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نيــناوــق
ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩1 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج2 يف خرؤملا٠2-٧8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧8٩1 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا8٠٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،88٩1 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج22 يف خرؤملا1٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو88٩1 ةنس رياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع ىلوألا
يف ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا
،لّدعملا ،هنم عبارلاو ثلاثلا نيبابلا

مّرحم٤2 يف خرؤملا12-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩1 ةـنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ىدامج٤1 يف خرؤملا٩2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠٩٩1 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

ىدامج٤1 يف خرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩1 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

لاّوش21 يف خّرؤملا11-1٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا1٩٩1 ةنس ليربأ٧2 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

رـــــفص٣2 يف خرؤـــــملا22-٦٩ مـــــقر رــــمألا ىـــــضتقمبو –
عـــــمقب قـــــلعتملاو٦٩٩1 ةــــــنس وــــــيلوي٩ قــــــفاوملا٧1٤1 ماـــــع
ةــكرــحو فرصلاــب نيصاخلا مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلا ةــفـــلاـــخـــم
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر

ناضمر21 يف خرؤملا٦٠-٧٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
داــتعلاب قـــلعتملاو٧٩٩1 ةــــنس رــــياني12 قـــــفاوملا٧1٤1 ماــــع
،ةريخذلاو ةحلسألاو يبرحلا

عيبر٣ يف خرؤملا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8٩٩1 ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩1٤1 ماع لوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

ىدامج٥ يف خرؤملا٣٠-٠٠٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددـحـي يذـلا٠٠٠2 ةــــــنس تشغ٥ قـــفاوملا12٤1 ماــــــع ىلوألا
ةـيـكـلسلا تالصاوملاـبو دـيرـبــلاــب ةــقــلــعــتملا ةــماــعــلا دــعاوــقــلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيكلساللاو

قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤2 يفخرؤم٤0-٨١ مــقر نوناق
ةقلعتملا ةماعلا دــعاوقلا ددـحي ،٨١02 ةنس ويام0١
 .ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٦٣1و٦٤و٣٤و81 داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
 ،هنم٤٤1و٣٤1و٠٤1و8٣1و

ماع مّرحم21 يف خّرؤملا18-8٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
ةقداصملا نمضتملاو8٦٩1 ةنس ليربأ٦1 قفاوملا88٣1
ةـيـكـلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوــمــلــل ةــيــلودــلا ةــيــقاــفــتالا ىلع
،٥٦٩1 ةنس ربمفون21 يف ورتنمب ةعقوملا

81 يف خرؤملا٥٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قـــلعتملاو21٠2 ةــــنس رـــياني21 قــــفاوملا٣٣٤1 ماــــع رــــفص

،مالـــعإلاب

ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـــــناق نــــــمضتملاو٦٦٩1 ةــــــنس وــــــينوي8 قــــــــــفاوملا٦8٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ماع رـفص81 يف خرؤملا٦٥1-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـــــناق نـــــــمضتملاو٦٦٩1 ةـــــنس وــــــــــينوي8 قــــــفاوملا٦8٣1
 ،ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا

ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥-٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو٥٧٩1 ةــــــنس رـــــبمتبس٦2 قــــــــــفاوملا٥٩٣1 ماـــــــع
،ممتملاو لدعملا ،يندملا نوناقلا

ناضمر٠2 يف خرؤملا٩٥-٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نـــــــمــضتملاو٥٧٩1 ةـــــنس رـــــبمتبس٦2 قـــــــفاوملا٥٩٣1 ماــــــع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا نوناقلا

ماع لاوش٩2 يف خرؤملا٠8-٦٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــــناقلا نــــــمضتملاو٦٧٩1 ةـــــنس رــــــبوتكأ٣2 قــــــفاوملا٦٩٣1
،ممتملاو لدعملا ،يرحبلا

نابعش٦2 يف خرؤملا٧٠-٩٧ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٩٧٩1 ةنس ويلوي12 قفاوملا٩٩٣1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

ناضمر٩ يف خرؤملا11-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٤8٩1 ةنس وينوي٩ قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةرسألا
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ىدامج لوأ يف خرؤملا٤٠-1٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو1٠٠2 ةنس تشغ٠2 قفاوملا22٤1 ماع ةيناثلا

اــهرــيــيستو ةــيداصتــقالا ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا مــيــظــنــتـــب
،ممتملا ،اهتصصوخو

ىدامج٩1 يف خرؤملا٣٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةسفانملاب

ىدامج٩1 يف خرؤملا٥٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحب

ىدامج٩1 يف خرؤملا٦٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قــــلعتملاو٣٠٠2 ةنـــس وــــيلوي٩1 قـــــفاوملا٤2٤1 ماـــــع ىلوألا

،تامالعلاب

ىدامج٩1 يف خرؤملا٠1-٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

ىدامج٧2 يف خرؤملا11-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو دقنلاب

ىدامج٥ يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىدامج٥ يف خرؤملا٤٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،سييقتلاب

ىدامج٧2 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةجحلا يذ٧2يف خرؤملا1٠-٥٠ مقر نوـناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس رياربف٦ قفاوملا٥2٤1 ماع
لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،ممتملاو

ماع رفص11 يف خرؤملا1٠-٧٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
تالاــــــحب قــــلعتملاو٧٠٠2 ةــــنس سراـــــم لوأ قـــــفاوملا82٤1
،فئاظولاو بصانملا ضعبب ةصاخلا تامازتلالاو يفانتلا

رفص81 يف خّرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩2٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع مرحم2 يف خرؤملا12-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٣٤1
،هنم8٥ ةداملا اميس ال ،٩٠٠2 ةنسل ةيلاملا

رفص٩2 يف خرؤملا٣٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٠٣٤1 ماع
،لدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

نابعش٤1 يف خرؤملا٤٠-٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا نمضتملاو٩٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠٣٤1 ماع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةصاخلا

،اهتحفاكمو لاصتالاو

ناضمر٦1 يف خرؤملا1٠-٠1 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠1٠2 ةنس تشغ٦2 قفاوملا1٣٤1 ماع
،٠1٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا

بجر٠2 يف خرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤1 ماع

عيبر82 يف خرؤملا٧٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قـــلعتملاو21٠2 ةــــنس رــــياربف12 قــــفاوملا٣٣٤1 ماــــع لوألا

،ةيالولاب

عيبر٤2 يف خرؤملا٤٠-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥٣٤1 ماع يناثلا

،يرصبلا يعمسلا طاشنلاب

عيبر11 يف خرؤملا٤٠-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا٦٣٤1 ماع يناثلا
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

ناضمر82 يف خّرؤملا21-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا٦٣٤1 ماع
،لفطلا

ىدامج82 يف خرؤملا٩٠-٧1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٧1٠2 ةنس سرام٧2 قفاوملا8٣٤1 ماع ةيناثلا

،ةسايقلل ينطولا ماظنلاب

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

:  هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 لّوألا بابلا
ةّماع ماكحأ
لّوألا لصفلا

ةّماع ئدابم

ةــــماعلا دــــعاوقلا نوــــناقلا اذـــــه ددـــــحي: ىلوألا ةّداملا
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

: يتأي ام ىلإ ،صوصخلا ىلع نوناقلا اذه فدهي

ميدـــقـــتو رـــيوـــطـــت اـــهـــنأش نــــم يتــــلا طورشلا دــــيدحت –
ةنومضم ةيعون تاذ ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا تامدخ

خاــنــم يف ةــيزــيــيمت رــيــغو ةــفاــّفشو ةــيـــعوضوـــم فورـــظ يف
،ةماعلا ةحلصملا نامض عم يسفانت

،اهلامعتساو ةينورتكلإلا تالاصتالا ريوطت ةيقرت –
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دــيرــبــلا تاــطاشن لالــغــتسال ةــماــعــلا طورّشلا دـــيدحت –
،نيلماعتملا فرط نم ةينورتكلإلا تالاصتالاو

ةلصلا تاذ تاطاشّنلا طبض تاّيفيكو راطإ ديدحت –
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب

،ةّلقتسم طبض ةطلسل يتاسّسؤملا راطإلا ديدحت –

.ةلماشلا ةمدخلا ريفوت نامض –

تالاصتالاو ديربلا تاطاشن ىلع نوناقلا اذه قبطي
لاــجــم يف يعاذإلاو يزـفــلــتــلا ثـبــلا اــهـيــف امب ،ةــيــنورـــتـــكـــلإلا
تاطاشنلا ىوتحم ءانثتساب ،لابقتسالاو ّثبلاو لاسرإلا
عضخي يذلا ،ةينورتكلإلا مالعإلا لئاسوو ةيرصبلا ةيعمسلا

ماع رفص81 يف خرؤملا٥٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا ماكحأل
.مالعإلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا٣٣٤1

نوناقلا نم21 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:2 ةّداملا
قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف خّرؤملا٠٣-٠٩ مقر
،ةينطولا كالمألا نوناق نمضتملاو٠٩٩1 ةنس ربمسيد لوأ
ديربلا تاطاشن عضخت ال ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا

ىلع قــبــطملا ينوــناــقــلا ماــظــنــلــل ةــيــنورـــتـــكـــلإلا تالاصتالاو
.ةيمومعلا كالمألا

ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا تاطاشن عضخت :٣ ةّداملا
.ةلوّدلا ةباقرل

ةطبترملا تايحالصلا راطإ يف ،ةلودلا رهست:٤ ةّداملا
: يتأي ام ىلع اصوصخ ،اهماهمب

فلتخم لالغتساو ءاشنإ ريياعم قيبطتو ديدحت –
،تامدخلا

،ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش ةمالسو نمأ –

،روهمجلل ةمدقملا تامدخلا ماظتناو ةيرارمتسا –

نيلماعتملا نيب ةعورشملا ةسفانملا دعاوق مارتحا –
،نئابزلاو نيقفترملاو نيكرتشملا هاجتو

ةـيـنوـناـقـلا تاــيضتــقــمــلــل ةــقــباــطــم تاــمدــخ رــيــفوــت –
،ةلماشلا ةمدخلل ةيميظنتلاو

ينــطوــلا عاــفدــلا لاــجــم يف ةررـــقملا ماـــكـــحألا مارـــتـــحا –
،يمومعلا نمألاو

 ،ةماعلا بادآلاو قالخألا ئدابم مارتحا –

.ةيميظنتلاو ةينوناقلا مهتامازتلال نيلماعتملا مارتحا –

اهتايحالص ةسرامم راطإ يف ةلودلا علطضت:5 ةّداملا
: يتأي امب ،ديربلا ةبقارمب ةقلعتملا

يدــيرــبــلا لاــجــمــلــل يرصحلا لاــمــعــتسالاـــب دارـــفـــنالا –
طورش قــــفو نيلــــماــــعــــتملا فرــــط نـــــم هـــــلالـــــغـــــتسا ناـــــمضو
نوــناــقــلا اذــه ماــكــحأ بجومب ةددحملا لالــغــتسالا تاـــيـــفـــيـــكو
،هقيبطتل ةذخّتملا ةيميظنتلا صوصّنلاو

ةيديربلا عباوطلا رادصإ لاجم يف راكتحالا ةسرامم –
،ىرخألا يديربلا صيلختلا تامالع ّلكو

ةمظنألاو تاّيقافتالل نيلماعتملا قيبطت ىلع رهّسلا –
ةرــغصملا تاداحتالاو يملاــعــلا يدــيرــبـــلا داحتالا تاـــيصوـــتو
،اهيلإ رئازجلا مضنت يتلا ديربلل ةّيميلقإلا تامّظنملاو

ةعضاخلا تامدخلا لكل صيلختلا تافيرعت ديدحت –
.صيصختلا ماظنل

اهتايحالص ةسرامم راطإ يف ةلودلا علطضت:6 ةّداملا
: يتأي امب ،ةينورتكلإلا تالاصتالا ةـبقارمب ةـقلعتملا

لماك ىلع ةيروتسدلا ماكحألل اقبط ةدايّسلا ةسرامم –
،يزيتريهلا اهئاضف

تاــبذــبذــلا فــيــطــل يرصحلا لاــمـــعـــتسالاـــب دارـــفـــنالا –
مزح ىلإ هميسقتو طيطختلا نامضو ةيئابرهكلا ةيكلسّاللا
فرــط نــم هـــلاـــمـــعـــتسا ىلع فارشإلاو هـــتـــبـــقارـــمو تاـــبذـــبذ
ةــيــلاــعــفـــلا ئداـــبـــم مارـــتـــحا لـــظ يف نيلـــمـــعـــتسملا فـــلـــتـــخـــم
،ةيئابرهكلا ةيكلسّاللا تابذبّذلا لامعتسا يف ةداشرلاو

نم ةدافتسالاو ةيمومعلا كالمألا لغش دعاوق ديدحت –
ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش راشتناب ةطبترملا تاقافترالا

،يزيتريهلا ءاضفلا لامعتسابو

تايصوتو ةـمظنأو تاـيقافتا قـيبطت ىلع رـهّسلا –
.تالاصتالل يلودلا داحتالا

ةـــــــقلعتملا اــــهماهم راــــطإ يف ةــــــلودلا موــــــقت:7 ةّداملا
ةـمدخلا عضوـب ،ةـيـنورـتــكــلإلا تالاصتالاو دــيرــبــلا رــيوــطــتــب
ةـيـنورـتـكـلإلا تالاصتالـل ةـلـماشلا ةـمدخلاو دـيرـبـلــل ةــلــماشلا

.نيلماعتملا فرط نم اهذيفنت ىلع رهستو

حــلاصل ةرــمــتسم ةــفصب تاــمدخلا هذــه رــيــفوـــت مـــتـــيو
 .ينطولا بارتلا ةفاك ربع عيمجلا

دوــــهـــــجـــــم يف صوصخلا ىلع تاـــــمدخلا هذـــــه مـــــهاست
.ةيمقرلا ةوجفلا صيلقتو ميلقإلل ةيمقرلا ةئيهتلا

ةـمدخلا ةـيـعوـنو ىوـتـحـم ،مـيـظـنـّتـلا قـيرــط نــع ددــحــي
ةـيـنورـتـكـلإلا تالاصتالـل ةـلـماشلا ةـمدخلاو دـيرـبـلــل ةــلــماشلا

نم ةلمتحملا امهليومت ةّيفيكو امهيلع ةقّبطملا تافيرعتلاو
.نيلماعتملا ةمهاسمبو ةلوّدلا فرط

ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معدل قودنص أشني:٨ ةّداملا
لبق نم رّيسي ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو

دـيرـبـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا اـهسأرـي تاـعاـطـقـلا ةددــعــتــم ةــنجل
 .هلثمم وأ ةينورتكلإلا تالاصتالاو

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك  ددحت
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يناّثلا لصفلا
فــيراـــعت

لّوألا مسقلا
 ديربلا

: يتأي امــب نوناقلا اذه موهفم يف دصقي:٩ ةّداملا

نوكي ةيديرب ةدام : اهب حرصم ةميقب لاسرإ  –١
فرط نم اهب حرصملا ةميقلل اقبط هيلع انّمؤم اهاوتحم
.فلت وأ عايض ةلاح يف لسرملا

عباط اهل سيل ةعوبطم ريغ تاباتك: قاروأ –2
نيفــلؤملا تاــطوــطـــخـــم لـــثـــم ةـــيصخشلاو ةـــيـــنآلا ةـــلسارملا

وأ ىرــخألا لاــمــعألا قاروأو رــيــتاوــفــلاو ةــمــيدــقــلا لـــئاسرـــلاو
.قاروألا هذه لثم ىلع ةيوتحملا مزرلاو ةيراجتلا

ةّداــــــملا لاـــــصيإ يف لـــــثمتت ةــــيلمع: ليحرتلا –٣
لك قيرط نع عيزوتلا زكرم ىلإ زرفلا زكرم نم ةّيديربلا

.لقّنلا لئاسو

انزو ىدعتت ال ةيديرب ةدام لك: لئاسرلا ديرب –٤
.انّيعم

عيزوتو ليحرتو عمج: يلودلا عيرسلا ديربلا –5
نع ،جراخلا ىلإو  نم ةرداـص وأ ةدراو ةيديرب دورطو قئاثو
.ةعرسلا قيرط

يف زجنملا زرفلا نم قلطنت ةيلمع : عيزوتلا –6
ةداملا مـيـلست ةـياـغ ىلا عـيزوــتــلا مــيــظــنــتــب ةــفــلــكملا زــكارملا
.مهيلإ لسرملل ةيديربلا

ميلستو لقنو عمج يف لّثمتت ةيلمع: عمجلا –7
ةّيديربلا قيدانّصلا نم وأ ةئبعّتلا ناكم نم ،ةّيديربلا ةّداملا
.ةّيديربلا ةكبّشلا ىلإ ذافنلا ةطقن ةياغ ىلإ اهيف تعضو يتّلا

يف تامدخلا هذه لثمتت: ةيديربلا تامدخلا –٨
.ةيديربلا ةّداملا عيزوتو ليحرتو عمج

تامدخلا نم ىندألا دحلا: ديربلل ةلماشلا ةمدخلا –٩
روهمجـلـل ةضورـعملا ةـيدـعاـقـلا ةـيدـيرـبـلا ةـيـلاملاو ةـيدـيرـبـلا

بارــتــلا لــماــك رــبــع ةرـــمـــتسم ةـــفصبو ةدّدـــحـــم ةدوـــج تاذو
ةاواسملا ئداــبــم مارـــتـــحا لـــظ يف ةـــحاـــتـــم راـــعسأب ينـــطوـــلا

.ةيلومشلاو ةموميدلاو

ّلك وأ عئاضب ىلع يوتحي نأ نكمي ءيش: ةمزر –0١
.ةّيصخّشلاو ةينآلا ةلسارملا عباط اهل ةقيثو

وأ ةبوتكم ةعابط : )emmargocéC( مارغوكيس –١١
عـم مـهـتاـقالـع يف نيفوـفـكملاـب صاخلا لاــمــعــتسالــل ةــيــعــمس
.اّيمسر اهب فرتعملا نيفوفكملا ةئيه

هيطعي هيلع عّقومو بوتكم رمأ : يديرب ّكص –2١
هباسح نم يلام غلبم مصخ دصق يديرب باسح بحاص

باسحل نئادلا بابلا يف هعاديإ وأ ،ريغلا حلاصل وأ هحلاصل
باسحلا ريسل ةيساسألا ةادألا يديربلا كصلا دعيو ،رخآ
.يراجلا يديربلا

يبنجأ يعيبط صخش : ديربلل لاصتا طباض –٣١
ىدل ةمدختسملا ةئيهلا لبق نم انوناق ضّوفم لماعتملا نع
حلاصل ةّيلاملاو ةّيديربلا تاّيلمعلا ّلك ذيفنتل ديربلا بتاكم
.ةئيهلا هذه

.ةفلتخم عئاضب ىلع يوتحت ةمزر : يديرب درط –٤١

هـتافصاوم حــــمست لاـــسرإ لــــك: ةــــيديربلا ةداملا –5١
داوم اهنيب نم ،ةّيديربلا ةكبّشلا يف هب لّفكتلاب ةّينقتلا
اذــكو ،تاـــيرودـــلاو دـــئارجلاو سراـــهـــفـــلاو بتـــكـــلاو ةـــلسارملا
ةميق نودب وأ ةميقب عئاضب ىلع ةيوتحملا ةيديربلا دورطلا

.ةّيراجت

يباتك لكش يف دسجم لاصتا : ةلسارملا ةدام –6١
هميلستو هلاصيإّ متي اهتعيبط تناك امهم ةيدام ةماعد ىلع
.هنم بلطب وأ هسفن لــــسرملا فرــــط نــــم ّنيــبملا ناوــــنعلا ىلإ

.تالــــسارم ةّدامك تاـيرودلاو دـــئارجلاو سراهفلاو بــــتكلا دـــعت ال

ةــــيديرب ةداــــم لـــــك : اــــهيلع ىــــصوملا ةداملا –7١
لباقم مّلستو فلتلا وأ عايضلا رطخ دض ايفازج ةنومضم
.لصو

يوــــــنعم وأ يـــــــعيبط صـــــــخش لـــــك : لــــماعتملا –٨١
.ةيديرب ةيلامو ةيديرب تامدخ لالغتسا نم ديفتسي

داوم لسري  يونعم وأ يعيبط صخش : لسرملا –٩١
.ةيديرب

ملتسي  يونعم وأ يعيبط صخش: هيلإ لسرملا –02
.ةيديرب داوم

لــمعتسي يوـــنعم وأ يــــعيبط صـــخش: قـــفترملا –١2
.لقألا ىلع ،ةدحاو ةيديرب ةمدخ

: ةـــيديربلا تاـــكبشلاو ةـــيدعاقلا تآـــــــشنملا –22
لــبق نــم ةــلمعتسملا ةــلوقنملا لــئاسولاو ةــتباثلا تآــشنملا

.هتامدخ ميدقتل ديربلا لماعتم

مدقي ،روهمجلل حوتفم بتكم : ةيديرب ةسسؤم –٣2
.ىرخأ ةمدخ يأ وأ  ةيديرب ةيلام تامدخو ةيديرب تامدخ

يناثلا مسقلا
ةينورتكلإلا تالاصتالا

: يتأي امـب نوناقلا اذه موهفم يف دصقي :0١ ةّداملا

وأ لــسارت وأ لاــسرإ لــك: ةـــينورتكلإ تالاــــصتا –١
تاوصأ وأ روص وأ تاباتك وأ تاراشإ وأ تامالع لابقتسا
كالسألا ربع ،اهتعيبط تناك امهم تامولعم وأ تانايب وأ
.ةيسيطانغمورهك ةقيرطب وأ ةيرصبلا فايلألا وأ
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يف لّثمتي قافترا: يئابرهك يكلسال قافترا –2
لاسرإلا زكارم لوح ةنّيعملا قطانملا يف زجاوحلا ولع ديدحت

ةّيكلسّاللا تاجوملا بارطضال اّيدافت اذهو ،لابقتسالا وأ
.زكارملا هذه اهلبقتست وأ اهلسرت يتّلا ةّيئابرهكلا

تاسايسلاو تاودألا عومجم : يناربيسلا نمألا –٣
قرطو ةيهيجوتلا ئدابملاو ةينمألا تايلآلاو نمألا ميهافمو
ةديجلا تاسرامملاو نيوكتلاو لامعألاو رطاخملا رييست
يف اـهـمادـخـتسا نـكـمـي يتـلا تاـيـجوــلوــنــكــتــلاو تاــناــمضلاو
هـــنأش نـــم ثدـــح يأ دض ةـــيـــنورـــتــــكــــلإلا تالاصتالا ةــــياــــمــــح
وأ ةـــنزـــخملا تاـــناـــيـــبـــلا ةـــيّرسو ةـــمالسو رـــفوـــتـــب ساسملا
.ةلسرملا وأ ةجلاعملا

ةيكلسال تابذبذ وأ ةيئابرهك ةيكلسال جاومأ –٤
نأ ىلع اقافتا ةدّدحم ةيسيطانغمورهك جاومأ: ةيئابرهك
ءاضفلا يف رشتنت زتريه اغيج )٠٠٠٣( نع اهتابذبذ لقت
 .يعانطصا ليلد نود

نم لكشتت ةيملاع ةيتامولعم ةكبش: تنرتنإلا –5
اميف ةلوصوم ،ةصاخو ةيميلقإو ةينطو تاكبش ةعومجم
فدهب اعم لمعتوPI لاصتالا لوكوتورب قيرط نع اهنيب
 .اهيلمعتسمل ةدحوم ةهجاو ميدقت

نوكي نأل صصخم زيهجت لك : يفرطم زاهج –6
ةيفرط ةطقنب ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب الوصوم
تالاصتالا تاراشإ جلاــــــــــعــــــــــي وأ لــــــــــبـــــــــــقـــــــــــتسي وأ لسرـــــــــــيو
.ةينورتكلإلا

نــم نــّكمت يتــلا تازــيــهــجــتــلا فــيرــعــّتــلا اذـــه لـــمشي ال
.يعاذإلا ثبلا تامدخ ىلإ ايرصح لوصولا

مساــقــت لاـــكشأ نـــم لـــكش: ينــطوــلا لاوـــجـــتـــلا –7
لـماـعــتــم يكرــتشمل حــمسي ،ةــيــباــجــيإلا ةــيدــعاــقــلا تآشنملا

ىلإ ذاـفـنـلا ةـيـنورـتــكــلإلا تالاصتالــل لاــقــنــلا فــتاــهــلا ةــكــبش
ةكبشل رخآ لماعتم فرط نم ةمدقملا تامدخلا وأ ةكبشلا
ةصاخلا ةــكــبشلا اــهــيــطــغــت ال ةــقـــطـــنـــم يف ،لاـــقـــنـــلا فـــتاـــهـــلا

.لوألا لماعتملاب

: )ةيئابرهك ةيكلسال ةانق وأ ةبذبذ( صيصخت –٨
فرط نم وأ تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا امإ هحنمت صيخرت
ةـيـئاـبرـهـك ةـيـكـلسال ةـطـحــم لاــمــعــتسا ضرــغــل ةزــئاــح ةرادإ
طورش بسح ةددـحـم ةـيـئاـبرـهــك ةــيــكــلسال ةاــنــق وأ ةــبذــبذــل
 .ةنّيعم

لماـعـتـم اـهـمدـقـي اـهـيـلـع أفاـكـم ةـمدـخ : كيــكـــفـــتـــلا –٩
ىّمسي روهمجلل ةحوتفم ةتباث ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش

ةــيــنورــتــكــلإ تالاصتا ةــكــبش لــماــعــتمل ”ضراــع لـــماـــعـــتـــم“
ةينورتكلإ تالاصتا تامدخ لماعتمل وأ روهمجلل ةحوتفم
حامسلل ،”ديفتسم لماعتم“ ىّمسي ماع صيخرت ىلع لصاح
ضراعلا لماعتملل ةيلحملا ةقلحلا رصانع لك ىلإ ذافنلاب هل
.ةرشابم ةفصب هيكرتشمل هتامدخ ميدقت ضرغب

اـــميسال ،ةــــلصتملا تاـــمدخلا كلذك كــــيكفتلا لـــمشيو
.كرتشملا زكرمتلا ةمدخ اهنم

اهمدقي اهيلع أفاكم ةمدخ: كرتشملا زكرمتلا –0١
روـهـمـجـلـل ةـحوـتـفـم ةـيـنورــتــكــلإ تالاصتا ةــكــبشل لــماــعــتــم
رخآ لماعتم فرصت تحت ةيدعاق تآشنم عضو يف لثمتتو
نيلماعتم وأ روهمجلل ةحوتفم ةينورتكلإ تالاصتا ةكبشل
.ماع صيخرت ىلع نيلصاح نيرخآ

وأ دعب نع وأ ايدام كرتشملا زكرمتلا نوكي نأ نكمي
 .ايضارتفا

تازيهجت هيف نوكت: يداملا كرتشملا زكرمتلا –
نم ةّلغتسمو ةبّكرم كرتشملا زكرمتلل بلاطلا لماعتملا

.ةمدخلا هذهل مدقملا لماعتملا تالحم يف هفرط

بيكرت متي نيأ : يضارتفالا كرتشملا زكرمتلا –
نم كرتشملا زكرمتلل بلاطلا لماعتملا تازيهجت ةنايصو
.ةمدخلا هذهل مدقملا لماعتملا فرط

تازيهجت هيف نوكت : دعب نع كرتشملا زكرمتلا –
نم ةلغتسمو ةبّكرم كرتشملا زكرمتلل بلاطلا لماعتملا

.ةمدخلا هذهل مدقملا لماعتملا لحم راوجب هفرط

ةـــــــيلباق: تاــــــــكبشلاو تازـــــــيهجتلا ةـــــــيقفاوت  –11
تاـــكـــبش عـــم ةـــهـــج نـــم ،ةـــيـــفرـــطملا تازـــيـــهـــجـــتـــلا لـــيـــغشت
فــلــتـــخـــم عـــم ىرـــخأ ةـــهـــج نـــمو ،ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا تالاصتالا
ةـمدـخ سفـنـل ذاـفـنـلاــب حــمست يتــلا ةــيــفرــطملا تازــيــهــجــتــلا
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

نيب ةــــــلداـبــتــم تاــــــمدــخ : يــنــيـــبـــلا لــــــيصوـــتـــلا –2١
وأ ،روهمجلل ةحوتفم ةينورتكلإ تالاصتا ةكبشل نيلماعتم
ةحوتفم ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش لماعتم اهمدقي تامدخ
ةــيــنورــتــكــلإ تالاصتا تاــمدخل دّروــم لــماــعــتمل روــهــمــجـــلـــل

نيلــــمــــعــــتسملا ةــــفاــــكــــل حـــــمسي ،ماـــــع صيـــــخرـــــت ىلع لصاـــــح
تاـكـبشلا تناـك اـمـهـم ،ةـيرـح لــكــب مــهــنــيــب اــمــيــف لاصتالاــب
 .اهنولمعتسي يتلا تامدخلا وأ اهب نيلوصوملا

يذلا ةتباثلا ةكبشلا نم ءزجلا : ةيلحملا ةقلحلا –٣١
لــمــعــتسملا تالــحــم يف ةــكــبشلــل ةــيــفرــطــلا ةــطــقــنــلا طـــبرـــي
تالاصتا ةكبشل ةلداعم ةأشنم يأب وأ عزوملاب يئاهنلا
.روهمجلل ةحوتفم ةتباث ةينورتكلا

لــــــقنل ةـــــــطيسب ةـــــمدخ : تاردــــــــــقلا تاـــــمدخ –٤١
لاصيإو لاسرإ وأ ،لاسرإ اـــمإ اـــهـــنـــم ضرـــغـــلا تاـــموـــلــــعملا
،ةينورتكلإ تالاصتا ةكبشل ةيفرطلا طاقنلا نيب تاراشإلا
كلت ادع ام ىرخأ تاجلاعم ىلإ تاراشإلا هذه عاضخإ نود
.اهفئاظو ةبقارمو اهلاصيإو اهلاسرإل ةيرورضلا

نوكت يويدار لاصتا ةمدخ : يعاذإلا ثبلا ةمدخ –5١
.ةرشاــبــم روـهــمجلا موــمــع اــهــلــبــقــتسيــل ةــهــجوــم اــهــتالاسرإ

وأ ةـــــــيـــــــتوص تالاسرإ ةـــــــمدخلا هذـــــــه لـــــــمشت نأ نـــــــكـــــــمــــــــيو
.لاسرإلا نم ىرخأ اعاونأ وأ ةّينويزفلت
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لك : روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا ةمدخ –6١
تالاصتالاب روهمجلا ديوزت يف اساسأ وأ ايلك لّثمتت ةمدخ
تاكبش تاردق لمعتست يتلا تامدخلا اذكو ،ةينورتكلإلا
ةـمدــخ ىلع ةداــيز ،بــّلــطــتــت يتــلاو ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا
وأ ةجلاـــعملا فـــئاـــظو ،ةـــيدـــعاـــقـــلا ةـــيـــنورـــتـــكــــلإلا تالاصتالا
.نيزختلا

: ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالـــل ةـــلـــماشلا ةـــمدخلا –7١
ةدع وأ ةمدخ اهيف امب ،تامدخلا نم ىندألا دحلا عومجم
تاذ ،ميظنتلا قيرط نع ددحت ،ةفاضم ةميق تاذ تامدخ
بارتلا ىوتسم ىلع ناكسلا عيمجل ةرفوتمو ةنّيعم ةيعون
.ةحاتم راعسأب ينطولا

ةيفرط ةطقن فرعت ةيلاتتم ماقرأ ةسلس: مقرلا –٨١
هذه وحن ةينورتكلإلا تالاصتالا لاصيإ نم نكمتو ةكبشلل
   .ةطقنلا

ءزج: ةينورتكلإلا تالاصتالل ةّينعملا قوسلا –٩١
يتلا تامدخلا وأ/و تاجوتنملا لك ىلع يوتحي قوسلا نم
فرط نم اهنيب اميف لادبتسالل وأ لدابتلل ةلباق ايبسن دعت
لــبـــق نـــم وأ نيلـــماـــعـــتملا نيب ةسفاـــنملا لـــعـــفـــب ،كلـــهـــتسملا
اهلامعتساو اهرعسو تاجتنملا صئاصخ ببسب دّروملا
 .داتعملا

: ةينورتكلإلا تالاصتالا لقنل ةينطولا ةكبشلا –02
: يتأي امم نوكتت ةكبش يه

طبرت يتلا ةليوطلا تافاسملا تاذ لقنلا تاكبش –
تاذ ىرخأ تاكبش عم اينيب لصاوتتو قطانملا فلتخم
 .نطولا ندم فلتخم نيب لصاوت ءاشنإل ةليوطلا تافاسملا

ةيرضح قطانم يف تاقلح يف ةأشنملا تاكبشلا –
ذافنلا تاكبش ةكرح عمجت يتلاو ةيرضح تاكبش ةاّمسملا
تاكبشل ىلوألا تارتموليكلا نيب ارسج لكشتو ةبسانملا
تاــــفاسملا تاذ لــــقــــنــــلا تاــــكــــبشو ةــــيــــنورــــتــــكـــــلإلا لاصتالا
.ةليوطلا

وأ ةأشنم ّلك: ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش –١2
لاصيإو لاسرإ وأ ،الاسرإ اّمإ نمضت تآشنم ةعومجم
رييسّتلاو مّكحّتلا تامولعم لدابت اذكو ،ةينورتكلإ تاراشإ
دنعو ،ةكبّشلا هذهل ةيفرطلا طاقّنلا نيب ام ،اهب ةلصتملا
تالاصتالا لاصيإ نمضت يتلا ىرخألا لئاسولا ،ءاضتقالا
.هيجوتلاو ليوحتلا اذكو ،ةينورتكلإلا

تاكبش : اصوصخ ةينورتكلإ تالاصتا تاكبش دعت
يتـــلا ةـــمـــظـــنألاو ةـــيضرألا تاـــكـــبشلاو ةـــيــــعاــــنصلا راــــمــــقألا

لاصيإل لمعتست نأ ةطيرش ةيئابرهكلا ةكبشلا لمعتست
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

ةــــحوتفملا ةــــينورتكلإلا تالاـــــــصتالا ةــــــــكبش –22
وأ ةأشنم ةينورتكلإلا تالاصتالل ةكبش لك : روهمجلل
تامدخ وأ ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ميدقتل ةلمعتسم
.ةينورتكلإ ةقيرطب روهمجلل تالاصتا

يكلسال يفرطم زاهج وأ ةأشنم وأ ةكبش –٣2
لــمــعــتسي يفرــطــم زاــهــج وأ ةأشنـــم وأ ةـــكـــبش : يئاــبرــهـــك
تاجوم ّثب ضرغل ةيلتاسلا اهيف امب ةّيزيتريه تابذبذ
.رحلا ءاضفلا يف ةيكلسال

رامقألا تاقاط لمعتست يتلا تاكبشلا كلذك دعتو
 .ةيئابرهك ةيكلسال تاكبش ،ةيعانصلا

)٥( سمخ يف ةّيئابرهكلا ةّيكلسّاللا تاّطحملا بترت
: )ـه(و )د(و )ج(و )ب(و )أ( تاعومجم

ةيئابرهكلا ةّيكلسّاللا تاّطحملا )أ( ةعومجملا لمشت –
ةـــــطـــــلّسلا تحت تاـــــّطحملا هذــــــه عضوــــــتو .ةــــــلودــــــلا ةــــــكــــــبشل
فــلــكملا رــيزوــلــل وأ ،ينــطوــلا عاــفّدــلا رــيزوــل اــّمإ ةرشاـــبملا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاب فلكملا ريزولل وأ ،ةيلخادلاب

ةـــــّيــــــكــــــلسّالــــــلا تاــــــّطحملا )ب( ةــــــعوــــــمــــــجملا لــــــمشت –
تاـبذـبّذـلا مزـح ةـيرصح ةـفصب لـمـعــتست يتــّلا ةــّيــئاــبرــهــكــلا
 .ةيرحبلاو ةيوجلا ةحالملا نمأل ةصّصخملا

ةــــــّيــــــكــــــلسّالــــــلا تاــــــّطحملا )ج( ةــــــعوـــــــمـــــــجملا لـــــــمشت –
.يعاذإلا ثبلا ةمدخب ةقّلعتملا ةّيئابرهكلا

ةّيئابرهكلا ةّيكلسّاللا تاّطحملا )د( ةعومجملا لمشت –
وأ/و يداصتقالا عباطلا تاذ تاسّسؤملا فرط نم ةّلغتسملا
نم وأ ،ّصاخلا نوناقلل وأ ّماعلا نوناقلل ةعضاخلا يعامتجالا

وأ هتاجايتحال ةيبلت ،كلذب هل صّخرم رخآ لماعتم يأ فرط
.روهمجلا تاجايتحال

ةــــــيــــــكــــــلسالــــــلا تاــــــطحملا )ـه( ةــــــعوــــــمـــــــجملا لـــــــمشت –
يف جردــنــت ال يتــلاو اــهــتــعــيــبــط تناــك اــمـــهـــم ةـــيـــئاـــبرـــهـــكـــلا
.)د ( و )ج( و )ب(و )أ( تاعومجملا

: ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيضارتفا ةصاخ ةكبش –42
ةمئاق ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيدعاق ةأشنم لغتست ةكبش
ىلع ةــيساسألا كلاسملا ةــكـــبشلا هذـــه مساـــقـــتـــتو .لـــبـــق نـــم
،اهيف ةلدابتملا ةكرحلا عم ةيدعاقلا ةأشنملا هذه ىوتسم
.ريفشتلاو ذافنلا ةبقارم تايلآ فلتخمب ةيمحم اهنكل

ةــــينورتكلإ تالاــــصتا ةـــكبش: ةــــصاخ ةـــــكبش –52
لامعتسال صّصخت امدنع ّصاخلا لامعتسالل اّمإ ةهجوم
اــــــمإو ،اــــــــــهئشني يذــــــــــلا يوـــــــــنعملا وأ يـــــــــعيبّطلا صـــــــــخّشلا
فرط نم لامعتسالل صّصخت امدنع ،كرتشملا لامعتسالل
لــكش يف نيمــّظــنــم نيــّيوــنــعــم وأ نيــّيــعــيــبــط صاـــخشأ ةّدـــع
.تالاصتالا لدابت ضرغب نيلمعتسملل ةقلغم ةعومجم

أشنـت ةـلـقـتسم ةصاــخ ةــكــبش: ةـيـلـخاد ةــكــبش–62
ةّيمومعلا كالمألا لامعتسا نود ةيكلملا سفن ىلع اهلماكب

.ىرخأ ةيكلم ةيأ وأ ةيزيتريهلا كالمألا اهيف امب

: ةـيـئاــبرــهــكــلا ةــيــكــلسّالــلا تاــبذــبّذــلا فــيــط –72
ام اهتابذبذ حوارتت ةّيئابرهك ةّيكلسال جاومأ نم ةعومجم
.زتريهاغيج٠٠٠٣و  زتريهوليك٣ نيب

صيصختب موقت ةرادإ وأ ةسسؤم لك: زئاحلا –٨2
.اهل ةحونمملا تابذبذلا مزح يف نييئاهنلا نيلمعتسملل تابذبذلا
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تاــــــبـلـطـتملا يـــــه : ةـــــــــيساسألا تاـــــبــــلــــطـــــتملا –٩2
نـــــمأ ،ةـــــماـــــعــــــلا ةــــــحــــــلصملا لــــــجأ نــــــم ،ناــــــمضل ةــــــيرورضلا
اميسال ،تاكبشلا ةيامحو نيلماعتملا يفظومو نيكرتشملا

اـهـب ةـلصتملا رـيـيستـلاو مـكـحـتـلاو تاـموـلــعملا لداــبــت اــهــنــم
يف اذكو ،تابذبذلا فيط لامعتسا نسح ،ءاضتقالا دنعو
ةــيــفرــطملا تازــيــهــجــتــلا ةــيــقــفاوــت ناـــمض ةررـــبملا تالاحلا

ناـبسحلا يف ذـخألا عـم ةـئيــبــلا ةــياــمــحو تاــناــيــبــلا ةــياــمــحو
    .ميلقإلا ةئيهتو نارمعلاب ةقلعتملا تابوعصلا

لغتسي يونعم وأ يعيبط صخش لك : لماعتملا –0٣
مدقي وأ/و روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش

 .ةينورتكلإلا تالاصتالا ةمدخ روهمجلل

،رــــــئازجلا تالاــــــصتا: يــــــخيراتلا لــــــــــماعتملا –١٣
تالاصتا ةــكــبش لالــغــتساو ةــماــقإ ةصخر بحاص لــماــعـــتـــم
.روهمجلل ةحوتفم ةتباث ةينورتكلإ

تالاصتا ةكبش لماعتم لك: يوقلا لماعتملا –2٣
يف ارـبـتـعـم اذوـفـن سراـمـي  روـهـمـجـلـل ةـحوـتـفـم ةـيـنورـتــكــلإ
قوسلا يف وأ ةـــيـــنورـــتـــكــــلإلا تالاصتالــــل ةــــيــــنــــطوــــلا قوسلا
.ةينورتكلإلا تالاصتالل ةّينعملا

نوبزلا ظاـفـتـحا ةـيـناـكـمإ: ماـقرألا ةــيــلوــمــحــم –٣٣
.لماعتملا رييغت دنع همقرب

نم لكشتي ردصم: ينطولا ميقرتلا ططخم –٤٣
طاـقـنـلا ىلع فرـعـتـلا حــيــتــت ماــقرألا نــم ةــيوــيــنــب ةــعوــمــجــم
فـتاـهـلا تاـمدـخو تاـكــبشلــل ةــلاــقــنــلا وأ ةــتــباــثــلا ةــيــفرــطــلا

.تاكبشلل ةيلخاد رداصم ىلإ ذافنلاو تاملاكملا لاصيإو

ةـــــــــقيثولا: تاــــــــــبذبذلل يــــــنطولا ططـــــــــخملا –5٣
ىوتسملا ىلع تابذبذلا فيط حنمل ةيساسألا ةيعجرملا
فلتخم نيب فيطلا ميسقت نع افصو نمضتيو .ينطولا

 .نيلمعتسملا تائف

لـمـعــتسي كرــتشم لــك: يئاــهــنــلا لــمــعــتسملا –6٣
تالاصتالا تاــكــبش وأ/و ةــيـــنورـــتـــكـــلإلا تالاصتالا تاـــمدـــخ
.ةصاخلا هضارغأل روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا

فرط يونعم وأ يعيبط صخش لك: كرتشملا –7٣
تامدخ دّروم وأ ةينورتكلإلا تالاصتالل لماعتم عم دقع يف

.تامدخلا كلت ميدقت لجأ نم ةينورتكلإلا تالاصتالا

تابذبذ ةمزح ليجست: )تابذبذ ةمزح( حنم –٨٣
نم اهلامعتسا دصق تابذبذلل ينطولا ططخملا يف ةنّيعم
وأ يضرألا يكلسّاللا لاصتالل حلاصم ةّدع وأ ةحلصم لبق
قفو يكلفلا يكلسّاللا لاصتالا ةحلصم لبق نم وأ ،يئاضفلا

ةـــمزـــح ىلع حـــلـــطصملا اذـــه قـــبـــطـــنـــي اـــمـــك ،ةددــــحــــم طورش
.ةّينعملا تابذبّذلا

وأ ةيدعاق تآشنم : ةيرورض ةيدعاق ةأشنم –٩٣
: نيتيتآلا نيتيصاخلاب زيمتت  ام لماعتمب ةصاخ دراوم

نامضب نيسفانملل حامسلل ةيرورض اهلعجت ةّيصاخ –
،مهتاطاشن ةسراممل وأ/و مهنئابز عم طبرلا

ةليوطلا ةدملا وأ/و اهجاتنإ ةداعإل ةظهابلا ةفلكتلا –
ةـــيدـــجـــم لـــئادـــب دوـــجو عـــنمت يتـــلاو ،ضرـــغـــلا اذـــهـــل ةــــمزالــــلا
.نيلمتحملا نيسفانملل

وأ تازيهجت: ةينورتكلإلا تالاصتالا تآشنم –0٤
ةيئابرهك ةّيكلسالوأ ةينورتكلإ ةمظنأ وأ لباوك وأ ةزهجأ
لاسرإل اــهــمادــخــتسا نــكــمــي ةــيــنــقــت ةــيــلآ لـــك وأ ةـــيرصب وأ

توص وأ روص وأ تاباتك وأ تانايب وأ تاراشإ وأ تامالع
ةلصتم ىرخأ ةيلمع يأ وأ ةيسيطانغمورهك جاومأ ربع
 .اهب ةرشابم

تالاـــــصتالــل ةــــــنــماــكــلا ةــــــيدــعاــقــلا تآـــــــــشنملا –١٤
تازجنمو ةيندملا ةسدنهلل ةيدعاق تآشنم: ةينورتكلإلا
اميسال ،ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش ةماقإ معدب حمست
ةسدنهلا تايضرأو ءاويإلا ئجالمو ةينقتلا تالحملا اهنم
ةـيـئاــبرــهــكــلا ةــيــكــلسالــلا تاــّطحملا ةــماــقإ عــقاوــمو ةــيــندملا

تاوـنــقــلا اذــكو تاــيــئاوــهــلا لــمحت يتــلا ةدــمــعألاو يراوصلاو
ليصوت تالباك عضو متي نيأ ىرخألا عقاوملا وأ دامغألاو
.اهب ةطبترملا تاقحلملاو ةيساحنلا وأ ةيرصبلا فايلألا

: ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا ةــكــبش ىلإ ذاــفــنـــلا –2٤
بسح لماعتملا فرصت تحت تامدخلا وأ/و دراوملا عضو
ريغ وأ ةيرصح ةقيرطب ،ميظنتلا اهددحي يتلا طورشلا

 .ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوت لجأ نم  ،ةيرصح

مساــقــتو كيــكــفــتــلا نــم ّلــك ،ذاــفــنـــلا لاـــكشأ نـــم دـــعـــيو
.ينطولا لاوجتلاو ةطشنلا وأ ةنماكلا تآشنملا

لاــبــقــتساــب حــمست يتــلا ةــيــنــقــتــلا ةــمــظــنألا عضخــت ال
 .نوناقلا اذهل يعاذإلا ثبلا تامدخ

بيـجـتست ةــيداــم لصو طاــقــن : ةــيـــفرـــط طاـــقـــن –٣٤
تالاصتالا ةــكــبش ىلإ ذاــفــنــلــل ةــيرورض ةــيــنــقــت تاـــفصاومل

ءزـج يـــــهو ،اـــــــهقيرط نـــــــع ةـــــــيلاعفب لاـــــصتالاو ةــــــينورتكلإلا
.ةكبشلا نم أّزجتي ال

ةكبشب ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش ليصوت متي امدنع
.ةيفرط ةطقن ةكبشلا هذهل طبرلا طاقن دعت ،ةيبنجأ

ةيدعاق ةأشنم:“XIG “ تنرتنإلا لدابت ةطقن –٤٤
يرــفوــم نيب رشاــبملا ينـــيـــبـــلا لـــيصوـــتـــلاـــب حـــمست ةـــيداـــم
ةــكرحل يلحــم هــيـــجوـــت ناـــمض لـــجأ نـــم تنرـــتـــنإلا تاـــمدـــخ
ةـيـنورـتـكـلإلا تالاصتالا يلماـعـتــم نيب ةــلداــبــتملا تنرــتــنإلا
 .ينطولا بارتلا ىلع نيميقملا

ثلاّثلا لصفلا
ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا تاسسؤم

دـــــــيربلل ةـــــــلقتسم طــــــبض ةـــــــطلس أــــــــــشنت :١١ ةّداملا
ةــيوــنــعملا ةــّيصخشلاــب عــتــمــتــت ،ةــيــنورــتــكـــلإلا تالاصتالاو
.”طبضلا ةطلس“ صنلا بلص يف ىعدتو ،يلاملا لالقتسالاو

.رئازجلا ةنيدمب طبضلا ةطلس رقم نوكي
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ةيلاملا ةبقارملل طبضلا ةطلس عضخت :2١ ةّداملا
 .هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةلودلل

طبض نامضب مايقلاب طبضلا ةطلس فلكت :٣١ ةّداملا
يفو ،ةلودلا باسحل ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا قاوسأ

 : ةيتآلا ماهملا ىلوتت راطإلا اذه

يف ةعورشمو ةيلعف ةسفانم دوجو ىلع رهّسلا –1
ريبادتلا ّلك ذاختاب ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا يقوس

.نيقوسلا نيتاه يف ةسفانملا ةداعتسا وأ ةيقرتل ةيرورضلا

تالاصتالا تآشنـــــم مساـــــقـــــت دـــــيسجت ىلع رـــــهّسلا –2
.ةّيكلملا ّقح مارتحا لظ يف ،ةينورتكلإلا

تالاصتالا تاكبش يلماعتمل تابذبذلا صيصخت –٣
اهل اهحنمت يتلا مزحلا يف روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا
أدبم قفو اهمادختسا ةبقارمو ،تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا

.زييمتلا مدع

اهصصخت يتلا تابذبذلا ةيعضو نييحتو دادـــــعإ –٤
ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ىلإ ماــظــتــناــب اــهــغــيــلــبــتو نيلـــماـــعـــتـــمـــلـــل
.تابذبذلل

تاـبــلــط ةساردو مــيــقرــّتــلــل ينــطو طــطــخــم دادــــعإ –٥
.نيلماعتملل اهحنمو ماقرألا

لـــيصوتلل ةــــيعجرملا ضورـــــعلا ىلع ةـــــقداصملا –٦
.ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش ىلإ ذافنلاو ينيبلا

لالـــغتسا وأ/و ءاــــشنإل ةــــماعلا صــــيخارتلا حــــنم –٧
تالاصتالا تامدخ ريفوتو ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش

صيـخارـت اذـكو ،ةصاخلا تاـكـبشلا صيـخارـتو ةــيــنورــتــكــلإلا
.ديربلا تاءادأو تامدخ ميدقت

تالاــــــــصتالاو دــــــــيربلا تازــــــيهجت ىلع ةــــــــقداصملا –8
قيرط نع ةددحملا ريياعملاو تافصاوملل اقبط ةينورتكلإلا
.ميظنتلا

نيلماعتملا نيب أشنت يتلا تاعازنلا يف لصفلا –٩
مساـقـتو ذاـفـنـلاو  ينـيـبـلا لـيصوـتــلاــب رــمألا قــلــعــتــي اــمدــنــع
.ينطولا لاوجتلاو تآشنملا

نيلــماـــعـــتملا نيب أشنـــت يتـــلا تاـــعازـــنـــلا ةـــيوست –٠1
.نيكرتشملاو

تامولعملا عيمج ىلع نيلماعتملا نم لوصحلا –11
.اهل ةلوخملا ماهملاب مايقلل ةيرورضلا

وأ ىرخألا تاطلسلا عم اهّماهم راطإ يف نواعّتلا –21
.كرتشملا فدهلا تاذ ةّيبنجألا مأ تناك ةّينطولا تائيهلا

ةهجوملا تايئاـــــصحإلاو رــــيراقـــــــتلا رــــــشنو دادـــــــعإ –٣1
ةفصب ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا روهمجلل
.ةمظتنم

اــهــتارارــق نــمضتــي يوــنس رـــيرـــقـــت رشنو دادـــعإ –٤1
ةــياــمــح ظــفــحــتــلا بجاو مارــتــحا عـــم ،اـــهـــتاـــيصوـــتو اـــهءارآو

،هيتفرغب ناملربلا ىلإ لسريو ،لامعألا ةيرسو ةيصوصخل
تالاصتالاو دـــيرـــبـــلاــــب ةــــفــــلــــكملا ةرازوــــلاو ،ىلوألا ةرازوــــلاو
.ةينورتكلإلا

دـــــيرــــــبــــــلا يلــــــــماــــــعــــــتــــــم مارـــــــــتــــــحا ىلــــع رــــــــــــهسلا –٥1
ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألل ةينورتكلإلا تالاـــــــــــــصتالاو
ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب صوصخلا ىلع ةقلعتملا

.يناربيسلا نمألاو

تامدخ يف نيكرتشملا قوقح ةيامح ىلع رهسلا –٦1
.ديربلا يقفترمو ةينورتكلإلا تالاصتالا

ىواـــــكش ةــــجلاعم ةـــــيفيك ددـــــحي ءارـــــجإ عـــــضو –٧1
.نيكرتشملا

قوــــــــقح ةــــــيامحل ةدــــــيفم ةــــــــمولعم لـــــك رـــــــشن –81
ةـــيسيسحت مـــيـــظـــنـــت تالـــمـــحــــب ماــــيــــقــــلا اذــــكو  ،نيكرــــتشملا

.ءالؤه ةدئافل ةيوعوتو

تامظــــنملا يف رــــئازجلا ليـــــثمت يف ةـــــكراـــــــــشملا –٩1
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا يلاجم يف ةصتخملا ةيلودلا

يتـلا ةـفــلــتــخملا تاــقــفــنــلاو تاــمــهاسملا دــيدست –٠2
ةــيــلودــلاو ةــيــمــيــلــقإلا تاــمــظـــنملا رـــئازجلا ىلع اـــهـــقـــحـــتست
يتلاو ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا يلاجم يف ةصتخملا

اهيلإ اهلسري تاتابثإ ىلع ءانب ،اهيف اوضع رئازجلا نوكت
.ةينورتكلإلا تالاصتالابو ديربلاب فلكملا ريزولا

دـــــــــــيربلاب فـــــــــّلكملا رـــــــيزولا رـــــــــيشتسي :٤١ ةّداملا
: يتأي ام صوصخب طبّضلا ةطلس ةينورتكلإلا تالاصتالاو

يعاطقب قلعتم يميظنت صن عورشم لك ريضحت –1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا

 ،طورّشلا رتافد ريضحت –2

صخر لالغتسال نيحّشرتملا ءاقتنا ءارجإ ريضحت –٣
،ةينورتكلإلا تالاصتالا

قلعتي يميظنت ّصن دامتعا ةرورض وأ ةمءالم –٤
،ةينورتكلإلا تالاصتالابو ديربلاب

حنم لبق ةّصتخملا ةطلّسلل ةّيصوت ّلك ميدقت –٥
،اهديدجت وأ اهبحس وأ اهقيلعت وأ صخّرلا

ةيلودلا تاضوافملا يف يرئازجلا فقوملا ريضحت –٦
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا يلاجم يف

دـــــيربلا يـــــعاطقب قــــــلعتت ىرـــــخأ ةــــــلأسم لــــــك يف –٧
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو

نــــــم بـــــــــلطت نأ طـــــــبّضلا ةــــــــطلسل قــــــــحي:5١ ةّداملا
ىلع لصحتم يونعم وأ يعيبط صخش ّلكو نيلماعتملا

ميدقت ،نوناقلا اذه نم٣٤1 ةداملا موهفم يف ةقباطملا ةداهش
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اهلكوأ يتلا ماهملاب مايقلل ةيرورض ةمولعم وأ ةقيثو ّلك
اهلباقم يف جتحي نأ نودب ،هاضتقمب وأ نوناقلا اذه اهيلإ
تاــــموـــــلـــــعملا وأ قـــــئاـــــثوـــــلا ةـــــيرس وأ ينـــــهملا رسلا ءاشفإب
.ةبولطملا

راــطإ يف لــخدــت ةــبــقارــم لــكـــب ماـــيـــقـــلا اـــهـــل قـــحـــي اـــمـــك
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط اهتايحالص

طـــــــبّضلا ةـــــطلس ســــــــلجم ءاــــــــضعأ مزــــــتلي :6١ ةّداملا
صخي اميف ينهملا رسلاب هيمدختسم لكو ماعلا ريدملاو
ةـبساـنمب اـهــيــلــع اوــلصحت يتــلا تاــمالــعــتسالاو تاــموــلــعملا

.مهفئاظول مهتسرامم

ةيئاضقلا تاطلسلا طبضلا ةطلس ملعت:7١ ةّداملا
اذه موهفمب يئازجلا فصولا لمتحت يتلا لاعفألاب ةصتخملا
اهمايق ةبسانمب اهملع ىلإ لصت نأ نكمي يتلا ،نوناقلا

 .اهماهمب

لكب ةسفانملا سلجم طبضلا ةطلس ملعت :٨١ ةّداملا
جردنت ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا قوس يف ةسرامم
 .هتايحالص نمض

نمض جردنت طبضلا ةطلس مامأ ةيضق عفرت امدنع
رــيــخألا اذــهــل لسرــت اــهــّنإف ،ةسفاــنملا سلـــجـــم تاصاصتـــخا
.هيف لصفلل ينعملا فلملا

ةسفاــنملا سلــجــم يأر بلــط طــبضلا ةــطـــلس نـــكـــمـــيو
.اهتاصاصتخا نمض جردنت ةلأسم لك لوح

جردنت ةسفانملا سلجم مامأ ةيضق عفر متي امدنعو
نم٩ ةطقنلا يف ةروكذملا طبضلا ةطلس تاصاصتخا نمض

،ينعملا فلملا ةريخألا هذهل لسري هّنإف ،هالعأ٣1 ةداملا
.هيف لصفلل

سلجم نم طبّضلا ةطلس ةزهجأ لّكشتت :٩١ ةّداملا
.ماع ريدمو

ةعبس نم طبضلا ةطلس سلجم لكشتي:02 ةّداملا
،ةيروهمجلا سيئر مهنّيعي ،سيئرلا مهنيب نم ءاضعأ )٧(
.لوألا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب

مهتاءافكل اقفو سيئرلا مهيف امب ءاضعألا رايتخا متي
)٣( ثالـث اـهـتدـم ةدـهـعـل ةـيداصتــقالاو ةــيــنوــناــقــلاو ةــيــنــقــتــلا

.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس

هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ بصنم روغش ةلاح يفو
.لاكشألا سفن عابتاب

تاــــــــــــطـلّسلا ّلـــــــــــكـب ســــــــــــلــجملا عـــــــــّتــمــتــي:١2 ةّداملا
ةـطــلسل ةــلوــخملا ماــهملاــب ماــّيــقــلــل ةــيرورّضلا تاــّيــحالّصلاو
سلجملا تالوادم نوكتو .نوناقلا اذه ماكحأ بجومب طبّضلا

.ّلقألا ىلع ،هئاضعأ نم )٥( ةسمخ روضحب ةحيحص

تاوصأل ةطيسبلا ةّيبلغألاب هتارارق سلجملا ذختي
توص نوكي تاوصألا يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألا
.احّجرم سيئّرلا

ةطلس سلـــــجم تارارـــــق نوكـــت نأ نكـــــمي:22 ةّداـــــــملا
سلـجـم ماـمأ ذــيــفــنــتــلــل فــقوــم رــيــغ نــعــط عوضوــم طــبّضلا
 .اهغيلبت خيرات نم ءادتبا ،دحاو رهش لجأ يـف ةلودلا

هاــــــصقأ لــــــجأ يف نـــــــــعطلا يف ةــــــــلودلا ســـــــــلجم لــــــــــصفي
.نعطلا عاديإ خيرات نم )2( نارهش

ةــيــمسّرــلا ةرشنـــلا يف طـــبضلا ةـــطـــلس تارارـــق رشنـــت
ةاعارم عم ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلسل
.ينهملا ّرسلا ىلع ظفحتلا بجاو

ةيراسلا ةيعيرشتلا ماكحألاب ساسملا نود :٣2 ةّداملا
ةفصو طبضلا ةطلس سلجم يف وضع ةفص ىفانتت ،لوعفملا
بصنم وأ ينهم طاـشن ّيأ عـم طـبضلا ةطلسل ماعلا ريدملا

رشابم ريغ وأ رـشابم كالــتما لـك عم اذكو رخآ يموــمع
تالاصتالاو ديربلا تاعاطقل ةعبات ةسسؤم يــف حلاصمل

 .يلآلا مالعإلاو مالعإلاو يرصبلا يعمسلاو ةينورتكلإلا

يلخادلا هماظن طبضلا ةطلس سلجم ّدعي:٤2 ةّداملا
تابجاوو قوقحو هلمع دعاوق ،صوصخلا ىلع ددحي يذلا
.ّماعلا ريدملاو هئاضعأ

ةرشنلا يف سلجملل يلخادلا ماظنلا رشني نأ بجي
لوخدل نييلاوملا )2( نيرهشلا لالخ طبضلا ةطلسل ةيمسّرلا

.ذيفنتلا زّيح نوناقلا اذه

هـــــنّيعي ماـــــع رـــــيدم  طـــــبضلا ةــــــطلس رـــــّيسي:52 ةّداملا
.ةيروهمجلا سيئر

يف اهيلع صوصنملا دودحلا نمض ،ماعلا ريدملا عّتمتي
رييستل تاطلّسلا لكب ،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا

موـــــقي ددــــــصلا اذــــــــه يفو ،اـــــهلمع ناـــــمضو طــــبّضلا ةــــطلس
: يتأيامـب

سلجم تالوادمو تارارق ذيفنت ةعباتم ىلع رهسلا –
،طبضلا ةطلس

تاــــــــعاــــــــمـــــــــتـــــــــجا يف ،يراشتسا توصب ،ةـــــــــكراشملا –
،ةينقتلا هتنامأ يلوتو سلجملا

ءاضقلا مامأ اهليثمتو طبضلا ةطلس مساب فرصتلا –
،ةيندملا ةايحلا تافرصت ةفاك يفو

ةطلس يمدختسم ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا ةسرامم –
،طبضلا

دوــقــعــلا ىلع عــيــقوــتــلاو ةــيــموــمــعــلا تاــقــفصلا مارـــبإ –
.طبضلا ةطلس تاقافتاو تايقافتالاو

ماـــــظنلاو يــــــساسألا نوــــــــناقلا دادــــــــــعإ مــــــتي :62 ةّداملا
ةيريدملا ميظنت اذكو طبضلا ةطلس يمدختسمل يلخادلا
نم مهيلع ةقداصملا متتو ،ماعلا ريدملا فرط نم ةماعلا

ةيمسّرلا ةرشنلا يف مهرشنو طبضلا ةطلس سلجم فرط
.طبضلا ةطلسل

ســـــلجملا ءاــــضعأ تاــــضيوعت ماــــــظن ددـــــحي :72 ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع طبّضلا ةطلسل ماعلا ريدملاو
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: يتأي ام طبضلا ةطلس دراوم لمشت :٨2 ةّداملا

،تامدخلا ءادأ لباقم تآفاكم –

،ىواتألا –

،اهرييستو ماقرألا حنمب ةقلعتملا فيراصملا –

تازــــــــيهجت ىلــــــع ةـــــــــــقداصملاب ةقلعتملا فـــــــيراصملا –
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو دــــــــــيربلا

قــحــتسملا يلاملا لــباـــقملا جتاـــن نـــم ةـــيوـــئاـــم ةـــبسن –
صوصنملا ماعلا صيخرتلاو ةصخّرلاو صيخرتلا ناونعب
،يلاوتلا ىلع ،نوناقلا اذه نم1٣1و٣21و٤٣ داوملا يف اهيلع
.ةّيلاملا نوناقل اقبط ةدّدحملاو

ةيلاملا نوناق عورشم دادعإ ةبسانمبو ،كلذ ىلع ةوالع
ةــــيــــفاضإلا تاداــــمــــتــــعالا ،ةــــجاحلا دــــنــــع ،دــــّيــــقــــت ،ةــــنس لــــكـــــل
يف ،اهماهم ءادأ نم اهنيكمتل طبضلا ةطلسل ةيرورضلاو
.اهب لومعملا تاءارجإلا قفو ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

.فرصلاب ارمآ طبّضلا ةطلس سلجم سيئر دعي

اــهــّلــك وأ ةــّيــحالّصلا هذــه نـــم ءزـــج ضيوـــفـــت هـــنـــكـــمـــيو
.فرصلاب ايوناث ارمآ هتفصب ،ّماعلا ريدملل

تاذ ةّيمومعلا ةـــــــسّسؤملل ةــــــلودلا حـــــــنمت :٩2 ةّداــــــملا
ريوطت ةمهم ”رئازجلا ديرب“ يراجتلاو يعانصلا عباطلا

ماــظــن يف لــخدــت يتــلا دــيرــبــلا تاــمدــخ رــيــفوـــتو لالـــغـــتساو
.صيصختلا

لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط رئازجلا ديرب أشني
.ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ريفوتب فلكيو ،امهب

رـــيــــفوــــّتــــلا ةــــمدــــخ ءاشنإب رــــئازجلا دــــيرــــبــــل صخرــــيو
ىلع هــنــئاــبزــل ةــمدــقملا ةــّيــلاملا تاءادألا ةــلـــيـــكشت عـــيسوـــتو
.ضرقلاو دقّنلاب قّلعتملا نوناقلا ماكحأل اقبط يراجت ساسأ

ةـّيـنـطوـلا تاـكـبشلا رـيوـطـتو لالـغـتساــب ةــلودــلا دــهــعــت
بحاص يخيراتلا لماعتملا ىلإ ةينورتكلإلا تالاصتالا لقنل
تالاصتالــــــل ةــــــتــــــباــــــث ةــــــكـــــــبش لالـــــــغـــــــتساو ةـــــــماـــــــقإ ةصخر
   .روهمجلل ةحوتفم ةينورتكلإلا

تالاـــصتالاب فــــلكملا رــــــيزولا ىدـــــل أـــــشنت :0٣ ةّداملا
.تنرتنإلا لدابت طاقنب ةفلكم ةئيه ةينورتكلإلا

اهرقمو اهميظنتو اهماهمو ةئيهلا ةعيبط ديدحت متيو
.ميظنتلا قيرط نع

يناثلا بابلا
ديربلل ينوناقلا ماظنلا

لوألا لصفلا
ديربلا لالغتسا ةمظنأ

تامدخلا ريفوتو لالغتساو ءاشنإ عضخي :١٣ ةّداملا
وأ صيصخـــتـــلا مـــظـــنـــل ،ةـــلاحلا بسح ،ةـــيدـــيرــــبــــلا تاءادألاو
.طيسبلا حيرصتلا وأ صيخرتلا

قبطملا ماظنلا ،ميظنتلا قيرط نع ددحي :2٣ ةّداملا
 .لالغتسالل لباق ءادأو ةمدخ لك ىلع

لوألا مسقلا
صيصختلا ماظن

لالغتساو ءاشنإ ،صيصختلا ماظنل عضخي:٣٣ ةّداملا
زواــجــتــت ال يتــلا لــئاسرــلا دــيرــب تاءادأو تاــمدــخ رــيــفوــتو
ةيديربلا عباوطلا اذكو ،ميظنتلا قيرط نع ددحملا نزولا

ةمدخو ةيديربلا تالاوحلاو ىرـخألا صيلختلا تامالع لكو
.ةيديربلا كوكصلا

متي ،نوناقلا اذه نم٥و٣ نيتداملا ماكحأب ساسملا نود
.”رئازجلا ديرب"  ـل صيصختلا ماظنل ةعضاخلا تاطاشنلا دانسإ

يناثلا مسقلا
صيخرتلا ماظن

وأ يعيبط صخش لكل صيخرتلا حنمي :٤٣ ةّداملا
ميدقت وأ/و لالغتسا وأ ءاشنإ طورش مارتحاب مزتلي يونعم
.صيخرتلا ماظنل ةعضاخلا تامدخلا

.طبضلا ةطلس نم رارق بجومب طورشلا هذه ددحتو

ةاعارم عم ،صيخرتلا حنم ءارجإ طبضلا ةطلس ددحت
.زييمتلا مدعو ةيفافشلاو ةيعوضوملا ئدابم

لجأ يف هضفر وأ صيخرتلا حنم رارق غيلبت بجي
لصوب تبثملا بلطلا مالتسا خيرات نم )2( نارهش هاصقأ
.مالتسالا

.اللعم صيخرتلا حنم ضفر رارق نوكي نأ بجي

لزانتلا نكمي الو ةيصخش ةفصب صيخرتلا حنمي
.ريغلل هنع

قحلم يجذومن طورش رتفدب صيخرتلا قافرإ متي
نم ةيناثلا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا طبضلا ةطلس رارقب
 .ةداملا هذه

يف ةمهاسم عفدل صيخرتلا حنم عضخي:5٣ ةّداملا
قيرط نع امهاغلبم ددحي ةواتإو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا
.ميظنتلا

نم ديفتسملا لماعتملا مرتحي ال امدنع :6٣ ةّداملا
صوصـــّنـــلا بجومب هـــيــــلــــع ةضورــــفملا طورّشلا صيــــخرــــّتــــلا
ةطلس اهذخّتت يتّلا تارارقلا وأ ةّيميظنّتلاو ةيعيرشّتلا
لجأ يف طورّشلا هذهل لاثتمالاب ةريخألا هذه هرذعت ،طبّضلا

.اموي )٠٣( نيثالث ىّدعتي ال

.راذعإلا اذه رشن طبضلا ةطلس نكميو

،طبّضلا ةطلس نكمي ،راذعإلل لماعتملا لثتمي مل اذإو
،رّصقملا لماعتملا ّدض ذخّتت نأ ،ريصقتلا ةروطخ بسح
: نيتيتآلا نيتبوقعلا ىدحإ
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عـم اـبساـنـتـم تباـثـلا اـهـغـلـبـم نوـكـي ،ةــيــلاــم ةــبوــقــع –
وأ ريصقتلا اذه نم ةينجملا ايازملا عمو ريصقّتلا ةروطخ
نم %2 ةبسن زواجتت ّالأ ىلع ،ققحملا حبرلا غلبمل ايواسم
،ةمتتخملا ةريخألا ةّيلاملا ةنّسلل موسّرلا جراخ لامعألا مقر
ةلاح يف ىصقأ دحك %٥ ىلإ ةبسنلا هذه لصت نأ نكميو
.مازتلالا سفنل ديدج قرخ

غــلــبــم دـــيدـــحـــتـــب حـــمسي قـــباس طاشن دـــجوـــي مـــل اذإو
،جد٠٠٠.٠٠٥ ةّيلاملا ةبوقعلا زواجتت نأ نكمي ال ،ةبوقعلا

ةلاح يف جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ ىصقأ ّدحك غلبملا اذه لصيو
.مازتلالا سفنل ديدج قرخ

ّدـــــــض جد٠٠٠.٠٠1 هاــــــصقأ غـــــــــلبمب ةـــــــــّيلام ةـــــــــــــبوقع –
رـيـغ تاـموـلـعـم اـنواـهـت وأ ادـمـع نوـمدـقــي نــيذــّلا نيلــماــعــتملا
نوناقلا اذه ماكحأب المع مهيلإ هّجوي بلط ىلع اّدر ةقيقد
تالاح يف اضيأ ةبوقعلا هذه قبطتو ،ةيقيبطّتلا هصوصنو
ىواتألا فلتخم عفد يف وأ تامولعملا ميدقت يف رّخأتلا

نكميو ،ةمّدقملا تامدخلا لباقم تآفاكملاو تامهاسملاو
ةيديدهت ةمارغ طبّضلا ةـــطلس ضرـــــفت نأ ،تالاـــــحلا ّلـــــك يف
لك نع جد٠٠٠.٠1 نع ديزت الو ،جد٠٠٠.٥ نع لقت نأ نكمي ال
.ريخأت موي

راذعإلا طورشل لاثتمالا مدع يف لماعتملا ىدامت اذإو
هّدض طبّضلا ةطلس ذخّتت ،ةّيلاملا تابوقعلا قيبطت مغر
نيـــــــتبوقعلا ىدــــــحإ ،بّبـــــــــسم رارـــــــــق بـــــــــجومب ،هــــتقفن ىلـــــــعو
: نيتيتآلا

اهاصقأ ةّدمل صيخرتلل يئزجلا وأ يّلكلا قيلعتلا –
،اموي )٠٣( نوثالث

دحاو )1(رهش نيب حوارتت ةدمل صيخرّتلل قيلعتلا –
 .ةنس دودح يف هتّدم ضيفخت وأ رهشأ )٣( ةثالث ىلإ

نأ نكمي ،كلذ نم مغرلاب لماعتملا لثتمي مل اذإو
سفــن قـفو صيــخرــتــلــل يئاــهــنــلا بحسلا رارــق هدض ذـــخـــتـــي
.هحنم يــف  ةعبتملا لاكشألا

ذاــــخــــتا طـــــبّضلا ةـــــطـــــلس ىلع بجـــــي ،ةـــــلاحلا هذـــــه يفو
حلاصم ةيامحو ةمدخلا ةّيرارمتسا نامضل ةمزّاللا ريبادتلا
.نيقفترملا

ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قبطت ال
هعالطإو ،هيلإ ةهّجوملا ذخآملاب هغالبإ دعب ّالإ ينعملا ىلع
ىدــعــتــي ال لــجأ يف ةــّيــباــتــكــلا هــتارّرــبــم ميدـــقـــتو فـــلملا ىلع
 .ذخآملا غيلبت خيرات نم ءادتبا  ،اموي )٠٣( نيثالث

ثلاثلا مسقلا
طيسبلا حيرصتلا ماظن

ديري يونعم وأ يعيبط صخش لك مزلي:7٣ ةّداملا
عادــيإب طــيسبــلا حــيرصتــلا ماــظــنــل ةــعضاــخ ةــمدـــخ لالـــغـــتسا

ىدل ،ةمدخلا هذهل يراجتلا لالغتسالا يف هتبغرب حيرصت
ةددحملا لالغتسالا طورش مارتحاب مزتليو طبضلا ةطلس
.طبضلا ةطلس فرط نم

صوصخلا ىلع حـــــــيرصتـــــــلا اذـــــــه نـــــــمضتـــــــي نأ بجـــــــي
:  ةيتآلا تامولعملا

،اهلالغتسا دارملا ةمدخلا نع لصفم نومضم –

،ةيفارغجلا ةيطغتلا –

،نيقفترملا ىلع قبطتس يتلا تافيرعتلا –

.يراجتلا لجسلا يف ديقلا –

مالـــتسا نـــم ءادـــتـــبا )2( نــيرـــهش لـــجأ طـــبضلا ةـــطـــلسل
هذه عوضخ نم ققحتلل مالتسالا لصوب تبثملا حيرصتلا
.طيسبلا حيرصتلا ماظنل ةمدخلا

يف غلبيو ،ابّبسم ليجست ضفر لك نوكي نأ بجي
لصوب تبثملا حيرصتلا مالتسا خيرات نم )2( نيرهش لجأ
.مالتسالا

ليجست ةداهش ،لوبقلا ةلاح يف ،طبضلا ةطلس حنمت
.اهب ةقلعتملا فيراصملا عفد لباقم

حــيرصتــلا ماــظــنــب ةــقــلــعـــتملا تاـــمدخلا ميدـــقـــت عضخـــي
ديدحت متي ديربلل ةلماشلا ةمدخلا يف ةمهاسم عفدل ،طيسبلا

 .ميظنتلا قيرط نع اهغلبم

تامدخلل رفوملا لماعتملا مرتحي ال امدنع :٨٣ ةّداملا
بجومب ةررقملا طورّشلا ،طيسبلا حيرصتلا ماظنل ةعضاخلا
اهذخّتت يتّلا تارارقلا وأ ةّيميظنّتلاو ةيعيرشتلا صوصّنلا

طورّشلا هذهل لاثتمالاب ةريخألا هذه هرذعت ،طبّضلا ةطلس
.اموي )٠٣( نيثالث ىّدعتي ال لجأ يف

.راذعإلا اذه رشن طبضلا ةطلس نكمي

،طبّضلا ةطلس نكمي ،راذعإلل لماعتملا لثتمي مل اذإو
،رّصقملا لماعتملا ّدض ذخّتت نأ ،ريصقتلا ةروطخ بسح
: نيتيتآلا نيتبوقعلا ىدحإ

عـم اـبساـنـتـم تباـّثـلا اـهـغـلــبــم نوــكــي ةــيــلاــم ةــبوــقــع –
وأ ،ريصقتلا اذه نم ةينجملا ايازملا عمو ريصقّتلا ةروطخ
نم %2 ةبسن زواجتت ّالأ ىلع ،قّقحملا حبرلا غلبمل ايواسم
،ةمتتخملا ةريخألا ةّيلاملا ةنّسلل موسّرلا جراخ لامعألا مقر
ٍدحك ،%٥ ىــلإ ةبسّنلا هذه لـــصت نأ نكـــميو يف ،ىصقأ  ّ
قباس طاشن دجوي مل اذإو .مازتلالا سفنل ديدج قرخ ةلاح
ةبوقعلا زواجتت نأ نكمي ال ،ةبوقعلا غلبم ديدحتب حمسي
ىلإ ،ىصقأ ٍّدــــحــــك ،غـــــلـــــبملا اذـــــه لصيو ،جد٠٠٠.٠1 ةـيــلاملا

.مازتلالا سفنل ديدج قرخ ةلاح يف جد٠٠٠.٠٥
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نيلماعتملا دض جد٠٠٠.٠1 هاصقأ غلبمب ةيلام ةبوقع –
ىلع ادر ةقيقد ريغ تامولعم انواهت وأ ادمع نومدقي نيذلا

هصوصنو نوــناــقــلا اذــه ماــكــحأل اذــيــفــنــت مــهــيــلإ هــجوـــي بلـــط
.ةيقيبطتلا

ميدقت يف رّخأتلا تالاح يف اضيأ ةبوقعلا هذه قّبطتو
تآفاــكملاو تاـــمـــهاسملا فـــلـــتـــخـــم عـــفد يف وأ تاـــموـــلـــعملا

ضرفت نأ ،تالاحلا لك يــف ،نكـميو .ةمّدقملا تامدخلا لباقم
جد٠٠٠.1 نـع لقت نأ نكمي ال ةيديدهت ةمارغ طبضلا ةطلس
.ريخأت موي ّلك نع جد٠٠٠.2 نع ديزت الو

راذعإلا طورشل لاثتمالا مدع يف لماعتملا ىدامت اذإو
هدض طبضلا ةطلس ذختت ،ةّيلاملا تابوقعلا قيبطت مغر
رارــق بجومب ،طاشنــلــل يئاــهــنــلا فــيـــقوـــتـــلا ،هـــتـــقـــفـــن ىلعو
.بّبسم

ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قّبطُت ال
هعالطإو هيلإ ةهّجوملا ذخآملاب هغالبإ دعب ّالإ ينعملا ىلع
ىدــــــعتي ال لـــــجأ يف ةّيباتكلا هـــــتارّربم ميدقتو فــــلملا ىلـــع
 .غيلبتلا نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث

 عبارلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

تابوقعلاب ةقلعتملا غلابملا ليصحت متي :٩٣ ةّداملا
نم ،نوناقلا اذه نم8٣و٦٣ نيتداملا يف ةروكذملا ةيلاملا

.اهحلاصل عفدتو ةيمومعلا ةنيزخلا لبق

يناثلا لصفلا
ديربلا ةمدخب ةصاخلا ماكحألا

لوألا مسقلا
ةيديربلا دورطلا

يف ةــــــيديربلا دورـــــــــطلا لداــــــــبت عـــــــــــضخـــــي :0٤ ةّداــــــــــملا
داحتالا تاـقاـفـتال ةـيــمــيــظــنــتــلا ماــكــحألل ،ةــيــلودــلا تاــقالــعــلا
ةصاخلا تايقافتالاو ةرغصملا تاداحتالاو يملاعلا يديربلا
.ديدستلا لباقم تالاسرإلاو ةيديربلا دورطلاب ةقلعتملا

وأ يلكلا وأ يئزجلا نادـــــقفلا ىلع بترــــــتي:١٤ ةّداـــــــملا
لسرـمـلـل ضيوـعـت ءادأ ،ةرــهاــقــلا ةوــقــلا ةــلاــح جراــخ ،فــلــتــلا

دح زواجت نود فلتلا وأ نادقفلا اذهل يقيقحلا غلبملل قباطم
امجان ررضلا نكي مل ام ،ميظنتلا قيرط نع دّدحم ىصقأ

.ءيشلا ةعيبط نع وأ لسرملا لامهإ وأ أطخ نع

لسرملا لامهإ وأ أطخ تابثإ لماعتملا قتاع ىلع عقي
.هتمذ ةئربت لجأ نم

ضيوعتلا يف هقح نع لسرملا لزانت ام ةلاح يفو
ضيوعتلاب ةبلاطملا ريخألا اذه نكمي ،هيلإ لسرملا حلاصل
 .فلتم وأ صقان درط مالتسا دنع تاظفحت ءادبإ دعب

،اهيلسرم ىلإ ةبولطملا ريغ ةيديربلا دورطلا داعت
عيبلا جتان بصيو ينلعلا دازملاب عابت ،كلذ ةلاحتسا دنعو

دورــــطــــلا بلــــط مدــــع لاــــجآ دّدحت .ةــــيــــموــــمــــعــــلا ةـــــنـــــيزخلا يف
.ميظنتلا قيرط نع ،ةرقفلا هذه قيبطت تايفيكو

دورطلا عيزوتب همازتلا نم لماعتملا ىفعي :2٤ ةّداملا
ضوفملا هليكو ىلإ وأ هيلإ لسرملا ىلإ اهميلستب ةيديربلا

.لصو لباقم

يناثلا مسقلا
يديربلا عيزوتلا

وأ قداـــــنفلا يرــــيدمل صخرــــــي نأ نكــــــــــمي :٣٤ ةّداــــــملا
،لماعتملا لبق نم نيدمتعملا مهيبودنم وأ رفسلا تالاكو
مـــيـــقـــلا وأ اـــهـــيــــلــــع ىصوملا ءاــــيشألا وأ لــــئاسرــــلا مالــــتساــــب
،مهنئابز ىلإ ةلسرملا ةيديربلا دورطلا اذكو اهب حرصملا

نكي مل ام ،ميظنتلا قيرط نع ددحت يتلا طورشلا نمض
.هيلإ لسرملا وأ لسرملا لبق نم بوتكم ضارتعا كانه

يريدم ةيلوؤسم لالحإ صيخرتلا اذه ىلع بترتيو
.لماعتملا ةيلوؤسم لحم رفسلا تالاكو وأ قدانفلا

ةـــــيداعلا تالـــــسارملا ،رــــــّصقلا ىلإ مــــــّلست ال:٤٤ ةّداملا
دورـــــطـــلا كلذــــكو اــــهـــتـــمـــيـــقـــب حرــــصملا وأ اــــهـــيـــلــــع ىــــصوملاو
نذإ ميدقتبّ الإ “ ظوفحملا ديربلا“ ناونعب ةهجوملا ةيديربلا

.مألاو بألا بايغ ةلاح يف يصولا نم وأ مألا وأ بألا نم ررحم

ىلإ تالسارملا داعت ،نذإلا اذه ميدقت مدع ةلاح يفو
.تالمهملا ةحلصم ىلإ لاحت وأ اهيلسرم

ةيلوؤسملا نم انوــــــناق لـــماعـــتملا ىفعــــي :5٤ ةّداـــــــملا
حرصملا وأ اهيلع ىصوملا لئاسرلا ديرب تالاسرإ ميلستب
ديربلا لاصتا طابض يدي نيب ةيديربلا دورطلاو اهتميقب
بتاــكملا ءاسؤر ىدــل نــيدــمــتـــعملا نييرـــكسعـــلا وأ نييـــندملا
.ةمذلا ءاربإ لصو لباقم ،ةيديربلا

ثلاثلا مسقلا
ةيديربلا كوكصلا

اذــــــــــــكو نيـــــيـــعيــبطلا صاــــــخــــشألا نــــــكــــمي :6٤ ةّداـــــــــــملا
عـيـمــج اذــكو ،ةصاخلا وأ ةــيــموــمــعــلا تاــعاــطــقــلــل نييوــنــعملا
يمومعلا عباطلا تاذ حلاصملا تاعومجمو ةماعلا قفارملا
ترــــفوــــت اذإ ،ةــــيراــــج ةــــيدــــيرـــــب تاـــــباسح حـــــتـــــف ،صاخلا وأ
.ةبولطملا طورشلا

غيص ىلع لوصحلا نم راج يديرب باسح حتف حمسيو
عفد وأ بحس لئاسو اذكو ةسيقم وأ ةصاخ ةيديرب تاكيشل
 .دحاو رهش هاصقأ لجأ يف رئازجلا ديرب اهمدقي ،ىرخأ

عفدلا لئاسوو ةسّيقملا ةيديربلا تاكيشلا عضختو
كنب اهددحي يتلا ةينقتلا تافصاوملاو ريياعملل ،ىرخألا
.رئازجلا
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عفدلا لئاسو عيمج قيرط نع لاومألل ليوحت لك متي
  .ةينورتكلإلا وأ ةيباتكلا

تاباسحلا لفقو رييستو حتف تايفيكو طورش ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ةيراجلا ةيديربلا

بحاــــسلا لـــبق نم يديرـــــبلا كـــــــــصلا عّقوـــي :7٤ ةّداــــــملا
ناـكـم هـيـف رـكذــيو هــيــف بحسي يذــلا موــيــلا خــيراــت لــمــحــيو
.بحسلا غلبم اذكو هرادصإ

لماكبو ةيبرعلا ماقرألاب غلبملا اذه بتكي نأ بجيو
غلبملاو ماـقرألاب غـلبملا نيب فالتخالا ةلاح يفو فورحلا

.ريخألا اذهب ذخؤي فورحلاب

ةفلاخم ةرابع لكو ،بلطلا دنع يديربلا كصلا عفدي
.ةبوتكم ريغ دعت

عفدلل هميدقت موي عفدلل الباق يديربلا كصلا نوكي
.هيف روكذملا رادصإلا خيرات لبق

هنأك هرادصإ ناكم ركذي مل يذلا يديربلا كصلا ّدعي
باسحلا ناونع يف نّيبملا بحاسلا ةماقإ لحم نم رداص

.دنسلا ىلع لوقنملا يراجلا

هنم ديفتسملا مسا نيعي مل يذلا يديربلا كصلا ّدعيو
.هلماحل كص ةباثمب

نأ عفدلل اكص مدقي صخش لك ىلع بجي:٨٤ ةّداملا
.هتروص لمحت ةيمسر ةقيثوب هتيوه تبثي

يديرــــبلا كـــــــصلا دــــــيفتسملا مدـــــــقي اــــمدـــــنع :٩٤ ةّداملا
نأ هل قحيو .ايئزج اعفد ضفري نأ عيطتسي ال هّنإف ،عفدلل
ةقبطملا ةفيرعتلا مصخ دعب ديصرلا دودح يف عفدلا بلطي
.كصلا غلبم نع لقي ديصرلا ناك اذإ ،ةزجنملا ةيلمعلا ىلع

ةيديربلا كوكصلا زكرم نكمي ،يئزجلا عفدلا ةلاح يفو
يف عفدلا اذه ىلع صنلاب بلطي نأ بحاسلا باسحل كساملا
نع عفدلا مدعب ةداهش زكرملا ملسيو ،الصو هئاطعإو كصلا
.يقابلا غلبملا

عفدلل مدقم يديرب كص ذيفنت مدع نياعي:05 ةّداملا
ةددحملا طورشلاو تالاحلا نمض هنم ديفتسملا فرط نم
زـكرـم اروـف اـهدــعــي عــفد مدــع ةداــهشب ،مــيــظــنــتــلا قــيرــط نــع
مايأ )٤( ةعبرأ لالخ ديفتسملل اهلسريو ةيديربلا كوكصلا

.كصلل روكذملا زكرملا مالتسا موي يلت لمع

قــح ةسراــممب دــيــفــتسمــلــل عــفدــلا مدــع ةداـــهش حـــمستو
.بحاسلا ىلع عوجرلا

ةرابعب ةداهشلا هذه دادعإ نع لزانتلا ديفتسملا نكمي
.دنسلا ىلع ةنودمو اهيلع عقوم

نأ يديربلا كصلا نم ديفتسملا ىلع بجي:١5 ةّداملا
لــمـــع ماـــيأ )٤( ةـــعـــبرأ لـــجأ يف عـــفدــــلا مدــــعــــب بحاسلا رــــعشي

ملعي يذلا مويلا يف وأ عفدلا مدع ةداهشب هغيلبتل ةيلاوملا
.ةروكذملا ةداهشلا نع هلزانت دنع عفدلا مدعب هيف

ىصوم ةلاسرب بحاسلا ةيديربلا كوكصلا زكرم رذني
يلت يتلا ةعاس )8٤( نيعبرألاو ينامثلا يف هيلإ ثعبت اهيلع
.عفدلا مدع ةداهش دادعإ

صخشلا نم بلطي نأ ديفتسملا نكمي :25 ةّداملا
: عوجرلا قح هدض سرامي يذلا

،يديربلا كصلا غلبم نم عوفدملا ريغ غلبملا –1

طبض ةباتكب عفدلا مدع ةداهش ليجست تاقفن –2
.اهل ةعباتلا تاقفنلا اذكو ،ةصتخملا ةمكحملا

،نوـــــناقلا ةوــــقب يدــــيربلا كـــــصلا عـــــضخي:٣5 ةّداملا
كوكصلاب ةقلعتملا مئارجلا بقاعت يتلا ةيئازجلا ماكحألل
٦1رركم٦2٥ ىلإ رركم٦2٥ داوملا ماكحأل اذكو ،ةيفرصملا

عــــضخي ال يدــــيربلا كــــصلا نأ رــــيغ ،يراــــجتلا نوـــــناقلا نــــم
 .يفرصملا كصلاب ةقلعتملا ماكحألا يقابل

عـــــفد ىلع بــــــحاسلا ضارتــــعا لــــــــــــــبقي ال :٤5 ةّداـــــــــــملا
وأ كصلا نادقف ةلاح يف الإ ديفتسملا همدقي يديرب كص

.هلماح سالفإ وأ هسالتخا

اذه نم مغرلاب ىرخأ بابسأل اضارتعا بحاسلا مّدق اذإو
نم بلطب ضارتعالا عفر يف لاجعتسالا يضاق لصفي ،عنملا
.عوضوملا ثيح نم ىوعد مايق ةلاح يف ىتح اذهو ،لماحلا

لبق يديربلا كصلا ىلع ريطستلا نكمي:55 ةّداملا
.ضبقلل هميدقت

نامسري نييزاوتم نيطخ يف صاخلا ريطستلا لثمتي
ةّينعملا ةيفرصملا ةسسؤملا مسا ركذيو ،كصلا هجو ىلع
.نيطخلا نيب

ةسسؤملا مسا ىلع وأ ريطستلا ىلع بطشلاب ّدتعي ال
.ةينعملا ةيفرصملا

يف ّالإ رطسملا يديربلا كصلا غلبم عفدي نأ نكمي ال
ىلإ ليوحت بجومب وأ ةصاقملا ةفرغ هنّيعت يذلا فرصملا

يف لــيوــحــتــلاــب دــيــفــتسملا ىلإ وأ يراجلا يدـــيرـــبـــلا هـــباسح
.يراجلا يديربلا هباسح

رـــخآ فرصم ىلإ أجـــلـــي نأ نـــّيـــعملا فرصملا نـــكـــمــــيو
.ةصاقملا ةفرغ نم ليصحتلل

ىلع ،نـــيرـــيـــطست يدـــيرـــبـــلا كّصلا لـــمـــحـــي نأ نـــكـــمـــي
.ةصاقملا ةفرغ نم ليصحتلل امهدحأ ،رثكألا

رـــــطسم رـــــيغ وأ رـــــطسم يدــــيرب كــــص لــــك :65 ةّداملا
،نـــــكمي ،بــــــحاسلا فرـــــصت تـــــحت لـــــباقملا هدـــــيصر نوـــــكي
زــــــكرــم هـــــيــلــع قّدـــــصــُي نأ ،ةـــــــفــلاــخملا ماــــــكــحألا ءاــــــنـــثـــتساـــب
هبحاس كلذ بلط اذإ ديربلا ةسسؤم وأ ةـــــيديربلا كوــــكصلا
.هلماح وأ



ـه٩٣٤١ ماع نابعش7272  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ويام٣١ 16

ىتح ادمجم قدصملا يديربلا كصلا ديصر ىقبيو
.دنسلا ةيحالص لجأ ءاضقنا

ةيديربلا كوكصلا زكرم سيئر عيقوتب قيدصتلا متي
.دنسلا هجو ىلع ديربلا ةسسؤم سيئر وأ هبودنم وأ

غــــلابملا ىلــــع الوؤـــــسم رـــــئازجلا دــــيرب ّدعي :75 ةّداملا
تاــباسحلاــب صاخلا داــمــتــعالا يف اــهدــيــقـــل اـــهـــمـــلـــتسي يتـــلا
.ةيراجلا ةيديربلا

رمأ نود راج يديرب باسح مصخ ةنياعم متي امدنع
دــــحأ وأ رــــئازجلا دــــيرــــب فرــــط نــــم هــــلــــكوــــم وأ بحاسلا نـــــم
هــتــلاــح ىلإ باسحلا درــب رــئازجلا دــيرــب موــقــي ،هــيــمدــخــتسم
،اــموي )٠٣( نيـــثالث زواـــجتي ال لــــجأ يف ،مــصخلا لـــبق ىلوألا
ساسملا نود اذـــهو ،عـــئاـــقوـــلا ةـــنـــياـــعــــم خــــيراــــت نــــم ءادــــتــــبا

.ةيئازجلا تاعباتملاب

لامعتسا دنع ،نوناقلا اذه نم2٦ ةداملا ماكحأ قبطت
.ةيقرب وأ ةينورتكلإ وأ ةيداع عفد تالاوح

ةــيدــيرــبـــلا كوـــكصلا ىلع قـــبـــطـــت ،ىوـــكشلا ةـــلاـــح يفو
ةررـــقملا فـــيراـــعـــتـــلا دـــيدستو لـــيصحـــتـــب ةصاخلا دـــعاوـــقـــلا

.تالاوحلل ةبسنلاب

ىضقنا يتلا تايلمعلا صوصخب ىوكش ةيأ لبقت الو
.)2( نيماع نم رثكأ اهيلع

يراجلا يديربلا باسحلا بحاصل يغبني :٨5 ةّداملا
هـــتـــيـــعضو وأ ةـــيـــندملا هـــتـــلاـــح رـــيـــيـــغـــت ةـــلاـــح يف ،مـــلـــعــــي نأ
اذـــه كسمـــي يذـــلا ةـــيدـــيرـــبـــلا كوـــكصلا زـــكرـــم ،ةـــيـــنوــــناــــقــــلا
.باسحلا

ةبترتملا بقاوعلا نع الوؤسم رئازجلا ديرب نوكي الو
.هل غّلبت مل يتلا تاليدعتلا ىلع

كص لك ،اعوفدم اكص رئازجلا ديرب ىلإ ةبسنلاب ّدعي
.بحاسلا باسح ىلع ديقمو انوناق عفدلل رداص

هذـــهـــب عـــفدـــلا مـــتـــيو ةـــلاوــــح ىلإ كصلا لّوــــحــــي اــــمدــــنــــع
يه رئازجلا ديربب ةطانملا ةيلاملا ةيلوؤسملا ّنإف ،ةليسولا

.ةلاوحلا صوصخب هب ةطانملا ةيلوؤسملا سفن

نع هدحو الوؤسم يراجلا يديربلا باسحلا بحاص نوكي
تاراـــمـــتسال يفسعـــتـــلا لاـــمـــعـــتسالا ىلع ةـــبـــترـــتملا تاـــعـــبـــتــــلا
.رئازجلا ديرب لبق نم هل ةّملسملا ،اهعايض وأ اهنادقف وأ كوكصلا

وأ روزملا عــــفدــــلا ةـــــيـــــلوؤسم كصلا بحاس ىلع عـــــقـــــت
وأ صيصخــتــلا تاــناــيــب ىلع نيبــترـــتملا رّوزملا لـــيوـــحـــتـــلا
.ةلمتكملا ريغ وأ ةحيحصلا ريغ ليوحتلا

ةيفاك هلماحل اكص رئازجلا ديرب ةزايح درجم ّدعي
.باسحلا بحاص ىلإ ةبسنلاب ةمذلا ةئربتل

ديصر ىلع ةيلمع ةيأ أرطت مل ام ةلاح يف:٩5 ةّداملا
ديرب موقي ،ةنس )٥1( ةرشع سمخ ذنم راج يديرب باسح
.هلفق تاءارجإ ةرشابمب رئازجلا

دــيرــب موــقــي ،باسحلا رـــيـــيست فـــيـــلاـــكـــت مصخ دـــعـــبو
.ةيمومعلا ةنيزخلا ىلإ ديصرلا ليوحتب رئازجلا

رــــئازجلا دــــيرب نـــم ةرداــــبمب باــــسحلا لــــفقب رارـــق لــــك
بحاصل هــــجوــــي ببسم راذــــعإب اــــقوـــــبسم نوـــكـــــي نأ بــــجـــــي
لجأ حنم متيو .ةبسانملا لئاسولا عيمج قيرط نع باسحلا

لفقب مايقلا لبق باسحلا بحاصل ،لقألا ىلع ،)2( نيرهش
 .باسحلا

اـيراـج اـباسح اـيـئاـقـلـت لـفــقــي نأ رــئازجلا دــيرــب نــكــمــي
نودـــب ةـــيدـــيرـــب كوــــكص ةدــــع كصلا بحاص بحسي اــــمدــــنــــع
.فاك ديصر

يذلا خيراتلاب هبحاص ةافو ةلاح يف باسحلا لفقي
.باسحلل ةكساملا ةحلصملا ملع ىلإ ةافولا هيف غّلبت

كوــــكصلا زــــكرــــم نــــم يعسب دـــــيصرـــــلا دـــــيدست مـــــتـــــيو
 .ةثرولا ةدئافل يديرب ليوحت وأ ةلاوحب باسحلل كساملا

عبارلا مسقلا
تالاوحلا

ماـــــظنلا نـــــمض لاوــــمألا لـــــسرت نأ نـــــكمي:06 ةّداملا
رـــــئازجلا دـــــيرــــــب نــــــع ةرداصلا تالاوحلا ةــــــطساوــــــب يلخادــــــلا

.ةينورتكلإلا تالاصتالا قيرط نع وأ ديربلاب ةلوحملاو

دـــيرب لـــــبق نـــم ةــــلصحملا تاــــفيرعتلا دـــــعت :١6 ةّداملا
عفد متي مل ولو ىتح ،ريخألا اذه ةدئافل ابستكم اقح رئازجلا

.تالاوحلا غلابم

ديرب ّدعي ،هاندأ٤٦ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :26 ةّداملا
نيح ىلإ تالاوح ىلإ ةلوحملا غلابملا نع الوؤسم رئازجلا
.ةمظنألا يف ةررقملا طورشلا نمض اهعفد

مجني دق يذلا رخأتلا نع الوؤسم رئازجلا ديرب ّدعي الو
.ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ةمدخلا ذيفنت ءانثأ

عفد دعب انوناق رئازجلا ديرب ةمذ أربت :٣6 ةّداملا
ديربلا لاصتا طابض يديأ نيب ءاضمإلا لباقمبو تالاوحلا
ءاسؤر ىدــل اــنوـــناـــق نـــيدـــمـــتـــعملا نييرـــكسعـــلا وأ نييـــندملا
.ةيديربلا تاسسؤملا

تالاوحلا غلبم ّبصب رئازجلا ديرب موقي :٤6 ةّداملا
يف اهديدست وأ اهعفدب قحلا ووذ بلاطي مل يتلا ،ةفلتخملا
ةنيزخلا يف ،اهغلابم عفد موي نم ارابتعا ،)2( نيتنس لجأ
.رييستلا فيلاكت مصخ دعب ةيمومعلا

امهم ةفلتخملا تالاوحلاب ةصاخلا ىواكشلا لبقت الو
ارابتعا ،)2( نيتنس لجأ ىضقنا اذإ اهببس وأ اهعوضوم ناك
 .عفدلا موي نم

سماخلا مسقلا

ديدست لباقم ةّملسملا تالاسرإلاو اهليصحــــت بجاولا ميقلا

لــــــّصحت نأ يلـــــــخادلا ماـــــــظنلا يف نــــــــكمي :56 ةّداملا
جتافسلاو قاروألاو ريتاوفلاو تاميسقلا ،ديربلا ةطساوب
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جاجتحالل ةلباقلا اهريغ وأ ةيراجتلا ميقلا لك ،ةماع ةفصبو
تاءاــنــثــتسالا ةاــعارــم عــم ،ةــلــباــقــلا رــيـــغ وأ عـــفدـــلا مدـــع ىلع
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا

ددع اذكو اهليصحت بجاولا ميقلل ىصقألا غلبملا ددحيو
قيرط نع ،دحاو لاسرإ يف اهجاردإ نكمي يتلا ميقلا غلبمو
.ميظنتلا

ةداـــــم لاـــسرإ يلــــخادلا ماـــظنلا يف نــــكمي:66 ةّداملا
ةيديربلا دورطلا اذكو ،ميظنتلا قيرط نع ةددحملا ةلسارملا

نوكيو ،ميظنتلا قيرط نع هاصقأ ددحي يذلا ديدستلا لباقم
نـع ،ءاضتـقالا دــنــعو ،ةداــمــلــل ةــيــلصألا ةــمــيــقــلا نــع ًّالــقــتسم
.ةميقلاب حيرصتلا

دـــــــيرب ىدــــــل ،تالاـــــحلا عـــيمج يف ،جــــــتحي ال :76 ةّداملا
مـــكـــحـــب لـــماحلا قـــتاـــع ىلع ةـــعـــقاوـــلا تاـــمازـــتـــلالاـــب رـــئازجلا
كوكصلا ليصحت لاجم يف ،اهب لومعملا ةمظنألاو عيرشتلا

.لصفلا اذهل اذيفنت هل ةمّلسملا ةيراجتلا قاروألاو

ميقلا غلبم ةدحاو ةعفد ىّدؤي نأ يغبني :٨6 ةّداملا
نــم اــهضبـــق بجـــي يتـــلا غـــلاـــبملا وأ اـــهـــلـــيصحت بجـــي يتـــلا
.ديدستلا لباقم تالاسرإلا نع هيلإ لسرملا

.يئزجلا عفدلا لبقي ال

ىلع غلابملا مّلسم عوجر ىلإ عفدلا يدؤي نأ نكمي ال
.رئازجلا ديرب

مدع ةنياعمب قلعتم ءارجإ لك نم رئازجلا ديرب ىفعي
.عفدلا

ةيراجتلا قاروألاو كوكصلا لسرم نكمي :٩6 ةّداملا
وأ عـفدــلا مدــعــل جاــجــتــحالا ءارــجإ ىلإ ءوــجــلــلا ةــلّصحملا رــيــغ

.ٍراج يديرب باسح ىلع هرفوت ةطيرش ،ءافولا مدع ةداهش

ثلاثلا لصفلا

ةيديربلا تاقافترالا

،نوناقلا ةوقبو ،طقف رئازجلا ديربل صخري :07 ةّداملا
.ديربلا عمجل يمومعلا قيرطلا ىلع لئاسرلا قيدانص ةماقإ

ةـــــلاح يف رــــــــئازجلا دــــــــيرب اــــــــضيأ نـــــــكمي:١7 ةّداملا
تاـــهـــجاوو ناردـــج ىلع قـــيداـــنصلا هذـــه تيـــبــــثــــت ،ةرورضلا

قيرطلا ىلع ةلطملا ةينكسلا تارامعلاو تايانبلا فلتخم
.ةيكلملا قح مارتحا عم يمومعلا

،ةصتخملا ةيدلبلا حلاــــــصملا ىلع بجــــــي :27 ةّداـــــــملا
ةروصبو قيرطو رـممو عراـشو يـح لـكل تاّيمست ءاطعإ
.ديربلا عيزوت ليهست دصق ةينكسلا نكامألا لكل ةماع

وأ ةيعامج ةينكس ةيانبل كلام لك مزلي:٣7 ةّداملا
ةـــكرـــتشملا ءازـــجألا يف لـــئاسرـــلا قـــيداـــنص ةـــماــــقإب ةــــيدرــــف
.اهيلإ لوصولا ديربلا يعزوم ىلع لهست ةروصب

.قيدانصلا هذه ىلإ لوصولا نم مهعنم ناك يأل قحي ال

ىلع نيلوؤسم تارامعلا ءالكوو تايانبلا وكلام نوكي
.قيدانصلا هذه ةنايص

عبارلا لصفلا
ديربلا تازيهجت ىلع ةقداصملا

ريفوتل لمعتسي نأل صصخم زيهجت لك:٤7 ةّداملا
.ةقباطم ةداهشب ةتّبثم ةقداصمل عضخي ديربلا تامدخ

نم وأ طبضلا ةطلس فرط نم ةقباطملا ةداهش حنمتو
هذه فرط نم انوناق دمتعم تاسايقو براجت ربخم فرط

طورشلا قــــفو ةــــقداصملا فــــيراصم عــــفد دـــــعـــــبو ،ةـــــطـــــلسلا
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا

فارــتــعالا وأ/و ةــيــتاذــلا ةــقداصملا ماــظــن ءاشنإ نــكــمـــي
 .ميظنتلا قيرط نع ،رخآ دلب يف اهيلع لصحتملا ةقداصملاب

لــجأ يف بـــّبسملا اـــهضفر وأ ةـــقـــباـــطملا ةداـــهش غـــّلـــبـــت
تبثملا بلــــــطلا عادــــيإ خــــيراــــت نم ءادـــــتبا )2( نارــــــهش هاصقأ
.مالتسالا لصوب

قيرط نع ،ةقداصملل ةعضاخلا تازيهجتلا ةمئاق ددحت
.ميظنتلا

،هالعأ ةروكذملا تازيهجتلا نوكت نأ بجي:57 ةّداملا
.هيلع قداصملا جذومنلل تقو لك يف ةقباطم

سماخلا لصفلا
ةفلتخم ماكحأ

ىلع نـــــمضــــــي نأ لـــــقاــن لك ىلع نّيعـــــــتي :67 ةّداـــــــملا
دـيرـبـلا تاـيـقرـب لـقـن ،ضيوـعـت لـباـقـم ةـيداـيــتــعالا هــطوــطــخ
.لماعتملا هيلإ اهب دهعي يتلا ةيديربلا دورطلاو لئاسرلاو

ةنيفس مقاط وضع وأ دئاق يأ ىلع نّيعتي:77 ةّداملا
راطم ىلإ هلوصو درجمب نيلماعتملا ىلإ مّلسي نأ ةرئاط وأ
،هيلإ اهب دهع يتلا مزرلاو لئاسرلا ةفاك ،يرئازج ءانيم وأ

.هترئاط وأ هتنيفس ةلومح اهنم نوكتت يتلا كلت ريغ

بئارضلا ةرادإ ىلإ ديربلا ولماعتم غّلبي:٨7 ةّداملا
.مهملع ىلإ لصت يتلا ةماقإلا نطوم تارييغت اهنم بلطب

تحت اوعضي نأ ديربلا يلماعتمل صخري:٩7 ةّداملا
يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملا طورشلا نــــمض كراــــمجلا ةــــبـــــقارـــــم
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تاداحتالا وأ يملاعلا يديربلا داحتالا تاقافتاو تايقافتا
اــــــهدارــــــيـــــــتسا روـــــــظحملا تالاسرإلا ،ةرـــــــغصملا ةـــــــيـــــــلودـــــــلا

كرامجلا ةرادإ اهلصحت يتلا موسرلا وأ قوقحلل ةعضاخلاو
.لوخدلا دنع تاءارجإل وأ دويقل ةعضاخلا وأ

ةبقارم تحت ،اوعضي نأ ديربلا يلماعتمل صخري امك
قوقحلل ةعضاخلاو اهريدصت روظحملا تالاسرإلا ،كرامجلا

وأ دويقل ةعضاخلا وأ كرامجلا ةرادإ اهلّصحت يتلا موسرلاو
.جورخلا دنع تاءارجإل

دـــيرـــبـــلا بتاـــكـــم ىلإ لوـــخدــــلا كراــــمجلا ناوــــعأل قــــحــــي
لاصتالا تاذ زرــفــلا تاــعاــق اــهــيــف امب ةــلــقــنــتملا وأ ةــتــباـــثـــلا
نــع دــيرــبـــلا ناوـــعأ روضحـــب ثحـــبـــلـــل ،جراخلا عـــم رشاـــبملا
يلخاد ردصم تاذو ةموتخملا ريغ وأ ةموتخملا تالاسرإلا
يتلا وأ ةيوتحملاو روبعلا تالاسرإ ءانثتساب ،يجراخ وأ
.ةداملا هذه يف هيلإ راشملا عونلا نم داوم ىلع ةيوتحم ودبت

ةــــيّرس كاــــهــــتـــــنا ،لاوـــــحألا نـــــم لاـــــح يأب ،نـــــكـــــمـــــي الو
.تالسارملا

نكمي مل يتلا ةلسارملا نم عون لك لاحي:0٨ ةّداملا
ىلع وأ اهيلسرم ىلإ ةرشابم اهتداعإ وأ اهعيزوت ام ببسل
حتفتو ،تالمهملا ةحلصم ىلإ يلصألا ديربلا بتكم ىلإ لقألا

ناونعو مسا نع فشكلاب حمست لئالد نع ثحبلا لجأ نم
 .هيلإ لسرملا ناونع مادعنا ةلاح يف لسرملا

نع ضيوعت يأب رئازجلا ديرب مزلي ال:١٨ ةّداملا
.ةيداعلا لئاسرلا نادقف

فلت نع ضيوعت يأب رئازجلا ديرب مزلي ال :2٨ ةّداملا
.اهيلع ىصوملا داوملا

قــيرــط نــع هــغــلــبــم ددــحــي ضيوــعــتــب لــماـــعـــتملا مزـــلـــي
ةلاح ءانثتساب يلكلا وأ يئزجلا نادقفلا ةلاح يف ميظنتلا
اذه مادعنا ةلاح يف امإو ،لسرملا ةدئافل امإ ،ةرهاقلا ةوقلا
.هيلإ لسرملا ةدئافل ،هبلط ىلع ءانب وأ ريخألا

ىصوملا لئاسرلا نم رئازجلا ديرب ىفعي:٣٨ ةّداملا
ىلإ وأ هيلإ لسرملا ىلإ لصو لباقم اهميلست دنع اهيلع
اهميلست دنع اهيلع ىصوملا ىرخألا داوملا نع كلذكو هليكو
قحلم صخش يأ ىلإ وأ هيلإ لسرملا ىلإ ءاوس لصو لباقم
.هعم نطاق وأ هتحلصمب

غلبم دودح يف ،الوؤسم رئازجلا ديرب دعي :٤٨ ةّداملا
ببسب نادقفلا ةلاح ءانثتساب ،ميظنتلا قيرط نع ددحي
اهب حرصملاو لئاسرلا يف ةجردملا ميقلا نع ،ةرهاقلا ةوقلا

.انوناق

لباقم لئاسرلا ميلستب ةيلوؤسملا هذه نم ىفعيو
. هليكو وأ هيلإ لسرملا هل هحنمي لصو

ةــهجلا ماــمأ عازــنــلا ةــلاــح يف ةــيـــلوؤسملا ىوـــعد عـــفرـــت
.ةصتخملا ةيئاضقلا

ةنيمثلا داوملاو تارهوجملا تالاسرإ ّدعت :5٨ ةّداملا
صخي اميف اهب حرصم ميق ىلع ةيوتحملا لئاسرلا ةباثمب
 .لماعتملا ةيلوؤسم

وأ نادقفلا ةلاح يف ضيوعت يأب لماعتملا مزلي الو
تالاسرإلا هذه ىلع ةيوتحملا بلعلا رسك نع جتانلا فلتلا

 .ميظنتلا اهررقي يتلا طورشلا اهيف رفوتت ال يتلاو

امدنع كلاملا قوقح لحم لماعتملا لحي:6٨ ةّداملا
.هيلإ لسرملا ىلإ لصت مل يتلا اهب حرصملا ميقلا غلبم ددسي

هـــماـــيـــق تقو لـــماــــعــــتملا مالــــعإ كلاملا ىلع نــــّيــــعــــتــــيو
اهنأش نم يتلا فورظلا عيمجبو ميقلا ةيعونب ،ديدستلاب
.هقوقحل ةيدجملا ةسرامملا ىلع ةدعاسملا

يف ةيلوؤسم ةيأ رئازجلا ديرب لمحتي ال:7٨ ةّداملا
،عيرسلا قيرط نع ميلستلا مدع وأ عيزوتلا يف ريخأتلا ةلاح
 .ايرابجإ صاخلا مسرلا عاجرإ نوكي ،ةلاحلا هذه يفو

ةلسرملا داوملاب ةقلعتملا ىواكشلا لبقت ال:٨٨ ةّداملا
،ةــنس لــجأ يف ّالإ اــهــبــبسو اــهــعوضوــمو اــهــعوــن ناــك اـــمـــهـــم
.لاسرإلا عاديإ مويل يلاوملا مويلا نم ارابتعا

عمج ةياوه لاجم يف لماعتم لكل صخري:٩٨ ةّداملا
صاخشأل ةيرئازج ةيديرب عباوط عيبب ،ةيديربلا عباوطلا

ةيديرب عباوط وأ جراخلاب نيميقم نييونعم وأ نييعيبط
.رئازجلاب نيميقم نييونعم وأ نييعيبط صاخشأل ةيبنجأ

يتلا تامدخلا لك رئازجلا ديرب نمضي :0٩ ةّداملا
ةيمومعلا ةنيزخلا تاجاح ىلإ رظنلاب اهتمئاق ةلودلا ددحت

.اهماهمب مايقلل

تامدخلا كلتل لداعلا ضيوعتلاو ذيفنتلا طورش ددحتو
.رئازجلا ديربو ةلودلا نيب ةمربم ةيقافتا بجومب

ةـيراجلا ةـيدـيرـبــلا تاــباسحــلــل ةــنــئادــلا ةدصرألا دــّيــقــت
.ةنيزخلل تادنسك ةيداصتقالا تاسسؤملاو صاوخلل

كسم ،ةلودلا باسحلو مساب ديربلا حلاصم نمضتو
ءالكولاو نيبساحملل ةيراجلا ةيديربلا تاباسحلا رييستو
.نييمومعلا

بجومب ،ةجاحلا دنع ،مكحلا اذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةيقافتا

ةلودلا عم مربي نأ ،رئازجلا ديربل صخري :١٩ ةّداملا
حمست تايقافتا رخآ يونعم وأ يعيبط صخش يأ عم وأ
تآشنملا لاـــمـــعـــتساــــب نــــيروــــكذملا صاــــخشألل وأ ةــــلودــــلــــل
.هطاشن ناديم يف ةلخادلا تامدخلا اذكو هيدل ةرفوتملا

قيرط نع وأ هدحو رئازجلا ديرب نكمي :2٩ ةّداملا
لخدت ةسسؤم لك يف تامهاسم ذخأ وأ عورف قلخ ،ةكارشلا

. هطاشن لاجم راطإ يف اهتعيبطب

وأ ةيعرفلا هتاكرشل هتكبش حتف رئازجلا ديرب نكميو
 .نيرخآ ءاكرش عم تامدخ ميدقت وأ عيزوت تاقافتا ماربإ
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ّالإ ”دـــــيرب“ ةــــمالع لاــــمعتساب صــــــــخري ال:٣٩ ةّداملا
.رئازجلا ديربل

قيرط نع لقنتلل ةلوبقملا تالاسرإلا ددحت:٤٩ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع صيلختلا نم ءافعإلا وأ يديربلا ءافعإلا

بجومب لداــــعــــلا ضيوــــعــــتــــلاو ذــــيــــفــــنــــتــــلا طورش ددحت
.رئازجلا ديربو ةلودلا نيب ةمربم ةيقافتا

يمدختسم نم لك ينهملا ّرسلاب مزتلي:5٩ ةّداملا
تاباسحلا يظفاحمو ةرادإلا سلجم ءاضعأو رئازجلا ديرب
رييست يف تناك ةقيرط يأـب كراـش وأ كراشـي صخش لكو
تحت ،اهيمدختسم دحأ ناك وأ ةيديرب ةسسؤم ةبقارم وأ

 .تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ةلئاط

: مامأ ينهملا ّرسلاب جتحي الو

 ،ةيئاضقلا ةطلسلا –

ىلإ تامولعملا غيلبتب ةمزلملا ةيمومعلا تاطلسلا –
داسفلا ةحفاكم راطإ يـف اصوصخ ،ةلهؤملا ةيلودلا تائيهلا

 ،باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبتو

لاوــمألا ضيــيــبــت ةــحــفاــكــم يف ةصصخــتملا ةـــئيـــهـــلا –
.باهرإلا ليومتو

 ثلاّثلا بابلا
ةينورتكلإلا تالاصتالل ينوناقلا ماظّنلا

لّوألا لصفلا
ةّماعلا دعاوقلا

تاـــــــكبش لالــــــــغتسا وأ/و ءاــــــــشنإ زوــــــجي:6٩ ةّداملا
،ةـمّدـقملا تاـمدخلا عوـن ناــك اــمــهــم ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا

صوصـــــّنــــــلا يفو نوــــــناــــــقــــــلا اذــــــه يف ةدّدحملا طورّشلا قــــــفو
.هقيبطتل ةذخّتملا ةّيميظنّتلا

ةّدـــعملا ةـــلوّدـــلا تآشنــــم ةّداملا هذــــه ماــــكــــحأ لــــمشت الو
.يمومعلا نمألا وأ ينطولا عافّدلا تاجاح ةّيبلتل

تاـــــــــكبش لالــــــــــغتساو ءاـــــــــــشنإ عـــــــــــضخي :7٩ ةّداــــــــملا
تامدخ ميدقتو روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا
: يتأي ام مارتحا ىلإ روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا

نمأو ةرفولاو تامدخلا ةيعونو ةموادملا طورش –
ىرخألا تابلطتملا عيمج اذكو ،تامدخلاو تاكبشلا ةمالسو
،طورشلا رتافد يف ةددحم يه امك ةيرهوجلا

مت يتلا تامولعملاو تانايبلا ةيصوصخ طورش –
،ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش ةطساوب اهلاصيإ

نيكرــــــــتشمــــــــلــــــــل ةصاخلا ةاــــــــيحلا ةــــــــياــــــــمـــــــــح طورش –
،يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو

تابذبذلا فيطل لاعفلاو ديشرلا لامعتسالا طورش –
،ماقرألا دراومو ةيئابرهكلا ةيكلساللا

تالاصتالا تامدخ يكرتشم قوقح ةيامح طورش –
،ةينورتكلإلا

تالاصتالا تامدخو تاكبشلا تافصاومو ريياعم –
،ةينورتكلإلا

ةئيبلاو ةحصلا ةيامح اهبلطتت يتلا تايضتقملا –
 ،ميظنتلا قيرط نع ددحت يتلاو

مــيــلــقإلا ةــئيــهــت فادــهأ اــهضرــفـــت يتـــلا تاـــيضتـــقملا –
ةيدعاقلا تآشنملا مساقت تايفيك ىلإ ةفاضإلاب ،نارمعلاو
،ينطولا لاوجتلاو

ىلع ظاــفحلا ةرورض اــهـــبـــلـــطـــتـــت يتـــلا تاـــيضتـــقملا –
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاو ماعلا ماظنلا

رــــــيــــفوـــــتو ئراوـــــطـــــلا تاءادـــــنـــــل يـــــناـــــجملا لاـــصيإلا –
عقوم ديدحتب قلعتت ئراوطلا حلاصمل ةيناجم تامولعم
،لصتملا

ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاـــطـــلسلا تالاصتال يناـــجملا لاصيإلا –
فيفختل وأ كيشو رطخ لولحب ههيبنتل روهمجلل ةهجوملا
،ىربكلا ثراوكلا راثآ

،تامدخلا ةيقفاوت نامضل ةيرورضلا طورشلا –

يوذ نيكرتشملا نيكمت اهنأش نم يتلا تانامضلا –
تالاصتالا تاـــــمدخل ذاــــــفــــــنــــــلا نــــــم ةصاخلا تاــــــجاــــــيــــــتــــــحالا
يذــلا كلذــل ٍواسم لــكشب ،ئراوــطــلا تاــمدخلو ةــيــنورــتــكــلإلا

.نيكرتشملا ةيبلغأ هنم ديفتسي

تالاــــــــــصتالا يلــــــماعتم ىلــــــــــــع نّيــــــــــــــــعتي :٨٩ ةّداـــــــملا
يف اصوصخ لاعفلا رامثتسالا يف ةمهاسملا ةينورتكلإلا
ةيسفانتلاو عادبإلاو ديدجلا ليجلا نمو ةنسحملا تآشنملا

.ةينورتكلإلا تالاصتالا لاجم يف

تالاــــصتالل ةـــلماشلا ةــــمدخلا رــــيفوت مـــتي :٩٩ ةّداملا
،ةسفانملل دازم مهيلع اسر نيلماعتم فرط نم ةينورتكلإلا

ءادألاو لالــــغــــتسالاو ءاشنإلا طورش مارــــتـــــحاـــــب نوـــــمزـــــتـــــلـــــي
ةاواسملا ئداـــــبـــــم مارـــــتـــــحاـــــبو ،طورشلا رـــــتــــــفد يف ةددحملا

 .فيكتلاو ةيلومشلاو ةيرارمتسالاو

ةــنــجــلــلا نــكــمــي ،فورــظــلا يضتــقــت اــمدــنـــع ،هـــّنأ رـــيـــغ
ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا قودنص رييستب ةفلكملا
ريزولا ريرقت ىلع ءانب ،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةلماشلا
نأ ،ةموكحلا ةقفاوم دعبو ،ةينورتكلإلا تالاصتالاب فلكملا

ةددحم قطانم يف ةلماشلا ةمدخلا ريفوت ىلع دكؤت وأ لكوت
.يمومع لماعتمل



ـه٩٣٤١ ماع نابعش7272  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ويام٣١ 20

نالعإب ةديازملا ىلع ةقّبطملا تاءارجإلا نوكت نأ بجي
نــمضتو ةـــفاـــفشو ةـــيزـــيـــيمت رـــيـــغو ةـــيـــعوضوـــم ةسفاـــنملا
.دازملل نيمدقتملا عم لماعتلا يف ةاواسملا

طبضلا ةطلس اهعبتت يتلا تاءارجإلا هذه ديدحت متيو
.ميظنتلا قيرط نع

ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوت بلطتي امدنع
ةرقفلا يف ةروكذملا ةنجللا نكمي ،ةلوزعملا قطانملا يف

تالاصتالا لـــقـــن تآشنـــم زاـــجـــنإ لـــكوـــت نأ ،هالـــعأ ةـــيـــناـــثــــلا
نم حارتقا ىلع ءانب ،يخيراتلا لماعتملا ىلإ ،ةينورتكلإلا
ةــقــفاوــم دــعــبو ،ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالاــب فــلــكملا رـــيزوـــلا
 .ةموكحلا

ةّيئابرهكلا ةّيكلسّاللا تابذبّذلا فيط ّدعي :00١ ةّداملا
.ةلوّدلل اكلم

فيطلا ميسقتو طيطخت يف اهتايحالص ةلودلا ضّوفت
،تابذبذلا مزح لامعتسا ةرادإو هتبقارمو تابذبذ مزح ىلإ

فلتخم ىلإ تابذبذلا صيصختو ةريخألا هذه حنم اميسال
عضوـت يتـلا تاـبذـبذـلـل ةـيـنــطوــلا ةــلاــكوــلا ىلإ ،نيلــمــعــتسملا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت

يف نيلمعتسملل تابذبذلا صيصختب نوزئاحلا موقي
ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا فرـط نـم مـهـل ةـحوـنــمملا تاــبذــبذــلــل مزــح
.تابذبذلل

تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا ميظنتو ماهمو ةعيبط ددحت
.ميظنتلا قيرط نع

ةلاكولا فرط نم تابذبذلل ينطولا ططخملا دادعإ متي
تاسسؤملاو تارادإلا عــم قــيسنــتــلاــب تاــبذــبذــلــل ةــيــنــطوــلا
يلودـلا داحتالـل ةـيـكـلسالـلا تالاصتالا ماـظـنـل اــقــبــط ةــيــنــعملا
.ميظنتلا قيرط نع هيلع قيدصتلا متيو ،تالاصتالل

ةــــيــــكــــلسالــــلا تاــــبذــــبذــــلا صيصخــــتو حـــــنـــــم عضخـــــيو
.ميظنتلا قيرط نع ددحت ةواتإ عفدل ةيئابرهكلا

تابذبذلا صيصختو تابذبذلا مزح حنم عضخي الو
.ىواتألا عفدل يمومعلا نمألاو ينطولا عافّدلا تاجاحل

لاـعـفــلا لاــمــعــتسالا طورشل ةــيــفــيــطــلا دراوملا عضخــت
.ديشرلاو

تالاــــــــصتالا تاـــــــكبش وـــــــــــلماعتم مزــــــــلي:١0١ ةّداملا
طورش قفو ةباجتسالاب روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا

لــيصوــتــلا تاــبــلــطــل ،ةــيزــيــيمت رــيــغو ةــفاــفشو ةــيــعوضوــم
.نورخآلا نولماعتملا اهمدقي يتلا ينيبلا

ارربم ناك اذإ ينيبلا ليصوتلا بلط ضفر زوجي الو
ىلع لماعتملا ةردقو ،ةهج نم بلاطلا تاجاح ىلإ رظنلاب
. ىرخألا ةهج نم اهتيبلت

. بلطلا ضفر بيبست بجي

تاكبش فلتخم نيب ينيبلا ليصوتلا نامض بجي
قيرط نع ةددحملا طورشلا بسح ةينورتكلإلا تالاصتالا
 .ميظنتلا

ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش يلماعتم ىلع بجي
ةددحملا طورشلا قـــفو اورشنـــي نأ روـــهـــمـــجــــلــــل ةــــحوــــتــــفملا

ينيبلا ليصوتلل يعجرملا سرهفلا ،مهطورش رتفد بجومب
.ينيبلا ليصوتلا ةفيرعتو اينقت اضرع نمضتي يذلا

ةـــطـــلس فرـــط نـــم سرـــهـــفـــلا اذـــه ىلع ةـــقداصملا مــــتــــت
.هرشن لبق طبضلا

ةصخر بحاص يخيراتلا لماعتملا مزلي :20١ ةّداملا
ةحوتفم ةتباث ةينورتكلإ تالاصتا ةكبش لالغتساو ةماقإ
ةـفاـفشو ةـيــعوضوــم طورش قــفو ةــباــجــتسالاــب روــهــمــجــلــل
اهمدقي يتلا ةيلحملا هتقلح كيكفت تابلطل ،ةيزييمت ريغو
باحصأ روهمجلل ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ولماعتم
.ةأفاكم ءادأ لباقم نوناقلا اذهل اقبط ةماعلا صيخارتلا

ةــماــقإ ةصخر بحاص يخــيراــتـــلا لـــماـــعـــتملا مزـــتـــلـــيو
ةــحوــتــفــم ةــتــباــث ةـــيـــنورـــتـــكـــلإ تالاصتا ةـــكـــبش لالـــغـــتساو
هـتآشنـم ةـئيـهـتـل ةـيرورضلا رـيـبادـتـلا ةـفاـك ذـخأب روـهـمــجــلــل
نيكمت لجأ نم هيدل ةرفوتملا ةينقتلا هتالحم اذكو ،ةيدعاقلا

ةيرورضلا مهتآشنمل كرتشملا زكرمتلا نم كيكفتلا يبلاط
ةرفوتملا ةيعوضوملا تايناكمإلا بسحب مهتامدخ ريفوتل
.ةأفاكم ءادأ لباقم

وأ ةيكلسلا ةيلحملا ةقلحلل يئزج دوجو ةلاح يفو
لماعتملا موقي ،اهمدق وأ اهتيحالص ذافن لاح يف وأ اهمادعنا
عضوـب دـيـفـتسملا لـماـعـتـمـلـل ،هـباسحل ،حاـمسلاـب يخـيراـتــلا

عضول ةلصفنم ةيقافتا راطإ يف عيزوتلل ةيدعاق ةأشنم
   .طبضلا ةطلس اهيلع قداصت ،عيزوتلل ةيدعاقلا ةأشنملا

نيلصاحلا ةينورتكلإلا تالاصتالا يلماعتمل قحي ال
ةـــقـــلحلا كيـــكـــفـــت نـــم ةداــــفــــتسالا مــــهــــعورــــفــــل الو صخر ىلع
.ةيلحملا

ةيقافتا عوضوم كيكفتلا ةمدخ ءادأ ةفيرعت نوكتو
 .طبضلا ةطلس ملع ىلإ عفرت نيلماعتملا نيب ةيراجت

رظنلاب ارربم ناك اذإ كيكفتلا بلط ضفر زوجي ال
تالاصتالا ةكبش لماعتم ةردقو ،ةهج نم بلاطلا تاجاحل

نم اهتيبلت ىلع روهمجلل ةحوتفملا ةتباثلا ةينورتكلإلا
ريخألا اذه ىلع اضيأ بجوتي كلذ نع الضفو .ىرخأ ةهج
ةرــــــجأتسملا لـــصولا وأ لاـــسرإلا تاردـــــق تاــــمدخ رــــــــيفوت
.بلاطلا لماعتملل
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طورش اذكو راشتنالا قطانمل يفارغجلا عيزوتلا ددحي
ةـيـجوـلوـنـكـتـلاو ةـيـنـقـتـلا هروص فـلـتـخمب كيـكـفــتــلا دــيسجت
تحت ةيلحملا ةقلحلا تاردق عضوو تامدخلا لالغتسا اذكو
 .ميظنتلا قيرط نع ،اهمساقت دصق ةمدخلا

هتقلحل يخيراتلا لماعتملا ةّيكلمب كيكفتلا ّلخي الو
.ةكّكفملا ةّيلحملا

،ةّينعملا فارطألا نيب ةيقافتا لحم نوكي :٣0١ ةّداملا
كيكفتلا هيف امب ،تاكبشلا ىلإ ذافنلاو ينيبلا ليصوتلا

.كرتشملا زكرمتلاو ةلصلا تاذ رداصملا ىلإ ذافنلاو

ةـــــيعيرشــــــتلا ماــــــــــــكــــحألل اــــقــــبط ،ةـــــيقاــــــفتالا هذــــــه ددـــــــــحتو
ليصوتلل ةيلاملاو ةينقتلا طورشلا ،اهب لومعملا ةيميظنتلاو
يف روشنملا يفيرعتلاو ينقتلا ضرعلل اقفو ذافنلاو ينيبلا

طبضلا ةطلسل لسرتو ،ذافنلاو ينيبلا ليصوتلل مهسرهف
.اهيلع ةقداصملل

كيكفت نم ديفتسم لماعتم لك ىلع بجي :٤0١ ةّداملا
مساـــقـــت ،ةـــيــــعوضوملا هــــتاردــــق دودــــح يف ،ةــــيــــلحملا ةــــقــــلحلا

تاونقلا اهنم اميسال ،نيلماعتملا يقاب عم ةنماكلا هتآشنم
تالحملاو ةيزتريهلا تاطحملا عقاومو يراوصلاو دامغألاو
.ةينقتلا

يف ةاواسملا طبضلا ةطلس نمضت ،مساقتلا ةلاح يفو
ىلإ غّلبي قافتا لحم مساقتلا اذه نوكيو ،مساقتلا طورش
.طبضلا ةطلس

ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبش لماعتم ىقلتي امدنع
نيلماعتملا فرط نم ةيلحملا ةقلحلا كيكفت نم ديفتسم
هّنإف ،ةيدعاقلا تآشنملا مساقتل ةيباتكلا تابلطلا نيرخآلا

نودبو ةفافشو ةيعوضوم طورش نمض اهتساردب موقي
ادحاو ارهش ىدعتي ال لجأ لالخ ابوتكم درلا نوكيو ،زييمت
تآشنملا مساــــقــــت بلــــط عادــــيإ خــــيراــــت نــــم ءادــــتـــــبا بسحـــــي
.ةيدعاقلا

عــقــتو ،لاــكشألا سفــن قــفو اـــبـــبسم ضفرـــلا نوـــكـــيو
قـــتاـــع ىلع ةــــمدخلا تحت ةــــيدــــعاــــقــــلا ةاشنملا عضو ةــــفــــلــــكــــت
.بلاطلا

تآشنملل ةمئاقب طبضلا ةطلس ظفتحت ،ددصلا اذهبو
ىلع ءاـنـب اـهـنـيـيـحــتــب موــقــتو ،مساــقــتــلــل ةزــهاجلا ةــيدــعاــقــلا
فرـــط نـــم ةـــمـــظـــتـــنـــم ةـــفصب اـــهاـــقـــلـــتـــت يتـــلا تاـــموــــلــــعملا
 .نيينعملا نيلماعتملا

لــكشو ةــيرودــلا ةرــتــفــلا دــيدحت طــبضلا ةــطــلس نــكــمـــي
ماـــظـــن يف اـــهـــجاردإ نيكمت لـــجأ نـــم تاـــموـــلـــعملا هذـــه ميدـــقـــت
 .يفارغج يتامولعم

ةـــيـــنورـــتـــكـــلإلا تالاصتالا ةـــكـــبش يلماـــعـــتـــم نـــكــــمــــيو
ةيدعاقلا تآشنملا ةمئاق ىلع عالطالا روهمجلل ةحوتفملا
.مساقتلل ةزهاجلا

ةــيـــنورـــتـــكـــلإلا تالاصـتالا تاـــكـبش وـــلـــماـــعـــتـــم مزــلـــيو
ةــقـــلحلا كيـــكـــفـــت نـــم نودـــيـــفـــتسملا ،روـــهـمـــجـــلـــل ةـحوـــتـــفملا
: يتأي امب  ،ةيلحملا

ةنماكلا ةيدعاقلا تآشنملا مساقتل ةيولوألا ءاطعإ –
،ةصاخ ةديدج ةيدعاق ةأشنم ةماقإ مازتعا لبق ةمئاقلا

فرط نم قحاللا اهمساقت نكمت يتلا طورشلا ةئيهت –
ةـماـقإ ةـلاـح يف ةـعـقوـتملا تاـجاـيــتــحالا بسحــب نيلــماــعــتملا

.ةديدج ةيدعاق ةأشنم

فرط نم مكحلا اذه مارتحا ىلع طبضلا ةطلس رهست
اــبساــنــم كلذ ناــك اذإ هــبــناوــج عــيــمــج يف نيلــماــعــتملا ةــفاـــك
.ينقتلا بناجلا نم انكممو

قافتالا ذيفنتب وأ ماربإب ةقلعتملا تاعازنلا عضختو
.طبضلا ةطلس ميكحتل ،ةداملا هذه يف روكذملا

ايرورض تآشنملا مساقت نوكي امدـــــــنع :50١ ةّداـــــــــملا
ةيامح وأ ميلقإلا ةئيهت فادهأ ةيبلتل وأ ةماعلا ةحلصملل
مساقتل ةصاخ تامازتلا ضرف طبضلا ةطلس نكمي ،ةئيبلا
دـــيـــق يه يتـــلا وأ ةـــمـــئاـــقـــلا ةـــطشنـــلا وأ ةـــنـــماـــكــــلا تآشنملا
ةـقـلحلا كيـكـفـت نـم نــيدــيــفــتسملا نيلــماــعــتملا ىلع ،زاــجــنإلا
،اـيـلـعـلا طاـقـنـلاو داـمـغألاو تاوـنـقــلا اــهــنــم اــمــيسال ،ةــيــلحملا

اذكو ةضفخنم ةيناكس ةفاثك تاذ قطانملا يف صخأ هجوبو
.ادودحم اهيلإ ذافنلا نوكي يتلا  نكامألا يف

ةصاخ تامازتلا ضرفب طبضلا ةطلس موقت امدنعو
،صوصخلا ىلع راــبــتــعالا نيعــب ذـــخأت ،تآشنملا مساـــقـــتـــل
: ةيتآلا رصانعلا

مساقتملا لامعتسالل ةيداصتقالاو ةينقتلا ىودجلا –
،اهتماقإ مزتعي يتلا تآشنملل

ةـمـئاـقـلا تآشنملا مساـقـتـل ةـيــنــقــتــلا دــيــقــعــتــلا ةــجرد –
،ةحاتملا ةيعوضوملا تاردقلا ىلإ رظنلاب

راطخألاو دراوملا كلام فرط نم زجنملا رامثتسالا –
.رامثتسالا ةيدودرمب ةطبترملا

يف ةروكذملا ةيدعاقلا تآشنملا مساقت تاعازن عضخت
.طبضلا ةطلس ميكحتل ،ةداملا هذه

ةــيدــعاــقــلا تآشنملا مساـــقـــت قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك ددحت
،زاجنإلا ديق يه يتلا وأ ةدوجوملاو ةطشنلا وأ ةنماكلا

.طبضلا ةطلس نم رارق بجومب
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ينطولا لاوجتلا ةمدخ ميدقت نامض متي :60١ ةّداملا
.زييمت نودبو ةفافشو ةيعوضوم طورش نمض

فتاهلا يلماعتم نيب ةيقافتا لحم ةمدخلا هذه نوكتو
ريفوتل ةيلاملاو ةينقتلا طورشلا ةريخألا هذه ددحتو ،لاقنلا

ةـقداصمـلـل طـبضلا ةـطـلسل غـّلـبـتو ،ينـطوـلا لاوـجــتــلا ةــمدــخ
.اهيلع

لاوجتلا تاقافتا ليدعت بلط طبضلا ةطلس نكميو
ةسفاـــنملا طورش يف ةاواسملا ناـــمضل ،ةــــمرــــبملا ينــــطوــــلا

.تامدخلا ةيقفاوتو

وأ ماربإب ةقلعتملا تاعازنلا يف طبضلا ةطلس ّتبت
.ينطولا لاوجتلا ةيقافتا ذيفنت

لاوــــجتلا ةــــمدخ قــــيبطت حــــــبصي اــــمدنع:70١ ةّداملا
،ةلوزعملا قطانملا ةيطغت فادهأ ةيبلتل ايرورض ينطولا

لاــقــنــلا فــتاــهــلا يلماــعــتــم مزـــلـــت نأ طـــبضلا ةـــطـــلس نـــكـــمـــي
ةدملو ةنّيعم قطانم يف ينطولا لاوجتلا ةمدخ ريفوتب
.ةددحم

ةــــــيلومحم ناـــــمضب نوـــــلماعتملا مزــــــلي:٨0١ ةّداملا
تاـــيــــفــــيــــكــــلاو طورشلا نــــمض نيكرــــتشملا عــــيــــمجل ماــــقرألا
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا

تالاــــصتالا ةــــــكبش يلــــماعتم ىلع بـــــجي:٩0١ ةداملا
ةصاخلا تافيرعتلا قيبطت روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا

اقفو ،نيكرتشملل ةمدقملا تامدخلابو ينيبلا ليصوتلاب
نع ةددحملاو طبضلا ةطلس اهعضت يتلا ريعستلا ئدابمل
    .ميظنتلا قيرط

يـــــــنيبلا لــــيصوتلا تاــــــفيرعت ئــــفاــــــــكت:0١١ ةّداــــــــملا
يتلا فيلاكتلا سكعت نأ بجيو ،ةكبشلل يلعفلا لامعتسالا

.عجان لماعتم اهلمحتي

قرط ىلع ءانب ينيبلا ليصوتلا تافيرعت دادعإ متيو
قرطلا هذه موقتو ،طبضلا ةطلسل رارق بجومب اهرشن متي
نم ددحتو ،ةفلكت جذامن ىلع وأ/و ةيليلحت ةبساحم ىلع
ينــيــبــلا لــيصوــتــلا تاــمدـــخ بسحـــب طـــبضلا ةـــطـــلس فرـــط

تاراــــمــــثــــتسا راــــبــــتــــعالا نيعــــب ذــــخأت نأ بجــــيو ،ةــــّيــــنـــــعملا
يف ينــيــبـــلا لـــيصوـــتـــلا رـــيـــفوـــت هـــنـــم بوـــلـــطملا لـــماـــعـــتملا
بارـتـلا رـبـع اـيـفارـغـج ةـيـطـغـتـلا دادـتـماو ةـيدـعاــقــلا تآشنملا
.ينطولا

رصانعلاب طبضلا ةطلس ديوزت نيلماعتملا ىلع بجي
لـيصوـتـلا تاـمدـخ ةـفـلـكـت دـيدـحـتـل ةــلــمــعــتسملا ةــيــبساحملا
.اهنومدقي يتلا ذافنلا تامدخو ينيبلا

عضوــب مــهــمازــتــلال لاــثـــتـــمالا نيلـــماـــعـــتملا ىلع بجـــيو
ءادتبا ،ةدحاو )1( ةنس هاصقأ لجأ لالخ ةيليلحت ةبساحم
.نوناقلا اذه رودص خيرات نم

لماعتملا ةبساحم قيقدتب مايقلا طبضلا ةطلس نكمي
.ينعملا

ةيلودلا تاملاكملا ءاهنإ تافيرعت نوكت :١١١ ةّداملا
يف ةددحملا طورـــشلا قـــفو ةـــيراجت دوــــقع عوــــضوم ،ةدراولا
نوــكــت نأ نــكــمــي الو ،اــمــهــب لوــمــعملا مــيــظــنــتـــلاو عـــيرشتـــلا

لالتخا ةلاح يف ّالإ طبضلا ةطلس لبق نم ريطأت عوضوم
.ينطولا داصتقالاب سمي هنأ تبثي

ريطأتلا ةرورضب طبضلا ةطلس غَّلبت ،ةلاحلا هذه يفو
.ةينورتكلإلا تالاصتالاب فلكملا ريزولا فرط نم

ءايوقألا نيلماعتملا طبضلا ةطلس نّيعت :2١١ ةّداملا
يف قّبطتو ةينورتكلإلا تالاصتالا عاطقب ةّينعم قوس يف
.ةيفاضإ تامازتلا ةدع وأ مازتلا مهقح

ةطلس فرط نم ةددحم ةدمل تامازتلالا هذه قّبطتو
.طبضلا

نوـــــسرامي نــــــيذلا نيــــــلماعتملا نيــــيـــــعت رـــــيياعم ددــــــحت
تاـــــمازـــتـــلالا كلذــــــكو ةـــــــّـيـــنـــعـــم قوــــــس يف ارـــــبـــتــــعــــم اذوــــــفــــن
ةــــــــطلسل رارــــــق بــــــــجومب ،مــــــــهقحب ةـــــــــضورفملا ةـــــــيفاضإلا
.طبضلا

تالاصتالا تاـــــمدخل ةـــــّيـــــنــــــعملا قاوسألا دــــــيدحت مــــــتــــــي
.طبضلا ةطلسل رارق بجومب ،ةينورتكلإلا

تاــــــــطاشن مـــــيعدت نيــــلماعتملا نـــــكمي ال :٣١١ ةّداملا
 .ةنميه ةيعضو يف هيف نونوكي طاشن نم اقالطنا ىرخأ

ةيـــــعيرشتلا ماــــــــــكحألاب ساـــــــــسملا نود :٤١١ ةّداـــــــــملا
تاـــــــسرامملا اـــــــــضيأ ةروـــــــــظحم ّدــــــــــعت ،لوــــــــعفملا ةيراــــــسلا
: ةــــيتآلا

نيلــماــعــتــمــلــل ةــيــنــقـــتـــلا تاـــموـــلـــعملا رـــيـــفوـــت ضفر –
ةــــيدــــعاــــقــــلا تآشنملا لوــــح ،بساــــنملا تقوــــلا يف نــــيرـــــخآلا
،مهتاطاشن ةسراممل ةيرورضلا

نيسفانتم ىدل اهيلع لصحتملا تامولعملا مادختسا –
،ةيسفانت ريغ ضارغأل

ىرخأ ةمدخ ةطساوب سفانت ةلاح يف ةمدخ ميعدت –
،ةيسفانت ريغ ةيعضو يف

ةمدخلو يسفانت عاطق ةمدخل مزالتملا عيبلا ضرف –
.ةيسفانت ريغ ةيعضو يف
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 يناّثلا لصفلا
ةينورتكلإلا تالاصتالا لالغتسا ةمظنأ

لّوألا مسقلا
ةماع ماكحأ

تاكبش لالغتسا وأ/و ءاــــــشنإ نمـــــضي :5١١ ةّداـــــــملا
تآـشنــم وأ روــهــمــجــلــل ةــحوــتــفملا ةــيــنورــتـــكـــلإلا تالاصتالا
تالاصتالا تاـــــمدـــــخ رـــــيـــــفوـــــتو ةـــــيـــــنورـــــتـــــكــــــلإلا تالاصتالا
نوـناقلا اذه بـجومب ةددـحملا طورـشلا بسح ،ةينورتكلإلا

 .هقيبطتل ةذخّتملا ةيميظنّتلا صوصنلاو

لـــكش لالـــغـــتسالا وأ/و ءاشنإ ماـــظـــن ذـــخأي نأ نـــكــــمــــيو
.طيسب حيرصت وأ ماع صيخرت وأ ةصخر

،هالعأ امهيلإ راشملا لالغتسالاو ءاشنإلا متي نأ بجي
أدبمل نيلماعتملا مارتحابو ةعورشم ةسفانم طورش قفو
     .نيكرتشملا ةلماعم يف ةاواسملا

.ةقداصملل ةينورتكلإلا تالاصتالا فراطم عضختو

نيـــــــلمعتسملا ذاـــــفن نـــــــــمضي نأ بــــــــــــجي :6١١ ةّداـــــملا
ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ وأ/و تاكبشلا ىلإ نييئاهنلا

.ةيزييمت ريغو ةفافشو ةيعوضوم فورظ يف

وأ/و تاكبش لاــمعـــتسا ســــمـي ّالأ بـــــجــي :7١١ ةّداــــــملا
:  يتأي امـب ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ

،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاو ماعلا ماظنلا –

،نيرخآلل ةصاخلا ةايحلا ظفحو ةماركلا –

لاـمـعـتساـب قـلـعـتـي اـمـيـف اصوصخ ،لاــفــطألا ةــياــمــح –
.تنرتنإلا تامدخ

ماـــــــــكحألل فـــــــلاخم لاــــــــمعتسا ةــــــــلاح يف :٨١١ ةّداـــــــــملا
فرط نم لماعتملا راذعإ متي ،هالعأ٧11 ةداملا يف ةروكذملا

لخدتلا دصق ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس
تالاصتالا تامدخ وأ/و تاكبشلا ىلإ ذافنلا عنمل يروفلا
.ةينورتكلإلا

ةـــــينورتكلإلا تالاـــصتالا وـــــلماعتم مزــــــلي:٩١١ ةّداملا
تاملاكملا ةيّرس نمضت نأ اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذاختاب
اوحمسي ّالأو ،مهيكرتشم نع اهنوزوحي يتلا تامولعملاو
ةبقارم وأ تالاصتالا ضارتعا ضرغب تابيترت يأ عضوب
تالداـــبملاو تاـــثداحملاو تالصوـــلاو ةـــيـــفـــتاـــهـــلا تاملاـــكملا
اـقـفو ةــيــئاضقــلا ةــطــلسلا نــم قــبسم نذإ نود ةــيــنورــتــكــلإلا
ىلع مهناوعأ اوعلطي نأ مهيلع بجيو .هب لومعملا عيرشتلل
يتـــلا تاـــبوـــقـــعــــلا ىلعو اــــهــــل نوــــعضخــــي يتــــلا تاــــمازــــتــــلالا

.ماكحألا هذهل مهمارتحا مدع ةلاح يف اهل نوضرعتي

ىلع هالعأ٥11 ةّداـــــــملا ماـــــــــكحأ قّـبـطــت ال:02١ ةّداـــــملا
)أ( ةعومجملا يف ةفنصملا ةّيئابرهكلا ةيكلساللا تاطحملا

.)ج( ةــعومجملاو

)أ( تاعومجملا نم لك ىوتحم ددحي :١2١ ةّداملا
اذه نم٠1 ةّداملا يف اهيلإ راشملا )ـه(و )د(و )ج(و )ب(و
.ميظنّتلا قيرط نع ،ةجاحلا دنع ،نوناقلا

لالغتسالا ماظن ،ميظنتلا قيرط نع ددحي:22١ ةّداملا
ةّيكلسّاللا اهيف امب تاكبّشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا
ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ فلتخم ىلعو ،ةّيئابرهكلا
.لالغتسالل ةلباقلا

يناثلا مسقلا
ةصخّرلا ماظن

وأ يعيبط صخش ّلكل ةصخّرلا حنمت:٣2١ ةّداملا
مزــتــلــيو ،ةـسفاــنملا نالـعإ رـثإ دازملا هــيــلــع ىسرــي يوــنـــعـــم
 .طورّشلا رتفد يف ةدّدحملا طورّشلا مارتحاب

ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قّبطملا ءارجإلا نوكي
يف ةاواسملا نــمضيو اــفاــّفشو يزـــيـــيمت رـــيـــغو اـــّيـــعوضوـــم
قــيرــط نــع ءارــجإلا اذــه دّدــحــيو ،ضورــعــلا يمّدــقــم ةــلـــماـــعـــم
.ميظنّتلا

رتفد يف ةدراولا لالغتسالا وأ/و ءاشنإلا دعاوق  قلعتت
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،طورشلا

،ةمدخلا وأ ةكبّشلا ءاشنإ طورش –

طورــــش ىــــــندأ اـــــمـــيس ال ،ةـــــــــمدـــــــــخلا ميدـــــــــــقت طورـــــــــــش –
،ةرفولاو ةيعونلاو ةيرارمتسالا

ةقطنمو امهتاّيصوصخو ةمدخلا وأ ةكبّشلا ةعيبط –
،امهئاشنإل ينمزلا لودجلا اذكو امهتيطغت

وأ ةكبّشلاب ةّصاخلا اينّدلا تافصاوملاو سيياقملا –
،ةمدخلا

تاــعوــمــجــمو لــغــتستس يتــلا تاــبذــبّذــلا صيصخـــت –
اـيـلـعـلا طاـقـّنـلا ىلإ ذاــفــّنــلا طورش اذــكو ةــحوــنــمملا مــيــقرــّتــلا
 ،ةيمومعلا ةّيكلملل ةعباّتلا

 ،ينيبلا ليصوتلا طورش –

،ةيدعاقلا تآشنملا مساقت طورش –

ناــــمضل ةــــيرورضلا يراــــجـــــّتـــــلا لالـــــغـــــتسالا طورش –
،نيكرتشملا ةلماعم يف ةاواسمو ةعورشم ةسفانم

،ةيليلحت ةبساحم ةماقإ ةّيمازلإ –



ـه٩٣٤١ ماع نابعش7272  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ويام٣١ 24

،تافيرعّتلا ديدحت ئدابم –

تانامّضلا اذكو ،ايندلا ةينهملاو ةّينقتلا تالّهؤملا –
،تابلّطلا يمّدقم ىلع ةضورفملا ةّيلاملا

ىلإ ةــــبسنــــلاـــــب اصوصخ ،ةـــــمدخلا لالـــــغـــــتسا طورش –
ذاــفــنــلا ةــفــلــكــب لــّفــكــّتــلا يف ةــمــهاسملاو نيكرــتشملا ةــياــمــح
 ،تامدخلا ىلإ لماشلا

ينطولا عافّدلا لجأل ةضورفملا ةصاخلا تابلطتملا –
،ةينطولا ةدايسلاو يمومعلا نمألاو

يفو تامدخلل لماشلا ذافنلا يف ةمهاسملا ةيمازلإ –
 ،ةئيبلا ةيامحو ةيميلقإلا ةئيهتلا

ليلد دادعإل ةيرورضلا تامولعملا ريفوت تايفيك –
،نيكرتشملل ماع

،اناجم ئراوّطلا تاءادن ليصوت ةيمازلإ –

صيصخــــت : ىواــــتألا فــــلــــتــــخــــم دــــيدست تاــــيــــفــــيــــك –
ميقرتلا طّـطخم رييستو اهتبقارمو اهرييستو تابذبّذلا

،ةصخّرلاب قّلعتملا يلاملا لباقملا اذكو

،طورشلا رتفد دونبب لالخإلا ةلاح يف تابوقعلا –

اــــهــــنــــع لزاــــنــــّتــــلا طورشو ةصخرـــــلا ةـــــيـــــحالص ةّدـــــم –
،اهديدجتو اهليوحتو

يتّلا ةيلوّدلا تايقافتالاو تاقافتالا مارتحا ةّيمازلإ –
،ةلوّدلا اهيلع قداصت

لاجم يف سييقتلاو نيوكّتلاو ثحبلا يف ةمهاسملا –
،ةينورتكلإلا تالاصتالا

فـلؤملا قوـقـحو ةــيرــكــفــلا ةــيــكــلملا مارــتــحا ةــيــمازــلإ –
.ةرواجملا قوقحلاو

لك ىلع امامت ةلثامم ةقيرطب طورشلا رتفد قّبطي
،ةـــئفـــلا سفـــن يف ةـــفــــنصملا صخرــــلا باــــحصأ نيلــــماــــعــــتملا

.نيلماعتملا لك نيب ةاواسملا نمضتو

ةدّدـــحم ةّدــــمل ةــــحونمملا ةــــصخرلا نوــــــكت :٤2١ ةّداملا
ددحي يذيفنت موسرم عوضوم ،طورّشلا رتفد يف اقبسم
 .كلذ ىلع ةبّترتملا تانامّضلا صوصخلا ىلع

طورشلـــل اـــقـــبـــط اـــهـــتدــــم ءاضقــــنا دــــنــــع ةصخرــــلا ددجت
.طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا

نع لزانّتلا زوجي ال .ةيصخش ةفصب ةصخرلا حنمت
ةـــئيـــهـــلا ةـــقـــفاوـــم دـــعـــب ّالإ ةصخّرـــلا ىلع ةـــبـــترــــتملا قوــــقحلا
.هل لزانتملا حلاصل حنمت ةديدج ةصخر دادعإب ةحناملا

.ةصخّرلا طورش عيمج مارتحا هل لزانتملا ىلع بجي

يف ةصخّرلا ىلع ةقفاوملا رارقب ديفتسملا غيلبت بجي
موسرملا رشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٣( ةثالث هاصقأ لجأ
.يذيفنتلا

.يلام غلبم عفد لباقم ةصخّرلا مّلست

لوصأ باستـــــــــكا يـف ةـــــــــعــــــــــفشلا قــح ةــــــــــلودــــــــــلا سرامت
لومعملا ةيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا ماـكـحألل اـقـبـط لـماـعـتملا

تازيـهجتلا عـيب وأ ةصخرلا نع لزانتلا ةلاح يـف ،امهب
هذـه لالـغـــــــتساراـطإ يـف ةزــجـــــــنملا ةـــــــيدـــــــعاـــــــقــــــــلا تآـشنملاو
وأ لجألا لولح لبق لحلا وأ سالفإلا ةلاح يـف وأ ،ةصخرلا
.لماعتملا فرط نم طاشنلا نع فقوتلا

ىلع نوـــــلصحتملا نوـــــلماعتملا دــــيفتسي:52١ ةّداملا
قح نم ،هالعأ٤21و٣21 نيتّداملا يف اهيلإ راشملا ةصخّرلا
ىلع تاــقاــفــترالا ّقــح نــمو ةــّيـــموـــمـــعـــلا كالـــمألا ىلع رورملا
صوصنملا طورشلا نــمض ةصاخلاو ةــّيــموــمــعــلا تاـــيـــكـــلملا

.نوناقلا اذه يف اهيلع

نم اقالطنا ةيلودلا ةكرحلا رّرمت نأ بجي:62١ ةّداملا
ةــــحوــــتــــفملا ةــــيــــنورــــتــــكــــلإلا تالاصتالا تاــــكــــبش هاجتاـــــب وأ
ربع ،ةيلك ةفصب ،ةيعانصلا رامقألا تاكبش ادع ،روهمجلل
لماعتملا فرط نم ةلغتسملا وأ ةماقملا ةيلودلا تآشنملا
ةــتــباــث ةــكــبش لالــغــتساو ةــماـــقإ ةصخر بحاص يخـــيراـــتـــلا
.روهمجلل ةحوتفم ةينورتكلإلا تالاصتالل

نم ديفتسملا لماعتملا مرتحي ال امدنع:72١ ةّداملا
ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا تاــكــبش لالـــغـــتساو ءاشنإ ةصخر
بجومب هـــيـــلـــع ةضورـــفملا طورّشلا روـــهـــمـــجـــلــــل ةــــحوــــتــــفملا
اهذخّتت يتّلا تارارقلا وأ ةّيميظنّتلاو ةيعيرشّتلا صوصّنلا

طورّشلا هذهل لاثتمالاب ةريخألا هذه هرذعت ،طبّضلا ةطلس
.اموي )٠٣( نيثالث لجأ يف

.راذعإلا اذه رشن طبضلا ةطلس نكمي

طبضلا ةطلس نكمي ،راذعإلل لماعتملا لثتمي مل اذإو
،رّصقملا لماعتملا دض ذختت نأ ،ريصقتلا ةروطخ بسح
 : نيتيتآلا نيتبوقعلا ىدحإ ،بّبسم رارق بجومب

عـم اـبساـنـتـم تباـّثـلا اـهـغـلــبــم نوــكــي ةــيــلاــم ةــبوــقــع –
وأ ريصقتلا اذه نم ةينجملا ايازملا عمو ريصقتلا ةروطخ
%٥ ةبسن زواجتت ّالأ ىلع ،ةققحملا ةدئافلا غلبمل ايواسم
ةريخألا ةيلاملا ةنّسلل موسّرلا جراخ لامعألا مقر غلبم نم
قرخ ةلاح يف %٠1 ىـلإ ةبسّنلا لــصت نأ نكميو ،ةمتتخملا

حـــمسي قـــباس طاشن دـــجوـــي مـــل اذإو .مازـــتـــلالا سفـــنـــل دـــيدــــج
ةبوقعلا زواجتت نأ نكمي ال هّنإف ،ةبوقعلا غلبم ديدحتب
ىلإ ،ىصقأ دحك ،غلبملا اذه لصيو ،جد٠٠٠.٠٠٠.٥1 ةّيلاملا

.مازتلالا سفنل ديدج قرخ ةلاح يف جد٠٠٠.٠٠٠.٠٣

نيلماعتملا ّدــــــض جد٠٠٠.٠٠٠.1 هاــصقأ غـــلبمب ةـــــبوقع –
ىلع ادر ةقيقد ريغ تامولعم انواهت وأ ادمع نومدقي نيذّلا

هصوصنو نوــناــقــلا اذــه ماــكــحأل اذــيــفــنــت مــهــيــلإ هــّجوـــي بلـــط
.ةيقيبطّتلا

ميدقت يف رخأتلا تالاح يف اضيأ ةبوقعلا هذه قّبطتو
تاـــمــــهاسملاو ىواــــتألا فــــلــــتــــخــــم عــــفد يف وأ تاــــموــــلــــعملا

 .ةمدقملا تامدخلا لباقم تآفاكملاو
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طــــــــبّضلا ةـــــــــطلس ضرــــــــفت نأ ،تالاــــــــحلا لك يف نــــكميو
نع ديزت الو جد٠٠٠.٠1 نع لقت نأ نكمي ال ةيديدهت ةمارغ
 .ريخأت موي ّلك نع جد٠٠٠.٠٠1

،راذعإلا طورشل لاثتمالا مدع يف لماعتملا ىدامت اذإو
فــّلــكملا رــيزوــلا ذــخــتــي ،ةــيــلاملا تاــبوــقــعـــلا قـــيـــبـــطـــت مـــغر
رارـق بجومب ،هـتــقــفــن ىلعو هّدض ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالاــب
ىدـــــحإ ،طـــــبّضلا ةـــــطــــــلس نــــــم حارــــــتــــــقا ىلع ءاــــــنــــــبو ببسم
: نيتيتآلا نيتبوقعلا

اهاصقأ ةدمل ةصخرلا هذهل يئزجلا وأ يّلكلا قيلعّتلا –
،اموي )٠٣( نوثالث

نيب ام حوارتت ةّدمل ةصخرلا هذهل تقؤملا قيلعتلا –
دودح يف اهتدم ضيفخت وأ رهشأ )٣( ةثالث ىلإ )1(رهش
.ةنس

نكمي ،لاجآلا هذه ءاضقنا دنع ،لماعتملا لثتمي مل اذإ
لاكشألا سفن يف ةصخّرلل يئاهن بحس رارق هدض ذختي نأ
.اهحنم يف ةعبتملا

ةمزّاللا ريبادتلا طبضلا ةطلس ذختت ،ةلاحلا هذه يفو
.نيكرتشملا حلاصم ةيامحو ةمدخلا ةّيرارمتسا نامضل

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قبطت ال :٨2١ ةّداملا
ةهجوملا ذخآملاب هغالبإ دعب ّالإ ينعملا ىلع هالعأ٧21 ةّداملا
لجأ لالخ ةباتك هتارربم ميدقتو فــلملا ىلع هـــعالطإو هــيلإ

.ذخآملا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث ىدعتي ال

: ةيتآلا تالاحلا ىدحإ يف الإ ةصخّرلا بحس نكمي ال

تامازتلالل اهبحاصل دكؤملاو رمتسملا مارتحالا مدع –
،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةّيساسألا

ةبترتملا بئارضلا وأ موسرلا وأ قوقحلا عفد مدع –
،اهيلع

ةصخرـــلا لالـــغــــتسال اــــهــــبــــحاص ةءاــــفــــك مدــــع تاــــبــــثإ –
ةيفصتلا وأ قبسملا لحلا ةلاح يف اصوصخ ةلاعف ةقيرطب
.اهبحاص سالفإ وأ ةيئاضقلا

يـــــتلا تاـــــــــــيضتقملا كاــــــــــــهتنا ةـــــــــــلاـــح يف:٩2١ ةّداــــملا
ةـطـلس نوـكـت ،يموــمــعــلا نــمألاو ينــطوــلا عاــفدــلا اــهــبــلــطــتــي
ريزولا مالعإ دعب ،ةصخّرلل يروفلا قيلعّتلل ةلّهؤم طبضلا
.ةينورتكلإلا تالاصتالاب فّلكملا

رـيبادت لـحم ،ةصخرلا عوضوم ،تازيـهجتلا نوـكتو
يــف ّتبلا راظتنا يـف ،هب لوـمعملا عيرـشتلل اقبط ةيظفحت

 .قيلعتلا رارق

821و٧21 نيتداملا ماكحأ نع رظنلا ّضغب :0٣١ ةّداملا
صخرلا نيزئاحلا نيلماعتملا ىلع رذعت ام ةلاح يفو ،هالعأ
طـبضلا ةـطلس قـبطت ،مـهيدل كرـتشم ةـيوه ىلع فرعـتلا

نوـــــيـــــلمب ردــقـــــت ةـــــيـــــلاـــــم ةـــــبوـــــقـــــع رصقملا لـــــماـــــعـــــتملا ىلـع
. جد )1.٠٠٠.٠٠٠(

ةيديدهت ةمارغ طبضلا ةطلس ضرفت ،كلذ ىلع ةوالعو
كرتشم لك نع جد )٠٠٠٥( فالآ ةسمخب اهغلبم ددحي ةيموي
.ةيوهلا فورعم ريغ

ثلاثلا مسقلا
ماعلا صيخرّتلا ماظن

صــــخش ّلـــــكل ماـــــــعلا صـــــــيخرتلا حـــــــــنمي :١٣١ ةّداـــــملا
لالغتساو ءاشنإ طورش مارتحاب مزتلي يونعم وأ يعيبط
.ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ريفوت وأ /و

.ميظنتلا قيرط نع ماعلا صيخرتلا حنم طورش ددحت

ئدابم مارتحا راطإ يف حنملا ءارجإ طبّضلا ةطلس ددحت
.زييمّتلا مدعو ةّيفافّشلاو ةّيعوضوملا

نم حونمملا ماعلا صيخرّتلا حنم رارق غيلبت بجي
،)2( نارهش هاصقأ لجأ يف هضفر وأ طبّضلا ةطلس فرط

 .مالتسالا لصوب تبثملا بلطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا

.اللعم ماعلا صيخرتلا حنم ضفر رارق لك نوكي نأ بجي

نــكــمــي الو ،ةــّيصخش ةــفصب ماــعــلا صيــخرــّتـــلا حـــنـــمـــي
.ريغلل هنع لزانّتلا

ةيجذومن طورش رتافدب ماعلا صيخرتلا قافرإ متي
.ميظنتلا قيرط نع ددحت ةنّيعم ةمدخ اـهنم دــحاو لــك صــخت

تامدخ ميدقت يف قحلا هبحاصل ماعلا صيخرتلا حنمي
.ماظنلا اذه يف لخدت يتلا ةينورتكلإلا تالاصتالا

حيرصتلا ماعلا صيخرتلا بحاص ىلع بجي هّنأ ريغ
يف بغرــــي يتــــلا تاــــمدخلاــــب طــــبضلا ةــــطــــلس ىدـــــل اـــــقـــــبسم
.اهب قلعتملا طورشلا رتفد ىلع عيقوتلاو اهميدقت

: عفدل ماعلا صيخرتلا بحاص عضخي:2٣١ ةّداملا

ىلع سرامم طاشن لك بسح ةواتإو يلام لباقم )أ
 .ةدح

سييقتلاو ثحبلاو نيوكتلل ةهجوم ةيونس ةمهاسم )ب
 .ةينورتكلإلا تالاصتالا لاجم يف

.ةلماشلا ةمدخلا ليومتل ةيونس ةمهاسم )ج

قيرط نع،ج و ب و أ تارقفلا قيبطت تايفيك ددحت
.ميظنتلا

نم ديفتسملا لماعتملا مرتحي ال امدنع :٣٣١ ةّداملا
صوصنلا بجومب هيلع ةضورفملا طورشلا ماع صيخرت
اهذختت يتلا تارارقلا بجومب وأ ةيميظنتلاو ةيعيرشّتلا

طورشلا هذهل لاثتمالاب ةريخألا هذه هرذعت ،طبّضلا ةطلس
.اموي )٠٣( نيثالث ىّدعتي ال لجأ يف

.راذعإلا اذه رشن طبضلا ةطلس نكمي
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طبّضلا ةطلس نكمي ،راذعإلل لماعتملا لثتمي مل اذإو
نع ،رّصقملا لماعتملا دض ذختت نأ ،ريصقتلا ةروطخ بسح
: بّبسم رارق قيرط

عـم اـبساـنـتـم تباـّثـلا اـهـغـلــبــم نوــكــي ةــيــلاــم ةــبوــقــع –
وأ ريصقتلا اذه نم ةينجملا ايازملا عمو ريصقتلا ةروطخ
%2 ةبسن زواجتت ّالأ ىلع ،ةقّقحملا ةدئافلا غلبمل ايواسم
ةرـــيـــخألا ةـــيـــلاملا ةـــنسلـــل موسّرـــلا جراـــخ لاــــمــــعألا مــــقر نــــم
يف ،ىصقأ ّدحك ،%٥ ىلإ ةبسنلا لصت نأ نكميو ،ةمتتخملا

 .مازتلالا سفنل ديدج قرخ ةلاح

غـــلـــبـــم دـــيدـــحـــتـــب حـــمسي قـــبسم طاشن دـــجوــــي مــــل اذإو
،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ةيلاملا ةبوقعلا زواجتت نأ نكمي ال ،ةبوقعلا

ةلاح يف جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ ،ىصقأ ّدحك ،غلبملا اذه لصيو
.مازتلالا سفنل ديدج قرخ

دــــــض جد٠٠٠.٠٠٥ هاـــــصقأ غــــــــلبمب ةــــــــّيلام ةـــــــبوقع –
رـيـغ تاـموـلـعـم اـنواـهـت وأ ادـمـع نوـمدـقــي نــيذــلا نيلــماــعــتملا
نوناقلا اذه ماكحأل اًذيفنت مهيلإ هّجوي بلط ىلع ادر ةقيقد
.ةيقيبطتلا هصوصنو

ميدقت يف رخأتلا تالاح يف اضيأ ةبوقعلا هذه قّبطتو
تاـــمــــهاسملاو ىواــــتألا فــــلــــتــــخــــم عــــفد يف وأ تاــــموــــلــــعملا

 .ةمّدقملا تامدخلا لباقم تآفاكملاو

طــــبّضلا ةـطـــــلس ضرـفـــــت نأ ،تالاـحلا ّلـــــك يف نـــــكـمـــــيو
نع ديزت الو جد٠٠٠.٥ نع لقت نأ نكمي ال ةيديدهت ةمارغ
.رخأـت موي ّلك نع جد٠٠٠.٠٥

،راذعإلا طورشل لاثتمالا مدع يف لماعتملا ىدامت اذإو
هدض طـبضلا ةـطـلس ذـخـتـت ،ةـّيـلاملا تاــبوــقــعــلا قــيــبــطــت مــغر
: نيتيتآلا نيتبوقعلا ىدحإ ،ّببسم رارق بجومب ،هتقفن ىلعو

ةّدمل ماــعــلا صيــخرــتــلــل يئزجلا وأ يــّلــكــلا قـــيـــلـــعـــتـــلا –
،اموي )٠٣( نوثالث اهاصقأ

رهش نيب حوارتت ةدمل صيخرتلل تقؤملا قـيلعّتلا –
 .ةنس دودح يـف هتّدم ضيفخت وأ رـهشأ )٣( ةــثالثو )1( دــحاو

نأ نكمي ،كلذ نم مغّرلاب لماعتملا لثتمي مل اذإو
سفن قفو ماعلا صيخرتلل يئاهنلا بحسلا رارق هدِض ذختي
.هحنم يف ةعبتملا لاكشألا

ذاــــخــــّتا طـــــبضلا ةـــــطـــــلس ىلع بجـــــي ،ةـــــلاحلا هذـــــه يفو
حلاصم ةيامحو  ةمدخلا ةّيرارمتسا نامضل ةمزّاللا ريبادّتلا
.نيكرتشملا

ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قّبطت الو
هعالطإو هيلإ ةهجوملا ذخآملاب هغالبإ دعب ّالإ ينعملا ىلع
ىدــعــتــي ال لــجأ يف ةــيــباــتــكــلا هــتاررــبــم ميدـــقـــتو فـــلملا ىلع
 .ذخآملا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي  )٠٣( نيثالث

،هالعأ٣٣1 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب :٤٣١ ةّداملا
ةـيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا يلماــعــتــم ىلع رذــعــت اــم ةــلاــح يفو
مهيدل كرتشم ةيوه ىلع فرعتلا ،ماعلا صيخرتلا  نيزئاحلا

ةيلام ةبوقع رصقملا لماعتملا ىلع طبضلا ةطلس قبطت
.جد )٠٠٠.٠٠1( فلأ ةئامب ردقت

ةيديدهت ةمارغ طبضلا ةطلس ضرفت ،كلذ ىلع ةوالعو
ريغ كرتشم لك نع جد )٠٠٠2( يفلأب اهغلبم ددحي ةيموي
.ةيوهلا فورعم

عبارلا مسقلا
طيسبلا حيرصّتلا ماظن

ديري يونعم وأ يعيبط صخش ّلك مزلي :5٣١ ةّداملا
حيرصّتلا ماظنل ةعضاخ ةينورتكلإ تالاصتا ةمدخ لالغتسا
هذهل يراجّتلا لالغتسالا يف هتبغرب حيرصت عاديإب طيسبلا
.طبّضلا ةطلس ىدل ،ةمدخلا

صوصخلا ىلع حـــــــيرصتـــــــلا اذـــــــه نـــــــمضتـــــــي نأ بجـــــــي
 : ةيتآلا تامولعملا

،اهلالغتسا دارملا ةمدخلا نع لّصفم ىوتحم –

،ةمدخلا حاتتفا تاّيفيك –

،ةّيفارغجلا ةّيطغّتلا –

 ،ةمدخلا نم ةدافتسالا طورش –

.نيكرتشملا ىلع ةقّبطملا تافيرعّتلا –

خــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا )2( نـــيرـــهش لـــجأ طـــبّضلا ةـــطــــلسل
لجأ نم ،مالتسالاب راعشإ لصوب تبثملا حيرصّتلا مالتسا
.طيسبلا حيرصّتلا ماظنل ةمدخلا هذه عوضخ نم قّقحتلا

ليجست ةداهش ،لوبقلا ةلاح يف ،طبّضلا ةطلس حنمَت
لــجأ يف مــيــظــنــتــلا قــيرــط نــع ةددحملا ىواــتألا عــفد لـــباـــقـــم

 .حيرصتلا مالتسا خيرات نم )2( نيرهش

،اببسم حيرصتلا ليجستل ضفر لك نوكي نأ بجي
.حيرصتلا مالتسا خيرات نم )2( نيرهش لجأ يف غلبيو

رّـفوـــــــــملا لــــــماعتملا مرـــــتحي ال اـــــــمدــــــــنع:6٣١ ةّداــــــــــملا
طورشلا ،طــيسبــلا حــيرصــّتـــلا ماـــظـــنـــل ةـــعضاخلا تاـــمدـــخـــلـــل
ةّيميظنّتلاو ةيعيرشّتلا صوصّنلا بجومب هيلع ةضورفملا
ةــطــلس هرذــعــت ،طــبّضلا ةــطــلس اــهذــخــّتـــت يتـــّلا تارارـــقـــلا وأ
)٠٣( نيثالث ىّدعتي ال لجأ يف طورّشلا هذهل لاثتمالاب طبضلا

.اموي

.راذعإلا اذه رشن طبضلا ةطلس نكمي
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،طبّضلا ةطلس نكمي ،راذعإلل لماعتملا لثتمي مل اذإو
نع ،رصقملا لماعتملا ّدض ذخّتت نأ ،ريصقتلا ةروطخ بسح
 : نيتيتآلا نيتبوقعلا ىدحإ ،بّبسم رارق قيرط

عـم اـبساـنـتـم تباـّثـلا اـهـغـلــبــم نوــكــي ةــيــلاــم ةــبوــقــع –
وأ ريصقتلا اذه نم ةّينجملا ايازملا عمو ريصقتلا ةروطخ
%2 ةبسن زواجتت ّالأ ىلع ،ةقّقحملا ةدئافلا غلبمل ايواسم
ةرـــيـــخألا ةـــّيـــلاملا ةـــنسلـــل موسّرـــلا جراـــخ لاــــمــــعألا مــــقر نــــم
 .ةمتتخملا

ديدج قرخ ةلاح يف %٥ ىلإ ةبسّنلا لصت نأ نكميو
ديدحتب حمسي قباس طاشن دجوي مل اذإو ،مازتلالا سفنل
ةّيلاــــــملا ةـــــبوقعلا زواــــــجتت نأ نـــــــكمي ال ،ةــــــبوقعلا غــــــــــلبم
ٍدحك ،غلبملا اذه لصيو ،جد٠٠٠.٠٠1 جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ ،ىصقأ ّ

 .مازتلالا سفنل ديدج قرخ ةلاح يف

ّدــــــض جد٠٠٠.٠٠2 هاـــــــصقأ غــــــــلـــبمب ةـــيـــلاـــم ةــــــبوـــقــــع –
رـيـغ تاـموـلـعـم اـنواـهـت وأ ادـمـع نوـمّدـقــي نــيذــلا نيلــماــعــتملا
نوناقلا اذه ماكحأل اًذيفنت مهيلإ هجوي ٍبلط ىلع ادر ةقيقد
.ةيقيبطّتلا هصوصنو

ميدقت يف رّخأتلا تالاح يف اضيأ ةبوقعلا هذه قبطتو
طبضلا ةطلس ضرفت نأ ،تالاحلا ّلك يف نكميو ،تامولعملا

نع ديزت الو جد٠٠٠.2 نع ّلقت نأ نكمي ال ةيديدهت ةمارغ
.رخأت موي لك نع جد٠٠٠.٥

،راذعإلا طورشل لاثتمالا مدع يف لماعتملا ىدامت اذإو
هّدض طبّضلا ةطلس ذخّتت ،ةّيلاملا تابوقعلا قيبطت مغر
.ليجستلا ةداهش بحسب يضقي ابّبسم ارارق ،هتقفن ىلعو

ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قّبطت ال
هعالطإو هيلإ ةهّجوملا ذخآملاب هغالبإ دعب ّالإ ينعملا ىلع
ىدــعــتــي ال لــجأ يف ةــّيــباــتــكــلا هــتارّرــبــم ميدـــقـــتو فـــلملا ىلع
 .ذخآملاب هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث

سماخلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

تابوقعلاب ةقّلعتملا غلابملا ليصحت ّمتي:7٣١ ةّداملا
نم٦٣1و٤٣1و٣٣1و٠٣1و٧21 : داوملا يف ةروكذملا ةيلاملا

.اهحلاصل عفدتو ةيمومعلا ةنيزخلا فرط نم ،نوناقلا اذه

 ثلاثلا لصفلا
ةصاخلا تاكبشلا

تاكبشلا لالغتسا وأ/و ءاــــــــشنإ عــــــضخي:٨٣١ ةّداـــــــــملا
نم حنمي ةصاخ ةكبش صيخرت ىّمسي صيخرتل ةصاخلا

وأ ،ةيكلسلا ةصاخلا تاكبشلا ةلاح يف طبضلا ةطلس فرط
ةصاخلا تاــكــبشلا ةــلاــح يف تاــبذـــبذـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلا
.ةواتإ عفد لباقم ،ةيكلساللا

غـلـبـم اذـكو صيـخرــتــلا حــنــم تاــيــفــيــكو طورش ددحتو
.ميظنتلا قيرط نع ،هب ةقلعتملا ةواتإلا عفد تايفيكو

،هالعأ8٣1 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:٩٣١ ةّداملا
نيب اــم ةـــيـــلـــخاد ةصاـــخ ةـــكـــبش لالـــغـــتسا وأ/و ءاشنإ نوـــكـــي
.ارح ،عورفلا

ةيئابرهكلا ةـيكلساللا ةـصاخلا تاـكبشلا ءاـشنإ نوكي
 .اًّرح ،فيعض ىدـم تاذ تاـموـظنم لمـعتست يـتلا ةيلخادـلا

قـيرــط نــع تاــموــظــنملا هذــه تاــفصاوــم دــيدحت مــتــيو
.ميظنتلا

ةكبشل صيخرّتلا بحاص مرتحي ال امدنع :0٤١ ةّداملا
صوصـــــــّنــــــــلا بجومب هــــــــيــــــــلــــــــع ةضورــــــــفملا طورّشلا ةصاــــــــخ
اهذخّتت يتّلا تارارقلا بجومب وأ ةّيميظنّتلاو ةيعيرشّتلا

ةلاكولا وأ ،ةيكلسلا ةصاخلا تاكبشلا ةلاح يف طبّضلا ةطلس
،ةيكلساللا ةصاخلا تاــكبشلا ةــــــــــلاح يف ،تاـــــــبذبذلل ةينطولا

هذــهــل لاــثــتــمالاــب صيــخرــتــلا تحــنـــم يتـــلا ةـــطـــلسلا هرذـــعـــت
.اموي )٠٣( نيثالث ىّدعتي ال لجأ يف طورّشلا

ةصاـــخ ةـــكـــبشل صيــــخرــــتــــلا بحاص لــــثــــتــــمــــي مــــل اذإو
ةينطولا ةلاكولا وأ طبّضلا ةطلس ذخّتت ،راذعإلا طورشل
رارق بجومب ،هتقفن ىلعو هّدض ،ةلاحلا بسح ،تابذبذلل
: نيتيتآلا نيتبوقعلا ىدحإ ،بّبسم

اهاصقأ ةّدمل صيخرّتلل يئزجلا وأ يّلكلا قيلعتلا –
،اموي )٠٣( نوثالث

نيـب حوارـتـت ةّدـــــمل صـــــــيــخرــّتــلــل تــّقؤملا قــــــــيــلــعــّتــلا –
دودح يف هتّدم ضيفخت وأ ،رهشأ )٣( ةثالث ىلإ )1( رهش
 .ةنس

مغّرلاب لاثتمالا  مدع يف صيخرتلا بحاص ىدامت اذإو
صيخرتلل يئاهن بحس رارق هَّدِض َذَخَّتُي نأ نكمي ،كلذ نم
.هحنمل تَعِبُّتا يتّلا لاكشألا سفن قفو

ةّداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قّبطت ال
هعالطإو هيلإ ةهّجوملا ذخآملاب هغالبإ دعب ّالإ ينعملا ىلع
ىدـعـتــي ال لــجأ يف ةــّيــباــتــكــلا هــتارّرــبــم ميدــقــتو ،فــلملا ىلع
.ذخآملاب هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث

لصفلا اذه يف ةدراولا ماـــكحألا قـــــــــــبطت ال:١٤١ ةّداـــــــــملا
عاــفدــلا تاــجاــح لــجأل ةــلـــغـــتسملا وأ ةأشنملا تاـــكـــبشلا ىلع
.يمومعلا نمألا وأ ينطولا

ماكحأل ةيدايسلا ةّيكلسلا ةصاخلا تاكبشلا عضخت ال
 .لصفلا اذه

 عبارلا لصفلا
ةيجيتارتسالا ةيدعاقلا تآشنملا

وأ/و ةــــــماقإ تاـــيفيكو طورــــــــــش دّدـــــــــــــــحت :2٤١ ةّداــــــــملا
،ةينورتكلإلا تالاصتالل ةيرحبلا لباوكلا تالازنإ لالغتسا

.ميظنتلا قيرط نع
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 سماخلا لصفلا
ةينورتكلإلا تالاصتالا تازيهجت ىلع ةقداصملا

ةداــــــــهشب ةـــــتبثملا ةـــــــقداصملل عـــــضخي:٣٤١ ةّداملا
ةيئابرهك ةيكلسال ةأــــــشنم وأ يفرـــــطم زــــــــيهجت لك ،ةقباطم
 : نوكي نأل صصخم

 ،روهمجلل ةحوتفم ةينورتكلإ تالاصتا ةكبشب الوصوم –

،ادروتسم وأ ةيلخادلا قوسلل اعونصم –

،عيبلل اضورعم وأ عيبلل اصصخم –

نوـــــكـــــي وأ لـــــباـــــقمب وأ يناـــــجـــــم ساسأ ىلع اـــــعزوـــــم –
.راهشإ عوضوم

ةــيــنــطوــلا ةـــلاـــكوـــلا لـــبـــق نـــم ةـــقـــباـــطملا ةداـــهش حـــنمت
ةيفرطملا تازيهجتلا ىلع ةقداصملا ءانثتساب ،تابذبذلل
ىلوألا ةطملا يف ةروكذملا ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاطحملاو
وأ طبضلا ةطلس لبق نم اهتقباطم ةداهش حنمت يتلا ،هالعأ

فرط نم انوناق دمتعم ،تاسايقو براجت ربخم لبق نم
قــــفو ةــــقداصملا فــــيراصم عــــفد دــــعــــب كلذو ،ةــــطــــلسلا هذــــه
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا طورشلا

نم ةقداصملل ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاطحملا عضخت
روكذملا اهفينصت بسح تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا فرط

تايفيكلاو طورشلل اقبطو ،نوناقلا اذه نم٠1 ةداملا يف
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا

فارــتــعالا وأ/و ةــيــتاذــلا ةــقداصملا ماــظــن ءاشنإ نــكــمـــي
.ميظنتلا قيرط نع ،رخآ دلب يف هيلع لصحتملا ةقداصملاب

لـــجأ يف ببسملا اـــهضفر وأ ةـــقـــباـــطملا ةداـــهش غـــّلــــبــــت
تّبثملا بلطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،)2( نارهش هاصقأ
.مالتسالا لصوب

ةيفرطملا تازيهجتلا ىلع ةداملا هذه ماكحأ قبطت ال
تاجاح ةيبلتل ةلمعتسملا ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاطحملاو
.يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلا

ةـــيفرطملا تازـــــيهجتلا نوـــــكت نأ بـــــجي :٤٤١ ةّداملا
يف ةقباطم ،هالعأ ةروكذملا ةيئابرهكلا ةيكلساللا تآشنملاو
.هيلع قداصملا جذومنلل تقو لك

مـهـباسحل ءاوس ةـيــفرــطملا تازــيــهــجــتــلا وــبــكرــم ّدــعــُي
مــيــظــنــت ةـــفـــلاـــخـــم نـــع نيلوؤسم رـــيـــغـــلا باسحل وأ صاخلا
.نوناقلا اذه بجومب ددحملا ةينورتكلإلا تالاصتالا

سداسلا لصفلا
تاقافترالا
لوألا مسقلا

ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبشب ةقلعتملا تاقافترالا

تالاـــــصتالا تاــــــكبش بيـــــــــكرت زوـــــــــجي:5٤١ ةّداملا
نع ةيمومعلا كالمألا ىلع روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا

بيــكرــتــلا اذـــه نوـــكـــي ّالأ ةـــطـــيرش ،تآشنملا ةـــماـــقإ قـــيرـــط
.اهصيصخت عم اضراعتم

ءازجألا يف اّمإ تاكبشلا هذه بيكرت كلذك زوجيو
ةصصخملا تائزجتلا يفو ةيعامجلا تارامعلل ةكرتشملا
ضرألا نطاب يف وأ ضرألا قوف اّمإو ،كرتشملا لامعتسالل
.ةّينبملا ريغ تايكلملل

.ميظنتلا قيرط نع ،لامعتسالا وأ لغشلا طورش ددحت

قوقح نود هالعأ ةروكذملا تآشنملا بيكرت لوحي ال
ليدعت وأ حالصإ وأ مده يف ةيكلملا يف ءاكرشلا وأ نيكلاملا
ةيكلملا يف ءاكرشلا وأ نيكلاملا ّنأ ريغ .مهتايكلم جييست وأ

ىلع ،رهشأ )٣( ةثالث قافترالا نم ديفتسملا رابخإب نومزلم
.تآشنملاب ساسملاب ةليفك لاغشأ يف عورشلا لبق ،لقألا

لــــبــــق نــــم نيصخرملا ،ناوــــعألا لوــــخد نوــــكــــي اــــمدــــنــــع
ايرورض ،هالعأ ةددحملا ةصاخلا تايكلملا ىلإ ،نيلماعتملا
مادعنا ةلاح يفو ،تآشنملا لالغتسا وأ زاجنإ وأ ةساردل
ةصتـــخملا ةـــمـــكحملا سيـــئر كلذـــب صخرـــي ،يدوـــلا قاـــفــــتالا
نــم هدــكأت دــعــب ،ةضيرــعــلا لــيذ ىلع رـــمأ بجومب ،اـــيـــمـــيـــلـــقإ

.ناوعألا لوخد ةرورض

لــك نـــع الوؤسم قاـــفـــترالا قـــح نـــم دـــيـــفـــتسملا نوـــكـــي
ةفاك ضيوعتب مزليو ،ةكبشلا تازيهجت نع ةمجانلا رارضألا
بيــكرــتــلا لاــغشأ نــع ةــبــترــتملا ةدــيــكألا ةرشاـــبملا رارضألا

.تآشنملا ريس وأ دوجو نع وأ ةنايصلاو

ةــــصخر نــــم دـــــيفتسملا لــــماعتملل زوـــــجي:6٤١ ةّداملا
ناردجلا جراــــخ ءاوس دــــناسم ةــــماــــقإ ىلع لــــمــــعــــلا وأ ةــــماـــــقإ

وأ فوقس ىلع وأ يمومعلا قيرطلا ىلع ةلطملا تاهجاولاو
.اهيلإ لوصولا نم نكمتلا ةطيرش ،تايانبلا حوطس

نطاب يف وأ قوف دناسم وأ تاونق ءاشنإ هنكميو
جاـيسب وأ ناردـجـب ةـقـلـغملا رــيــغو ةــيــنــبملا رــيــغ تاــيــكــلملا

.لداعم

دــمو دــناسم وأ تاوــنــق عضو كلذـــك لـــماـــعـــتملا نـــكـــمـــي
ةـــكرــــتشملا ءازــــجألا يف عــــطــــقــــلا وأ طــــبرــــلا ةزــــهــــجأو لــــباوــــك
ناردجلا ىلعو يعامجلا لامعتسالا تاذ ةينبملا تايكلملل
ةـطـيرش ،يموــمــعــلا قــيرــطــلا ىلع ةــلــطملا رــيــغ تاــهــجاوــلاو
ءازــــجألا نــــم وأ جراخلا نــــم اــــهــــيــــلإ لوصوــــلا نــــم نــــكــــمـــــتـــــلا
عيزوت لجأ نم تآشنملا هذه زجنت امدنع كلذو ةكرتشملا

وأ يدرفلا طبرلل ةيرورضلا ةينورتكلإلا تالاصتالا طوطخ
اـــعبت ،ةرواــــجملا تاراـــمعلا وأ ةراــــمعلا يـــنكاسل يــــعامجلا
.ةكبشلا زيهجت تارورـضل

يأ دناسمو تاونق ءاشنإ ىلع بترتي ال:7٤١ ةّداملا
.ةيكلملل عزن
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قح نود ةحوتفم ضرأ يف تاونقلا عضو لوحي ال
راـــــبــــــخإب مزــــــلــــــم كلاملا ّنأ رــــــيــــــغ ،هضرأ جيــــــيست يف كلاملا
يف عورشلا نم رهش لبق اهيلع ىصوم ةلاسرب لماعتملا
.جييستلا وأ ةيلعتلا وأ ميمرتلا وأ مدهلا لاغشأ

جراخ كــــسامم وأ دناــــسم عضوت امدـــــــنع :٨٤١ ةّداـــــــملا
امدنع وأ حوطسلا وأ فوقسلا ىلع وأ تاهجاولاو ناردجلا

ضوعي ال ،ةجّيسم ريغ ضرأ يف تاونقو دناسم عضوت
وأ طخلا ءانب لاغشأ ىلع بترتملا ررضلا نع الإ كّالملا

.هتنايص

فرط نم يدولا قافتالا مادعنا دنع ضيوعتلا اذه ددحي
.ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا

يف ةروــــكذملا قوـــــــقحلا لاــــــــمعإ نــــــــكمي ال :٩٤١ ةّداـــــــملا
تالاصتالا يلماعتم فرط نـم ،هالعأ٦٤1و٥٤1 نيتداملا
نيرخآلا نيلماعتملا تآشنم مساقت ناك اذإ ّالإ ةينورتكلإلا
.ةينقتلا ةيحانلا نم نكمم ريغ ،اهلامعتسا ضرغب ةمئاقلا

بيـــكرـــتو ةـــيدــــعاــــقــــلا تآشنملا ةــــماــــقإ مــــتــــي نأ بجــــي
،نكامألل يلامجلا عباطلاو ةئيبلا مارتحا لظ يف تازيهجتلا

كالــــمألاو ةــــــصاخلا ةـــــيكلملاب ارارــــضإ لــــقألا فورــظلا يفو
.ةيمومعلا

ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا تاـــكـــبش وـــلـــماـــعـــتـــم مزـــتـــلـــي
لالـغـتساو ةـماـقإل رـخآ لــماــعــتــم يأ تاــبــلــطــل ةــباــجــتسالاــب
شّوشت ال ةريخألا هذه تناك اذإ ام ةلاح يف لاسرإلا تادعم
اــمزال مساــقــتــلا نوــكــي نأ ةــطـــيرشو ماـــعـــلا لاـــمـــعـــتسالا ىلع
.ةيعوضوم ةفصب

ىلع فرصتــــــلا تحت عضوــــــلا اذــــــه صخــــــي نأ نــــــكــــــمـــــــي
ةسدـــنـــهـــلا تآشنـــمو تالـــمـــتشملاو تاـــقاــــفــــترالا صوصخلا
.اهنوزوحي يتلا ايلعلا طاقنلاو تاونقلاو قرطلاو ةيندملا

تآشنـــــمـــــلـــــل فرصتـــــلا تحت عضوـــــلا مـــــتـــــي نأ بجــــــيو
ةيعوضوم ةيلامو ةينقت طورش قفو لماعتملل ةيدعاقلا

.ةعورشملا ةسفانملا ىلع ظافحلا اهنأش نم ةيزييمت ريغو

يناثلا مسقلا
ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاقافترالا

قـــطانم لــــكش يف تاــــقافترا ســــــــــسؤت:05١ ةّداـــــــــــملا
ةيكلساللا تاطحملا طيحم ىلع ةسارح قطانمو ةفوشكم
ةلوليحلا دصق ةينورتكلإلا تالاصتالا تاكبشل ةيئابرهكلا
ةلسرملا ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاجوملا راشتنا ةلقرع نود
ءاشنإ ليهست لجأ نم زكارملا فلتخم نم ةلبقتسملا وأ

ناــــمضو ةــــيــــكــــلسّالــــلا ةــــيــــنورــــتـــــكـــــلإلا تالاصتالا تاـــــكـــــبش
 .اهلالغتسا

صوصنملا تاــقاــفــترالا ،مــيــظــنـــتـــلا قـــيرـــط نـــع ،ددحت
يلمعتسم وأ كالملا ىلع ةضورفملا ،هالعأ ةرقفلا يف اهيلع

ةسارحلاو ةـــــــفوشكملا قـــــــطاـــــــنملا يف ةـــــــلــــــــماــــــــعــــــــلا تآشنملا
شيوشت يف ببستلا اهنأش نم يتلاو ةيئابرهكلا ةيكلساللا

.ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاجوملا ىلع ابلس رثؤي

ةـــنس لـــــــجأ ،هالـــــــعأ نــــــيروكذملا نيـــــقفترملا وأ كالــــــملل
لصوب تبثملا راذعإلا مالتسا خيرات نم ءادتبا )1( ةدحاو
.ميظنتلا عم ةقباطملل ،مالتسالا

ةلاح يفو ،هالعأ هيلع صوصنملا لجألا ءاضقنا دنعو
تاءارــجإلا هذــهــب ماــيــقــلا مــتــي ،نيقــفــترملا وأ كالملا ضارــتــعا

.ايئاقلت

بجومب ةسسؤملا تاقافترالا نــــمضتت:١5١ ةّداــــــــــملا
ةحازإ وأ ديدحتب مازتلالا وأ ءاشنإلا نم عنملا ،ةقباسلا ةداملا
وأ/و ءاشنإل ارطخ وأ ةلقرع لكشت نأ نكمي يتلا زجاوحلا
تاكبشل ةيئابرهكلا ةيكلساللا تآشنملل يداعلا لالغتسالا
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

وأ ةلازإ وأ ديدحت وأ ةماقإ عنمب رمألا متي:25١ ةّداملا
ةيئابرهكلا ةدمعألاو تاعورزملاو جايسلاو ينابملا ليدعت
قــطاــنملا لــخاد ةــيــندــعملا تآشنملاو ةــيــئاملا تاــحــطسملاو
تاـــكـــبش نـــمأل ةاــــعارــــم ،ةسارحلا قــــطاــــنــــم وأ/و ةــــفوشكملا
.ةيئابرهكلا ةيكلساللا تآشنملاو ةينورتكلإلا تالاصتالا

قطانملاو ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاقافترالا ديدحت متي
فـــــــينصت بـــــسح ،اــــــهب ةـــــــــطبترملا ةـــــسارحلاو ةــــــــــفوشكملا
تامدخلا ةعيبطو ةيمهألاو ةيئابرهكلا ةيكلساللا تاطحملا
وأ/و لاسرإلا زــــكارمل ةــــيــــفارـــــغجلا ةـــــيـــــعضوـــــلاو ةـــــنوـــــمضملا
.ةيئابرهكلا ةيكلساللا لابقتسالا

قيبطت طورشو تايفيك ،ميظنتلا قيرط نع ،ددحت
.ةداملا هذه

ةلازإ تاقافترالا هذه ىلع بترتي امدنع :٣5١ ةّداملا
قافتا مادعنا ةلاح يفو ،اهتعيبطب تاراقع دعت يتلا ينابملا

ةـيـنوـناـقـلا ماـكـحألل اـقـبـط تاراـقـعـلا هذـه ةـيـكــلــم عزــنــت ،يدو
. ةماعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةصاخلا

ايدام اررض تاقافترالا هذه ببست امدنع :٤5١ ةّداملا
وأ كلاملل عفدي ،تآشنملا وأ تايكلملل ادكؤمو ارشابمو
.هب قحاللا ررضلا نع ضيوعت  قح يذ لكل

ىلإ ضيوعتلا ديدحت لوؤي يّدو قافتا مادعنا ةلاح يفو
.ةّصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا

ةأــــــشنمل لـــــمعتسم وأ كلاــــم لــــــــك مزـــــــــــلي:55١ ةّداــــــــملا
جراخ تناك ولو ميلقإلا نم ناكم يأ يف ةدوجوم ةيئابرهك
زــكرــم لالــغــتسا قــيــعــي اـــبارـــطضا ثدحت قاـــفـــترالا قـــطاـــنـــم
ديقتلاب ،يئابرهكلا يكلساللا لابقتسالل صاخ وأ يمومع
يتلا حلاصملا لمعتسم لبق نم هيلإ غّلبت يتلا ماكحألاب
،بارطضالا نع فكلا لجأ نم زكرملا بقارت وأ لغتست
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نوذأملا تايرحتلل لثتمي نأ ،صاخ هجوب ،هيلع يغبنيو
نأ هيلع بجيو ،ايميلقإ صتخملا يلاولا رارق بجومب اهب
رــيس نسح ةــموــمــيد نــمضيو ةررــقملا تالــيدــعــتــلاــب موـــقـــي
.تآشنملا

ثلاثلا مسقلا
ةكرتشملا تاقافترالا

طخ ىلع تاراشإلا لاسرإ عنمي امدنع:65١ ةّداملا
ببسب قاــعــي وأ ةــيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا طوــطــخ نــم مــئاـــق
موقي ،ةلازإلا وأ ليوحتلل لباق نكلو تباث ،ام لئاح طسوت
ةلازإل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاب يضقي رارق رادصإب يلاولا
ىلع عقاولا ضيوعتلا ّنإف ،يضارتلا مدع ةلاح يفو .قئاعلا

ةهجلا فرط نم ددحي ررضلا نع بترتملاو لماعتملا قتاع
.ةيرادإلا ةيئاضقلا

وأ هتلازإب رمؤي ،تباث ريغ اكرحتم لئاحلا ناك اذإو
.يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نم رارق بجومب هلقن

وأ ةرامعلا ليكو وأ راقعلا كلامل زوجي ال :75١ ةّداملا
تالاصتالا طوـــــطـــــخ ةـــــماـــــقإ ىلع ضارـــــتـــــعالا ،اــــــمــــــهــــــلــــــيــــــكو
.رجأتسملا لبق نم ةبولطملا ةينورتكلإلا

دوـــقــــعو طورشلا رــــتاــــفد يف نيكرــــتشملا قوــــقــــح ددحت
مــيــظــنــتــلاو عــيرشتـــلـــل اـــقـــبـــط ،ةـــمرـــبملاو ةدـــعملا كارـــتشالا
 .امهب لومعملا

 عباسلا لصفلا
ةفلتخم ماكحأ

نم نيديفتسملا نيلماعتملا ىلع بجــــــــي:٨5١ ةّداـــــــملا
ةــــطــــلس فرصت تحت اوـــــعضي نأ ،ماـــــع صيـــــخرـــــت وأ ةصخر
نم دكأتلا نم اهنّكمت يتلا قئاثولا وأ تامولعملا طبضلا

مهيلع ةضورفملا تامازتلالا نيلماعتملا ءالؤه مارتحا ىدم
.ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا بجومب

سفـــن ىدـــل تاـــقـــيـــقحت ءارـــجإب طــــبضلا ةــــطــــلس لــــهؤت
تالخدت بلطتت يتلا تاقيقحتلا كلذ يف امب ،نيلماعتملا

.ةصاخلا مهتاكبشب ةيجراخ تازيهجت ليصوت وأ ةرشابم

تالاصتالا تاكبش يلماعتم ىلع بجي:٩5١ ةّداملا
يف نيكرــــــتشملا فرصت تحت اوــــــعضي نأ ةــــــيـــــــنورـــــــتـــــــكـــــــلإلا

.اينورتكلإ وأ ابوتكم ايفتاه اليلد ،مهتاكبش

قيرط نع ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت
.ميظنتلا

،مـــــــهومدختسم اذــــــكو نوــــلماعتملا مزــــتلي :06١ ةّداملا
تالاصتالا قيرط نع ةرداصلا تالسارملا ةيّرس مارتحاب
تاـموـلـعملاو ةصاخلا ةاـيحلا ةــياــمــح طورشو ةــيــنورــتــكــلإلا
 .نيكرتشملل ةيمسالا

ىدـــــــل كرـــــتشملا ةــــــيوه تاــــــــبثإ نّيـــــــــعتي:١6١ ةّداملا
 .هل ةمدخ يأ ميدقت وأ/و هطخ ليغشت لبق لماعتملا

ةلوهجملا طوطخلا لك ةيوه تابثإ بجي:26١ ةّداملا
نوناقلا اذه رودص خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس لجأ يف
.ةيمسّرلا ةديرجلا يف

لك وأ ةــــــنيفس ناـــــّبر لك ىلع نّيعـــــــتي:٣6١ ةّداـــــــملا
وأ ادمع ،ايرحب الباك عطقي ةنيفس نتم ىلع دجوي صخش
دق افلت هل ثدحي وأ تاميظنتلا ةاعارم مدع وأ لامهإ ببسب
وأ ايلك ةينورتكلإلا تالاصتالا  لطعت وأ فقوت هنع بترتي
ءانيم لوأل هلوصو روف ،ةيلحملا تاطلسلا غّلبي نأ ،ايئزج
وأ عاطقنا نع ،اهنتم ىلع دجوي يتلا ةنيفسلا هيف وسرت
.هيف بّبست يذلا يرحبلا لباكلا فلت

بجومب ةداملا هذه يف ةروكذملا تافلاخملا ةنياعم ّمتت
.ةيئاضقلا ةطرشلا طابض اهّدعي رضاحم

عبارلا بابلا
ةيئازجلا ماكحألا

ىلإ  )1( ةـــــــنس نـــــــم ســــــــــــــبحلاب بـــــــــــقاعي:٤6١ ةّداـــــــــــملا
،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نــــم ةـمارغبو تاوــنس )٥( ســـمخ
ديربلا قيرط نع ةلسرملا تالسارملا ةيّرس كهتني صخش لك
وأ هرشني وأ اهنومضم يشفي وأ ةينورتكلإلا تالاصتالا وأ
ربخي وأ هيلإ لسرملا وأ لسرملا نم صيخرت نود هلمعتسي
.اهدوجوب

)٣( ثالث ىلإ )1( ةنس نم سبحلاب بقاعي:56١ ةّداملا
وأ جد٠٠٠.٠٠٠.٥ ىلإ  جد٠٠٠.٠٠٠.1 نم ةمارغبو تاونس
لّوحي وأ حتفي ديربلل لماعتم لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
.لاعفألا هذه باكترا يف دعاسي وأ ديربلا بّرخي وأ

تالاصتالل لماعتم لك ىلع تابوقعلا سفن يرست
ةرداصلا تالسارملا ،تناك ةقيرط يأب ،لّوحي ةينورتكلإلا
،ةينورتكلإلا تالاصتالا قيرط نع ةلبقتسملا وأ ةلسرملا وأ
.لاعفألا هذه باكترا يف دعاس وأ رمأ وأ

رثكأ وأ ةدحاوب قطنلا اضيأ ةيئاضقلا ةهجلا نكميو
نم٩ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيليمكتلا تابوقعلا نم
.تابوقعلا نوناق

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي :66١ ةّداملا
وأ جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ  جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو )2( نيتنس
لماعتم فرط نم مدختسم نوع لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
باكترا يف دعاسي وأ ديربلا بّرخي وأ لّوحي وأ حتفي ديربلل

.هماهم ةسرامم راطإ يف لاعفألا هذه

ىدــل مدــخــتسم صخش لــك تاــبوــقــعــلا سفــنــب بقاـــعـــي
تناك ةقيرط يأب ،لّوحي ،ةينورتكلإلا تالاصتالل لماعتم
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قيرط نع ةلبقتسملا وأ ةلسرملا وأ ةرداصلا تالسارملا
هذه باكترا يف دعاس وأ رمأ وأ ،ةينورتكلإلا تالاصتالا
.لاعفألا

صاخشألا رـيـغ صـــــــــخش لـك بقاــــــــعـي :76١ ةّداــــــــملا
لاعفألا دحأ بكـترا ،هالـعأ٦٦1و٥٦1 نيتداملا يف نـيروـكذملا
)2( نيرـهش نـم سبحلاـب ،نيتـقـباسلا نيتداملا يف ةروـكذملا
 .جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو )1( ةدــحاو ةنس ىلإ

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي :٨6١ ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ  جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو  )2( نيتنس
صيصخــتــلا ماــظــن نـــم دـــيـــفـــتسملا لـــماـــعـــتملا رـــيـــغ صخش
 .صيصختلا  ماظنل عضخت تاطاشن سراميو

رئازجلا ديرب ريغ لماعتم لك ةبوقعلا سفنب بقاعي
.”ديرب“ ةمالع لمعتسي

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:٩6١ ةّداملا
وأ ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو )2( نيتنس
نم ديربلا تامدخ مدقي صخش لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
٤٣ ةداملا يف هيلع صوصنملا صيخرتلا ىلع لوصحلا نود
.نوناقلا اذه نم

حـــــــيرصتلا مادــــــــــعنا ةـــــــــلاح يف بــــــــــقاعي :07١ ةّداــــــــــــملا
نم سبحلاب ،نوناقلا اذه نم٧٣ ةداملا يف هيلع صوصنملا

ىلإ جد٠٠٠.٥ نم ةـــــــــــــــــــمارغبو ،)1( ةــــــــنس ىلإ )2( نـــــــيرهش
.نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،جد٠٠٠.٠٠1

)٣( ثالث ىلإ  )1( ةنس نم سبحلاب بقاعي :١7١ ةّداملا
وأ جد٠٠٠.٠٠٠.٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.1 نـــــــم ةـــــــمارغبو تاوــــــــنس
ةكبش لغتسي وأ ئشني نم لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
ةصخرـــلا نود روـــهـــمـــجـــلـــل ةـــحوـــتـــفـــم ةـــيـــنورـــتـــكــــلإ تالاصتا
ةلصاوم وأ نوناقلا اذه نم٣21 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

.ةصخرلا هذه بحس وأ قيلعتلا رارقل اقرخ طاشنلا ةسرامم

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:27١ ةّداـــــــــملا
وأ جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةـــــمارغبو )2( نيـــتنس
تالاصتالا تامدخ رفوي نم لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
ماــــــعلا صــــيخرتلا نود روــــــــهمجلل ةــــــحوتفملا ةــــــــينورتكلإلا
.نوناقلا اذه نم1٣1 ةداملا يف هيلع صوصنملا

وأ لغتسي وأ ئشني نم لك ةبوقعلا سفنب بقاعيو
صوصنملا صيخرتلا نود ةصاخ ةكبش ءاشنإ ىلع لمعي
.نوناقلا اذه نم8٣1  ةداملا يف هيلع

حـــــــيرصتلا مادـــــــــــعنا ةـــــــــــــــلاح يف بــــــــــــقاعي:٣7١ ةّداــــــــــملا
نم سبحلاب ،نوناقلا اذه نم٥٣1 ةداملا يف هيلع صوصنملا

ىلإ  جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو ،)2( نيتنس ىلإ رهشأ )٦( ةتس
.نيتبوقعلا نيتاه ىدحإ وأ ،جد1.٠٠٠.٠٠٠

ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نــــــــم ةــــــــمارغب بــــــــقاعي:٤7١ ةّداملا
وأ تازــيــهــجــتــلا عــيزوــتــب موــقـــي صخش لـــك ،جد1.٠٠٠.٠٠٠
وأ ،لباقم نودب وأ لباقمب ،ةينورتكلإلا تالاصتالا تاّدعم
اقبسم الصحتم نوكي نأ نود اهعيب ضرغل راهشإب موقي
اذه نم٣٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةقباطملا ةداهش ىلع
  .نوناقلا

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:57١ ةّداملا
وأ ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ  جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو ،)2( نيتنس
تالاصتالا طوطخ لّوح صخش لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
ةـــينورتكلإلا تالاـــــصتالا طوــــطخ لــــــغتسي وأ ةـــــينورتكلإلا
.ةلّوحملا

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:67١ ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو ،)2( نيتنس
ادمع لامعتساب ةيئابرهك ةيكلسال تالاسرإب موقي صخش
تاــطــحــم ىدــحإل اصصخــم ةــيـــلودـــلا ةـــلسلسلا يف ءادـــن زـــمر
.اهب صخرم ىرخأ ةطحم يأل وأ ةلودلا

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاـــــعي:77١ ةّداــــــــملا
لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ  جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو ،)2( نيتنس
تالاــــــصتالا ةــــــمدخب اّراــــــض اــــــيدام الــــــمع بـــــــــكتري صـــــــــخش

وأ ةزهجألا ،ناك لكش يأب ،فلتي وأ بّرخي وأ ةينورتكلإلا
.ةينورتكلإلا تالاصتالا تالصو وأ تآشنملا

ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي :٨7١ ةّداملا
وأ جد٠٠٠.٠٠٠.1ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو ،)2( نيتنس
نـــع ادـــمـــع ردصي صخش لـــك ،نيتــــبوــــقــــعــــلا نيـــــتاــــه ىدــــــحإب

وأ ةبذاك ةدجن تاءادن وأ تاراشإ يئابرهك يكلسال قيرط
.ةعداخ

قوــقــح ةاــعارــم عــم ،ةزـــهـــجألا ةرداصمب مـــكحلا زوـــجـــيو
.ةينلا نسح ريغلا

تاونس )٥( سمخ نم ســـــبحلاب بقاــــــعي:٩7١ ةّداــــــملا
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.٥ نـــم ةـــمارـــغـــبو ،تاوــــنس )٠1( رشع ىلإ
هل ببسي وأ ايرحب الباك ادمع عطقي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.٠1
وأ اـيـلـك ةـيـنورـتــكــلإلا تالاصتالا لــطــعــي وأ فــقوــي دــق اــفــلــت
.ايئزج

دق نونوكي نيذلا صاخشألا ىلع ماكحألا هذه قبطت الو
ةرورضلا ببسب هفالتإ وأ يرحب لباك عطق ىلع اوربجأ
ةمالس نامض وأ نيرخآلا ةايح وأ مهتايح ةيامحل ةينآلا

.مهتنيفس
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ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:0٨١ ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغبو  ،)2( نيتنس
افلت هل ببسي وأ ايرحب الباك ،أطخ وأ انواهت ،عطقي صخش
 .ايئزج وأ ايلك ةينورتكلإلا تالاصتالا لطعي وأ فقوي دق

ىلإ تاونس )٣( ثالث نم سبحلاب بقاعي:١٨١ ةّداملا
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.٥ نــــــــم ةمارــــــغبو ،تاوـــــنــــس )٥( ســـــــــــمخ
غّلبي ال نم لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،جد٠٠٠.٠٠٠.٠1
.هفلت وأ يرحب لباك عطق يف هببست نع ةصتخملا تاطلسلا

ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةــــــمارــــــغب بـــــقاــــــعي:2٨١ ةّداـــــــــــملا
:  جد1.٠٠٠.٠٠٠

يرحب لباك ّدم وأ حيلصتب مئاقلا ةنيفسلا دئاق –1
.تامادطصالا ءاقتال ةدمتعملا تاراشإلا دعاوق يعاري ال يذلا

)1( ليمب دعتبي ال وأ بحسني ال ةنيفس ةيأ دئاق –2
لباك حيلصت وأ دمب ةمئاقلا ةنيفسلا نع ،لقألا ىلع ،يحالم
هذـــه ةـــظـــحالـــم هـــعسوـــب نوـــكـــي وأ ظـــحالـــي اـــمدــــنــــع ،يرــــحــــب
.تاراشإلا

يفاوـــــــطلا طــــــــخ نع دعــــتــــبـــــي ال ةـــــــنيفس ةيأ دـــــئاق –٣
نوكي وأ ىري امدنع ،لقألا ىلع ،يحالم ليم )1/٤( عبرب
.لباوكلا عقوم ىلع ةلادلا يفاوطلا ىري نأ هعسوب

ىلإ  )2( نـــــــيرهش نـــــم ســـــبحلاب بــــــــــقاعي :٣٨١ ةّداملا
:  جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ  جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغب و  )1( ةنس

نم لقأ دعب ىلع ةاسرملا يمري ةنيفس ةيأ دئاق –1
ددحي نأ هعسوبو يرحب لباك نم يحالم ليم )1/٤( عبر
طبر دق ناك وأ ،اهريغ وأ يفاوطلا طوطخ ةطساوب هعقوم
،لــباــكــلا عـــقوـــم ىلع ةـــلالدـــلـــل ةصصخـــم ةـــفاوـــطـــب ةـــنـــيـــفسلا

 ،ةرهاقلا ةوقلا تالاح ءانثتساب

هكابش وأ هتزهجأب ىأني ال ،ديص بكرم يأ بحاص –2
وأ دمب ةمئاقلا ةنيفسلا نع ،لقألا ىلع ،يحالم )1( ليم ردقب
حــمــلــت يتــلا دــيصلا بكارمل نأ رــيــغ ،يرــحــب لــباـــك حـــيـــلصت
،ةنيفسلل ةدمتعملا تاراشإلا حملت نأ اهعسوب وأ ةنيفسلا

نــــم ءاــــهــــتــــنالــــل يرورضلا لــــجألا ،راذــــنإلل لاــــثــــتــــمالا دصقو
نيرشعلاو عبرألا لجألا اذه زواجتي ّالأ ىلع ةيراجلا ةيلمعلا
،ةعاس )٤2(

هكابش وأ هتزهجأب ىأني ال ديص بكرم يأ بحاص –٣
يفاوطلا طــــــــــــخ نع ،لــــــقألا ىلع ،يحالم ليم )1/٤( عبر ردقب
.ةيرحبلا لباوكلا ىلع ةلالدلل ةصصخملا

صخرملا ريغ لامعتسالاو ديلقتلا عنمي:٤٨١ ةّداملا
نم وأ يمومعلا لغتسملا فرط نم ةلمعتسملا تاعوبطملل

.هل صخرم رخآ لماعتم لك فرط

امو٠22 داوملل اقبط ماكحألا هذهل قرخ لك ىلع بقاعي
.تابوقعلا نوناق نم اهيلي

قطنلا دنع ،كلذك ةيئاضقلا ةهجلل زوجي :5٨١ ةّداملا
داوملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ لجأ نم ةبوقعلاب
تازيهجتلا ةرداصمب مكحت نأ ،نوناقلا اذه نم٣٧1 ىلإ1٧1
،تامدخلا ميدقتب حمست يتلا وأ ةكبشلل ةنّوكملا تآشنملاو
ديدج ماع صيخرت وأ ةصخرب ديدج نم ةبلاطملا عنمب اذكو

.)2( نيتنس ةدمل

يــف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب بقاعي:6٨١ ةّداملا
راـشم لماعتم لك ،تابوقعلا نوناق نـم8رركم٤٩٣ ةداــملا
نم هراذنإ مغر موقي ال نوناقلا اذه نم811 ةداملا يف هيلإ

ىلإ ذاــفــنــلا عــنمل يروـــفـــلا لـــخدـــتـــلاـــب طـــبضلا ةـــطـــلس فرـــط
.ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ وأ/و تاكبش

ايئازج الوؤسم يونعملا صخشلا ربتعي :7٨١ ةّداملا
دــــعاوــــقــــلــــل اــــقــــبــــط نوــــناــــقــــلا اذــــه يف ةروــــكذملا مــــئارجلا نــــع
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

تاـــــــبوقعلا فــــــــــعاضت ،دوـــــــــعلا ةـــــلاـــــح يف :٨٨١ ةّداـــــــملا
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

سماخلا بابلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

،نوناقلا اذــهل ةـفلاخملا ماــكحألا لـك ىـغـــــلت:٩٨١ ةّداـــــملا
٥ يــف خّرؤملا٣٠-٠٠٠2 مــقر نوــــناقلا ماــــكحأ اـــهنم اـــمـيسال
يذلا٠٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا12٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةيكلسلا تالصاوملابو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا ددحي
رمألا نم٣٥ ةداملا ماكحأ اذــكو ،ممتملاو لدعملا ،ةيكساللاو
٦2 قفاوـملا1٣٤1 ماع ناضمر٦1 يف خرؤملا1٠-٠1 مـقر
يلــــــيـمكتلا ةـــــيلاملا نوــــــناق نـــــــمضتملاو٠1٠2 ةــــــنس تـــــشغ
.٠1٠2 ةـنسل

نوناقلل ةيقيبطتلا صوصنلا ماكحأ ىقبت ،هنأ ريغ
٥ قفاوملا12٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥ يف خّرؤملا٣٠-٠٠٠2 مقر
ةيراس ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٠٠٠2 ةنس تشغ
ةذـخــتملا ةــيــمــيــظــنــتــلا صوصنــلا رودص ةــياــغ ىلإ لوــعــفملا
.نوناقلا اذه قيبطتل

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني:0٩١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس ويام

 ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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ةّيميظنتميسارم
يلاعلا ميلعتلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي:٤ ةّداـــــــملا

يذلا موسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،يملعلا ثحبلاو
ةــــّيرـــئازجلا ةــــّيروـــهـــمـــجــــلــــل ةـــــّيــــمسّرــــلا ةدــــيرجلا يف رـشـنــــي
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

ويام٧قفاوملا٩٣٤1ماعنابعش12 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع نابعش١2 يفخّرؤم٣٣١-٨١ مقر يسائر موسرم
لـيوـحـت نـمضتي ،٨١02 ةنس ويام7 قــفاوملا٩٣٤١
دراوملا ةرازو رـــــيـــــيست ةـــــيـــــنازـــــيــــــم ىلإ داـمــــــتــــــعا
.ةيئاملا

––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٦-1٩ ناتّداملا امّيس ال ،روـــــتسدلا ىلع ءاــــــــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

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

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤ يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا٥٣-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةـنس رـياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
دراوملا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نـــمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةيئاملا

81٠2،

 : يتأي ام  مسري
داــمـتعا81٠2 ةــنـس ةـينازـيم نـم ىـغـلي: ىلوألا ةّداـملا

يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٦ ( راـــنيد رـييالم ةــتس هردــق
تاقفن"1٩-٧٣ مـقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم
."عمجم يطايتحا - ةلمتحم

داــمـتعا81٠2 ةــــــنـس ةـــــــينازيمل صـــــــــصــخـي :2 ةّداــــــــملا
يـــف دـــّيـــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٦ ( راــــنيد رــييالم ةــتس هردـــق

ماعنابعش١2 يفخّرؤــــم2٣١-٨١ مقر يساــــــئر موــــسرم
ثادحإ نـمضتي ،٨١02ةنسويام7 قــفاوملا٩٣٤١
ةرازو رييست ةينازيم ىلإ داـــمتعا لـيوـحـتو باب
.يـملعلا ثحبلاو يلاــعلا مــيلعتلا

––––––––––
،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٦-1٩ ناتّداملا اـــــمّيس ال ،روـــــــــتسدلا ىلع ءاـــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا (

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

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧1٠2  ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤ يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

يـف خرؤملا٣2-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةـنس رــياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
مـيـلـعـتـلا رـيزوـل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم يملعلا ثحبلاو يلاعلا
،81٠2 ةنسل ةيلاملا

 : يتأي ام  مسري
رييست ةينازيم لودـــــج يف ثدــــحــــــي : ىلوألا ةّداــــــــــملا

ةرادإلا–لوألا عرفلا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو
ناونعلا ،ةيزكرملا حلاصملا -لوألا يئزجلا عرفلا ،ةيزكرملا
،ةفلتخملا تاقفنلا -عباسلا مسقلا ،حلاصملا لئاسو - ثلاثلا

فيلاكت– ةيزكرملا ةرادإلا " هناونعو٩٠–٧٣ همقر باب
ثحـــبـــلا لاـــجـــم يف ةـــكارشلا ةسسؤم يف رـــئازجلا ةــــمــــهاسم
.")AMIRP( طسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنم يف راكتبالاو

هردـق داـمـتعا81٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي :2 ةّداـملا
دـــّيــقم )جد٠٠٠.٠11.2 ( راــــنيد فالآ ةرشعو ةـئامو نانويلم
1٩–٧٣ مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةـينازيم يـــف
."عمجم يطايتحا - ةلمتحم تاقفن"

داــمـتعا81٠2 ةــــــــنـس ةـــــينازيمل صـصــخـــــــي :٣ ةّداـــــــــــملا
)جد٠٠٠.٠11.2 ( راــــنيد فالآ ةرشعو ةـئامو نانويلم  هردـــق
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو  رييست  ةـينازيم يـــف دـــّيــقـي
فيلاكت– ةيزكرملا ةرادإلا "٩٠–٧٣ مــقر بابلا يــفو يملعلا

ثحـــبـــلا لاـــجـــم يف ةـــكارشلا ةسسؤم يف رـــئازجلا ةــــمــــهاسم
.")AMIRP( طسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنم يف راكتبالاو
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2٠-٤٤ مـقر بابلا يفو ةيئاملا دراوملا  ةرازو  رييست  ةـينازيم
."هايملل ةيرئازجلا ةدئافل ةمهاسم - ةيزكرملا ةرادإلا "

،ةـيئاملا دراوـملا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي:٣ ةّداـملا
يــف رـشـني يذلا موسرـملا اذـــه ذــيفنتب ،هصـخي اـميف لـك
ةــــــّيطارقميّدلا ةــــــــّيرئازجلا ةـــــــّيروهمجلل ةـّيمـــسّرلا ةديرجلا
.ةـّيبعّشلا

ويام٧ قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش12يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع نابعش٤2 يفخّرؤم٤٣١-٨١ مقر يذيفنت موسرم
ثادــحإ نـمضتي ،٨١02 ةنس ويام0١ قــفاوملا٩٣٤١
ةرازو رـيـيست ةــيــنازــيــم يـف داـــمــتــعا لــقــنو باــب
.تايفشــــــتسملا حالـصإو  ناـــــــكسلاو ةـــــــحصلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤ -٩٩ ناــــتّداملا اـــــمّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا (

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

عيبر8 يف خرؤملا11-٧1 مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧1٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤1 ماع يناثلا

،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٥1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا8٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ةّيدرفميسارم
.نيتيرادإ نيتمكحمب نييعتلا نمضتي ،٨١02ةنس ويام7قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش١2يفخرؤميسائرموسرم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةديسلا نّيعت ،81٠2 ةنس ويام٧ قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش12 يف خرؤم  يسائر موسرم بجومب
: ةيتآلا ةيئاضقلا فئاظولا يف

،فودنتب ةيرادإلا ةمكحملا سيئر ،ديقعلب دمحأ–

،فودنتب ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلا ظفاحم ،ينانز نامحد–

،تليسمسيتب ةيرادإلا ةمكحملا ةسيئر ،يواسوم ةيهز–

.تليسمسيتب ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلا ظفاحم ،نايزم نارقمأ دــمحم–

يـف خرؤملا٧٣-81 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةـنس رـياــنــي22 قـــفاوملا٩٣٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤
ةـحصلا رــيزوــل ةصصخملا تاداــمــتــعالا عــيزوــت نــمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
،81٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 : يتأي ام  مسري
رييست ةـــينازــــيم لودـــــــج يف ثدــــــــحي : ىلوألا ةّداــــــــملا

همقر باب ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو
ناونعب رئازجلا روتساب دهعمل ةمهاسم" هناونعو2٠-٤٤
تاسسؤملا ةدئافل فشاوكلاو لاصمألاو تاحاقللا ميلست
  ."ةحصلل ةيمومعلا

داــــمـتعا81٠2 ةــــنـس ةــــــينازـيم نـم ىــغـــــــــــلي:2 ةّداــــــملا
ةـــــــــــعــــــبرأو اـــــــنويلم نوعبرأو ةينامثو رـــــــيـــيالــــم ةـــــــسمــــخ هردـــــــــق
ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.٤٦٠.8٤٠.٥ ( راــنيد فلأ نوتسو
يــفو تايفشتسملا حالــصإو ناــكـسلاو ةــحصلا ةرازو  رييست
رـيـيست تاـقـفـن يــف ةــلودــلا ةــمــهاسم"1٠-٦٤ مــقر باـــبـــلا
ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا
ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملاو ةيراوجلا ةحصلل
."ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو

داــمـتعا81٠2 ةــنـس ةــــــــينازيمل صــــــصــخـي:٣ ةّداــــــــــملا
ةعبرأو انويلم نوعـــــبرأو ةينامثو رـــــــــييالـم ةـــــــسمخ هردـــــــــــق
ةـينازيم يـــف دـــّيـقي  )جد٠٠٠.٤٦٠.8٤٠.٥ ( راــنيد فلأ نوتسو
يــفو تايفشتسملا حالــصإو ناكـسلاو ةحصلا ةرازو  رييست
ناونعب رئازجلا روتساب دهعمل ةمهاسم"2٠-٤٤ مــقر بابلا

تاسسؤملا ةدئافل فشاوكلاو لاصمألاو تاحاقللا ميلست
  ."ةحصلل ةيمومعلا

ناكسلاو ةحصلا رـيزوو ةـيلاملا رـيزو فلـكي:٤ ةّداـملا
موسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،تايفشتسملا حالصإو
ةـّيرئازجلا ةـّيروهمجلل ةـّيمسّرلا ةديرجلا يف رـشـني يذلا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع نابعش٤2 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس ويام

ىيحيوأ دمحأ
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

١١ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج٤2خّرؤم رارـــق
5١ يفخّرؤملا رارــقــلا مــمــتــي ،٨١02 ةـنس رـيارــبــف
ةنس ليربأ5 قفاوملا6٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
.ةيحالفلا عورفلا ةمئاق ددحي يذلا5١02

––––––––––
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

نابعش لّوأ يف خّرؤملا٦1-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
هيجوتلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ٣ قفاوملا٩2٤1 ماع
،يحالفلا

خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا  ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٦-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦٩٩1 ةنس رياني٧2 قفاوملا٦1٤1 ماع ناضمر٧
٥ ةداـــــملا اــــــــميس ال ،ةكرـــــتشملا ةــــيحالفلا نهـــملا ميـظنت راطإ

،هنم

يف خّرؤملا٤٩-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٧٩٩1 ةنس سرام٣2 قفاوملا٧1٤1 ماع ةدعقلا يذ٥1
،بوبحلل ينهملا يرئازجلا ناويدلل يساسألا نوناقلا ددحي

خّرؤملا٧٤2-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧٩٩1 ةنس ويلوي8 قفاوملا81٤1 ماع لوألا عيبر٣ يف

،هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلا ءاشنإ نمضتملاو

خرؤملا٩٠٣-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٩٠٠2 ةـنس رـبـمـتــبس٣2 قـــفاوملا٠٣٤1 ماــــــع لاوش٤ يف

رضخلل كرتشملا ينهملا ينطولا ناويدلا ءاشنإ نمضتملاو
،موحللاو

خّروملا2٤2-٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦1٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤1 ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي يذلا
،يرحبلا

ماع ةيناثلا ىدامج٥1 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
عورفلا ةمئاق ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ليربأ٥ قفاوملا٦٣٤1
،ةيحالفلا

: يتأي ام ررقي

يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ رارقلا اذه ممتي: ىلوألا ةداملا
يذلا٥1٠2 ةنس ليربأ٥ قفاوملا٦٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥1
.ةيحالفلا عورفلا ةمئاق ددحي

٥1 يف خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ ممتت:2 ةداملا
روكذملاو٥1٠2 ةنس ليربأ٥ قفاوملا٦٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

يف ةروكذملا ةيحالفلا عورفلا ةمئاق ددحت:2 ةداملا"
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا

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

،موثلا عرف–

،لحنلا عرف–

،ضماوحلا عرف–

،موركلا عرف–

،بشخلاو نيلفلا عرف–

."ةيبطلاو ةيرطعلاو ةحئارلا تاذ تاتابنلا" عرف–

"...........................)رييغت نودب يقابلا(.......................–

ةّيمسّرلا ةدـــيرـــــجلا يفرارــــقلا اذـــــــــه رــــــــشــــني:٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤2 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس رياربف11

يقزعوب رداقلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥ قفاوملا٩٣41 ماع ةيناثلا ىدامج٧1 يف خّرؤم رارق
لاوش٣2 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،٨1٠2 ةنس سرام
نمضتملاو٧1٠2 ةنس ويلوي٧1 قفاوملا٨٣41 ماع
يضارألل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.ةيحالفلا

–––––––––––

٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٧1 يف خّرؤم رارق  بجومب
٣2 يف خّرؤملا رارقلا لدعي ،81٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا

نمضتملاو٧1٠2 ةنس ويلوي٧1 قفاوملا8٣٤1 ماع لاوش
،ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
: يتأي امك

ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم يف ءاضعأ مهتفصب ،ّنيعي"
) ىتح رييغت نودب(............................... ةيحالفلا يضارألل

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع ًالثمم ،يلدبع دـمحم–

."..........................)رييغت نودب يقابلا(......................–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةراجتلاةرازو
ةيواستملا ناجللاةليكشتديدجت نمضتي ،٨١02ةنسسرام7١قفاوملا٩٣٤١ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يفخرؤم رارــــــــق

.ةراجتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظومب ةصتخملا ءاضعألا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ناجللا ةليكشت ددجت ،81٠2 ةنس سرام٧1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩2يفخرؤمرارقبجومب
: يتآلا لودجلل اقبط  ،رارقلا اذه ىلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٣( ثالث ةدمل ةراجتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأب

نيمدختسملا  ولثممةرادإلا ولثمم

ةباحسوب ةرامع ديسلا
يناجرك ةزياف ةديسلا
يلامك  ةنيمساي ةديسلا

شيرف نايفس ديسلا
ينيجيت نيساي ديسلا
يوادمح قوراف ديسلا

تنممت رصان ديسلا
لومار قيفوت ديسلا
دانزوب ةكيلم ةديسلا

رمحل ريمس ديسلا
ساردإ اياروص ة ديسلا
يواسوم ريهوز ديسلا

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألانويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

نيققحملاو نيبقارملاو نيشتفملا كلسب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا )أ

نيمدختسملا  ولثممةرادإلا ولثمم

ةباحسوب ةرامع ديسلا
يناجرك ةزياف ةديسلا
شواش يساق ايند ةديسلا

فويعم دوليم ديسلا
تيغرم ىفطصم ديسلا
دارح ةيزاج ةديسلا

يشايع ةمطاف ةديسلا
 نابعش هـللا دبع ديسلا
 زيزعلا دبع دومحم ديسلا

شالبع ةليهس  ةديسلا
يموعك ديمحلا دبع ديسلا
يزوزعم ديشر ديسلا

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألانويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

يللحمو ةمجارتلا - نيمجرتملاو نيسدنهملاو نيفرصتملا كلسب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا )ب
تاظوفحملا ءانمأ–نييقئاثولاو داصتقالا

نيمدختسملا  ولثممةرادإلا ولثمم

ةباحسوب ةرامع ديسلا
يناجرك ةزياف ةديسلا
دلاخ نب ردان ديسلا
يشايع ةمطاف ةديسلا

زوزع ةحوبرم ةديسلا
ودح نيدلازع ديسلا
موسيم دارم ديسلا
يدهم ةنيمي ةديسلا

مغالشوب دلاخ ديسلا
زيزعلا دبع دومحم ديسلا
ساماليوس ةدنه ةديسلا
 نادم ةحيتف ةديسلا

دوعسم نب ةريصن ةديسلا
ةمحر يلع ديس رينم ديسلا
يدوعسم ميركلا دبع ديسلا
ديبع ةميعن ةديسلا

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألانويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

نيبساحملاو باـــّتـــكـــلاو ةرادإلا ناوـــعأو ةرادإلا يقـــحـــلـــم كلسب ةصتـــخملا ءاضعألا ةـــيواستملا ةـــنـــجـــلـــلا )ج
تاـظوـفحملا ءاـنـمأ– نييــقــئاــثوــلا يدــعاسمو نييــنــقــتــلا ناوــعألاو نييــنــقــتــلا نينواــعملاو نييــنــقــتـــلا نييرادإلا

تاظوفحملاو قئاثولا يف نيينقتلا ناوعألاو

نيمدختسملا  ولثممةرادإلا ولثمم

ةباحسوب ةرامع ديسلا
يناجرك ةزياف ةديسلا
بياش يس فيرش دـمحم ديسلا

ةشوك سايلإ ديسلا
يتاوت ةنيني ديسلا
ةلابروب ليعامس يس ديسلا

ةبودجم زانيهشةديسلا
بيرغل نب فسوي ديسلا
يواد ةمسب ةديسلا

لاحر نامحرلا دبع ديسلا
لاجعل مساقلب ديسلا
شومح ديزي ديسلا

نويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألانويفاضإلا ءاضعألانومئادلا ءاضعألا

باجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلا كلسب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةنجللا )د

هنع بوني هل عنام عوقو ةلاح يفو ،ةيرشبلا دراوملا ريدم ،ةباحسوب ةرامع ديسلا ءاضعألا ةيواستملا ناجللا سأري
 .يمّلسلا بيترتلا بسح ةفيظو ىلعأ يف ةيمدقأ رثكألا ةرادإلا لثمم

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


