داحــتالا قئاثوو تاودأ ذيفنت

روتسدلا اذه ماكحأل لاثتمالاب ءاضعألا لودلا مزتلت
.داحتالل ىرخألا تارارقلاو ةيرادإلا ةمظنألاو ةيقافتالاو

عبارلا لصفلا
داحــتالا ةيلام

٣2 ةداملا
داحــتالل ةيلاملا دراوملا

: يتأي اميف داحتالل ةيلاملا دراوملا لثمتت

،ءاضعألا لودلا تاكارتشا )أ

،نيبستنملا ءاضعألا تاكارتشا )ب

نم ةدمتعملا تابهلاو ةينازيملا جراخ تاكارتشالا )ج
،سلجملا لبق

،ةيعربتلا تاكارتشالا )د

،ةمدقملا تامدخلا نع ةجتانلا ةفلتخملا ليخادملا )ـه

.ةيراجتلا ةمدخلا نع ةجتانلا ليخادملا )و

٤2 ةداملا
داحــتالا تاقفن

ةـــــقلـعـتملا فــــيـلاكتـلا يـف داــــحـــتالا تاـــــــقــفـن لــــــثـمـتـت
: يتأي اـــمب

،رمتؤملا تارود )أ

،سلجملا تارود )ب

،ةماعلا ةنامألا )ج

،ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملا ريس )د

اهمّظني يتلا تايقتلملاو تاعامتجالاو تارمتؤملا )ـه
،داحتالا

فرــط نــم اــهــبــيصنــت مت يتــلا ناــجــلــلا تاــعاــمـــتـــجا )و
،رمتؤملا

.ةطشنألا فلتخم )ز

٥2 ةداملا
تاكارتشالا عفد

اهتاكارتشا نوبستنملا ءاضعألاو ءاضعألا لودلا عفدت
ةــيــنازــيملا ساسأ ىلع اــهــباستــحا مـــتـــيو ،اـــقـــبسم ةـــيوـــنسلا
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ةلودلا لبق نم يناثلاو ،داحتالل ماعلا نيمألا فرط نم مهدحأ
لــبــق نـــم ثلاـــثـــلا نيعـــيو ،عازـــنـــلا يف اـــفرـــط ىرـــخألا وضعـــلا
.نيفرطلا

ةيوست متي مل وأ ثلاثلا مكحلا اذه نييعت رذعت اذإ .٥
ةمكحم ىلع فاطملا ةياهنو ةيادب يف هضرع نكمي ،فالخلا

نافرطلا اهراتخي ،ءاضعألا لودلا ىدحإ نم ةصتخم ةيلحم
ةبحاص ةيئاضقلا ةئيهلا هذه نوكتو .ةعرق ءارجإ قيرط نع
.فالخلل ةيئاهنلا ةيوستلا ةياغ ىلإ صاصتخالا

سداسلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

٥٣ ةداملا

ةيقافتالاو روتسدلاب لمعلا ءاهنإ

ةمظنم يف اهتيوضع تدقف وضع ةلود يأ نكمي .1
هذــهو روــتسدــلا اذــهــب لــمـــعـــلا يهـــنـــت نأ ةـــيـــقـــيرـــفإلا ةدـــحوـــلا
.داحتالا يف اوضع ىقبت اهّنإف ّالإو ةيقافتالا

روتسدلا اذهب لمعلا يهنت نأ وضع ةلود يأ نكمي .2
ةقيثو يف ،ماعلا نيمألل هجوم راعشإ قيرط نع ةيقافتالاو
لودـلا ماـعــلا نيمألا غــلــبــي .ةــيساــموــلــبدــلا ةاــنــقــلا رــبــع ةدــحاو
.كلذب نيرخآلا ءاضعألا

ءادتبا ،ةنس ءاضقنا دعب لمعلا ءاهنإ لوعفم يرسي .3
اقبط داحتالل ماعلا نيمألا فرط نم راعشإلا مالتسا خيرات نم
.ةيقافتالا ماكحأل

٦٣ ةداملا
روتسدلا ليدعت

اقبط ّالإ ليدعتلا قيرط نع روتسدلا اذه رَّيغي ال .1
.ةداملا هذه ماكحأل

رمتؤم ىوس روتسدلا اذه ليدعت ةيحالص كلتمي ال .2
.نيضوفملا نيبودنملا

ليدعتب ايباتك احارتقا مدقت نأ وضع ةلود يأ نكمي .3
همالتسا روف هرودب اهلسري يذلا ماعلا نيمألل روتسدلا اذه
ىلإ حارتقالا اذه  لسري نأ بجيو .ءاضعألا لودلا ةفاك ىلإ
رمتؤم داـــقـــعـــنا لـــبـــق ،لـــقألا ىلع ،رـــهشأ ةـــعـــبرأ ماــــعــــلا نيمألا
ةبسانم ةلهم ءاضعألا لودلا ءاطعإل ،نيضوفملا نيبودنملا

.ليدعتلا تاحارتقا ةسارد لجأ نم

،ةداملا هذه نم3 ةرقفلا ماكحأ نع رظنلا ضغب .٤
تاــــكارــــتشالا عــــفد يف ارــــخأت تلــــجس وضع ةــــلود نــــكـــــمـــــيال
اذهل اقبط اهتيوضع تقّلع وأ ،رثكأ وأ نيتنس ةدمل ةيونسلا
.هدييأت وأ ليدعت حارتقا يف قحلا اهل نوكي نأ ،روتسدلا

تامظنملا عمو ،تالاصتالل يلودلا داحتالا عم قيسنتلاب
تاطاشنو حلاصم تاذ ةيميلقإلاو ةيوهجلاو ىرخألا ةيلودلا

ىلإ تامظنملا هذه ةوعد داحتالا نكميو .تالاصتالاب ةقلعتم
ةــــفصب اـــــهـــــتاـــــعاـــــمـــــتـــــجا يف ةـــــكراشمـــــلـــــل نيظـــــحالـــــم لاسرإ
.لثملاب ةلماعملا أدبم ساسأ ىلع ةيراشتسا

تامظنملا هذهو داحتالا نيب تاقافتا ماربإ نكمي .2
.ةيميلقإلاو ةيوهجلاو ةيلودلا ىرخألا

ةيميلقإ تارمتؤم دقع قحب ءاضعألا لودلا ظفتحت .3
تالاصتالا لئاسم ةيوست لجأ نم ةيميلقإ تاقافتا ماربإو
نوكت ّالأ يغبنيو .يميلقإلا ىوتسملا ىلع اهتجلاعم نكمي
روـتسدـلا اذـه عـم ةـقــباــطــم رــيــغ ةــيــمــيــلــقإلا تاــقاــفــتالا هذــه
.ةيقافتالاو

٣٣ ةداملا
ينقتلا نواعتلا

نيمدختسملا لدابت داحتالا يف ءاضعألا لودلا عجشت .1
تامولعملاو تاربخلا لدابتت امك .نيصصختملاو نيينقتلا

لـئاسملاو ةـيــمــيــظــنــتــلاو ةــيــلاملاو ةــيــنــقــتــلا لــئاسملا لوــح
لمع تاشروو ةــيسارد تاـــمهم مـــيظنت لالـــخ نم ىرــخألا

.تايقتلمو

نـيوـكـت ةـيـقرـت لـجأ نـم هدوـهـج لـك داـحـتالا لذـبـي .2
سرادملا يف ءاضعألا لودـلـل اـيـلـعـلاو ةـطـسوـتـمـلا تاراـطإلا
تاــئيــهــلا عــم قــيسنــتــلاــب تالاصتالــل تاــيسنجلا ةددـــعـــتملا
 .ايقيرفإ يف لاجملا اذه يف ةصصختملا ىرخألا

٤٣ ةداملا
تافالخلا ةيوست

يأ قيبطت وأ رـيـسـفـتـب قـلـعـتـم فالـخ لـك عـضـخـي .1
ةيرادإلا ةمظنألا وأ ةيقافتالا وأ روتسدلا ماكحأ نم مكح
ريغ داحتالا يف ءاضعألا لودلا نم قيرف ةطاسول اهتاقحلمو
ةلواحم لشف دعب كلذو ،ماعلا نيمألا هنّيعي ،عازنلا يف فرط
.يضارتلاب حالصإلا يف ريخألا اذه

،فالخلا عفري ،ىلوألا ةطاسولا تلشف اذإ ام لاح يف .2
ةرم ةلواحملا تلشف اذإو ،ةرادإلا سلجم ىلإ ،لوأ تقو يف

.ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم ةمكحم ىلإ عفري ،ىرخأ

ةقيرط يأ دامتعا مامأ اقئاع ةقباسلا ماكحألا لثمت ال .3
فارطألا نيب كرتشم قافتا بجومب اهرايتخا متي ىرخأ
.روتسدلا اذه عم ايشامت فالخلا ةيوستل ةينعملا

لوـــــح وضع ةـــــلودو داحتالا نيب فالـــــخ لـــــك عــــــفرــــــي .٤
ةـمـظـنألا وأ ةـيــقاــفــتالا وأ روــتسدــلا اذــه قــيــبــطــت وأ رــيسفــت
قيرط نع هتيوست متت مل اذإ ةرادإلا سلجم ىلإ ةيرادإلا
ىلإ فالخلا عفري ،لح ىلإ لصوتلا متي مل اذإو .تاضوافملا

نّيعي ماّكح )3( ةثالث نم ةلكشم ةيئانثتسا ةيئاضق ةئيه
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تالاصتالل يقيرفإلا داحــتالا ةيقافتا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا لصفلا

تائيهلا لمع ريس

ىلوألا ةداملا

نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم

رمتؤملا ناكمو خيرات .1

ماكحأل اقبط نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم عمتجي .1.1
.روتسدلا نم8 ةداملا

)2/3( اثلث هدمتعا اذإ هيلع اقداصم ليدعتلا ربتعي .٥
.نيدمتعملا ءاضعألا لودلا

تاقافتالا تالوكوتورب نمض ليدعت لك جاردإ متي .٦
.روتسدلا اذهب قحلت يتلا

٧٣ ةداملا
ذيفنتلا زّيح ةيقافتالاو روتسدلا لوخد

نيثالث  دعب ذيفنتلا زّيح ةيقافتالاو روتسدلا اذه لخدي
ةرشاعلا مامضنالا وأ قيدصتلا ةقيثو عاديإ نم اموي )٠3(
فرـط نـم اـمـهـيــلــع عــيــقوــتــلا دــعــب ،داحتالــل ماــعــلا نيمألا ىدــل
.نيضوفملا نيبودنملا

٨٣ ةداملا
امهعاديإو ةيقافتالاو روتسدلا ىلع عيقوتلا

،يلاوتلا ىلع ،نوضوفملا نوبودنملا ماق ،كلذل اتابثإ
،ةيلصأ خسن )3( ثالث يف ةيقافتالاو روتسدلا ىلع عيقوتلاب
.ةينوناقلا ةيجحلا سفن صوصنلا لكلو داحتالا لمع تاغلب
دلبلا ةموكح ىدل ةيلصألا صوصنلا نم ةخسن عاديإ متي
،نييرخألا نيتخسنلا عاديإ متيو ،داحتالا رقم نضتحي يذلا

ةمظنمل ماعلا نيمألاو داحتالل ماعلا نيمألا ىدل ،يلاوتلا ىلع
فرط نم لصألا قبط ةخسن لاسرإ متيو .ةيقيرفإلا ةدحولا
.داحتالا يف ءاضعألا لودلا لك ىلإ ماعلا نيمألا

روتسد ىلع تعّقو يتلا٦2 ـلا ءاضعألا لودلا ةمئاق
تالاصتالل يقيرفإلا داحــتالا

)٤102 ةنس يراراه .ةعجارم ،٩٩٩1 ربمسيد ،باكلا(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايقيرفإ بونج .1

رئازجلا .2

نينبلا .3

وساف انيكروب .٤

يدنوروب .٥

نوريماكلا .٦

)ةيروهمج( ىطسولا ايقيرفإ .٧

وغنوكلا .8

)ةيطارقميدلا ةيروهمجلا( وغنوكلا .٩

رصم .٠1

ايبويثإ .11

نوباغلا .21

اناغ .31

راوفيد توك .٤1

اينيك .٥1
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،تالاصتالا عاطقب ةينعملا ةيميلقإلا تامظنملا )د

،ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا )ـه

ةينعملاو هالعأ ركذت مل يتلا ةيلودلا تامظنملا )و
،تالاصتالا عاطقب

ةفصب نوكراشي نيذلا ءاضعألا لودلا اياعر ءاربخلا )ز
.ةيراشتسا

رمتؤملا يف ةيضيوفتلا ةطلسلا .٥

ةلود فرط نم ثوعبملا دفولا نوكي نأ بجي .1.٥
بجومب رمتؤملا يف ةكراشملل ةيمسر ةفصب ادمتعم وضع
وأ لوألا ريزولا وأ ةلودلا سيئر فرط نم ةاضمم ةقيثو
.ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

٥.1 ةرقفلا يف ةروكذملا دامـتـعالا تاودأ لوـخـت .2.٥
نيضوـــفملا نيبودـــنملا رمتؤم يف ةـــكراشملا دوـــفوــــلــــل ،هالــــعأ
.ةيماتخلا قئاثولا ىلع عيقوتلا يف قحلاو تايحالصلا لماك

،ةرهاق ةوق ةلاح يف ،وضع ةلود يأ نكمتت مل اذإ .3.٥
ةلود دفو ليكوت اهنكمي ،رمتؤملا ىلإ صاخلا اهدفو لاسرإ
.اهمساب تارارقلا ىلع عيقوتلاو تيوصتلل ىرخأ وضع

ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةلاكولا لاسرإ بجي .٥.٤
ةاضمم ةيمسر ةقيثو لكش تحت ماعلا نيمألا ىلإ ،هالعأ3.٥
نوؤشلا ريزو وأ لوألا ريزولا وأ ةلودلا سيئر فرط نم
.لَّثَمملا دلبلل ةيجراخلا

ةـــــنجللا فرــــــط نـــم رــــــمتؤملا لاـــــــــغشأ رـــــــيضحــت .٦
رمتؤملل ةيريضحتلا

ةيريضحتلا ةنجللا ،رمتؤملا لاغشأ ريضحتب فلكت
نم٤ ةداملا يف اهلمع ريسو اهتايحالص ددحت يتلاو رمتؤملل

.ةيقافتالا هذه

2 ةداملا
ةرادإلا سلجم

سلجملا تارود .1

٩ ةداملا ماكحأل اقبط هتاسلج ةرادإلا سلجم دقعي .1.1
.روتسدلا نم

دـلـب يف وأ داحتالا رقمب ةيونس ةرود يف عمتجي .1.2
وه امك ،سلجملا عامتجا ةفاضتسا بلطي دق رخآ وضـع
.ةماعلا ةنامألل يلخادلا ماظنلا نم٤ ةداملا يف هيلع صوصنم

سلجملا ءاضعأ .2

رمتؤم فرط نم سلجملا ءاضعأ باختنا متي .2.1
.روتسدلا نم8 ةداملل اقبط ،نيضوفملا نيبودنملا

ةيئانثتسالاو ةيداعلا تارودلا ناكمو خيرات ددحي .1.2
هترود لالخ رمتؤملا فرط نم نيضوفملا نيبودنملا رمتؤمل

.ةرادإلا سلجم فرط نم ناكملاو خيراتلا ددحي ّالإو .ةقباسلا

رمتؤملا ناكمو خيرات رييغت .2
اـقـبــط رمتؤملا ناــكــم وأ/و خــيراــت رــيــيــغــت نــكــمــي .2.1

: و ،2.2 ةداملا ماكحأل

،ءاضعألا لودلا نم ةعومجم وأ وضع ةلود نم بلطب )أ

فرــط نــم دــمـــتـــعملا ةرادإلا سلـــجـــم نـــم حارـــتـــقاـــب )ب
،نيتوصملاو نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأ

.ماعلا نيمألا نم بلطب )ج

ناكم وأ/و خيرات رييغت تاحارتقا لاسرإ بجي .2.2
خيراتلا لبق ،لقألا ىلع ،)1( ةنس ،ماعلا نيمألا ىلإ رمتؤملا
دعبو .ةيئانثتسالا تالاحلا يف ّالإ ،لبقملا رمتؤملل ددحملا
نود ماــعــلا نيمألا رــيشتسي ،ةــبوــلــطملا تاــحارــتـــقالا مالـــتسا

ناكملا وأ/و ديدجلا خيراتلا حارتقاب ءاضعألا لودلا ،ريخأت
ءاضعألا لودلا دودر لصت نأ بجيو .ةلاحلا بسح ،ديدجلا
خيراتلا لبق ،لقألا ىلع ،رهشأ )٦( ةتس ماعلا نيمألا ىلإ
.ديدجلا

ارربم رمتؤملا ناكمو خيرات رييغت نوكي نأ بجي .2.3
.نيحرتقملا فرط نم اهيجو اريربت

لبق نم نيديدجلا ناكملاو خيراتلا ديدحت متي .٤.2
.سلجملا يف ءاضعألا لودلا ةيبلغأ

وضع دلب فرط نم رمتؤملا ةفاضتسا ةوعد .٣

لوكوتورب ،رمتؤملل ةفيضتسملا ةلودلا عقوت .3.1
.رمتؤملا داقعنا لوح ماعلا نيمألا عم قافتا

ةلودلا ةموكح عم قافتالاب ،ماعلا نيمألا ددحي .3.2
عم ،رمتؤملل ددحملا ناكملاو يئاهنلا خيراتلا ةفيضتسملا

.ةرادإلا سلجم ةقفاوم ةاعارم

ةــــفــــيضتسملا وضعــــلا ةــــلودــــلا ةــــموـــــكـــــح لسرـــــت .3.3
ىلإو وضع ةلود لك ىلإ ةوعد ،خيراتلا اذه لبق ةنس ،رمتؤملل
نــع وأ ةرشاــبــم تاوــعدــلا هذــه لاسرإ نــكــمـــيو ،ظـــحالـــم لـــك
.داحتالل ةماعلا ةنامألا قيرط

نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم يف ةكراشملا .٤

رمتؤم يف ءاضعألا لودـــــــلا دوـــــــفو لوـــــــبـــــــق مـــــــتــــــــي .1.٤
.تيوصتلا يف قحلا عم نيضوفملا نيبودنملا

نيبودنملا رمتؤم يف مهركذ يتآلا لوبق نكمي .2.٤
: ةيراشتسا ةفصب نيضوفملا

،ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم )أ

،نوبستنملا ءاضعألا )ب

،تالاصتالا عاطقب ةينعملا ةيلودلا تامظنملا )ج
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سلجملا يف دعقم روغش .٦

نيب سلــــجملا يف دــــعــــقــــم روــــغش ةــــلاــــح تدــــجو اذإ .1.٦
حبصي دعقملا اذه ّنإف ،نيضوفملا نيبودنملا رمتؤمل نيترود
يذلا ميلقإلا سفن نم داحتالا يف بوانملا وضعلا قح نم
كئلوأ نيب نم تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع لصحت دق نوكي
.سلجملا يف مهرايتخا متي مل يذلا

: ةيتآلا تالاحلا يف ارغاش دعقملا ربتعي .2.٦

نيتيداع نيترود لالخ وضعلا ةلودلا ليثمت متي مل اذإ )أ
،سلجملل نيتيلاتتم

،سلجملا نم ةلود تبحسنا اذإ )ب

.وضع ةلود ةيوضع قيلعت مت اذإ )ج

سلجملا تايحالص .٧

بجومب هـــيـــلإ ةـــلــــكوملا ماــــهملاــــب ماــــيــــقــــلا راــــطإ يف .1.٧
رمتؤم يترود نيب ام ةرتفلا لالخ سلجملا ّنإف ،روتسدلا
: يتأي امب موقي ،نيضوفملا نيبودنملا

دعاوقلاب ةقلعتملا تاحارتقالا رمتؤملا ىلع ضرع )أ
وأ يلاملا لاجملا صخي اميف داحتالا تاطاشن ىلع ةقبطملا
نيب دوقع ماربإ لجأ نم اميس ال ،رخآ لاجم يأ وأ يرادإلا
ةدـعاسـم يف ةـــــــــبـغارـلا تاسسؤملا وأ تاــــــــــموــــــــــكحلاو داحتالا
،هفادهأ غوـلب ىلع هـئاضـعأ وأ داـحـتالا

ةرتفلل داحتالا طاشن جمانرب عورشم ةسارد )ب
،رمتؤملا فرط نم دامتعالل هضرعيو ةيعابرلا

مدقملا داحتالا طاشنل يونسلا ريرقتلا ةسارد )ج
ناـــمض لـــجأ نـــم تاءارـــجإلا ذاـــخـــتاو ماـــعـــلا نيمألا فرـــط نـــم
،داحتالا تاباسحل يونسلا صحفلا

يلاملا رييستلا لوح يونسلا ريرقتلا ةسارد )د
،داحتالل

اقفو ،ةنس لك داحتالل ةيونسلا ةينازيملا دادعإ )ـه
نيبستــــــــنملا ءاضعألاو ءاضعألا لودــــــــلا تاــــــــكارـــــــــتشا مـــــــــّلسل
،رمتؤملا فرط نم دمتعملا فقسلاو

،رمتؤملا ىلإ داحتالا تاطاشن لوح ريرقت عفر )و
،قباسلا رمتؤملا داقعنا ذنم

فرـــط نـــم اـــهـــمارـــبإ ررــــقملا تاــــقاــــفــــتالا ةسارد )ز
،ةتقؤم ةفصب اهدامتعاو ىرخألا فارطألا عم ماعلا نيمألا

،اهيلع ةقداصملل رمتؤملا ىلع اهضرعو

جمارب اذكو رمتؤملا لامعأ لودج عورشم دامتعا )ح
،ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملاو ةرادإلا سلجم

ةصاخلا ىرخألا تاوالعلاو يدعاقلا رجألا حارتقا )ط
،هيلع ةقداصملا لجأ نم رمتؤملا ىلع داحتالا يمدختسمب

ىلع ةيميلقإ ةقطنم لك نم ءاضعألا لودلا حرتقت .2.2
اذــــكو ةرادإلا سلــــجــــم يف باــــخــــتــــنالــــل نيحشرــــتملا رمتؤملا

لودــــلا هذــــه نوــــكــــت ّالأ نسحـــــتسملا نـــــمو .نينـــــثا نيبواـــــنـــــم
.اهتاكارتشا عفد يف ةرخأتم ءاضعألا

لوـح ةـيــمــيــلــقإ ةــقــطــنــم يف قاــفــتالا مدــع ةــلاــح يف .2.3
رمتؤملا ىلع ةلأسملا ضرعت ،سلجملل نيحشرتملا رايتخا
.مهباختنا ىلع يرجي يذلا

ةلود فرط نم نّيعملا صخشلا نوكي نأ بجي .٤.2
نأ نسحتسملا نم ايماس اراطإ سلجملا يف ةيوضعلل وضع
تاذ تالاـــجملاو تالاصتالا لاـــجـــم يف ةـــفرـــعـــم هـــيدـــل نوـــكـــت
.ةلصلا

سلجملا ةسائر .٣

سلـــجملا بخـــتـــنـــي ،ةــــيوــــنس ةرود لــــك ةــــيادــــب يف .3.1
تاءارجإلا قفو هئاضعأ نيب نم سيئر بئانو هل اسيئر
بوانتلا أدبم رابتعالا نيعب اذخأ ،يلخادلا ماظنلا يف ةددحملا

.ةراقلا ميلاقأ نيب

ةــياــغ ىلإ اــمــهــبصنــم يف هــبــئاــنو سيــئرــلا ىــقــبــي .3.2
ةرـم اــمــهــباــخــتــنا داــعــيو ،ةــلــبــقملا ةــيوــنسلا ةرودــلا حاــتــتــفا

.ةدحاو

اذه بايغ ةلاح يف سيئرلا سيئرلا بئان فلخي .3.3
.ريخألا

سلجملا موقي ،هبئانو سيئرلا بايغ ةلاح يف .٤.3
.ةباينلاب سيئر بئان و سيئر باختناب

سلجملا تارود يف ةكراشملا .٤

نأ نـــكـــمـــي ،ةــــيوضعــــلا يلماــــك ءاضعألا ىلع ةوالــــع .1.٤
.ايمسر نووعدملا صاخشألا سلجملا تارود يف كراشي
.نيدعاسم وأ دحاو دعاسمب ةناعتسالا ةلودل زوجيو

ةفصب تيوصتلا يف قحلا طقف سلجملا ءاضعأل .2.٤
.روتسدلا نم٦1 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيرصح

سلجملا تارارق .٥

هـــّنأ ّالإ .تارودـــلا لالـــخ ّالإ هـــتارارـــق سلـــجملا ذـــخـــتــــي ال
اعباط يستكت يتلا لئاسملا ضعب ةيوست ررقي نأ نكمي
.ةلسارملا قيرط نع تارودلا نيب ام ةرتفلا يف ايلاجعتسا

ءاضعأ ،ايباتك ،سلجملا سيئر ريشتسي ،ةلاحلا هذه يفو
،سلجملا ءاضعأ دودر نوكتو .لئاسملا هذه لوح سلجملا

يأر ىلع ءانب رارقلا ذاختا متي .ةلجعتسم ةفصبو ،ايباتك
رارقلا اذه نع بترتي ّالأ ةطيرش ءاضعألا )2/3( يثلث ةيبلغأ
.داحتالا لبق نم ةدمتعملا ةينازيملا دودح قوفت تاقفن
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ماعلا نيمألا باختنال ءارجإلا .2

داحتالل ماعلا نيمألا باختنا دصق تيوصتلا متي .2.1
.يّرسلا عارتقالا ربع

لك ءامسأ ىلع يوتحت عارتقا ةقرو دفو لك ملتسي .2.2
.ايدجبأ ابيترت ةبترم نيحشرتملا

هـــــعارـــــتـــــقا ةـــــقرو ىلع دـــــفو لـــــك حضوــــــي نأ بجــــــي .2.3
لـبـق نــم ةررــقملا ةــقــيرــطــلــل اــعــبــت هراــتــخــي يذــلا حشرــتملا
.رمتؤملا

دنع اهب حيرصتلاو عارتقالا قاروأ لك ليجست متي .٤.2
ىدبأ يتلا كلت كلذ يف امب ،تاباختنالا جئاتن نع نالعإلا
.ةاغلملا تاقاطبلاو اعانتما اهباحصأ

يثلث ةيبلغأ ىلع لصحت يذلا حشرتملا نالعإ متي .٥.2
.ابختنم ،نيبخانلاو نيرضاحلا ءاضعألا لودلا تاوصأ )2/3(

ىلإ ءوجللا نكمي ،هالعأ2.2 ةرقفلا ماكحأل اقبط .٦.2
دـــــحأل حاـــــمسلا لـــــجأ نـــــم ،عارـــــتـــــقالا نـــــم رـــــثـــــكأ وأ ناـــــث رود
لودـــــــلا )2/3( يثــــلــــث ةــــيــــبــــلـــــغأ ىلع لوصحلاـــــب نيحشرـــــتملا
.نيبخانلاو نيرضاحلا ءاضعألا

نيسفانتملا نيحشرتملا نم يأ لصحتي مل اذإ .٧.2
يف رــخآ باــخــتــنا مــيـــظـــنـــت مـــتـــي ،ةـــبوـــلـــطملا ةـــيـــبـــلـــغألا ىلع
.رمتؤملا سفن نم ةلبقملا تاسلجلا

مــلو ،نينـــثا نيحشرـــتـــم نـــم رـــثـــكأ كاـــنـــه ناـــك اذإ .2.8
دعب ةبولطملا )2/3( نيثلثلا ةيبلغأ ىلع امهنم يأ لصحتي
ءاصقإ متي ،هالعأ2.٧ ةرقفلا ماكحأل اقبط رخآ عارتقا ءارجإ
رودلا نم تاوصألا نم ددع لقأ ىلع لصحتملا حشرتملا
.عارتقالل يلاتلا

راودألا هذه دعب ،نيحشرتملا نم يأ لصحتي مل اذإ .٩.2
ىلع ،هالعأ2.8 ةطقنلا هيلع صنت امك ،عارتقالل ةديدجلا
متي ،نيبخانلاو نيرضاحلا ءاضعألا لودلا )2/3( يثلث ةيبلغأ
نــــم يأ لصحــــتــــي مــــل اذإ .عارـــــتـــــقالـــــل رـــــيـــــخأ رود مـــــيـــــظـــــنـــــت
)2/3( نيثلثلا ةيبلغأ ىلع ،ريخألا رودلا اذه دعب ،نيحشرتملا
حشرــتملا نالــعإ مــتــي ،هالــعأ هــيــلإ راشم وــه اــمــك ةــبوـــلـــطملا
.ازئاف ،تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع لصحتملا

ةطيسبلا ةيبلغألا ىلع حشرتم يأ لصحتي مل اذإ .٠1.2
رارقلا رمتؤملا ذختي ،ريخألا عارتقالا اذه لالخ تاوصألا نم
.ابسانم هاري يذلا

ماعلا نيمألا .٣

: يتأي امب ماعلا نيمألا موقي

يتـــلا داحتالا تاـــئيـــه فـــلـــتـــخـــم لاــــغشأ قــــيسنــــت .3.1
،اهتنامأ ىلوتي

،ةماعلا ةنامألا تاطاشن قيسنت .3.2

لودلا ةيبلغأ ةقفاوم دعب ،ةمزاللا ريبادتلا ذخأ )ي
صوصنملا ريغ تالاحلا لح لجأ نم ،داحتالا يف ءاضعألا

ال يتلاو ،ةتقؤم ةفصب داحتالل ةينوناقلا تاودألا يف اهيلع
،لبقملا رمتؤملا ةياغ ىلإ اهلح ليجأت نكمي

،رمألا ىضتقا اذإ ،لبقملا رمتؤملا دقع ناكم نييعت )ك

،لبقملا رمتؤملا داقعنا ةرتف ديدحت )ل

نيبودنملا رمتؤم داقعنا ناكم وأ/و خيرات رييغت )م
دعبو ،ءاضعألا لودلا ىدحإ نم بلطب ،لبقملا نيضوفملا

ةـنــجــلــلا عاــمــتــجا اذــكو ،سلــجملا ءاضعأ )2/3( يثـلـث ةـقــفاوــم
،هقبسي يذلا رمتؤملل ةيريضحتلا

اذإ ،رمتؤملا ىلع ةـــيـــعرـــف تاــــئيــــه ءاشنإ حارــــتــــقا )ن
 ،ابسانم كلذ ربتعا

يتــــــــلاو داحتالا يف ءاضعألا لودـــــــــلا تارادإ ةوـــــــــعد )س
ةــــــــفصب هــــــــلاـــــــــغشأ روضح ىلإ ،سلـــــــــجملا يف اوضع تسيـــــــــل
ةــفصب اــهدــقــع ررــقــي يتــلا تاسلجلا ءاـــنـــثـــتساـــب نيظـــحالـــم
،ةقلغم

تاــباسحلا عــجارــمو نــيرــيدملا نييــعــتو فــيــظوــت )ع
لــيــثــمــتــلا ناــمض عــم ماــعــلا نيمألا ةدـــعاسمب داحتالـــل يلخادـــلا
،ناكمإلا ردق ،ةيقيرفإلا ةراقلا ميلاقأل يواستملا يفارغجلا

،كلذك نيسنجلا نيب ةاواسملاب ليثمتلا رابتعالا نيعب اذخأو

اذإ ،يجراــــخ تاــــباسح عــــجارــــم اــــيــــمسر نييـــــعـــــت )ف
،هماهم ديدحتو ،رمألا ىضتقا

هيمدختسم وأ داحتالا رقمل تقؤملا لقنلا حارتقا )ص
وضع ةلود ىلإ ،رمألا ىضتقا اذإو ،ةلاحلا بسح ،نيينقتلا
.روتسدلا نم٥ ةداملا هيلع صنت امك ،ىرخأ

سلجملا ةنامأ .٨

.سلجملا ةنامأ داحتالل ةماعلا ةنامألا ىلوتت

٣ ةداملا
ةماعلا ةنامألا

ماعلا نيمألا باختنا طورش .1

داحتالل ماعلا نيمألا بصنم ىلإ حشرتلا ميدقت متي .1.1
يتلا وضعلا ةلودلا فرط نم ةيسامولبدلا ةانقلا ربع امتح
.اهيدل انطاوم حشرتملا نوكي

ةماعلا ةنامألا ىلإ حشرتلا بلط لصي نأ بجي .1.2
قالطنال ددحملا خيراتلا لبق ،رثكألا ىلع ،اموي )٠3( نيثالث
.نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم

ميدقت يف بغرت وضع ةلود يأ نوكت ال نأ يغبني .1.3
.باختنالا خيرات دنع تاكارتشالا عفد يف ةرخأتم ،حشرتم
فرط نم لوبقم ريغ اهنطاوم حيشرت فلم ربتعي ّالإو
.رمتؤملا
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لــــــجأ نــــــم داحتالــــــل ةــــــيرشبـــــــلا دراوملا رـــــــيـــــــيست .٥.٤1
،لاعف مادختسا

تارمتؤملا دـــــــقـــــــعـــــــل ةـــــــيرورضلا دراوملا رــــــــفوــــــــي .٥.٥1
،ةنامألل ةيرورضلا ماهملاب لفكتلا عم ،تاعامتجالاو

ةداملل اقبط ،ةلصلا تاذ لفاحملا يف داحتالا لثمي .٥.٦1
،روتسدلا نم11

نم دمتعملا يجيتارتسالا ططخملا ذيفنت قسني .٥.٧1
لجأ نم نأشلا اذه يف يونس ريرقت دادعإو ،رمتؤملا فرط
.سلجملا فرط نم هتسارد

٤ ةداملا
رمتؤملل ةيريضحتلا ةنجللا

ريسلاو ميظنتلا .1

ةئيه يه يتلا ،رمتؤملل ةيريضحتلا ةنجللا لكشتت
ميدــــقــــتــــب نيفــــلــــكــــم صاــــخشأ نـــــم ،داحتالا يف ةـــــمـــــئاد رـــــيـــــغ
متيس يتلا لئاسملا لوح نيضوفملا نيبودنملل ةراشتسالا
ةيريضحتلا ةنجللا ميظنت .رمتؤملا لبق نم اهيف رظنلا
.يلخادلا اهماظن يف اهيلع صوصنم هلمع ريسو رمتؤملل

تايحالصلا .2

: لجأ نم رمتؤملل ةيريضحتلا ةنجللا عمتجت

لامعأ لودج يف ةجردملا لئاسملا ةفاك يف رظنلا .2.1
نمو ءاضعألا لودلا ةفاكو ةرادإلا سلجم فرط نم رمتؤملا

متي يتلا تايصوتلا ةغايص لجأ نم يقيرفإلا داحتالا فرط
،رمتؤملا فرط نم اهيف رظنلا

تايصوتلاو تارارقلاو حئاوللا عيراشم دادعإ .2.2
رظنلا لجأ نم رمتؤملا ىلع ضرعت يتلا ىرخألا قئاثولاو
،اهيف

.رمتؤملا ىلإ هعفرو اهلاغشأ لوح ريرقت دادعإ .2.3

٥ ةداملا
ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملا

:يتآلاك ةيمنتللو ةينقتلا تارمتؤملا رود ددحي .1

نكمي يتلاو ةساردلاب ةريدجلا لئاسملا ديدحت .1 .1
،لمع قرف ءاشنإ يعدتست نأ

رمتؤم لبق نم ةراثملا لئاسملا ةفاك ةسارد .2 .1
حارتقاو ،تاعاطقلاو ةرادإلا سلجمو نيضوفملا نيبودنملا

،رمألا ىضتقا اذإ ،تايصوت

فادهألا ديدحتو ،تاعاطقلا يف لمع جمارب دادعإ .3 .1
دــيــعصلا ىلع تالاصتالا رــيوــطــتــب ةــقـــلـــعـــتملا تاـــهـــجوـــتـــلاو
،يوهجلا

رييستل ةماعلا ةنامألا يمدختسم ىلع فارشإلا .3.3
.ةيلاعف رثكأ هل لامعتسا نامض لجأ نم ،ينالقع يرادإ

ماعلا نيمألا بصنم روغش .٤

يف ،سلجملا موقي ،ماعلا نيمألا بصنم روغش ةلاح يف
روغشلا اذهب ءاضعألا لودلا ةفاك راعشإب ،نكمم تقو برقأ
هذه يف .روغشلا اذه يلي يذلا سلجملل لوأ عامتجا دعب
ىلإ ماعلا نيمألا ةباين ةيمنتلا عاطق ريدم ىلوتي ،ةلاحلا

.لبقملا نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم دقع ةياغ

ماعلا نيمألا ماهم .٥

: ماعلا نيمألا

،داحتالا دراومل لماشلا رييستلا نع لوؤسم .1.٥

،داحتالا لخاد حلاصملا فلتخم تاطاشن قسني .2.٥
،اهتنامأ ىلوتيو

،ةماعلا ةنامألا تاطاشن قسني .3.٥

،يلاملا رـيــيستــلــل يوــنسلا رــيرــقــتــلا دادــعإب موــقــي .٥.٤
،هيلع ةقداصملاو هتسارد لجأ نم ةرادإلا سلجمل همدقيو

ةضورعملا ةدحوملا تاباسحلا ةلاح سلجملل مدقي .٥.٥
،ةقداصملاو ةساردلا لجأ نم ةعجارملا كلت عم

داحتالا تاطاشن لوح يونسلا ريرقتلا ريضحت .٥.٦
ءاضعألا لودلا ىلإ ريرقتلا اذه لاسرإو ،سلجملل هميدقتو
،سلجملا لبق نم هيلع ةقداصملا دعب

ىلع ءوضلا طلسي سلجملل يونس ريرقت عفر .٥.٧
تاحارتقا ميدقتو تالاصتالا عاطق اهفرعي يتلا تاريغتلا

،لبقتسملا يف داحتالا ةيجيتارتساو هجوت لوح

عجارمو ةيرابخإ تاروشنم ةيرود ةفصب رشني .8.٥
،تالاصتالا عاطق لوح تانايب

،داحتالا حلاصل ينوناق يأر ءادبإ .٥.٩

يعابرلا طاشنلا جمانرب عورشم دادعإب موقي .٥.٠1
لبق سلجملا ىلإ هعفريو ،هب ةقلعتملا ةينازيملاو داحتالل
،نيضوفملا نيبودنملا رمتؤمل هميدقت

يونسلا طاشنلا جمانرب عورشم دادعإب موقي .11.٥
لجأ نم ةرادإلا سلجم ىلع هضرعيو ،هب ةقلعتملا ةينازيملاو
،هيلع ةقداصملا

ليهست لجأ نم ةمزاللا تاءارجإلا ةفاك ذختي .21.٥
يلخادـــــلا تاـــــباسحلا عـــــجارـــــمو عاــــــطــــــقــــــلا يرــــــيدــــــم نييــــــعــــــت
ىلع ةظفاحملا رابتعالا نيعب اذخأ ،نيرخآلا نيمدختسملاو
،ةيقيرفإلا ةراقلا ميلاقأ نيب يواستملا يفارغجلا نزاوتلا

فرط نم دمتعم رارق لك قيبطت ىلع فارشإلا .31.٥
،سلجملا
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ةقلعتملا لئاسملا ةساردل ىدتنم ةباثمب نوكي نأ )ز
ةيلاملاو ةينقتلا لئاسملا اذكو نينقتلاو ميظنتلاو هيجوتلاب
،ةراقلا ربع تالاصتالل عيرسلا رشنلاو ريوطتلل ةيرورضلا

عــيراشملا داـــمـــتـــعاو ،لـــمـــعـــلا قرـــف رـــيراـــقـــت ةسارد )ح
وأ اـهـلــيدــعــت وأ رــيراــقــتــلا هذــه اــهــيوــتحت يتــلا تاــيصوــتــلاو
،اهضفر

قرـفـلا فرـط نـم حرــتــقملا لــمــعــلا جماــنرــب داــمــتــعا )ط
،داحتالا دراوم ةيدودحم رابتعالا نيعب اذخأ ،ةيراشتسالا

راــــثآلاو لاــــجــــعــــتسالا تالاـــــحو تاـــــيوـــــلوألا دـــــيدحت )ي
ماهملا زاجنإ لجأ نم يرورضلا تقولاو ةردقملا ةيلاملا
،لمعلا قرف ىلإ ةلكوملا

قرف ىلع ءاقبإلا ةرورض صخي اميف رارقلا ذاختا )ك
يتلا لئاسملا ديدحتو ،اهئاشنإ وأ اهماهم ءاهنإ وأ لمعلا

،ةساردلل مهيلع اهحرط متيس

لقألا نادلبلل ةصاخلا ةيمهألا تاذ لئاسملا عمج )ل
ةروكذملا لمعلا قرف يف اهتكراشم ليهست لجأ نم ،اومن
،هالعأ

ةــــقــــلــــعــــتملا تاــــعاــــطــــقــــلا يرــــيدـــــم رـــــيراـــــقـــــت ةسارد )م
،رمتؤم رخآ ذنم تاعاطقلا تاطاشنب

متيس يتلا طاقنلا لوح سلجملل تايصوت ميدقت )ن
،ةلبقملا تارمتؤملا لامعأ لودج يف اهجاردإ

رمتؤملا تارارق نمض ضئارع وأ تاميلعت جاردإ )س
اذكو تاعاطقلا يريدم ىلإو ماعلا نيمألا ىلإ ةهجوم ينقتلا

بسح ،داحتالل نيضوفملا نيبودنملا رمتؤمو ةرادإلا سلجم
.ةلاحلا

يراشتسالا قيرفلا .٥

: يتأي امب يراشتسالا قيرفلا موقي

عاطقو ينقتلا عاطقلا ينعت يتلا لئاسملا ةسارد )أ
،امهتاطاشن قيسنت لوح يأرلا ءادبإو ةيمنتلا

قرف لاغشأب ةقلعتملا ةضيرعلا طوطخلا ميدقت )ب
،لمعلا

لثمألا قيسنتلا نامض ىلإ ةيمارلا ريبادتلا حارتقا )ج
،تاعاطقلا نيب

لــــــبــــــق نــــــم ةدـــــــعملا جمارـــــــبـــــــلاو تاـــــــيوـــــــلوألا ةسارد )د
،تاعاطقلا

لوـح ةـيـمـنـتـلـلو ينـقـتــلا رمتؤمــلــل رــيرــقــت رــيضحت )ـه
.اهدامتعا مت يتلا تايصوتلاو تاطاشنلا مدقت

لمعلا قرف .٦

: يتأي امب لمعلا قرف موقت .1 .٦

طاشن مييقتو هيلإ عفرت يتلا ريراقتلا ةسارد .٤ .1
.تاعاطقلا فلتخم

ةكراشملا .2

: ةيمنتللو ةينقتلا تارمتؤملا يف كراشي نأ نكمي

: ةيوضعلا لماك وضع ةفصب .1 .2

،ءاضعألا لودلا )أ

.نوبستنملا ءاضعألا )ب

: ةيراشتسا ةفصب .2 .2

،تالاصتالل يلودلا داحتالا )أ

،يقيرفإلا داحتالا )ب

،تالاصتالل ةيوهجلا تامظنملا )ج

،تالاصتالل ةيميلقإلا تامظنملا )د

،صاخلا عاــطــقــلا يف مـــهـــب فرـــتـــعملا نوـــلـــثـــمملا )ـه
نم اينوناق مهل صخرملاو ،نيبستنم ءاضعأ اوسيل نيذلا

،مهنولثمي نيذلا ءاضعألا فرط

.ءاضعألا لودلل ةيعانصلاو ةيملعلا تالاجملا ءاربخ )و

ةيمنتللو ةينقتلا تارمتؤملا ةردابم .٣

ةينقتلا تارمتؤملا ماعلا نيمألا مظني ،سلجملا ةقفاومب
تالاصتالا سمت يتلا لئاسملا ةسارد لجأ نم ةيمنتللو
ىلع تالاصتالا رــيوــطــتو سيــيـــقـــتـــلا تالاـــجـــمو ةـــيوـــيدارـــلا
.يوهجلا ديعصلا

ةيمنتللو ةينقتلا تارمتؤملا لامعأ لودج .٤

رمتؤملا عمتجي ،روتسدلا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقبط
: لجأ نم ةيمنتللو ينقتلا

تالاصتالا سمت يتلا ةصاخلا لئاسملا يف رظنلا )أ
،تالاصتالا ريوطتو سييقتلا تالاجمو ةيويدارلا

ينقتلا رمتؤملا صاصتخا نم ةلأسم يأ ةسارد )ب
،ةيمنتللو

لامعألا لودج يف ةجردملا لئاسملا ةفاك ةجلاعم )ج
نم2 ةداملا هيلع صنت امك سلجملا فرط نم دمتعملا
،ةيقافتالا

دــــيدحت لــــجأ نــــم تاــــهــــيــــجوــــتو لــــمــــع جمارــــب دادـــــعإ )د
،تالاصتالا ريوطتب ةقلعتملا تايولوألاو لئاسملا

،نيعاطقلا لمع جمانربل تاهيجوت ءاطعإ )ـه

حــــمست يتــــلا تاــــيــــجــــيــــتارــــتسالاو فادــــهألا دـــــيدحت )و
دـــيـــعصلا ىلع تالاصتالا لاـــجــــم يف نزاوــــتملا رــــيوــــطــــتــــلاــــب
،اومن لقألا نادلبلل ةيولوألا حنم ةاعارم عم ،يراقلا
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تامظنم عم نواعت تاقافتا ماربإ داحتالا نكمي .2 .1
يف تاـماــجسنا قــلخل ةــيــمــيــلــقإو ةــيوــهــجو ةــيراــق تالاصتا

عيراشملا ليومت  اذكو ميظنتلاو ةماعلا ةسايسلا تالاجم
،ةقسنم ةفصب اهذيفنتو

هتاطاشن نيب قيسنتو ماجسنا قلخ داحتالا نكمي .1.3
ةــــيوــــهــــجو ىرــــخأ ةــــيراــــق تالاصتا تاــــمــــظــــنــــم تاـــــطاشنو
ةـــكـــبشلـــل لـــماـــكـــتملا طـــيـــطـــخـــتـــلا ناـــمض دصق ةـــيـــمــــيــــلــــقإو
.دراوملل لثمأ لامعتسال تآشنملاو

تاعاطقلا وريدمو ماعلا نيمألا نم لك عجشي .٤ .1
يف ةعساولا ةكراشملا ىلع ،ةيتآلا تائيهلاو تامظنملاو
: داحتالا تاطاشن

،ىرخألا تالاصتالل ةيميلقإلا تامظنملا )أ

،تالاصتالل ةيميلقإلا تامظنملا )ب

،ابستنم اوضع تسيل يتلا تامظنملاو تائيهلا )ج

.نويعانصلاو نويملعلا ءاربخلا )د

يف ةكراشملل بلط لك دامتعا متي نأ بجي .٥ .1
لبق ةينعملا ةئيهلل وضعلا ةلودلا فرط نم داحتالا لاغشأ
لـــبـــق نـــم ذــــخــــتملا ءارــــجإلا بسح ماــــعــــلا نيمألا ىلإ مدــــقــــت نأ
.داحتالا

لــك ةــمــئاـــق نييـــعـــتو دادـــعإب ماـــعـــلا نيمألا موـــقـــي .٦.1
.هالعأ1.٤ ةـطـقـنــلا يف اــهــيــلإ راشملا تاــئيــهــلاو تاــمــظــنملا

ةـــيـــنـــمزـــلا لصاوـــفـــلا يف ةـــنـــّيحملا ةــــمــــئاــــقــــلا رشنــــب موــــقــــيو
.ءاضعألا ملع ىلإ اهيهنيو ةبسانملا

اهتكراشم لوبق مت ةئيه وأ ةمظنم لك نكمي .٧ .1
راعشإ قيرط نع اهتكراشم يغلت نأ داحتالا تاطاشن يف

اذإ ،ةكراشملا هذه ءاغلإ نكمي امك .ماعلا نيمألا ىلإ لسري
.ةينعملا ةمظنملا وأ وضعلا ةلودلا فرط نم ،رمألا ىضتقا

تامظنملاو تائيهلا ةكراشم ليصافت ديدحت متي .1.8
.سلجملا فرط نم

ةينقتلا ةدعاسملا .2

تاسسؤملا نم بلطي نأ ماعلا نيمألا نكمي .1 .2
: يتأي ام ةيلودلا

،تالاصتالا تالاجم ةفاك يف ةينقتلا ةدعاسملا )أ

،تالاصتالا تالاجم ةفاك يف ةيلاملا ةدعاسملا )ب

ينـــعـــت تالاـــجـــم يف ىرـــخألا تالـــخدـــتـــلا فـــلـــتـــخــــم )ج
.ايقيرفإ يف تالاصتالا ريوطت

يأ ماربإ لبق سلجملا ةقفاوم ىلإ بلطلا اذه عضخيو
.قافتا

وأ وضع ةلودل ةدعاسملا ميدقت ماعلا نيمألا نكمي .2 .2
ةذختملا تاءارجإلا ساسأ ىلع ،ءاضعألا لودلا نم ةعومجم
.سلجملا فرط نم

ةقطنملا نادلب ينعت يتلا لئاسملا يف رظنلا )أ
ةــلص اــهــل يتــلا لــكاشملا لــئاسملا هذــه جلاــعــتس .ةــيــقــيرــفإلا

ةيرشبلا دراوملاو عيراشملاو ميظنتلاو هيجوتلا( ريوطتلاب
تابذبذلا فيطو ةيويدارلا تالاصتالا رييستو سييقتلاو
،)ريعستلاو ةيئابرهكلا ةيكلساللا

لوح ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملل ريرقت ريضحت )ب
.اهدامتعا مت يتلا تايصوتلاو تاطاشنلا مدقت ةلاح

لمع قيرف لكل ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملا نيعي .2 .٦
.اررقمو سيئر بئانو اسيئر

اهيلع صوصنملا لمعلا ريسو ميظنت ليصافت .3 .٦
.يلخادلا اهماظن يف

ةيمنتللو ينقتلا رمتؤملاب ةقلعتم ةماع ماكحأ .٧

لمع ريسو ميظنتو ءاعدتساب ةقلعتملا ةماعلا ماكحألا
ماــظــنــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا ةــيــمــنــتــلــلو ينــقــتـــلا رمتؤملا
.رمتؤملل يلخادلا

يــــــــــــنقتلا رــــــــــــــــمتؤملل ةــــــــــــــيلاملا تاـــــــــيلوؤــــسملا .٨
ةــــيمنتللو

نأ بجي ،يلام رثأ هل نوكي دق رارق يأ ذاختا لبق
تاقفن يأ دوجو مدع نم ةيمنتللو ةينقتلا تارمتؤملا دكأتت
فرــط نــم اــهصيصخـــت مت يتـــلا كلـــت رـــيـــغ ،ىرـــخأ ةـــيـــفاضإ
.سلجملا

رمتؤملا داقعنا ناكم .٩

داحتالا رقمب ةيمنتللو ةينقتلا تارمتؤملا دقعنت .1 .٩
يف داقعنالل رمتؤملا ةوعدب وضع ةلود ةموكح تماق اذإ ّالإ
ةـفاضتسال ةــيــعادــلا ةــلودــلا يطــغــت ةــلاحلا هذــه يفو ،اــهــبارــت
رمتؤملا داقعنا نع ةمجانلا ةيفاضإلا تاقفنلا ةفاك رمتؤملا

.داحتالا رقم جراخ

ةلود ةموكح فرط نم داحتالا ةوعد ةلاـح يـف .2 .٩
،ماــعــلا نيمألا عــم نواــعــتــلاــب ،ةــفــيضملا ةــلودــلا هــجوـــت ،وضع
،)1( ارهش نييلودلا نيظحالملاو ءاضعألا لودلل تاءاعدتسالا

.ةيمنتللو ينقت رمتؤم لك حاتتفا لبق ،لقألا ىلع

يناثلا لصفلا
٦ ةداملا

ةينقتلا ةدعاسملاو نواعتلا

ةـيـمـيـلـقإلا تاـئيـهـلاو تاـمـظـنملا عـم نواـعــتــلا .1
ةيلودلاو ةيوهجلاو

مارـــبإو تاـــكارش يف طارــــخــــنالا داحتالا نــــكــــمــــي .1.1
ىلع ءاوس ،ىرـخأ ةـيـموـكـح تاــمــظــنــم عــم نواــعــت تاــقاــفــتا
كلذ يف امب ،يلودـــــــلا وأ يوـــــــهجلا وأ يمـــــــيـــــــلــــــــقإلا ىوــــــــتسملا
نم عونلا اذه مدخي نأ ةطيرش ةيموكحلا ريغ تامظنملا
.داحتالا فادهأو ضرغ ةكارشلا
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لمعلا تاغلو داحــتالل ةيمسّرلا تاغللا .٥

ةــــيزيلجنإلا اـــــــمه داـــــحتالل ناـــــــتيمسرلا ناـــــــتغللا .1 .٥
.ةـــــيسنرفلاو

نيضوفملا نيبودنملا رمتؤم قئاثو لك رشن متي .2 .٥
ةماعلا ةنامألاو ينقتلاو يرادإلا رمتؤملاو ةرادإلا سلجمو
.داحتالل نيتيمسرلا نيتغللاب ةمجرتلا اذكو

تاغل نم ةغل لامعتسا ماعلا نيمألا نم بلط اذإ .3 .٥
،هالعأ٥.1 ةرقفلا يف ةروكذملا كلت ريغ ،يقيرفإلا داحتالا

اذه نع ةمجانلا ةيفاضإلا تاقفنلا ّنإف ،ايباتك وأ ايوفش
لــثــتــمــي .هــتدــّيأ يتــلا ءاضعألا لودــلا قــتاــع ىلع عــقــت بلــطـــلا
ىلع هلصحت دعب ،ناكمإلا دودح يف بلطلا اذهل ماعلا نيمألا
مهفرط نم يلكلا ضيوعتلاب بلطلاب ةينعملا لودلا مازتلا
.داحتالا حلاصل بلطلا نع ةمجانلا تاقفنلل

وضع ةلود ةيوضع قيلعت .٦

نكمي ،هنم ةردابمب وأ سلجملا ةيصوت ىلع ءانب .1 .٦
قيلعت نيرضاحلا ءاضعألا لودلا )2/3( يثلث ةيبلغأب رمتؤملا
: بستنم وضع وأ وضع ةلود ةيوضع يأ

)3( ثالث ةدمل داحتالل ةيونسلا هتامازتلا عفدي ال )أ
،ةيلاتتم تاونس

.داحتالا فادهأل ةفلاخم ةسايس سرامي )ب

وـــضع وأ وــــضع ةــلود ةـــيوضع قــــيلعت يــــفعي ال .2 .٦
ةرتف لالخ داحتالل ةيونسلا هتاكارتشا عفد نم بستنم
.ةيوضعلا قيلعت

قلعم بستنم وضع وأ وضع ةلود جامدإ ةداعإ .٧
ةيوضعلا

بستنم وضع وأ وــضع ةـــلود جاــمدإ ةداـــعإ بــــجي .1 .٧
تاكارتشالا عفد مدع ببسب داحتالا يف هتيوضع قيلعت مت

نم ةرخأتملا تاقحتسملا عفد دعب داحتالا ةدئافل ةيونسلا
.ةيلك ةفصب تاكارتشالا

رمتؤملا فرط نم قيلعت ةبوقع ءاغلإ رارق لك .2 .٧
ةــيبلغأب هذاـــختا مــتي ،هالـــعأ1 .٦ ةرـــقفلا يف هــيلع صوصنملا

.نيبخانلاو نيرضاحلا ءاضعألا لودلا )2/3( يثلث

تيوصتلا يف قحلا .٨

وأ رمتؤم لك يف دحاو توص ةلود يأل نوكي .1 .8
.داحتالل عامتجا

ةيونسلا اهتاكارتشا عفدت ال وضع ةلود لك دقفت .2 .8
.تيوصتلا يف اهقح نيتيلاتتم )2( نيتنس

٧ ةداملا

ةفلتخم ماكحأ

ءافعإلا .1

دــيــفــتسي ،داحتالا تاــعاـــمـــتـــجا وأ رمتؤملا ةرـــتـــف لالـــخ
روضحل نوــنــيــعملا ةــماــعــلا ةـــناـــمألا وـــمدـــخـــتسمو وـــبودـــنـــم
ةعوفدملا تالاصتالا تامدخ نم تاعامتجالا وأ تارمتؤملا

تاــــعاــــمـــــتـــــجالا وأ تارمتؤملا ناـــــكـــــم نيب داحتالا فرـــــط نـــــم
عفد متي امك .دويقلا ضعب ةاعارم عم ةيلصألا مهتارادإو
مهتالئاعو نيبودنملا نيب ةدملا ةدودحملا ةيفتاهلا تالاصتالا

.داحتالا لبق نم

ةيلودلا تائيهلا عم داحــتالا تاقالع .2

يف لماش يلودو يقيرفإ نواعت عيجشت لجأ نم .1 .2
يلودـــــــلا داحتالا عـــــــم داحتالا نواـــــــعــــــــتــــــــي ،تالاصتالا لاــــــــجــــــــم
ةيميلقإو ةيوهجو ةيلود ىرخأ تائيه عمو ،تالاصتالل
داحتالا نكمي .تالاصتالاب ةقلعتم تاطاشنو تامامتها تاذ
يف ةـــكراشمـــلـــل نيظـــحالــــم لاسرإ ىلإ تاــــئيــــهــــلا هذــــه ةوــــعد
ةـــلــــماــــعملا أدــــبــــم ساسأ ىلع يراشتسا توصب اــــهــــتارمتؤم
.لثملاب

تائيهلا هذهو داحتالا نيب تاقافتا ماربإ نكمي .2 .2
.ةيميلقإلاو ةيوهجلاو ةيلودلا ىرخألا

ينقتلا نواعتلا .٣

لدابت اهنيب اميف داحتالا ءاضعأ لود عجشت .1 .3
تاربخلا لدابتت امك .نيصتخملاو نيينقتلا نيمدختسملا

ةيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـلاملاو ةـيـنـقـتـلا لـئاسملا لوـح تاـموـلـعملاو
تاشروو ةيسارد تامهم ميظنت قيرط نع ىرخأ لئاسمو
.تايقتلمو

لودلا ةدعاسم لجأ نم هدوهج لك داحتالا لذبي .2 .3
قيسنتلاب ينقتلا نواعتلاب ةقلعتملا لئاسملا يف ءاضعألا

يف ةصتخملا ىرخألا تائيهلاو تالاصتالل يلودلا داحتالا عم
  .لاجملا اذه

تافالخلا ةيوست .٤

وأ ريسفت نع مجان فالخ لك ةيوست بجي .1 .٤
اقبط داحتالل ةينوناقلا تاودألا ماكحأ نم مكح يأ قيبطت
.روتسدلا نم٤3 ةداملل

داــمــتــعا ماــمأ اــقــئاــع ةــقـــباسلا ماـــكـــحألا لـــثمت ال .2 .٤
فالخلا ةــــيوستــــل ىرـــــخأ ةـــــقـــــيرـــــط يأل ةـــــيـــــنـــــعملا فارـــــطألا

.ةيقافتالا هذه عم ايشامت كرتشم قافتا بجومب اهراتخت
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داحتالــــل ماــــعــــلا نيمألاو داـحتالــــل ماــــعـــــلا نيمألا ىدـــــل ،يلاوـــــتـــــلا
نيمألا فرط نم لصألا قبط ةخسن لاسرإ متيو .يقيرفإلا
.داحتالا يف وضع ةلود لك ىلإ ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيقافتا ىلع تعقو يتلا٦2 ـلا ءاضعألا لودلا

تالاصتالل يقيرفإلا داحــتالا

)٤102 ةنس يراراه .ةعجارم ،٩٩٩1 ربمسيد ،باكلا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايقيرفإ بونج .1

رئازجلا .2

نينب .3

وساف انيكروب .٤

يدنوروب .٥

نوريماكلا .٦

)ةيروهمج( ىطسولا ايقيرفإ .٧

وغنوكلا .8

)ةيطارقميدلا ةيروهمجلا( وغنوكلا .٩

رصم .٠1

ايبويثإ .11

نوباغلا .21

اناغ .31

راوفيد توك .٤1

اينيك .٥1

وتوسيل .٦1

ايريبيل .٧1

يوالام .81

يلام .٩1

ايريجين .٠2

ادنغوأ .12

لاغنسلا .22

نادوسلا .32

اينازنت .٤2

سنوت .٥2

.ايبماز .٦2

٨ ةداملا

ذيفنتلا زيح لوخدلاو ليدعتلاو لمعلا ءاهنإ

ةيقافتالا لمع ءاهنإ .1

داحتالا يف بستنم وضع وأ وضع ةلود يأ نكمي .1 .1
ىلإ هجوي راعشإ قيرط نع ةيقافتالا هذه لمع يهنت نأ
لودلل راعشإلا اذه غالبإب ماعلا نيمألا موقيو .ماعلا نيمألا
.نيبستنملا ءاضعألاو نيرخآلا ءاضعألا

ةنس ءاضقنا دعب لمعلا ءاهنإ لوعفم يرسي .2 .1
.ماعلا نيمألا فرط نم راعشإلا مالتسا موي نم ءادتبا

ةيقافتالا ليدعت .2

احارتقا مدقت نأ داحتالا يف وضع ةلود يأ نكمي .1 .2
نيمألا ىلإ حارتقالا اذه لاسرإ بجيو .ةيقافتالا هذه ليدعتب
ددحملا حاتتفالا خيرات لبق ،دح ىصقأك ،)2( نيرهش ماعلا

هلاسرإ لجأ نم كلذ و ،لبقملا نيضوفملا نيبودنملا رمتؤمل
.فاك تقو يف هتساردل داحتالا يف ءاضعألا لودلا لك ىلإ

،)1( رهش لبقو لاجآلا برقأ يف حارتقالا ماعلا نيمألا لسريو
نيبودنملا رمتؤم حاتتفال ددحملا خيراتلا لبق ،دح ىصقأك
 .داحتالا ءاضعأ لود ةفاك ىلإ ،نيضوفملا

نكمي ،هالعأ2.1 ةرقفلا ماكحأ نع رظنلا ضغب .2 .2
رمتؤم ىلع ليدعتلا رييغت وأ ةيقافتالا ليدعت حارتقا ميدقت
اذـــه ىلع داـــمـــتـــعالا ،ةـــلاحلا هذـــه يفو .نيضوـــفملا نيبودــــنملا
.ةبخانلاو ةرضاحلا دوفولا ةيبلغأ فرط نم حارتقالا

ةيبلغألاب ةيقافتالل ليدعت حارتقا يأ ىلع قداصي .2.3
.نيبخانلاو نيرضاحلا ءاضعألا لودلل ةطيسبلا

تاقافتا تالوكوتورب يف تاليدعتلا لك جاردإ متي .٤.2
)٠3( نيثالـث ذـيـفـنـتـلا زـيـح لـخدـتو .ةـيــقاــفــتالا هذــهــب ةــقــحــلــم
لودــلا لــبــق نــم ةرشاــعــلا لوــبــقــلا ةــقــيــثو عادـــيإ دـــعـــب ،اـــموـــي
.داحتالل ماعلا نيمألا ىدل ءاضعألا

ذيفنتلا زيح ةيقافتالا لوخد .٣

٧3 ةداملا ماكحأل اقبط ذيفنتلا زيح ةيقافتالا هذه لخدت
 .روتسدلا نم

اهعاديإو ةيقافتالا ىلع عيقوتلا .٤

ىلع ،نوضوــــفملا نوــــبودــــنملا ماــــق ،كلذــــل اــــتاــــبــــثإ .1.٤
،ةيلصأ خسن )3( ثالث يف ةيقافتالا ىلع عيقوتلاب ،يلاوتلا

.ةينوناقلا ةيجحلا سفن صوصنلا لكلو ،داحتالا لمع تاغلب

يذلا دلبلا ةموكح ىدل ةيلصأ ةخسن عاديإ متي .2 .٤
ىلع ،نييرخألا نيتخسنلا عاديإ متيو ،داحتالا رقم نضتحي
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ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٦1 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس سرام٤

ىيحيوأ دمحأ

ةيناثلا ىدامج٦1 يفخرؤم2٨-٨1 مـقر يذيفنت موسرم
عيزوت لّدعي ،٨102 ةنس سرام٤ قفاوملا٩٣٤1 ماع
بسح٨102 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩3٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قحلملا

ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ةيناثلا ىدامج٦1 يفخرؤم1٨-٨1 مـقر يذيفنت موسرم
عيزوت لّدعي ،٨102 ةنس سرام٤ قفاوملا٩٣٤1 ماع
بسح٨102 ةنسل زيهجتلل ةلودلا ةينازيم تاقفن
.عاطق لك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩3٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٥1 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٩٩1 ةنس ويلوي31 قفاوملا٩1٤1 ماع لوألا عيبر٩1 يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو

 : يتأي ام  مسري

دامتعا81٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغلي : ىلوألا ةداملا
نويلم نونامثو ناتئامو ارايلم نوعبرأو ةعست  هردـق عـفد
عباطلا تاذ تاقفنلا يـف دـيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠82.٩٤(راــنيد
يف خرؤملا11-٧1 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩3٤1 ماع يناثلا عيبر8
”أ“ لودجلل اقبط )81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

عــفد داـمتعا81٠2 ةـنـس ةـينازيـمـل صصــخي:2 ةداملا
نوـيـلـم نوــناــمــثو ناــتــئاــمو اراــيــلــم نوــعــبرأو ةــعست  هردــق
عباطلا تاذ تاقفنلا يـف دـيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠82.٩٤(راــنيد
خرؤملا11-٧1 مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا

٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩3٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف
”ب“ لودجلل اقبط )81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
.موسرملا اذهب قحلملا

ةّيميظنتميسارم

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

ىغلملا عفدلا دامتعاعاطقلا

رـيــغ تاــقــفــنــل يطاــيــتــحا–
ةعقوتم

عومجملا

000.082.94

000.082.94

صصخملا عفدلا دامتعاعاطقلا

نيوكتلا - ةيبرتلا–

عومجملا

000.082.94

000.082.94
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يف خرؤملا3٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــنس تـــــشغ٧1 قـــــفاوملا83٤1 ماــــع ةدـــــــعــقــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا881-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠٩٩1 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥٩٩1 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خرؤملا3٩1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

لوألا ريزولا حلاصم

ماـع ىلوألا ىداـمـج٨1 يفخرؤم كرــتشم يرازو رارــق
ميظنت نمضتي ،٨102 ةنس رياربف٥ قفاوملا٩٣٤1
ةــفــيــظوــلــل ةــماـــعـــلا ةـــيرـــيدـــمـــلـــل ةـــيزـــكرملا ةرادإلا
.بتاكم يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٧1٠2 ةـــــــــنس تشغ٥1 قــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ32
 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٥1 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٧22-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٩٩1 ةنس ويلوي31 قفاوملا٩1٤1 ماع لوألا عيبر٩1 يف

،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب قلعتملاو
 : يتأي ام  مسري
دامتعا81٠2 ةنس ةينازيم نم ىـغلي: ىلوألا ةداملا

نييالم ةتسو ناتئامو ارايلم رشع دحأو ةئام هردـق عـفد
دـيقم  )جد٠٠٠.٩2٠.٦٠2.111( راــنيد فلأ نورشعو ةعستو
يـف اهيلع صوصنملا( يئاهـنلا عباطلا تاذ تاقـفنلا يــف
٩3٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مـقر نوناقلا
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ“ لودجلل اقبط  )81٠2 ةنسل

عــفد داـمتعا81٠2 ةـنـس ةـينازيـمـل صصــخي :2 ةداملا
ةعستو نييالم ةتسو ناتئامو ارايلم رشع دحأو ةئامهردق
يــف دــيـــــقـــــي )جد٠٠٠.٩2٠.٦٠2.111( راــنــــــــيد فــــــــلأ نورشعو
نوناقلا يـف اهيلع صوصنملا( يئاهنلا عباطلا تاذ تاقـفنلا

٧2 قفاوملا٩3٤1 ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مــقر
)81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٧1٠2ةنس ربمسيد

.موسرملا اذهب قحلملا ”ب“ لودجلل اقبط
ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٣ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
قفاوملا٩3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٦1يف رئازجلاب ررح

.81٠2 ةنس سرام٤
ىيحيوأ دمحأ

قحلملا
ةيئاهن تامهاسم ”أ“ لودجلا

)ريناندلا فالآب(

ىغلملا عفدلا دامتعاعاطقلا

ةقحتسملا نويدلا ةيوست–
ةلودلا ىلع

عومجملا

920.602.111

٩20.٦02.111

ةيئاهن تامهاسم ”ب“ لودجلا
)ريناندلا فالآب(

صصخملا عفدلا تادامتعاتاعاطقلا

ةعانصلا–
يرلاو ةحالفلا–
ةجتنملا تامدخلا معد–
ةـــــــــــيدـعاـقــلا تآـــــــــــــشنملا–

ةيرادإلاو ةيداصتقالا
نيوكتلا - ةيبرتلا–
ةــــــــــــــيدعاقلا تآــــــــــــــــشنملا–

ةيفاقثلاو ةيعامتجالا
نكس ىلع لوصحلا معد–
ةــــــــــــــــيدلبلا تاـــططخملا–

ةـــــيمنتلل

عومجملا

114.744

10.493.166

76.075

94.837.104

3.425.651

1.215.148

503.343

540.798

111.206.029

ءارآ ،تاررقم ،تارارق
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ةثالث نم لـكشتـتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةـيرـيدملا –2
: بتاكم )3(

،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا بتكم–

،اهتعباتمو نيوكتلا تاططخم ةسارد بتكم –

ىوــــتسملا نيسحتو نــــيوــــكــــتــــلا ةــــلـــــيصح بتـــــكـــــم–
.امهمييقتو

تاــــقالــــعــــلاو نواــــعــــتــــلــــل ةــــيــــعرــــفــــلا ةــــيرــــيدملا –٣
: )2( نيبتكم نم لكشتتو ،ةيجراخلا

،نواعتلا بتكم –

تاسسؤملا يف بناجألا نيمدختسملا فيظوت بتكم –
.ةيمومعلا تارادإلاو

قـــــيـقدـتـلاو قــــــيـبـطـتـلا ةــــــــــيرـيدـم مــــــــظـنـت:٤ ةداـــــمـلا
: يتأي اــــمك

لكشتتو ،ةبقارملاو قيقدتلل ةيعرفلا ةيريدملا –1
: بتاكم )3(ةثالث نم

،ةيرشبلا دراوملا رييست ةبقارمو قيبطتلا بتكم –

،قيقدتلا بتكم –

.صيخلتلاو مييقتلاو لالغتسالا بتكم –

،تاناحتمالاو تاـقـباسمـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا –2
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم لكشتتو

،ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا جمارب بتكم –

،ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا مييقت بتكم –

تاـناـحـتـمالاو تاـقـباسملا مـيــظــنــت ةــعــباــتــم بتــكــم –
،ةينهملا

.قيقدتلا ةليصح لالغتسا بتكم –

لــــــكشتتو،تاراــــطإلا رــــييستل ةـــيعرفلا ةــيريدملا –٣
: )2( نيبتكم نم

،ةقباطملا ةبقارم بتكم –

.تاراطإلل ينهملا راسملا ةعباتم بتكم –

،شيتفتلا لكاـيـه قـيسنـتـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا –٤
: )2( نيبتكم نم لكشتتو

ةفيظولا تايشتفم لكايه قيسنـتو طـيشنـت بتـكـم –
،ةيمومعلا

.ةيمومعلا ةفيظولا تايشتفم مييقت بتكم –

ةــــيرادإلا لـــــكايهلا مـــــيظنت ةـــــيرـيدـم مــــظـنـت :٥ ةداملا
: يتأي امك

ةيزكرملا ةيرادإلا لكايهلل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا –1
نــم لــكشتــــــــتو ،ةــيراشتسالا تاـــسسؤملاو تاـــئيــــهــــلاو
: )2( نيبتكم

يف خرؤملا٤٩1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا ميظنت
،هنم٠1 ةداملا اميس ال

٩2يف خرؤملا كرــتشملا يرازوــلا رارـــقـــلا ىضتـــقمبو –
نمضتملاو3٠٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا٤2٤1 ماع لاوش
ةــفــيــظوــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا يف ةــيزـــكرملا ةرادإلا مـــيـــظـــنـــت
،ممتملا ،بتاكم يف ةيمومعلا

: يتأي ام ناررقي
موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥ يف خرؤملا٤٩1-٤1 مقريذيفنتلا
ىلإ رارـقـلا اذـه فدـهـي ،هالـعأ روــكذملاو٤1٠2 ةنس وـيـلوـي3
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
.بتاكم يف يرادإلا حالصإلاو

ةيساسألا نيناوقلاو ميظنتلا ةيريدم مظنت :2 ةداملا
: يتأي امك ،ةيمومعلا فئاظولل

فئاظولل ةيساسألا نيناوقلل ةيعرفلا ةيريدملا –1
)٤(ةعـبرأ نـم لـكشتـتو ،نييمومعلا ناوعألاو ةيموـمـعـلا

: بتاكم

،ةيساسألا نيناوقلا بتكم –

،ميظنتلا بتكم –

،ةيرادإلا تالداعملا بتكم –

.ماعلا يساسألا نوناقلا بتكم –

ماـــظـــنــــلاو تاــــبــــترــــمــــلــــل ةــــيــــعرــــفــــلا ةــــيرــــيدملا –2
: بتاكم )3(ةثالث نم لكشتتو ،يعامتجالا

،ةيمومعلا تائيهلاو فئاظولا فينصت بتكم –

،يضيوعتلا ماظنلاو تابترملا بتكم –

.يعامتجالا ماظنلا بتكم–

لكشتتو ،تاعازنلاو هيجوتلل ةيعرفلا ةيريدملا–٣
: بتاكم )٤(ةعبرأ نم

،ضئارعلاو ىواكشلا بتكم –

،هيجوتلا بتكم –

،تاعزانملا نم ةياقولاو ةيئاضقلا تاعزانملا بتكم–

.نعطلاو ةكراشملا تائيه بتكم –

نيمدختسملا تادادعت طبض ةيريدم مـظـنـت:٣ ةداملا
: يتأي امك ،ةيرشبلا دراوملا نيمثتو

تادادــــــعــــــت طــــــبضل ةــــــيــــــعرــــــفـــــــلا ةـــــــيرـــــــيدملا –1
: )2( نيبتكم نم لكشتتو ،نيمدختسملا

،نيمدختسملل ينوناقلا راطإلا ديشرت بتكم –

.لغشلا ةليصحو تايئاصحإلا بتكم –
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: يتأي امك لئاسولا ةرادإ ةيريدم مظنت:٨ ةداملا

نم لكشتـتو ،نيمدختسملل ةيـعرـفـلا ةـيرـيدملا –1
: بتاكم )٤(ةعبرأ

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييست بتكم –

ةــفــيــظوــلا تاــيشتــفــم يمدــخـــتسم رـــيـــيست بتـــكـــم –
،ةيمومعلا

،نيوكتلاو فيظوتلا بتكم –

.صيخلتلاو مييقتلا بتكم –

،ةــــبساحملاوةينازيملل ةـــــيـعرـفـلا ةـــــــيرـيدملا –2
: بتاكم )3(ةثالث نم لكشتتو

،ةينازيملا بتكم –

،ةبساحملا بتكم –

.ةيمومعلا تاقفصلا بتكم –

نم لكشتتو ،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا –٣
: بتاكم )3(ةثالث

،كالمألا رييست بتكم –

،تازيهجتلا ةنايص بتكم –

.نمألاو ةفاظنلاو نيومتلا بتكم –

:بتاكم )3(ةثالث ماعلا ريدملاب قحلي :٩ ةداملا

،ماعلا ميظنتلا بتكم –

،تالاصتالا بتكم –

.هيجوتلاو لابقتسالا بتكم –

خرؤـملا كرـــتشملا يرازوـــلا رارـــقـلا ىـــغـلـي:01 ةداملا
3٠٠2 ةــــــنس رــــــبمسيد32 قــــــفاوملا٤2٤1 ماـــــع لاوـــــش٩2 يف

ةماعلاةيريدملايفةيزكرملاةرادإلاميظنتنمضتملاو
.ممتملا ،بتاكم يف ةيمومعلاةفيظولل

ةـّيـمسّرـلا ةدـيرجلا يف رارــقــلا اذــه رشنــي :11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥ قفاوملا٩3٤1 ماع ىلوألا ىدامج81 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس رياربف

،ةيزكرملا ةيرادإلا لكايهلا بتكم –

تاسسؤملاو تاـــئيـــهـــلا مـــيـــيـــقـــتو مـــيـــظـــنـــت بتـــكــــم –
.ةيراشتسالا

تاــئيــهــلاو تاسسؤمـــلـــل ةـــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدملا  –2
: )2( نيبتكم نم لكشتتو ،ةيمومعلا

تاـــئيـــهـــلاو تاسسؤملا مـــيـــيـــقـــتو مـــيـــظـــنـــت بتـــكــــم –
،يوبرتلاو يفاقثلا ،يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

تاـــئيـــهـــلاو تاسسؤملا مـــيـــيـــقـــتو مـــيـــظـــنـــت بتـــكــــم –
.ينهملاو يعامتجالا عباطلا تاذ ةيمومعلا

نـــم لــــكشتــــتو ،تاساردــلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرـــيدملا –٣
: )2( نيبتكم

،صيخلتلاو ليلحتلا بتكم –

.ةيرادإلا تاميظنتلا ةسناجم بتكم –

يرادإلا ريوطتلاو ةنرصعلا ةيريدم مـظـنـت:٦ ةداملا
: يتأي امك

،يرادإلا لـــــمعلا مــــــيظنتل ةـــــــــيعرفلا ةـــــــــيريدملا –1
: )2( نيبتكم نم لكشتتو

،يرادإلا لمعلا ديشرتو مييقت بتكم –

.يرادإلا لمعلا ميظنتل ةيرصعلا جهانملا بتكم –

طيسبتلاو سيياقملا طبضل ةيعرفلا ةيريدملا –2
: )2( نيبتكم نم لكشتتو ،يرادإلا

،ةيرادإلا قئاثولا سيياقم طبض بتكم –

.ةيرادإلا تاءارجإلا طيسبت بتكم –

: يتأي امك يلآلا مالعإلا ةيريدم مظنت:٧ ةداملا

،ةـــــيتامولعملا تاــــــــــكبشلل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا –1
: )2( نيبتكم نم لكشتتو

،يلآلا مالعإلا تاكبشو نمألا رييست بتكم –

.يلآلا مالعإلا ةمظنأ رييست بتكم –

،تاـــــــقيبطتلاو جــــماربلل ةــــــيــعرفلا ةـــــــيريدملا –2
: )2( نيبتكم نم لكشتتو

،ةيتامولعملا ةمظنألا زاجنإو ميمصت بتكم –

.ةينورتكلإلا تامدخلا ريوطت بتكم –

مالـعإلا تازـيـهجت ةـناـيصل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدملا –٣
: )2( نيبتكم نم لكشتتو ،يلآلا

،يلآلا مالعإلا ةزهجأ ةنايص بتكم –

.يلآلا مالعإلا داتع ةنايص بتكم –

لكشتتو ،فيشرألاو قئاثولل ةيعرفلا ةيريدملا –٤
: )2( نيبتكم نم

،قئاثولا بتكم –

.فيشرألا بتكم –

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع
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: ىلع ةماعلا ةرادإلا ةحلصم  لمتشت :٣ ةداملا

،ةيرشبلا دراوملا بتكم–

،لئاسولاو ةيلاملا بتكم–

.نمألاو ةياقولا بتكم–

ةظقيلاو ةيئاقولا ةبقارملا ةيريدم لمتشت:٤ ةداملا
: ىلع ةينورتكلإلا

،ةينورتكلإلا ةبقارملا ةحلصم–

.نواعتلاو ليلحتلاو ةعباتملا ةحلصم–

تاقحلملاو ةينقتلا تايلمعلا زكرم ةيريدملاب قحليو
.ةيوهجلا

: ىلع ةينورتكلإلا ةبقارملا ةحلصم  لمتشت:٥ ةداملا

،تاطاشنلا قيسنت  بتكم–

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةبقارم بتكم–

.تنرتنإلاةكبش ةبقارم بتكم–

نواعتلاو ليلحتلا ،ةعباتملا ةحلصم لمتشت :٦ ةداملا
 : ىلع

،تامولعملا لالغتسا ةزكرمو عمج بتكم–

،ةعباتملاو ةياقولا بتكم–

.نواعتلاو لاصتالا بتكم–

: ىلع ةينقتلا تايلمعلا زكرم لمتشي:٧ ةداملا

،ةيفتاهلا ةبقارملا ةمظنأ بتكم–

،تنرتنإلا ةبقارم ةمظنأ بتكم–

تالاصتالا ةبقارمو يفارغجلا عقومتلا ةمظنأ بتكم–
،ةيعانصلا رامقألا ربع

.ينقتلا معدلا بتكم–

 : ىلع ةيوهجلا ةقحلملا لمتشت:٨ ةداملا

،ةماعلا ةرادإلا بتكم–

،ةينورتكلإلا ةبقارملا بتكم–

،ليلحتلاو ةعباتملا بتكم–

.ةينقتلا تايلمعلا بتكم–

لدعلاةرازو

٩٣٤1 ماعلوألا عيبر٨2 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ميظـنـتـلا ددـحـي ،٧102 ةـنس رــبــمسيد٧1 قــفاوملا
نــم ةــياــقوــلــل ةــيــنــطوــلا ةــئيــهــلا لــكاــيــهــل يلخادـــلا
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا

.اهتحفاكمو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

ةـــئيـــهـــتـــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلــــخادــــلا رــــيزوو
،ةينارمعلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

يف خرؤملا٧13-31 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس٦1 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ٠1
،هتايحالصو ينطولا عافدلا ريزو بئان ماهم ددحي

يف خرؤملا1٦2-٥1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥1٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا٦3٤1 ماع ةجحلا يذ٤2
ةـيـنـطوـلا ةـئيـهـلا رـيس تاـيـفـيـكو مــيــظــنــتو ةــلــيــكشت ددــحــي
مالـــعإلا تاـــيـــجوـــلوـــنـــكـــتـــب ةـــلصتملا مـــئارجلا نـــم ةــــياــــقوــــلــــل
،اهتحفاكمو لاصتالاو

خرؤملا3٤2-٧1 مقريسائرلا موسرملا ىــضتقمبو–
٧1٠2 ةــنس تــــــــشغ٧1 قــــــفاوملا83٤1 ماـــــع ةدــــــــعقلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٧٤2-٤٩ مقريذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٩٩1 ةنستشغ٠1 قفاوملا٥1٤1 ماع لّوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص دّدحي

خّرؤملا233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٦3٤1 ماــع ةـــجحلا يذ٤2 يف خرؤملا1٦2-٥1 مـقر يساـئرـلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا
ةياقولل ةينطولا ةئيهلا لكايهل يلخادلا مـيـظـنـتـلا دـيدحت ىلإ

لاصتالاو مالـــعإلا تاـــيـــجوـــلوـــنـــكـــتـــب ةـــلصتملا مـــئارجلا نــــم
.اهتحفاكمو

دوزـتو ،ماـع رـيدـم ةـماـعـلا ةـيرــيدملا رــيدــي :2 ةداملا
.ةماعلا ةرادإلا ةحلصمو ةنامأب
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خّرؤملا8٠3-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر٧1 يف

،مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك ددحي يذلا
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
اميسال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤملا3٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩1 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤـــــملا٩٥1-٥٩ مـــــقر يذـــــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
٥٩٩1 ةــــــنس وـــــينوي3 قـــــــــفاوملا٦1٤1 ماـــــع مرــــــــحم٤ يف

يــــــــــــنــطوــلا ناوــــــــــــــيدــلــل يـــــساسألا نوــــــــــناـــقـــلا لّدــــــــــــعـــي يذـــــلا
،تاـــــــــيئاصحإلل

خّرؤملا3٩1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماـــــع ناـــضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

يف خّرؤــــــــملا كرــــــتشملا يرازوــــــلا رارــــــقلا ىــــــضتقمبو–
٩٠٠2 ةـــــنس سرام8 قــــــفاوملا٠3٤1 ماـــــــع لوألا عــــــيبر11
ةدــــــمو اـــــــهفينصتو لـــــــغشلا بــــــصانم دادـــــــــــعــــت ددــــــحي يذــــــلا
وأ ظــــــفحلا تاـــــطاشن يف نيـــــلماعلا ناوـــــعألاب صاـــــــخلا دــــــقعلا
،تاـــــيئاصحإلل يــــــــنطولا ناوــــــــــيدلا ناوـــــــــنعب تامدخلا وأ ةــــــنايصلا
،لدــــــعملا

: يتأي ام ناررقي

رارـــــــــقلا نــــــم ىلوألا ةداــــملا ماــــــكـحأ لدــــــعت : ىلوألا ةداملا
٠3٤1 ماـــــــع لوألا عــــــيبر11 يف خّرؤــــــملا كرــــــتشملا يرازوـــــــلا
،هالــــــــــــعأ روــــــــــــــكذملاو لدــــــعملا ،٩٠٠2 ةــــــنس سراــــــم8 قـــــفاوملا

: يـتأي اـمك

موــــسرملا نــــم8 ةداــــملا ماــــكحأل اـــــــــقيبطت:ىلوألا ةداملا "
82٤1 ماـــــع ناـــــضمر٧1 يف خّرؤـــــملا8٠3-٧٠ مــــقر يــــسائرلا
ددـــــحي ،هالـــــعأ روـــــكذملاو٧٠٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس٩2 قـــــفاوملا

دقـــــعلا ةدـــــمو اـــــهفينصتو لـــــغشلا بـــــصانم دادـــــعت رارـــــقلا اذـــــه
ةنايصلا وأ ظــــــفحلا تاـــــطاشن يف نيــــلماعلا ناوـــــعألاب صاـــــخلا
اـــقفو ،تاـــيئاصحإلل يــــنطولا ناوـــيدلا ناوــنعب ،تاـــمدخلا وأ
: يتآلا لودجلل

: ىلع ينقتلا قيسنتلا ةيريدم لمتشت:٩ ةداملا

، ةيئاضقلا تاربخلاو تاساردلا ةحلصم–

.مالعإلا ةموظنم ةحلصم–

تارــــــبخلاو تاــــــساردلا ةــــــحلصم لـــــــــمتشت:٠١ ةداملا
: ىلع ةيئاضقلا

،ةيئاضقلا تاربخلاو ةيمقرلا تاينقتلا بتكم–

،ةيليلحتلا تايطعملا ةدعاق بتكم–

.تايئاصحإلاو تاساردلا بتكم–

: ىلع مالعإلا ةموظنم ةحلصم لمتشت:11 ةداملا

،ريوطتلاو ثاحبألا بتكم–

،داتعلاو يلآلا مالعإلا ةكبش ةرادإ بتكم–

.مالعإلا ةموظنمنمأ  بتكم–

ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:21 ةداملا
.ةـّيبعّشلا ةــّيطارقميدلا ةــّيرئازـجلا ةــّـيروهمجلل

٧1 قفاوملا٩3٤1 ماع لوألا عيبر82 يف رئازجلاب ررح
.٧1٠2 ةنس ربمسيد

ةيلاملا ةرازو

٩٣٤1 ماع لوألا عيبر٣2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارـــــقلا لدــــعي ،٧102 ةــــنس رــــبمسيد21 قـــفاوملا
ماع لوألا عيبر11 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا
دادعت ددحي يذلا٩002 ةنس سرام٨ قفاوملا0٣٤1
صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنـــم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
ينـــــــــطوـــــــــلا ناوـــــــــيدـــــــــلا ناوــــــــــنــــــــــعــــــــــب تاــــــــــمدخلا وأ
.تايئاصحإلل

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ينطولاعافدلاريزونع
،ينطولا عافدلا ريزو بئان

يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأسيئر

حلاص دياق دمحأ قيرفلا

 ،لدعلاريزو
 ماتخألا ظفاح

حول بيطلا

تاعامجلاو ةيلخادلاريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يودب نيدلا رون



يف خّرؤملا8٠3-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر٧1
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤملا3٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةـــنس تـــــــشغ٧1 قــــفاوملا83٤1 ماـــــع ةدــــعـــقلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٩٩1 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّروملا٤٦3-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا82٤1 ماع ةدعقلا يذ81 يف

لدعملا ،ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ممتملاو

خّرؤملا3٩1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥ يف

حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٣٤1 ماع يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق

رارــقـــلا لدـــعـــي ،٧102 ةـــنس رــــبــــمسيد٥2 قـــــفاوملا
ىلوألا ىدامج0٣ يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا

ددحي يذلا٩002 ةنس ويام٥2 قفاوملا0٣٤1 ماع
دــقــعــلا ةدــمو اــهــفـــيـــنصتو لـــغشلا بصاـــنـــم دادـــعـــت
وأ  ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا

.ةيلاملا ةرازو
––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو

لغشلا بصانم

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ددحم ريغ دقع
)1( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

ددحم دقع
)2( ةدملا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
ةريظح سيئرو

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نمةياقو نوع

عبارلاىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

9

–

51

94

1

2

–

–

–

–

24

–

6

٤21

34

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

٣٤

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25

–

51

94

1

2

–

–

–

–

24

–

6

٧٦1

1

1

1

2

3

3

3

4

5

5

5

6

7

002

002

002

912

042

042

042

362

882

882

882

513

843

“

ةـــــــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني:2 ةداــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

21 قفاوملا٩3٤1 ماع لوألا عيبر32 يف رئازجلاب ررح
.٧1٠2 ةنس ربمسيد

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب
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٤1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٦1
29م٨102 ةنس سرام٤

: يتأي ام ناررقي

رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةداملا
٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠3 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٩٠٠2 ةنس ويام٥2 قفاوملا

موــــسرملا نـــم8 ةداـــملا ماـــكحأل اـــقيبطت : ىلوألا ةداملا "
82٤1 ماـــــع ناـــــــضمر٧1 يف خّرؤـــــــملا8٠3-٧٠ مـــــــقر يــــــسائرلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا
دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ديدحتىلإ رارقلا
وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
اــقفو ،ةــيلاملا ةرازو يف ةــــيزكرملا ةرادإلا ناوــنعب تاــمدخلا
: يتآلا لودجلل

يف خّرؤـــــملا كرـــــتشملا يرازولا رارـــــقلا ىـــــضتقمبو–
٩٠٠2 ةــــنس وـــــيام٥2 قـــــفاوملا٠3٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج٠3
ةدـــــمو اـــــهـــفـــيــــنصتو لــــــغشلا بــــــصاــــنــــم دادـــــعــت ددـــــحــــي يذــــلا
وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاــــــــخلا دــــــــقـعلا
ةرازو يف ةـــيزـــكرملا ةرادإلا ناوـــنـــعـــب تاــــمدخلا وأ ةــــناــــيصلا
،لدعملا ،ةيلاملا

٥2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادعت ددحي يذلا٦1٠2 ةنس ويام3 قفاوملا٧3٤1 ماع بجر
ناوــعألاــب صاخلا دــقــعــلا ةدــمو اــهــفــيــنصتو لـــغشلا بصاـــنـــم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،فارشتسالل ةماعلا ةيريدملا

لغشلا بصانم

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ددحم ريغ دقع
)1( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

ددحم دقع
)2( ةدملا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نمةياقو نوع

عبارلاىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلا عومجملا

18

10

82

21

6

–

11

–

7

–

100

–

19

274

46

–

–

–

–

–

–

 –

–

–

 –

 –

–

46

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

64

10

82

21

6

–

11

–

7

–

100

–

19

320

1

2

3

4

5

6

7

002

912

042

362

882

513

843

“

دادعت ددحي يذلا٦1٠2 ةنس ويام3 قفاوملا٧3٤1 ماع بجر٥2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:2 ةداملا
ةيريدملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم
.فارشتسالل ةماعلا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا

.٧1٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩3٤1 ماع يناثلا عيبر٦ يف رئازجلاب ررح

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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ةـــــــــحايسلا رـــــــيزو لـــــثمم ،رـــــــــيبوز ناـــــيفس دــــــمحم–
،اوضع ،ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةـــــيمنتلاو ةـــــحالفلا رــــيزو ةـــــلثمم ،يــــخيشب نــــتاف–
،اوضع ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ةراـــــجتلل ةـــــيرئازجلا ةـــــــفرغلا لـــــثمم ،ياــنب دادــــــقم–
.اوضع ،ةعانصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٣ يفخرؤم رارق
٦2 يفخرؤملا رارــقـــلا لدـــعـــي ،٨102 ةـنس رــيارــبــف
٧102 ةنس رياني٥2 قفاوملا٨٣٤1 ماع يناثلا عيبر
ليهأتل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩3٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خرؤم رارق بجومب
٦2 يف خرؤملا رارقلا لدـــــعي ،81٠2 ةنس رياربف٩1 قفاوملا

٧1٠2 ةــــنس رـــــياني٥2 قــــــــفاوملا83٤1 ماــــــــع يـــناثلا عـــيبر
لــــيــــهأتــــل ةــــيــــنــــطوــــلا ةــــنــــجــــلــــلا ءاضعأ نييــــعـــــت نـــــمضتملاو
: يتأي امك ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

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

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،لماه ظوفحم–

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

 مجانملاو ةعانصلا ةرازو

٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع لوألا عيبر0٣ يفخرؤم رارق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،٧102 ةنس ربمسيد
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩3٤1 ماـــع لوألا عـــيبر٠3 يف خرؤـــم رارـــق بـــجومب
ةـــيـــتآلا ءاضعألا نـــّيـــعــــي ،٧1٠2 ةـــنس رــــبــــمسيد٩1 قـــــفاوملا
يذيفنتلا موسرملا نم٧ ةداملا ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ

٩ قفاوملا٧2٤1 ماع ناضمر٦1 يف خرؤملا٦٥3-٦٠ مقر
ةينطولا ةلاكولا تايحالص نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ربوتكأ
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتو رامثتسالا ريوطتل

: رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ةرادإلا سلجم يف

،مــجاــنملاو ةــعاـــنصلا رـــيزو لـــثمم ،يبـــلـــحـــم رصاـــن–
 ،اسيئر

تاـعاـمجلاو ةــيــلــخادــلا رــيزو لــثمم ،ناــمور فسوــي–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،اوضع ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،ةباغوب لامك–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،قاوصل لامك–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،رهازوب يناغلا دبع–

،مجانملاو ةعانصلا ريزو لثمم ،نودبع ليعامسإ–
،اوضع

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


