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نيناوقو ءارآ
:عوـــــــــــــــــضوملا يف

،يوضعـلا نوــناــقــلا تارــيشأت صخــي اــمــيــف :الوأ
 :راطخإلا عوضوم

:روتسدلا داوم ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف–1
نم٨7 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف–أ

 :روتسدلا

ايساسأ ادنس لكشت روتسدلا نم8٧ ةداملاّ نأ ارابتعا–
ةرشابملا اهتقالع ببسب راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلل
،نوناقلا اذهب

8٧ ةداملا ىلإ دانتسالا مدع ّنأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا تارــيشأت نــمض روــتسدــلا نـــم
.هكرادت نّيعتي اوهس ربتعي ،راطخإلا

ةداملا نم٣ ةرقفلا ديدحـت مدع صخي اميف– ب
 :روتسدلا نم6٣1

نوناقلا تاريشأت نمض دنتسا عّرشملا نأ ارابتعا–
،روتسدلا نم631 ةداملا ىلإ ،راــــــطخإلا عوـــــــضوم ،يوـــــــضعلا
ديدحتلاب ةرقفلا هذه لثمت ثيح ،اهنم3 ةرقفلا ددحي مل هّنكل
،هيلإ دانتسالا دارملا عجرملا

ةداملا نم3 ةرقفلا ديدحت مدع نأ ةجيتنلاب ارابتعاو–
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا نم631
 .هكرادت نّيعتي اوهس دعي ،راطخإلا

ةداملا نم٢ ةرقفلا ديدحـت مدع صخي اميف–ج
:روتسدلا نم6٨1

نوناقلا تاريشأت نمض دنتسا عّرشملا نأ ارابتعا–
،روتسدلا نم681 ةداملا ىلإ ،راـــطــــــخإلا عوــــــضوــــم ،يوـــــــضعلا
دارملا عجرملا ديدحتلاب لثمت يتلا2 ةرقفلا ددحي مل هّنكل
،هيلإ دانتسالا

ةداملا نم2 ةرقفلا ديدحت مدع نأ ةجيتنلاب ارابتعاو–
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا نم681
.هكرادت نّيعتيً اوهس دعي ،راطخإلا

1٩1 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف– د
:روتسدلا نم )٣و ىلوألا ناترقفلا(

نم  )3و ىلوألا ناترـــــــــقـفلا(191 ةداــــــملا نأ ارابتعا–
،يوضع نوـــــناـــــق يأل اـــــيساسأ ادـــــنس رـــــبـــــتـــــــعـــــت روـــــتسدــــــلا

سلجملا يأر ىلع يوضعلا نوناقلا اذه قيبطت فقوتيو
 ،يروتسدلا

تاريشأت نمض اهجاردإ مدع نأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.هكرادت ّنيعتيً اوهس دعي ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

ماع ةدعقلا يذ0٢ يفخرؤم٨1/د.م/ع.ق.ر/٢0 مقر يأر
ةبقارمب قلعتي ،٨10٢ ةنس تشغ٢ قفاوملا٩٣٤1
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم
.روتسدلل

––––––––––

 ،يروتسدلا سلجملا ّنإ

ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
٤ يف ةخرؤملا ةلاسرلاب ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(681 ةداملا

سلجــــــملل ةماــــــعلا ةناــــمألاب ةلـــــــجسملاو81٠2 ةنـــــــس وـــــــيلوي
دصق ،2٠ مقر تحت81٠2 ةنس ويلوي٤ خيراتب يروتسدلا

،ةيلاملا نيــــناوقب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم
،روتسدلل

)2 ةرقفلا(1٤1 داوـــملا امــيـسال ،روـتسدلا ىلع ءاــنـــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(981و681و

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
سلجملا لمع دعاوقل ددحملا61٠2 ةنس ليربأ6 قفاوملا٧3٤1
    ،يروتسدلا

 ،نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

 :لـــــــــــــــكشلا يف

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ّنأ ارابتعا–
بتكم ىدل لوألا ريزولا هعورشم عدوأ ،راطخإلا عوضوم
اقفو ،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب ينطولا يبعشلا سلجملا
،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(631 ةداملل

،راـطـخإلا عوضوـم ،يوضعــلا نوــناــقــلا ّنأ اراــبــتــعاو–
هتقباطم ةبقارم دصق يروتسدلا سلجملا ىلع ضورعملا
831 ةداملل اقفو ةشقانم عوضوم هعورشم ناك ،روتسدلل
سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم روتسدلا نم
ىلع روتسدلا نم )2 ةرقفلا(1٤1 ةداملل اقفو لصحو ،ةمألا

ةدقعنملا هتـــــــسلج يف ينــــــطولا يبعــــــشلا سلــــــجملا ةقداــــــــصم
هــتسلــج يف ةـــمألا سلـــجـــمو ،81٠2 ةـنس وـيــنوــي٤ خـيراـتـب
ناملربلا ةرود لالخ ،81٠2 ةنس ويلوي لّوأ خيراتب ةدقعنملا
،٧1٠2 ةنس ربمتبس٤ خيراتب ةحوتفملا ةيداعلا

سلجـــــــملا ةيروهــــــــــمجلا ســــــيئر راــــــطخإّ نأ  ارابــــــتعاو–
نيناوقب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارمل يروتسدلا
نم )2 ةرقفلا(681 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج ،روتسدلل ةيلاملا
 .روتسدلا



٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٢٢
5م٨10٢ ةنس ربمتبس٢

،يوضعلا نوناقلا نم7–٥1 ةداملا صخي اميف–٢
 : يتآلاك ةررحملاو

 : يتأي ام ةلودلا ةينازيم دراوم نمضتت"

تاــبــهــلاو تاـــمـــهاـسمـــلـــل ةصصخملا لاوــمألا )7
."اياصولاو

هنم مهفي دق "ةصصخملا" ةملك لامعتسا نأ ارابتعا–
،اياصولاو تابهلاو تامهاسملل ةصصخم الاومأ كانه نأ

صخت اهنأ نّيبي ةينازيملا دراوم نمض اهجاردإ نأ نيح يف
اهرابتعاب ،اياصولاو تابهلاو تامهاسملا لاومأ تادئاع
،تاقفنلا باب يف سيلو ةينازيملا دراوم باب يف لخدت

همادختساب عّرشملا ناك اذإ هّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ةصصخملا لاومألا تادئاع اهنم دصقي "ةصصخملا" ةملك
دراوم نم ادروم اهرابتعاب ،اياصولاو تابهلاو تامهاسملل
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٧–٥1 ةداملاّ نإف ،ةلودلا ةينازيم
.راثملا ظفحتلا ةاعارم عم ،روتسدلل ةقباطم ،راطخإلا

6٢ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صــــــــخي امــــــــــيف–٣
:يتآلاك ةررحملاو ،يوضعلا نوناقلا نم

عوضوم يذ ريغ حبصي دامتعا يأ ءاغلإ نكمي"
رــــيرــــقــــت ىلع ءاــــنــــب ،موسرــــم قــــيرــــط نـــــع ةـــــنسلا لالـــــخ
ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا نيب كرتشم
ةداـــعإ نـــكـــمـــيو .ةـــيـــلاـــــملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلاو ينــــعملا
نـــع ةددحملا طورشلا قــــفو داــــمــــتــــعالا اذــــه لاــــمــــعــــــتسا

."ميظنتلا قيرط

ةيناكمإ ىلوألا اهترقف يف ترقأ62 ةداملا نأ ارابتعا–
نع ةنسلا لالخ عوضوم يذ ريغ حبصي دامتعا يأ ءاغلإ

اذــه لاــمــعــتسا ةداــعإ ةــيــناــكــمإ ترــقأ اــمــك ،موسرـــم قـــيرـــط
 ،ميظنتلا قيرط نع ةددحملا طورشلا قفو دامتعالا

3٤1 ةداملا و )٤و2( ناتطقنلا99 ةداملا نأ ارابتعاو–
نيناوقلا قيبطت نأ ىلع ناصنت روتسدلا نم )2 ةرقفلا(
 ،لوألا ريزولل دوعي يذلا يميظنتلا لاجملا يف جردني

ةيناكمإ حوضوب ددح دق عرشملا ناك اذإ هنأ ارابتعاو–
ّنإف ،ةنسلا لالخ عوضوم يذ ريغ حبصي دامتعا يأ ءاغلإ
قـــفو داـــمـــتـــعالا اذـــه لاــــمــــعــــتسا ةداــــعإ ىلع لــــباــــقملاــــب هصن
ةــعــيــبــط دــيدحت نود مــيــظــنــتــلا قــيرــط نــع ةددحملا طورشلا
صنلا صخي اميف اضومغ ىفضأ دق نوكي ،يميظنتلا صنلا
كلذ لاــمــعــتسا ةداــعإ ةـــقـــيرـــط هـــيـــف ددحت يذـــلا يقـــيـــبـــطـــتـــلا
 ،هطورشو دامتعالا

يذلا دامتعالا ءاغلإ ةيناكمإ رقأ عّرشملا نأ ارابتعاو–
،موسرم قيرط نع ةنسلا لالخ عوضوم يذ ريغ حبصي
نكمي ال هطورشو دامتعالا اذه لامعتسا ةداعإ ّنإف يلاتلابو
،موسرم قيرط نع ّالإ نوكي نأ

يوضعلا نوناقلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف–٢
قفاوملا7٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٢٢ يفخرؤملا٢1–61 مقر
يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا610٢ ةنس تشغ٥٢
ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا
:ةموكحلا نيبو امهنيب

يف خرؤملا21–61 مقر يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعا–
يذلا61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧3٤1 ماع ةدعقلا يذ22
امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي
يف صني ،ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو
عيراشم عاديإ تايفيكو تاءارجإ ىلع اهدعب امو91 هداوم
نوناقلا اهصخي يتلا ةيلاملا نيناوق اهنمض نمو ،نيناوقلا
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

هداوم يف لوانتي يوضعلا نوناقلا سفن ّنأ ارابتعاو–
نيناوقلا عيراشم ةسارد تاءارجإو تايفيك اهدعب امو62

٤٤ ناتداملا نيبت امك ،ناملربلا يتفرغب ةمئادلا ناجللا يف
عورشم ىلع ةــقداصملا تاــيـــفـــيـــك نوـــناـــقـــلا سفـــن نـــم٥٤و
،ةيلاملا نوناق

روكذملا21–61 مقر يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعاو–
عوــــــــضوم ،يوضعلا نوناــــــــقلل اـــــيساسأ ادنس ربــــــــــــتعي ،هالعأ
،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض هجاردإ مدع نأو ،راطخإلا

 .هكرادت نّيعتيً اوهس دعي ،راطخإلا عوضوم

،يوضعـــلا نوـــناــــقــــلا داوــــم صخــــي اــــمــــيــــف :ايناث
: راطخإلا عوضوم

نم٥ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صخي اميف–1
 : يتآلاك ةررحملاو ،يوضعلا نوناقلا

لك ىدملا طسوتملا يتاينازيملا ريطأتلا متي"
فلكملا ريزولا نم حارتقاب ،ةموكحلا فرط نم ،ةنس
،ددحيو .ةيلاملا نيناوق دادعإ ءارجإ ةيادب يف ،ةيلاملاب
تاداريإلا تاريدقت ،نيتيلاوملا نيتنسلاو ةلبقملا ةنسلل

،ةلودلا ةينويدم اذكو ةلودلا ةينازيم ديصرو تاقفنلاو
."ءاضتقالا دنع

اهيلع صوصنملا "ءاضتقالا دنع" ةرابع نأ ارابتعا–
ةــــيــنوــــــيدملا نأ اهنــــــم مهــــــفي دق٥ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف
 ،تدجو اذإ ّالإ نّودت ال

)2 ةرقفلا(291 نيتداملا ماكحأ بجومب هّنأ ارابتعاو–
ةـموـكحلا ىلع نـّيـعــتــي ،روــتسدــلا نــم )ىلوألا ةرــقــفــلا(3٠2و
تاقفنلاو تاداريإلا تاريدقت نأشب لصفمو لماش ضرع ميدقت
رادقم ناك امهم ،ةلودلا ةينويدمو ةلودلا ةينازيم ديصرو
 ،ةينويدملا هذه

ناونع جاردإ ،لاوحألا لك يف ،نّيعتي هّنأ ارابتعاو–
 ،تاريدقتلا هذه نمض ةلودلا ةينويدم

ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.راثملا ظفحتلا ةاعارم عم ،روتسدلل ةقباطم



ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٣٥٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ربمتبس٢ 6

 : يوضعلا نوناقلا نم٩٨ ةداملا صخي اميف –6

٩٨ ةداــــــــملا نم ىلوألا ةرـــــــقـــــــفلا صــــــخي امــــــــيف–أ
: يتآلاك ةررحملاو

نوـناــق لوأ٣٢0٢ ةــنسل ةــيــلاملا نوــناـــق نوـــكـــي "
اذه ماكحأل اقفو ذفنيو هيلع قداصيو شقانيو رّضحي
ىلع قداصيو شقانيو كلذك ّرضحيو .يوضعلا نوناقلا
اقفو٣٢0٢ ةنسل ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا

."يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل

نوناق عورشم ىلع ةقداصملاو ةشقانملا نأ ارابتعا –
831 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفو متت ةيلاملا

،روتسدلا نم

ةشقانملاب ةقلعتملا ىرخألا تاءارجإلا نأ ارابتعاو –
نوناقلا بجومب ددحت ةيلاملا نوناق عورشم ىلع ةقداصملاو
٧3٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ22 يف خرؤملا21–61 مـــقر يوضعـــلا
سلجملا ميظنت ددحي يذلا61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا
تاــقالــعــلا اذــكو اــمــهــلــمــعو ةــمألا سلــجــمو ينــطوــلا يبــعشلا
نم231 ةداـمـلـل اـقـبـط ،ةـموــكحلا نيبو اــمــهــنــيــب ةــيــفــيــظوــلا
،روتسدلا

،يوضعلا نوناقلا هنيمضتب عّرشملا نأ ارابتعاو –
نوناق ةشقانم تاءارجإب قلعتت اماكحأ ،راطخإلا عوضوم
يروتسدلا أدبملا نع اهس دق نوكي ،هيلع ةقداصملاو ةيلاملا
،تاصاصتخالا عيزوتب يضاقلا

98 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو –
ايئزج ةقباطم دعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم
.روتسدلل

٩٨ ةداملا نم ةريخألا ةرـــــقـــفلا صخي اميف–ب
 : يتآلاك ةررحملاو

نوناقلا اذه ماكحأ لوخد خيرات رييغت نكمي "
دنع ،ةداملا هذه يف هيلإ راشملا ،ذيفنتلا زيح يوضعلا
." ةيلاملا نوناق بجومب ،ءاضتقالا

ّنأ ىلع صنت ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا نأ ارابتعا –
ذفنيو رضحي نوناق لوأ نوكي32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ،يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقفو

صنت ةداملا سفن نم ةريخألا ةرقفلا نأ ارابتعاو–
زيح نوناقلا اذه ماكحأ لوخد خيرات رييغت نكمي هنأ ىلع
،ةيلاملا نوناق مكح بجومب ،ءاضتقالا دنع ،ذيفنتلا

،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراــبــتـــعاو –
الف ،قيبطتلا زيح هلوخد خيرات هماكحأ دحأ بجومب ددحي
،رخآ يوضع نوناق بجومب ّالإ خيراتلا اذه رييغت نكمي

تالاجملا نيب ّزيمي يروتسدلا سسؤملاّ نأ ارابتعاو –
ةداملل اقبط يداع نوناق بجومب اهيف عيرشتلا متي يتلا

دصقـي عرشملا ناـك اذإ هـّنإف ،ةـجــيــتــنــلاــب اراــبــتــعاو –
ىغلي يذلا صنلا ةعيبط سفن "ميظنتلا قيرط نع" ةرابعب

ةرقفلا ّنإف ،عوضوم يذ ريغ حبصي يذلا دامتعالا هبجومب
ظفحتلا ةاعارم عم ،روتسدلل ةقباطم62 ةداملا نم ىلوألا
.راثملا

،يوضعلا نوناقلا نم1٤ ةداملا صخي اميف–٤
 : يتآلاك ةررحملاو

يتلا تايلمعلا ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ّنيبت"
ريـــــــــــــــيستلا يف ةنورـــــــــملاب ةرربـــــم ةصاخ تالاـــــجم يف لخدت
.ةينازيملا ئدابم مارتحا عم اهتعيبط مءالتت ال يتلاو
وأ تامدخب سيلو تايلمعب تاباسحلا هذه قلعتتو
."تائيه

ةيناكمإ ىلع ةحارص صنت ةداملا هذه نأ ارابتعا–
عـم اـهـتـعــيــبــط مءالــتــت ال’‘ ةــنــيزــخــلــل ةصاــخ تاــباسح دوــجو
ةرورض ةركف ىلإ دانتسالاب كلذو ،’’ةينازيملا ئدابم مارتحا

،اهرييست يف ةنورملا نامض

لاومألا رييست يف ةيفافشلا أدبمل اقبط هنأ ارابتعاو–
)2 ةرقفلا(291 نيتداملا بجومب هيلع صوصنملا ،ةيمومعلا

دوجوب صيخرتلا نكمي ال ،روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا(3٠2و
ئدابملل اهريـــــيست عــــضــــــخي ال ةنيزـــــــخلل ةــــــصاخ تاباــــــــسح
اميس ال ،عيرشتلا اهددحي يتلا ةينازيملاب ةقلعتملا دعاوقلاو
،ةيلاملا نوناق

،يوضعلا نوناقلا نم1٤ ةداملاّ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.روتسدلل ايئزج ةقباطم ،راطخإلا عوضوم

،يوضعلا نوناقلا نم٥٨ ةداملا صخي اميف–٥
  : يتآلاك ةررحملاو

ةباقرلا ىلإ ةلودلا ةينازيم ذيفنت تايلمع عضخت "
يتلا طورشلا بسح ةيناملربلاو ةيئاضقلاو ةيرادإلا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاو نوناقلا اذه اهددحي
."ةصاخلا

ةباقرلا تايلآ ددح يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعا –
بجومب ،ةيمومعلا لاومألا رييست ىلع ةباقرلا كلذ يف امب

،روتسدلا نم291و٠81و3٥1و2٥1 داوملا

عوضخ ىلع صنلاب يوضعلا عّرشملا نأ ارابتعاو –
ةيئاضقلاو ةيرادإلا ةباقرلل ةلودلا ةينازيم ذيفنت تايلمع
نوـــناـــقـــلا اذـــه اـــهددـــحـــي يتـــلا طورشلا بسح ةـــيـــناملرـــبـــلاو
نع اهس دق نوكي ،ةصاخلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاو
،ةباقرلاب ةقلعتملا روتسدلا ماكحأ

،يوضعلا نوناقلا نم٥8 ةداملاّ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو –
.روتسدلل ايئزج ةقباطم دعت ،راطخإلا عوضوم



٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٢٢
7م٨10٢ ةنس ربمتبس٢

هــــتسرامم يف يروــــتسدــــلا سلــــجملا نأ اراـــــبـــــتـــــعاو –
مكح ةقباطمب حرصي امدنع هّنإف ،ةيروتسدلا هتايحالصل
يذلا يريسفتلا ظفحتلا ةاعارم ةطيرش روتسدلل يعيرشت
وه ،يستكي ظفحتلا اذه ّنإف ،ةقباطملاب حيرصتلا هب ديقي
مزـــــلـــــيو ،هـــــيـــــف يضقملا ءيشلـــــل ةـــــقـــــلـــــطملا ةـــــّيــــــجحلا ،اضيأ
سلـجملا هاــطــعأ يذــلا رــيسفــتــلا قــفو هــقــيــبــطــتــب تاــطــلسلا
،مكحلا اذهل يروتسدلا

تاظفحتلا هذه قيبطت ليهست فده نأ ارابتعاو –
يضتقي ةينعملا ةيعيرشتلا ماكحألا نع اهلصف نكمي ال يتلا

ةيعيرشتلا ماكحألا يوضعلا نوناقلا اذه تاريشأت يف جردت نأب
ظفحتب ادـيقم روـــــتــــسدلل اهــــتـــــقباـــــطمب حــــيرــــــصـــــتلا ءاــــج يـــــــتلا

،يريسفت

ماكحألا ىلإ ةراشإلا جاردإ ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو –
نوــناــقــلا تارــيشأت يف ةـــيرـــيسفـــتـــلا تاـــظـــفـــحـــتـــلا عوضوـــم
دـعـي ،راـطـخإلا عوضوـم ،ةــيــلاملا نيناوــقــب قــلــعــتملا يوضعــلا

ةــقــلــطملا ةــيــجحلا أدــبمل يلكــلا قــيــبــطــتــلــل اــيساسأ اـــناـــمض
.هيف يضقملا ءيشلل

: بابسألا هذهل

: يتآلا يأرلاب يلدي

: لـــكشلا يف

نوناـــــــــــــقلا ىلع ةقداــــــــــــــصملاو دادـــــــــعإلا تاءارــــــــجإّ نإ : الوأ
تءاج ،راطخإلا عوضوم ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملا يوضعلا

1٤1و )3و ىلوألا نيترـــــــــقفلا(631 نيــــــتداــــملا ماـــكـــــــحأل اقـــــــــبط
،روتسدلل ةقباطم يهف ،روتسدلا نم )٥ ةطملا(

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ: ايناث
نيناوقب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
ةداملا ماكحأل اقيبطتّ مـــت ،روتسدلل ،راطخإلا عوضوم ،ةيلاملا

.روتسدلل قباطم وهف ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(681

: عوــضوملا يف

،يوضعـلا نوـناـقـلا تارـيشأت صخــي اــمــيــف: الوأ
:راطخإلا عوضوم

: يتآلاك ىلوألا ةريشأتلا ةغايص داعت–1

631و8٧ داوـــــــــــــــملا امــــــــيـــــسال ،روتـــــــــــــــسدلا ىلع ءاـــــــنب
)2 ةرقفلا(681و9٧1و1٤1و٠٤1و931و831و )3 ةرقفلا(
،هنم312و291و )3و ىلوألا ناترقفلا(191و

يف خرؤـملا21–61 مقر يوـــــــضعلا نوناـــــــقلا ةفاــــــــــــضإ–2
يذلا61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧3٤1 ماع ةدعقلا يذ22
ةــمألا سلــجـــمو ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا مـــيـــظـــنـــت ددـــحـــي
،ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو
.راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأتل

يوضع نوناقب اهيف عّرشي يتلا كلتو ،روتسدلا نم٠٤1
ثيح نم امهنيب زيمي امك ،روتسدلا نم1٤1 ةداملل اقبط
 ،ةباقرلاو ةقداصملاو دادعإلا دعاوق

ةدايس لكب ّرقي نأ عرشملل قحي ناك اذإ هنأ ارابتعاو –
،ذيفنتلا زيح يعيرشت صن لوخد صخت تاءارجإو اماكحأ
ماكحألا كلت نأ نم دكأتلا يروتسدلا سلجملل دوعي هّنإف
،تاصاصتخالا عيزوت أدبمب ّلخت ال تاءارجإلاو

لوــخدــل ةــماــنزر هدــيدحت دــنــع عّرشملا نأ اراــبــتــعاو –
ةيلاقتنالا ماكحألا بجومب ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا
مكحب هنكمي ال هّنإف ،هنم98 ةداملا يف اهيلع صوــــــــــصنملا
ّرقي نأ تاصاــــــصتخالا عيزوــــتب يضاقلا يروتــــــــسدلا أدبــــــــملا

لوخد خيرات رييغت ةيناكمإ ةداملا هذه نم ةريخألا ةرقفلا يف
ةيلاملا نوناق مكح بجومب ذيفنتلا زيح يوضعلا نوناقلا اذه
نم يوضعلا نوناقلا نع فلتخي ايداع انوناق هرابتعاب
،ةباقرلاو ةقداصملاو دادعإلا دعاوق ثيح

98 ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ةقباطم ريغ دعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم
.روتسدلل

نـم ثلاـثـلا باـبــلا نــيواــنــع صخــي اــمــيــف– اـثـلاــث
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

رابتعالا نيعب ذخأي ال ثلاثلا بابلا ناونع نأ ارابتعا–
تاءارــــجإب قــــلــــعــــتملا يعــــيرشتــــلا راسملا لــــحارــــم بيـــــترـــــت

ةقداصملاو ةيلاملا نيناوق عيراشم ميدقتو عاديإو ريضحت
  ،اهيلع

ءاج امك ةيلاملا نيناوقب قلعتي ال رـــــمألا نأ ارابــــــــتعاو–
،يوضعلا نوناقلل ثلاثلا بابلا نمض ةدراولا نيوانعلا يف

ةداملل اقبط ةيلاملا نيناوق عيراشمب امنإو ،راطخإلا عوضوم
 ،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(631

ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحت ةلحرم نأ ارابتعاو–
،اهيلع ةقداصملاو ناملربلا مامأ اهميدقت يتلحرم قبست

لعجب كلذ كرادت نّيعتي هّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
 .نوناقلا دادعإ لحارمل ةيعارمو روتسدلل ةقباطم نيوانعلا

تاظفحـــــتلا ىلإ ةراـــــــــشإلا صـــــــــخي امــــيف – اعبار
قلعتملا يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ةيريسفتلا
 : راطخإلا عوضوم ،ةيلاملا نيناوقب

صنت روتسدلا نم )3 ةرقفلا(191 ةداملا نأ ارابتعا –
ةمزلمو ةيئاهن هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارآ نأ ىلع

،ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاطلسلاو ةيمومعلا تاطلسلا عيمجل

وه كلذ نم يروتسدلا سسؤملا دصق نأ ارابتعاو –
يروتسدلا سلجملا اهذختي يتلا تارارقلاو ءارآلا ّنأ رارقإ
يف ءاوس ،هيف يـــــضقملا ءيـــــــــشلل ةقـــــــلطملا ةيّجحلا يســــــــتكت
 ،اهقوطنم وأ اهبابسأ
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،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا داوـــم صخـــي اـــمــــيــــف : اــــيــــناــــث
: راطخإلا عوضوم

روتسدلل ةقباطم٥ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا دعت–1
.راثملا ظفحتلا ةاعارم ةطيرش

ةاعارم ةطيرش روتسدلل ةقباطم٧–٥1 ةداملا دعت–2
.راثملا ظفحتلا

روتسدلل ةقباطم62 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا دعت–3
.راثملا ظفحتلا ةاعارم ةطيرش

داـعـتو ،روـتسدـلـل اـيـئزـج ةـقــباــطــم1٤ ةداملا دـــــعـــــت–٤
 : يتآلاك اهتغايص

لخدت يتلا تايلمعلا ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا نيبت"
قلعتتو .رييستلا يف ةنورملاب ةرربم ةصاخ تالاجم يف
."تائيه وأ تامدخب سيلو تايلمعب تاباسحلا هذه

داعتو ،روتـــــسدلل ايــــــئزج ةقباـــــــــــطم٥8 ةداــــــــملا دعــــــت–٥
 : يتآلاك اهتغايص

ةباقرلا ىلإ ةلودلا ةينازيم ذيفنت تايلمع عضخت "
يتــــلا طورشلا بسح ةــــيــــناملرــــبــــلاو ةـــــيـــــئاضقـــــلاو ةـــــيرادإلا

ةـــيـــعـــيرشتـــلا ماـــكـــحألاو نوـــناـــقـــلا اذـــهو روـــتسدـــلا اــــهددــــحــــي
." ةصاخلا ةيميظنتلاو

ايئزج ةقباطم98 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا دعت –6
 : يتآلاك اهتغايص داعتو ،روتسدلل

نوناـــــــق لوأ٣٢0٢ ةنـــــــسل ةيلاــــــملا نوـــــناق نوـــــــكي "
رضحيو .يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقفو ذّفنيو ّرضحي
٣٢0٢ ةنسل ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا كلذك
." يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقفو

ةقباـطـم رـيـغ98 ةداملا نــم ةرـــيـــخألا ةرـــقـــفـــلا ّدـــعـــت–٧
  .روتسدلل

نــم ثلاــثــلا باــبــلا نــيواــنــع صخــي اــمــيــف : اــثــلاــث
:راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

: يتأي امك ثلاثلا بابلا يف نيوانعلا ةغايص داعت –

ةــيــلاملا نيناوــق عــيراشم رــيضحت" : ثلاــثــلا باـــبـــلا –
 ،"اهيلع ةقداصملاو اهميدقتو

عيراشم ريضحت" : ثلاثلا بابلا نم لوألا لصفلا –
،"اهتينبو اهميدقتو اهعاديإو ةيلاملا نيناوق

ةــيـــلاملا نيناوـــق عـــيراشم رـــيضحت" : لوألا عرـــفـــلا –
،"اهميدقتو

ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم عاديإ " : يناثلا عرفلا –
،"هتينبو

ةيـــــــلاــــــملا نيـــــــناوق عيراــــــــــشم عادــــــــــــــــيإ" : ثلاــــــثلا عرــــــفـــــلا –
،" اهاوتحمو ةيحيحصتلا

96 ةداملا رخؤتو ،96 ةداملا مقرتو٠٧ ةداملا مدقت –
 .٠٧ ةداملا مقرتو

تاـــــــظـــــفـــحـــتلا ىلإ ةراـــــشإلا صـــــــــخي امــــــيف: اعبار
قلعتملا يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ةيريسفتلا
 : راطخإلا عوضوم ،ةيلاملا نيناوقب

عوضوـــم ،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا تارــــيشأت ىلإ ةــــفاضإ –
: راطخإلا

ةاــعارــم عـــم ،يروـــتسدـــلا سلـــجملا يأر ذـــخأ دـــعـــب – "
٧ ةطقنلا٥1و٥ داوملاو ماكحألا لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

."62و

ايلك وأ ايئزج ةقباطملا ريغ ماكحألا دعت : اسماخ
،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب نع لصفلل ةلباق روتسدلل
.راطخإلا عوضوم

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب دعت: اسداس
.روتسدلل ةقباطم ،راطخإلا

.ةـــيروهمجلا سيــئر ىلإ يأرـــلا اذه غّلبي : اعباس

ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف يأرلا اذه رـــشني
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةدقعنملا هتاسلج يف يروــــتسدلا سلجملا لوادـــت اذهب
92 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2و91و81و٧1و61 خيراتب
.81٠2 ةنس تشغ2و لوأ و ويلوي13و٠3و

يروتسدلا سلجملا سيئر

يسلدم دارم

،سيئرلل ابئان  ،يشبح دـمحم

،ةوضع ،يــــــتارسم ةميلس

،ةوـضع ،باــحر ةــــــيداش

،اوضع ،لــــــيختوب ميهاربإ

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دـمحم

،اوضع ،يوارـــق رونلا دبع

،ةوضع ،داـــــــبع ةـــجيدخ

،اوضع ،طـــــيلب لــــيعامس

،اوضع ،يــمهارب يمشاهلا

،اوضع ،لوــلج ةدع دـمحمأ

.اوـضع ،شـــــــــينف لامك
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.ةيندم ةنسل ةيلاملا ةنسلا دتمت

ىلع ،ةيمومعلا ةيلاملا رييست راطإ يف ،ةلودلا لمعت
.ةـيداـع دراوـم ةـطساوـب اـهرـيـيست تاــقــفــن ةــيــطــغــت لــيضفــت
.ةيلاملا نوناق قيرط نع ةيطغتلا ةبسن دّدحتو

 : ةيلاملا نوناق عباط يستكي:٤ ةّداملا

،ةنسلل ةيلاملا نوناق –1

،ةيحيحصتلا ةيلاملا نيناوق –2

.ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا –3

لك ىدملا طسوتم يتاينازيم ريطأت متي :٥ ةّداملا
فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةموكحلا فرط نم ةنس
ةنسلل ،ددحيو .ةيلاملا نيناوق دادعإ ءارجإ ةيادب يف ،ةيلاملاب
تاقفنلاو تاداريإلا تاريدقت ،نيتيلاوملا نيتنسلاو ةلبقملا

.ءاضتقالا دنع ،ةلودلا ةينويدم اذكو ةلودلا ةينازيم ديصرو

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا ريطأتلا ةعجارم نكمي
.ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم دادعإ لالخ

اهيلع ةقداصملاو ةلودلا ةينازيم دادعإ جردني نأ بجي
عـم ىشاـمـتـت ةـمـئاد ةـيـلاـم ةـيــطــغــت فدــه نــمض اــهذــيــفــنــتو
.ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا

يتاـــيـــنازـــيملا راـــطإلا دادـــعإو مـــيـــمصت تاـــيـــفـــيـــك ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ىدملا طسوتملا

ةنس لكل صخريو ةنسلل ةيلاملا نوناق رقي:6 ةّداملا
زاـجـنإل ةـهــجوملا اــهــئاــبــعأو ةــلودــلا دراوــم عوــمــجــم ،ةــيــندــم
ةرـظـتــنملا جئاــتــنــلاو ةددحملا فادــهألل اــقــبــط ةــلودــلا جمارــب
.مييقت عوضوم نوكت يتلا

ليدعت ىلإ يحيحصتلا ةيلاملا نوناق فدهي:7 ةّداملا
.ةيراجلا ةنسلا لالخ ،ةنسلل ةيلاملا نوناق ماكحأ ميمتت وأ

وه ةينازيملا ةيوــــست نمـــــــضــــــتملا نوـــــناــــقلا:٨ ةّداملا
ةنسلل ةيلاملا نوناق ذيفنت اهاضتقمب تبثي يتلا ةقيثولا

.ةنسلا سفنب ةقلعتملا ةيحيحصتلا ةيلاملا نيناوقو

ةيلاملا نيناوق نمض مكح يأ جاردإ نكمي ال:٩ ةّداملا
.نيناوقلا هذه عوضومب رمألا قلعتي مل ام

ةيعاطقلا هيجوتلا نيناوق قفاوتت نأ بجي:01 ةّداملا
ةينازيم نم اهليومت ررقملا ،ةيعاطقلا ةجمربلا نيناوقو
وــه اــمــك ،ىدملا طسوــتملا يتاــيــنازــيملا راـــطإلا عـــم ،ةـــلودـــلا

يف ّالإ اهذيفنت نكمي الو نوناقلا اذه نم٥ ةداملا يف فرعم
نيناوــــق بجومب اــــهــــب صخرملا ةــــيــــلاملا تاداــــمــــتــــعالا دودــــح
.ةيلاملا

يتاينازيملا راطإلا عــم قـــــفاوــــــتي نأ بـــــــجي:11 ةّداملا
وأ يعـــــيرشت عـــــباـــــط يذ صن عورشم لــــــك ىدملا طسوــــــتملا

ماع ةجحلا يذ٢٢ يفخرؤم٥1-٨1 مــقر يوضع نوناق
نيناوقب قلعتي ،٨10٢ ةنس ربمتبس٢ قـفاوملا٩٣٤1
.ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

631و8٧ داوــــــــــملا امــــيـــــــس ال ،روتــــــــــــسدلا ىلع ءاــــــــــــنب –
)2 ةرقفلا(681و9٧1و1٤1و٠٤1و931و831و )3 ةرقفلا(
،هنم312و291و )3و ىلوألا ناترقفلا(191و

22 يف خّرؤملا21-61 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧3٤1 ماع ةدعقلا يذ
،امهلمعو ،ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت
،ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٥٠٤1
 ،ممتملاو لدعملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

ةاعارم عم ،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو –
)٧ ةطقنلا(٥1و٥ داوملاو ماكحألا لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

،62و

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لوألا بابلا
ةـماـع ماكـحأ

فيرعت ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
دادعإ مكحي نأ هنأش نم يذلا ةلودلا ةيلام رييست راطإ
ةقداصملاو اهميدقت ةيفيكو اهنومضم اذكو ،ةيلاملا نيناوق
ةيلاملا دعاوقو ئدابم ددحي امك .ناملربلا لبق نم اهيلع
ةــيــلاملا نيناوــق ذــيــفــنــت اذــكو ةــلودــلا تاــباسحو ةــيــموــمـــعـــلا

.اهذيفنت ةبقارمو

رـــــيطأت ىلا عوــــــــجرلاب ةــــيلاملا نوـــــناق دـــــــــعي:٢ ةّداملا
،نوناقلا اذه نم٥ ةداملا يف ددحم وه امك ةينازيملا ةجمربو
اهذيفنت نوكي يتلا ةيمومعلا تاسايسلا ديسجت يف مهاسيو
اقالطنا ،جئاتنلا لوح روحمتملا رييستلا أدبم ىلع اسسؤم
ةـماـعـلا ةـحـلصملا تاـياــغــل اــقــفو ةددــحــمو ةــحضاو فادــهأ نــم
.مييقت عوضوم نوكت يتلاو

،ةيلام ةنسل ةبسنلاب ،ةيلاملا نوناق دّدحي:٣ ةّداملا
نزاوتلا اذكو ،ةلودلا ءابعأو دراوم صيصختو غلبمو ةعيبط

يداصتقا نزاوت ةاعارم عم ،هنع جتانلا يلاملاو ينازيملا
.ددحم
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رشابم ريغ وأ رشابم رثأ هل نوكي نأ هنأش نم يميظنت
،يتاينازيمً ارطخ ثدحي نأ نكمي وأ ةلودلا ةينازيم ىلع
يأر ىلع ءانب لوألا ريزولا ةقفاوم ىلع ضرعي نأ بجيو
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا

يناثلا بابلا
اهتاباسحو اهؤابعأو ةلودلا دراوم

دراوم اهؤاـــــــبعأو ةــــلودلا دراوــــــــم نمــــــــضــــتت:٢1 ةّداملا
.اهءابعأو ةنيزخلا دراومو اهءابعأو ةينازيملا

ةلودلا دراوـم نم ءزــــــــج صيـــصـــــخت نكـــــمـــــي:٣1 ةّداملا
 : ةدئافل ةرشابم

قيرط نع ،ءاضتقالا دنع ،وأ ةيميلقإلا تاعامجلا –
ضرغب ،اهل ةعباتلا نماضتلا وأ ةلداعملا تائيه وأ ةئيه
وأ تاءافعإلا ضيوعتل وأ ،اهقتاع ىلع عقت يتلا ءابعألا ةيطغت
تاعامجلا ةدئافل ةدعملا بئارضلا تافيقست وأ تاضيفخت
،ةيميلقإلا

رخآ يونعم صخش يأ وأ يعامتجالا نامضلا ةئيه –
.ةيمومعلا ةمدخلا يف كراشي

قيقد لكشب مّيقُتو اهتهجوو دراوملا هذه غلابم ددحت
.اهماهم ليومت نامضل لمعتستو زيممو

لوألا لصفلا
اهؤابعأو ةينازيملا دراوم

اـهؤاـبـعأو ةـلودـلا ةـيـنازــيــم دراوــم رّدــقــُت:٤1 ةّداملا
هذه دّدحُتو .تاقفنو تاداريإ لكش ىلع ةينازيملا يف نيبتو
،ةيلاملا نوناق بجومب ايونس اهب صخريو ءابعألاو دراوملا

.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا بسح عزوتو

،تاـقـفـنـلا عوـمـجــم ذــيــفــنــت تادارــيإلا عوــمــجــم نــمضت
دــيــحو باسح نــمض تاــقــفــنــلاو تادارــيإلا عوــمــجـــم دـــّيـــقـــتو
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملا لكشي

لوألا عرفلا
ةينازيملا دراوم

 : يتأي ام ةلودلا ةينازيم دراوم نمضتت:٥1 ةّداملا

اــمــهــم تاــعاضخإلا نــم اــهــيــلــع لصحــتملا تادارــيإلا )1
،تامارغلا لصاح نم اذكو اهتعيبط تناك

،ةلودلل ةعباتلا كالمألا ليخادم )2

اـهـلوصأ اذـكو ةـلودـلــل ةــيــلاملا تاــمــهاسملا لــيــخادــم )3
،ىرخألا

لبق نم ةمدقملا تامدخلا لباقم ةعوفدملا غلابملا )٤
،ىواتألا اذكو ةلودلا

،ةينازيملا لصاوح فلتخم )٥

،ةعونتملا ةيئانثتسالا لصاوحلا )6

،اياصولاو تابهلاو تامهاسملل ةصصخملا لاومألا )٧

ضورـقــلا نــم اــهــيــلــع لصحــتملا لصاوحلاو دــئاوــفــلا )8
.ةلودلا لاومأ فيظوتو تاقيبستلاو

قيرط نع تاداريإلا فينصتل ةنوكملا رصانعلا ددحت
  .ميظنتلا

لــــــــيصحتل ،اــــــيوـــــنس صــــــــــــــيخرتلا حــــــــــــــــــــنمي :61 ةّداملا
تامهاسملا عاونأ فلتخم اذكو موسرلاو قوقحلاو بئارضلا

نوناق بجومب ،ةلودلا ةدئافل ،ىرخألا لصاوحلاو ليخادملاو
ةينازيملل ةصصخملا ةّصحلا اذكو لصاحلا ردقيو .ةيلاملا
.ةنسلل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلل ةماعلا

قوقحلاو بئارضلا لـــــــــصاــــــح مييــــــقت مـــــتـــــــي :71 ةّداملا
نوناق بجومب ىرخألا تاعاضخإلاو تامهاسملاو موسرلاو
،ةجاحلا دنع لصاحلا اذه ححصي وأ لدعيو .ةنسلل ةيلاملا

.ةيحيحصتلا ةيلاملا نيناوق بجومب

ماكحألا ىلع اهاوس نود ةيلاملا نيناوق صنت:٨1 ةّداملا
امهم تاعاضخإلا ليصحت تايفيكو بسنو ءاعوب ةقلعتملا

.يئابجلا ءافعإلا لاجم يف اذكو اهتعيبط تناك

تامدخلا لباقم عفدب ةيلاملا نوناق صخري:٩1 ةّداملا
.ةلودلا فرط نم ةمدقملا

هبش موسرلا ليصحت وأ سيسأت نكمي ال:0٢ ةّداملا
ربتعتو .ةيلاملا نوناق ماكحأ نم مكح بجومب ّالإ ةيئابجلا

ىواــتألاو موسرــلاو قوــقحلا عــيــمــج ةـــيـــئاـــبـــج هـــبش اـــموسر
ةــــلودــــلا رــــيــــغ نــــم يوــــنـــــعـــــم صخش لـــــك حـــــلاصل ةـــــلصحملا

.تايدلبلاو تايالولاو

ضارتقالاب ةلودلل ةيلاملا نوناق صخري:1٢ ةّداملا
ةـيــنازــيملا تاــنزاوــتــلا ةاــعارــم عــم كلذو ،تاــناــمضلا حــنــمو
.يراسلا يمومعلا نيّدلا اذكو ةيداصتقالاو ةيلاملاو

يناثلا عرفلا

ةينازيملا ءابعأ

بصانم ليوحت وأ ءاشنإب مايقلا نكمي ال :٢٢ ةّداملا
.ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالا ريفوت دعب ّالإ ةنسلا لالخ لغشلا

لغشلا بصانم ددع نوكي نأ بجي ،ليوحتلا ةلاح يفو
،ةاغلملا لغشلا بصانم ددعل ،ىصقأ دحك ،ايواسم ةأشنملا

.ايلك انومضم ريبدتلا اذه نوكي نأ ىلع

بصانم راشتنا ةداعإب مايقلا ينعملا عاطقلل نكمي الو
تادامتعالاو لغشلا بصانمل صيصختلا دودح يفّ الإ ،لغشلا
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط كلذو ةيلاملا
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سفن ،اهتــينازيم ناوـــــنعب ةلودلا ةينازــــــيم تاصيـــــصخت نم
عضخــتو ةــلودــلــل ةــماــعــلا ةـيــنازــيملا ىلع ةـــقـــبـــطملا ئداـــبملا
يبساحملاو يتاــيــنازــيملا رــيــيستــلا تاءارــجإو تاـــيـــفـــيـــكـــل
.ميظنتلا اهددحي يتلا ةمئالملا

تاسسؤملا ىلع تاءارـجإلاو تاــيــفــيــكــلا سفــن قــبــطــت
،ةينوناقلا اهتعيبط تناك امهم ،ىرخألا ةيمومعلا تائيهلاو
،عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا ةمهم راطإ يف ةفلكملا

.جمانربلا نم ءزج وأ لك ذيفنتب

يذ ريغ حبــــــصي دامــــــــــــتعا يأ ءاــــــغلإ نكــــــــمي:6٢ ةّداملا
رـــيرـــقـــت ىلع ءاـــنـــب ،موسرـــم بجومب ،ةـــنسلا لالــــخ عوضوــــم
ينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا نيب كرتشم
اذــه لاــمــعــتسا ةداــعإ نــكــمــيو .ةـــيـــلاملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلاو
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا طورشلا قفو دامتعالا

ىلع ءانب ،ةنسـلا لالخ ةيوسـتلا ميسارم ذاـختا نكمي
قيرط نع ،لفكتلا لجأ نم ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ريرقت

،تاــقــفــنــلا ةــيــطــغــتــل ةــهــجوملا تاداــمــتــعالا ءاــغــلإ وأ دــيـــمجت
يف لـــلـــخ ثودــــح ةــــلاـح يف ةــــيرورضلا ةــــيوستــــلا ةــــيــــعضوــــب
 .ةماعلا تانزاوتلا

ةياهن دنع الماش اضرـع ةيلاملاب فلكملا رـيزولا مدقي
تاـــئيـــهـــلا ماـــمأ ةـــيوستـــلا تاـــيـــلـمـــع لوـــح ةـــيـــلاـــم ةــــنس لــــك
.ناملربلل ةصتخملا

لالــــــــــــخ قيبــــــست ميــــــــسارم ذاـــــــختا نكــــــــــمي :7٢ ةّداملا
ريغ تاقفنب لفكتلل ةموكحلا نم ةردابمب ةيراجلا ةنسلا

تادامتعا حتف قيرط نع ةيلاملا نوناق يف اهيلع صوصنم
لاــــجـــــعـــــتسالا تالاـــــح يف اـــــيرصح كلذو ،ةـــــيـــــفاضإ ةـــــيـــــلاـــــم
ةجيتن امإ ةيلاملا تادامـــتعالا هذــــه حــــــتف نوـــــكــيو .ىوــــــصقلا

مـتــيو ةــيــلاــم تاداــمــتــعا ءاــغــلإل وأ ةــيــفاضإ تادارــيإ تاــبــثإل
يف ةصتخملا تاهجلا غالبإ متيو ،موسرم بجومب اهعيزوت
زواجتي ال نأ بجي ،لاوحألا لك يفو .اًروف كلذب ناملربلا
تاداــمــتـــعالا نـــم %3 ةــيــلاملا تاداــمــتــعالــل مــكارــتملا غــلـــبملا
تاليدعتلا عضختو .ةيلاملا نوناق بجومب ةحوتفملا ةيلاملا
ةــــيــــلاملا نوــــناـــــق عورشم يف ناملرـــــبـــــلا ةـــــقـــــفاومل ةـــــجردملا
.مداقلا يحيحصتلا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةينازيملا ءابعأ فينصت

تافينصتلا بسح ةلودلا ةينازيم ءابعأ عمجت :٨٢ ةّداملا
 : بسحب ةيتآلا

جماـــنرـــبـــلا نـــم فـــيـــنصتـــلا اذـــه نوـــكـــتــــي : طاشنــــلا )1
،هتاميسقتو

اذـــه نوـــكـــتـــي : تاـــقـــفـــنـــلـــل ةـــيداصتـــقالا ةــــعــــيــــبــــطــــلا )2
،اهماسقأو تاقفنلا باوبأ نم فينصتلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةينازيملا صخر

نيناوق بجومب ةيلاملا تادامتعالا حتفت :٣٢ ةّداملا
فرصت تحت عضوتو .ةلودلا ةينازيم ءابعأ ةيطغتل ةيلاملا
ماكحأل اقبط ةيمومعلا تاسسؤملا نع نيلوؤسملاو ءارزولا
تائيهلا فيلكت ءارزولا نكميو .نوناقلا اذه نم9٧ ةداملا
لك ذيفنتب ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيميلقإلا
.مهعاطقب صاخ جمانرب نم ءزج وأ

اـقــبــط جماــنرــبــلا بسح ةــيــلاملا تاداــمــتــعالا صصخــت
قلعتي اميف صيصختلا بسح وأ نوناقلا اذه نم٥٧ ةداملل
هذــه ميدــقــت مـــتـــيو .ةصصخملا رـــيـــغ ةـــيـــلاملا تاداـــمـــتـــعالاـــب
باوبأ لكش يف ،ءاضتقالا دنعو ،طاشنلا بسح تادامتعالا

نم92 ةداملا ماكحأل اقبط ،اهتعيبط بسح تاقفنلا نمضتت
.نوناقلا اذه

طورشلا نمضّ الإ ةيلاملا تادامتعالا ليدعت نكمي ال
،ةيئانثتسا ةفصب وأ نوناقلا اذه بجومب اهيلع صوصنملا

.نوناقلا اذه ماكحأ مارتحا عم ،ةيلاملا نوناق قيرط نع

تحت عضوــت جمارــب ةــبــيــقــح جمارــبــلا عوـــمـــجـــم لـــكشي
هذه مهاستو .ةيمومع ةسسؤم لوؤسم وأ ريزو ةيلوؤسم
ذيفنت يف ،ةطشنأو ةيعرف جمارب ىلإ اهتاميسقتو جماربلا

.ةددحم ةيمومع ةسايس

يتـلا ةـيـلاملا تاداـمـتـعالا عوـمـجــم جماــنرــبــلا نــمضتــي
حلاصم ةدع وأ ةحلصمل ةعبات ةصاخ ةمهم زاجنإ يف مهاست
ةددحمو ،ةيمومع ةسسؤم وأ تارازو ةدع وأ ةدحاو ةرازوـل

.ةقسانتملاو ةحضاولا فادهألا نم ةعومجم بسح

،نوناقلا اذه موهفم يف ،ةيـــموــــمـــعلا ةســــــسؤملاب دصقي
ةـيراشتسالاو ةـيـباـقرـلاو ةـيـئاضقـلاو ةـيــناملرــبــلا تاــئيــهــلا

اهيلع صوصنملا ةعيبطلا سفن تاذ ىرخألا تائيهلا لكو
.روتسدلا يف

،ةيلامــــجإ تاصيـــــــــــــــــــصخت لكـــــــش يف عمــــــــــجت:٤٢ ةّداملا
ةيلاملاب فلكملا ريزولا لبق نم ةّريسملا ةيلاملا تادامتعالا

اــهصيصخــت مــتــي مــل يتــلاو ةــعــقوــتملا رــيــغ ءاــبــعألا ناوــنـــعـــب
ةــقدــب اــهــعــيزوــت نــكــمــي الو ةــيــموــمـــع تاسسؤم وأ تارازوـــل

كلت وأ ةيلاملا نوناق ىلع ةقداصملا دنع جمانربلا بسح
نكمي ال يتلا تاقـفنلا ةيطغتل ةهجوملا ةيلاملا تادامتعالا
 .اهب ؤبنتلا

تاصيصختلا هذه تادامتعا صيصختو عاطتقا متي
فلكملا ريزولا نم ريرقت ىلع ءانب ردصي موسرم بجومب
.ةيلاملاب

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا قبطت :٥٢ ةّداملا
ةديفتسملا ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو يرادإلا
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نم فينصتلا اذه نوكتي : ةلودلل ىربكلا فئاظولا )3
بسح فادــهألا قــيــقــحــتــب ةــفــلــكملا تاــعاــطــقــلا نييــعــت لالــخ
،ةفيظولا

ةـــــــيــــــنازيـــــــــملا دادــــــــــعإب ةفلكـــــــملا ةــــــــــيرادإلا تائــــــــــيهلا )٤
تادامتعالا عـــــــــيزوت ىلع فينــــــصتلا اذه دمــــتــــعـــي : اـــــهذيفنتو
.ةيمومعلا تاسسؤملاو تارازولا ىلع ةيلاملا

،هالعأ ةروكذملا تافينصتلل ةنوكملا رصانعلا ددحت
.ميظنتلا قيرط نع

بــــــسح ،ةلودلا ةينازــــــــيم ءاــــبعأ نمـــــــضـــتت:٩٢ ةّداملا
 : ةيتآلا باوبألا ،ةيداصتقالا ةعيبطلا

،نيمدختسملا تاقفن )1

،حلاصملا رييست تاقفن  )2

،رامثتسالا تاقفن )3

،ليوحتلا تاقفن )٤

،يمومعلا نيّدلا ءابعأ )٥

،ةيلاملا تايلمعلا تاقفن )6

.ةعقوتملا ريغ تاقفنلا )٧

نم ةحوتفملا ةيلاملا تادامــــــــــتعالا نوكــــتــت:0٣ ةّداملا
.عفدلا تادامتعا نمو مازتلالا صخر

نكمي يتلا تاقـفنلل ىصقألا دحلا مازتلالا صخر لثمت
ةيلام ةنس ىلع رثأ مازتلالا نع جتني نأ نكميو .اهب مازتلالا

ةنـسلل اهغيلبت مت يتلا مازتلالا صخر ىقبتو .رثكأ وأ ةدحاو
صخي اميف ،ءاضتقالا دنع ،ةيلاوملا ةنسلل ةيراس ،ةينعملا

.رامثتسالا تاقفن

نكمملا تاقفنلل ىصقألا دحلا عفدلا تادامتعا لثمت
لالخ اهعفد وأ اهب ةصاخلا تالاوحلا ريرحت وأ اهفرصب رمألا
.مازتلالا صخر راطإ يف ةئشانلا تامازتلالا ةيطغتل ةنسلا

وأ ةيرـــــــــصح ةـــــيلاـــملا تاداـــــمــــتـــعالا نوــــــكت :1٣ ةّداملا
. ةيمييقت

تاـــقـــفــــنــــلا عــــفد وأ فرصب رــــمألاو مازــــتــــلالا نــــكــــمــــي ال
دودــــح يف ّالإ ةــــيرصحلا ةــــيــــلاملا تاداــــمــــتــــعالاــــب ةــــقــــلــــعــــتملا
.ةحوتفملا ةيلاملا تادامتعالا

تاداـمـتـعا ةـطساوـب اـقـبسم تاـقـفـنـلاــب مازــتــلالا نــكــمــي
طورشلـــل اـــقـــفو ةـــيـــلاوملا ةـــيـــلاملا ةـــنسلا ناوـــنـــعـــب ةـــلـــجسم
.ةيلاملا نوناق يف مكح بجومب ةددحملا

ةيلام تادامتعا قيرط نع اهب لفكتملا تاقفنلا ديقت
تاداــمــتــعالا غــلــبــم قوــفــي غــلــبمب ،ةــجاحلا دـــنـــع ،ةـــيـــمـــيـــيـــقـــت
ةيمييقتلا ةيلاملا تادامتعالا زواجت ةيوست متتو .ةحوتفملا

ةينازيملا يف ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالا لقن وأ ليوحتب
غالبإ متيو .جئاتنلا باسح يف اهدييقتب وأ ،ةلودلل ةماعلا
زواجت باــــــبسأب ،اروــــــف ناملرــــــبـــــــلا يف ةصتـــــــخملا تاـــــــهجلا
.جئاتنلا باسح يف اهديقب اهتيوست تمت يتلا تادامتعالا

 : ةيمييقتلا ةيلاملا تادامتعالا يطغت:٢٣ ةّداملا

 ،يمومعلا نيّدلا ءابعأ )1

،قح ريغ نم ةلصحملا غلابملا در )2

،تادادرتسالاو تاضيفختلا )3

،ةيلودلا تامازتلالاب ةقلعتملا ءابعألا  )٤

ةحونمم تانامض لوعفم نايرسب ةقلعتملا ءابعألا )٥
.ةلودلا نم

اــهــتــيــطــغــت تمت يتــلا ءاــبــعألا فاــنصأ لــيدــعـــت نـــكـــمـــي
.ةيلاملا نوناق بجومب ،ةيمييقتلا تادامتعالاب

تادامتعالا يف ليوحت وأ لقن ءارجإ نكمي :٣٣ ةّداملا
يلّوألا عيزوتلا ليدعتل ةيراجلا ةيلاملا ةنسلا لالخ ةيلاملا

.جماربلا تادامتعال

ىلع رخآ ىلإ جمانرب نم ةيلاملا تادامتعالا لقن مّتي
بجومب ،ةــــيــــموــــمــــعــــلا ةسسؤملا وأ ةرازوــــلا سفــــن ىوــــتسم
فلـكملا ريزولا نيب كرتشم ريرقت ىلع ءانب ذـختي موسرم
.ينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤســم وأ رــيزولاو ةيلاملاب

وأ تارازو جمارب نيب ام ةيلاملا تادامتعالا ليوحت متي
ذختي يسائر موسرم بجومب ،ةفلتخم ةيمومع تاسسؤم
ةــيــلاملاــب فــلــكملا رـــيزوـــلا نيب كرـــتشم رـــيرـــقـــت ىلع ءاـــنـــب
ةــــيــــموــــمـــــعـــــلا تاسسؤملا يلوؤسم وأ تاـــــعاـــــطـــــقـــــلا ءارزوو
. كلذب ناملربلا غالبإ متيو ،نيينعملا

ةـــيـــلاملا تاداـــمـــتـــعالا غــــلاــــبــــم زواــــجــــتــــت نأ نــــكــــمــــي ال
بجومب لــــيوحت وأ لــــقــــن عوضوــــم تناــــك يتـــــلا ةـــــمـــــكارـــــتملا

تاداـمــتــعالا نــم %٠2 دودـــح ،ةــــنسلا سفــــن لالــــخ ،موسرــــم
لكل ةبسنلاب ةنسلل ةيلاملا نوناق بجومب ةحوتفملا ةيلاملا

.ةينعملا جماربلا نم جمانرب

اهتادامتعا تناك يتلا جماربلا ديفتست نأ نكمي ال
وأ ليوحت نم ،ةيلاملا ةنسلا لالخ ،ليوحت وأ لقن عوضوم
يف ماع ريبدت ةلاح يف ّالإ ،ةيلامجإلا تاصيصختلا نم لقن
.روجألا لاجم

ةيلاـــــــملا تادامــــــــــتعالا نوــــــــــكت نأ نكــــــــمــــي ال:٤٣ ةّداملا
ةيلمع يأ عوضوم نيمدختسملا تاقفن باب يف ةلجسملا

نــم ىرــخأ باوــبأ نــم اــقالــطــنا ةــيــلاملا تاداــمــتــعالــل ةــكرـــح
.تاقفنلا نم ىرخأ باوبأ حلاصل وأ تاقفنلا



٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٢٢
13م٨10٢ ةنس ربمتبس٢

يناثلا لصفلا
تاداريإلا صيصخت

.ةصاخ ةقفنل داريإ يأ صيصخت نكمي ال:٨٣ ةّداملا
تاــقــفـــن عـــيـــمـــج ةـــيـــطـــغـــتـــل تادارـــيإلا عوـــمـــجـــم لـــمـــعـــتسيو
يلكــلا غــلــبملا تادارــيإ رــبــتــعــتو .ةــلودــلــل ةــماــعــلا ةــيـــنازـــيملا
 .تاقفنلاو تاداريإلا نيب صيلقتلا نود كلذو ،لصاوحلل

ىلع ةحارص ةيلاملا نوناق صني نأ نكمي ،هنأ ريغ
تايلمعلا ناونعب ،تاقفنلا ضعب ةيطغتل تاداريإ صيصخت
 : يتأي امـب ةقلعتملا

ةــلودــلــل ةــماــعــلا ةــيــنازــيملا نـــمض ةصاخلا تاءارـــجإلا –
ةداـــعـــتسا وأ تاـــمـــهاسمـــلــــل ةصصخملا لاوــــمألا مــــكحت يتــــلا
،ةيلاملا تادامتعالا

.ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا –

نم تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نوكتت:٩٣ ةّداملا
صاخشأ لبق نم ةعوفدملا يئابجلا ريغ عباطلا تاذ لاومألا

تاذ تاـقـفـن زاـجــنإ يف ةــمــهاسمــلــل نييــعــيــبــط وأ نييوــنــعــم
،ةمهاسم لاومأ ربتعت امك .ةلودلا ةباقر تحت ةماع ةعفنم
قباطتي نأ بجيو .ةلودلل اهيلع لزانتملا اياصولاو تابهلا
عوضوــــم عــــم ةــــمــــهاسمـــــلـــــل ةصصخملا لاوـــــمألا لاـــــمـــــعـــــتسا
ديفتسملاو بهاولا نيب ةمربملا ةيقافتالل اقفو ةمهاسملا

 .تابهلاو تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نم

ةرشاــــبــــم تاــــمــــهاسمــــلــــل ةصصخملا لاوـــــمألا لـــــجست
مت اذإ اـــم ةـــلاـــح يفو .ةـــلودـــلـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيــــنازــــيملا تادارــــيإك
داــمــتــعا حــتــفــي هــّنإف ،صاــخ صيصخــت باسحل اــهصيصخــت
نم رارق بجومب ،ينعملا جمانربلا يف غلبملا سفنب يلام
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا

لاوـــمألاـــب ةـــقـــلـــعـــتملا تادارـــيإلا مـــيـــيـــقـــتو عــــقوــــت مــــتــــي
.ةيلاملا نوناق بجومب تامهاسملل ةصصخملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

تادامتعالا ةداعتسا عوضوم نوكت نأ نكمي:0٤ ةّداملا
يف كلذو ،ميظنتلا قيرط نع ةددحملا طورشلا بسح ةيلاملا

ةسسؤملا وأ ةرازوــلا ةــيــنازــيــم ةدــئاــفــل غــلــبملا سفــن دودــح
 : ةينعملا ةيمومعلا

غــلاــبــمــلـــل ةـــنـــيزخلا دادرـــتسا نـــم ةدراوـــلا تادارـــيإلا )1
 ،قح ريغب ةعوفدملا

ةلودلا حلاصم نيب تالزانتلا نم ةيتأتملا تاداريإلا )2
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةزجنملا تامدخلاو كالمألا نعو

تايلمعلا ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ّنيبت:1٤ ةّداملا
.رييستلا يف ةنورملاب ةرربم ةصاخ تالاجم  يف لخدت يتلا

.تائيه وأ تامدخب سيلو تايلمعب تاباسحلا هذه قلعتتو

نــم ةــيــلاملا تاداــمــتــعالــل ةــكرــح يأب ماــيــقــلا نــكـــمـــي ال
ةـيـلاملا تاداـمـتـعالا ةدـئاـفـل ةـيـمـيـيـقـتــلا ةــيــلاملا تاداــمــتــعالا
تاــــقــــفــــنــــب ةــــقـــــلـــــعـــــتملا تاداـــــمـــــتـــــعالا اـــــهـــــيـــــف امب ةـــــيرصحلا
.نيمدختسملا

وأ ليوــــــــــحت وأ لقن ةيلمع لك غلــــــبم لّجــــــــــسي نأ بــــــــجي
ةيلاملا تادامتعالا دودح يف ةيلاملا تادامتعالل ىرخأ ةكرح
.ةيلاملا نوناق يف ةددحملا

لخاد ةيلاملا تادامتعالا ةكرح تايفيكو طورش دّدحت
سفـــن لـــخاد رـــخآ ىلإ يعرـــف جماـــنرـــب نـــمو يعرـــف جماــــنرــــب
جمانرب وأ جمانرب لخاد باوبألا فلتخم نيبو جمانربلا

قــيرــط نــع ،ذــيــفــنــتــلا زــيــح اـــهـــعضو تاـــيـــفـــيـــك اذـــكو يعرـــف
.ميظنتلا

ةمزاللا ةيلاملا تاداـــمـتعالا ريرـــــــــبت بـــــــجي:٥٣ ةّداملا
.ةيلك ةفصبو ةنس لك ةلودلا تاقفن ةيطغتل

لوخت ال ،نوناقلا اذه نم63 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
يف قحلا ،ةيلام ةنس ناونعب ةحوتفملا ةيلاملا تادامتعالا
.ةيلاوملا ةيلاملا ةنسلا يف اهنايرس ةيرارمتسا

عفدلا تادامتعا ذيفنت يف رارمتسالا نكمي:6٣ ةّداملا
ةيلاوملا ةنسلا لالخ ،ةنسلا ةياهن يف جمانرب يف ةرفوتملا

ةرّربمو ةيئانثتسا تالاح يف كلذو جمانربلا سفن يفو
قـــيرـــط نـــع ةددحملا تاـــيـــفـــيـــكـــلاو طورشلا بسح ،اـــنوـــناــــق
ةرتفلا ءاضقنا لبق ذيفنتلا اذه متي نأ بجيو .ميظنتلا
ةنسلا نم يفناج13 خيرات اهتدم ىدعتت ال يتلا ةيليمكتلا
ّالإ ةرتفلا هذه ينعت الو ،ةينازيملا ذيفنت ةنسل ةيلاوملا
.ةينازيملل يبساحملا ذيفنتلا

باــب يف ةرــفوــتملا عــفدــلا تاداــمــتــعا لــقــنـــت نأ نـــكـــمـــي
دـحـب جماـنرــبــلا سفــن ىلإ ،اــم جماــنرــبــل راــمــثــتسالا تاــقــفــن
متيو .يلوألا دامتعالا نم )%٥( ةئاملا يف ةسمخ هردق ىصقأ
عاطقلا ريزو هذخّتي كرتشم يرازو رارق قيرط نع لقنلا
ةرـــتـــفـــلا ةـــياـــهـــن لـــبـــق ةـــيـــلاملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلاو ينـــعملا
ىلإ اهلقن مت يتلا غلابملا فاضتو .هالعأ ةروكذملا ةيليمكتلا
.ةيلاملا نوناق بجومب ةحوتفملا عفدلا تادامتعا

دــــــيدمت ،لاوــــــحألا نــــــم لاــــــح ّيأ يف ،ببستــــــي ّالأ بجـــــــي
يف عـفدـلا تاداـمـتـعا لـقـنو ةـيـلـيــمــكــتــلا ةرــتــفــلا ىلإ ذــيــفــنــتــلا

.ةيلاملاو ةيتاينازيملا تانزاوتلا روهدت

يئزج وأ يلك ليومتل ءوجللا ةلودلل نكمي:7٣ ةّداملا
ةكارش وأ يدقاعت راطإ يف ،يمومعلا رامثتسالا تايلمعل
عــم ،صاخلا وأ ماــعــلا نوــناــقـــلـــل عضاـــخ يوـــنـــعـــم صخش عـــم
جمارب اذكو ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإ اميس ال ،ةاعارم
.ةررقملا ينعملا عاطقلا
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وأ ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا حتف متي:٢٤ ةّداملا
 .ةيلاملا نوناق بجومب اهقلغ

 : ةيتآلا تائفلا ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا لمشتو

،ةيراجتلا تاباسحلا )1

،صاخلا صيصختلا تاباسح )2

،تاقيبستلاو ضورقلا تاباسح )3

،ةيبنجألا تاموكحلا عم ةيوستلا تاباسح )٤

،مازتلالاو ةمهاسملا تاباسح )٥

.ةيدقنلا تايلمعلا تاباسح )6

صاخ باسح يف صيصختلا انوناق متي:٣٤ ةّداملا
.تاقيبستلاو ضورقلا تايلمع ىلإ ةبسنلاب ةنيزخلل

ّالإ ةنيزخلل صاخ باسحل داريإ صيصخت نكمي ال
يتلا تاءارجإلا ءانثتساب ،ةيلاملا نوناق نم مكح بجومب

تادامتعالا ةداعتسا وأ تامهاسملل ةصصخملا لاومألا مكحت
 .ةلودلل ةماعلا ةينازيملا نمض ةيلاملا

ةصاخلا تاباسحلا ىلع تايلـــــــــــــمعلا ررقــــــت:٤٤ ةّداملا
ةقبطملا طورشلا سفن نمض ذفنتو اهب صخرُيو ةنيزخلل
تاــباسح ادــع اــم ،ةــلودــلــل ةــماــعــلا ةــيــنازــيملا تاـــيـــلـــمـــع ىلع
تاــباسحو مازــتـــلالاو ةـــمـــهاسملاو تاـــقـــيـــبستـــلاو ضورـــقـــلا
.ةيدقنلا تايلمعلا

صاخ باـــــــسح يف رشاـــــبملا ديــــــقــلا عــــنـــــــمي:٥٤ ةّداملا
وأ بتاورـلا عـفد نـع ةجتاـنـلا تاـقـفــنــلــل ةــبسنــلاــب ةــنــيزــخــلــل
تاسسؤملا وأ ةـــــــلودـــــــلا ناوـــــــعأل تاضيوـــــــعـــــــتـــــــلا وأ روـــــــجألا
.ةيميلقإلا تاعامجلا وأ ةيمومعلا

ماكـــــــــــحأ ىلع ةيـــــلاـــــملا نوـــــــناق صـــــــني مل ام:6٤ ةّداملا
لقنلل ةنيزخلل صاخ باسح لك ديصر عضخي ،ةفلاخم
.ةيلاوملا ةيلاملا ةنسلا ىلإ ،باسحلا سفن ناونعب

ةيلاملا نوناق ماكحأ ةحارــــــــــص صــــــنت مل ام :7٤ ةّداملا
صيصختلا تاباسح ناونعب ،مايقلا عنمي ،كلذ فالخ ىلع
 : يتأي امب ،ةيراجتلا تاباسحلاو صاخلا

،تاقيبستلاو ضورقلا تايلمع –

،ضارتقالا تايلمع  –

،مازتلالاو ةمهاسملا تايلمع  –

.ةيدقنلا تايلمعلا  –

تادامتعاب ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا دوزت :٨٤ ةّداملا
 : ءانثتساب ،ةيرصح ةيلام

،ةيراجتلا تاباسحلا  –

،مازتلالاو ةمهاسملا تاباسح –

.ةيدقنلا تايلمعلا تاباسح  –

ثيـح نم ،ةيراــــــــــــــــجـــتلا تاباســــــــحلا نّيبـــــــت:٩٤ ةّداملا
صخت تايلمع ذيفنتب ةقلعتملا غلابملا ،تاقفنلاو تاداريإلا

ةـــفصب ،اـــهـــب موـــقـــت يراجت وأ يعاـــنص عـــباـــط تاذ تاـــطاشن
عـــتـــمـــتـــت ال يتـــلا ةــــلودــــلــــل ةــــيــــموــــمــــعــــلا حــــلاصملا ،ةــــيوــــناــــث
.ةيونعملا ةيصخشلاب

اعباط ةيراـــــجتلا تاباــــسحلا تاقـــــفن تارــيدقت يستكت
نكمي يذلا غلبملا ،ايونس ،ةيلاملا نوناق ددحيو .ايمييقت

رثكأ ةينعملا تايلمعلاب ةطبترملا تاقفنلا عفد هدودح يف
تاباسحلا عيمج ناونعب كلذو ،العف ةبستكملا غلابملا نم
.ةيراجتلا

دعاوقلا قفو يراجت باسح لكل ةيونسلا جئاتنلا دعت
.يلاملا يبساحملا ماظنلل ةماعلا

تايلمعلا صاخلا صيصختلا تاباسح ّنيبت :0٥ ةّداملا
ةصاخلا دراوملا ةطساوب ،ةيلاملا نوناق يف مكح رثإ ةلّومملا
.ةينعملا تاقفنلاب ةرشابم ةقالع تاذ اهتعيبطب نوكت يتلا

صيصخـــت باسحل ةصاخلا دراوملا لـــمـــكـــت نأ نـــكــــمــــي
يف ةلودلل ةماعلا ةينازيملا يف لجسم صيصختب صاخ
لالخ ةلصحملا دراوملا غلبم نم )%٠1( ةئاملاب ةرشع دودح
.ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا

.ةرازوب صاخ صيصخت باسح لك طبري

جمانرب عوضوم صاخلا صيصختلا تاباسح نوكت
لكل احضوم ،نيينعملا فرصلاب نيرمآلا فرط نم ّدعي لمع
.اهقيقحت لاجآ اذكو ةوجرملا فادهألا ،باسح

تاــــباسح اذــــكو صاخلا صيصخـــــتـــــلا تاـــــباسح دّوزـــــت
ةصصخـم تاداـمـتـعاـب ،اـهاوس نود تاــقــيــبستــلاو ضورــقــلا

.ةيعرفلا جماربلا بسح

زاهج عضو ىلإ صاخلا صيصختلا تاباسح يدؤت
ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب يميظنت
  : يتأي امب حمسي  ،نيينعملا فرصلاب نيرمآلاو

،تاقفنلاو تاداريإلا ةنّودم ءاشنإ –

نم تاباسحلا هذه مييقتو ةعباتملا تايفيك ديدحت –
.ةلمتحملا ةيلمعلا ةقيرطلاو نيلخدتملا فيرعت لالخ

ةـلودـلـل ةـماـعـلا ةـيـنازـيملا تاصيصخـت لـيــجست دّدــحــي
نوـــناـــق قـــيرـــط نـــع ،صاخلا صيصخـــتــــلا تاــــباسح حــــلاصل
.ةيلاملا

باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي نأ نكمي ،هّنأ ريغ
نــــع ةجتاــــن ةدــــئاز مــــيــــق ءاوــــيإ هــــنأش نــــم صاـــــخ صيصخـــــت
تارـــيدـــقـــت نـــم ىلعأ تاـــقورحملا ةـــياـــبـــج تادارـــيإ ىوـــتسم
يف باسحلا اذه دراوم لامعتسا رصتقيو .ةيلاملا نوناق
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،ليصحتلا مدع ةلاح يف ،وأ يروف ليصحت ررقم اّمإ –
،رهشأ )6( ةتس هاصقأ لجأ يف اهيف عرشي ةيلعف تاعباتم

،ةلودج ةداعإ ررقم اّمإو  –

مكح عوضوم نوكت ةلمتحم ةراسخ ةنياعم اّمإو –
ةنسلا ةجيتن يف ةديقم نوكتو ةيلاملا نوناق يف صاخ
 .نوناقلا اذه نم68 ةداملا طورش قفو ةيلاملا

نمض تاداريإك دعب اميف ةادؤملا تاعاجرتسالا لجست
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

تاموكـــــحلا عم ةيوســــــــــتلا تاباــــــــسح ّنيـــبت :٥٥ ةّداملا
،ةيلودلا تايقافتالل اقيبطت ةزجنملا تايلمعلا ،ةيبنجألا
 .انوناق اهيلع قداصملاو قفاوملا

قـــيرـــط نـــع اـــيوــــنس هــــب صخرملا فوشكملا يستــــكــــي
.ايرصح اعباط ،باسح لكل ،ةيلاملا نوناق

،مازتلالاو ةمهاــــسملا تاباــــــــــسح صصــــــــخت:6٥ ةّداملا
ةجتانلا ةيمومعلا تاسسؤملا نع ةرداصلا مهسألا ليجستل
يتــلا ةــنــيزخلا تاــقــحــتسم لــيوحتو دــيــحوــت تاـــيـــلـــمـــع نـــع

باتتكالا تايلمع اذكو ،ةيمومعلا تاسسؤملا نع اهزوحت
ةـــيـــمـــهاستـــلا تادـــنسلا ءارش ةداـــعإو لزاـــنـــتـــلاو دــــيدستــــلاو
.تامازتلالاو

تاداريإ ،ةيدقنلا تايلمعلا تاباسح نّيبت:7٥ ةّداملا
ةـقـلـعـتملا تاـمـيـيـقـتـلا يستـكـتو .يدـقــن عــباــط تاذ تاــقــفــنو
هذهل ةبسنلاب ،اينايب اعباط تاقفنلا تاريدقتو تاداريإلاب
.تاباسحلا نم ةئفلا

فالخ ىلع ةيلاملا نوناق ماكحأ صنت مل ام:٨٥ ةّداملا
ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ربع ةذفنملا تايلمعلا متت ،كلذ
ةنيزخلا ةقلح ربع ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا ةدئافل
ةـيــبساحملاو ةــيــتاــيــنازــيملا تاءارــجإلاو دــعاوــقــلــل اــقــيــبــطــت
.لاجملا اذه يف ةررقملا

ثلاثلا لصفلا
اهؤابعأو ةنيزخـلا دراوم

نع اهؤابعأو ةلودلا ةنيزخ دراوم جتنت:٩٥ ةّداملا
 : ةيتآلا تايلمعلا

 ،ةلودلل ةيلاملا تارفوتملا فيظوت )أ

،تاضارتقالا ديدستو ليوحتو رادصإ )ب

ىدل نيبتتكملا لبق نم ةعدوملا لاومألا رييست  )ج
،ةنيزخلا

،اــهـــتـــعـــيـــبـــط تناـــك اـــمـــهـــم ،تادـــنسلا ضبـــقو مصخ )د
.ةلودلا حلاصل ةرداصلا

هلّدعم دّدحي يذلا ماخلا يلخادلا جتانلا نم ةيوئام ةبسن دودح
.ةيلاملا نوناق بجومب

ةنسلا ةياــــــهن دـــــنع نياـــــعملا قراـــــفلا نوكــــــي:1٥ ةّداملا
،صاخ صيصخت باسح يف تاقفنلاو تاداريإلا نيب ةيلاملا

.ةيلاتلا ةيلاملا ةنسلل باسحلا سفن ناونعب لقن عوضوم

قوـــفـــت تادارـــيإلا ّنأ ،ةـــيراجلا ةـــنسلا لالـــخ ،نـــّيـــبـــت اذإ
اذه دودح يف تادامتعالا غلبم عفر نكمي هّنإف ،تامييقتلا
فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب تادارـــيإلا نــــم ضئاــــفــــلا

.ةيلاملاب

نوناق بجومب صاخلا صيصختلا تاباسح قلغ متي
مل ام ،ةلودلل ةماعلا ةينازيملا يف اهديصر لجسيو .ةيلاملا

.كلذ فالخ ىلع ةيلاملا نوناق ماكحأ صنت

حنم تايلمع تاقيبستلا تاباسح ددـــــــحت:٢٥ ةّداملا
 .اهحنمب ةنيزخلل صخري يتلا اهعاجرتسا وأ تاقيبستلا

فنص وأ نيدم لكل زّيمم تاقيبست باسح حتف بجي
 .نينيدملا نم

ةــنــيزخلا فرــط نـــم ةـــحوـــنـــمملا تاـــقـــيـــبستـــلا ىـــفـــعـــت
صنت مل ام ،دئاوفلا نم ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلل
يف اهعاجرتسا بجيو .كلذ فالخ ىلع ةيلاملا نوناق ماكحأ
ليوحت بجي ،لجألا اذه زواجت دنعو .ناتنس هاصقأ لجأ
عوجرلاب دّدحم ةدئاف ةبسن قيبطت عم ضرق ىلإ قيبستلا
تاذ ةنيزخلا تادنس وأ ةيفرصملا تادنسلا ةدئاف ةبسن ىلإ
.برقألا قاقحتسالا تاذ ،كلذ بايغ يف وأ قاقحتسالا سفن

ةحونمملا ضورقلا ضرقلا تاباسح نيبت:٣٥ ةّداملا
 : ةلودلا فرط نم

،ةديدج ةيلمع ناونعب امإ  –

.تاقيبستلا ليوحت ناونعب امإو –

ةجتنم ةنيزخلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا نوكت
.كلذ فالخ ىلع ةيلاملا نوناق ماكحأ صنت مل ام ،دئاوفلل

يف ةلجسملا تاقيبستلاو ضورقلا حنمت :٤٥ ةّداملا
،نوناقلا اذه نم3٥و2٥ نيتداملا يف ةروكذملا تاباسحلا
اذه نم2٥ ةداملا نم3 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم .ةددحم ةرتفل
ةــبــــــــــسن تاــقــيــبــــــــستـــلاو ضورــــــقـــلا هذـــهـــل ددـــــــحتو ،نوـــناـــقـــلا

وأ ةيفرصملا تادنسلا ةدئاف ةبسن نم ىندأ نوكت ال ةدئاـف
،كلذ بايغ يف وأ قاقحتسالا سفن تاذ ةنيزخلا تادنس
ّالإ مكحلا اذه ةفلاخم نكمي الو .برقألا قاقحتسالا تاذ

.ةيلاملا نوناق بجومب

غلبم ،بسانملا باسحلا ةدئافل تاداريإلا نمض جردي
.لامسأرب تاقيبستلاو ضورقلا كالتها

ددحملا خيراتلا يف هب ءافولا متي مل قاقحتسا لجأ لك
 : عوضوم ،نيدملا ةيعضو بسح ،نوكي نأ بجي
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ةداملا يف اهيلع صوصنملا تايلمعلا ذفنت:06 ةّداملا
 : ةيتآلا ماكحألل اقفو نوناقلا اذه نم9٥

اــقــفو ةــلودــلــل ةــيــلاملا تارــفوــتملا فــيــظوــت مـــتـــي –1
نوناق اهحنمي يتلا ةصاخلا وأ ةماعلا ةيونسلا صخرلل
،ةنسلل ةيلاملا

صوصنملا نيبتتكملل فوشكم يأ حنم نكمي ال –2
 ،نوناقلا اذه نم9٥ ةداملا نم )ج ةطقنلا يف مهيلع

صخرلل اقفو ضورقلا رييستو ليوحتو رادصإ متي –3
ةـيـلاملا نوـناـق اـهـحــنــمــي يتــلا ةصاخلا وأ ةــماــعــلا ةــيوــنسلا
 .ةنسلل

 : يتأي امب مايقلا نكمي ،راطإلا اذه يفو

ضورــــــق لــــــكش يف ،ةــــــلودــــــلا ضارــــــتــــــقا تاــــــيــــــلــــــمـــــــع –
طسوتملاو ريصقلا ىدملا تاذ تادنس رادصإو ،تاقيبستو
ءابعأ لك ةيطغتل يرابجإلا لكشلا كلذ يف امب ،ليوطلاو
،ةنيزخلا

وأ ليوحتلا ةداعإ وأ يمومعلا نيّدلا ليوحت تايلمع  –
.الماك هعفد قحتسملا ةنيزخلا نيد ديحوت

نم لاومألا بحــــــــسو عاديإ تاـــــيلمع ذّفـــــنت:16 ةّداملا
نم ةيلمع لك ىلع ةقبطملا ماكحألل اقبط ةيمومعلا ةنيزخلا

.ةيمومعلا ةبساحملا دعاوقلو ،تايلمعلا هذه

تائيهلا فانــــــصأ ةــــيلاـــــملا نوـــــــناق ددــــــحي :٢6 ةّداملا
اهتارفوتم عاديإ اهيلع نّيعتي يتلا ةيمومعلا تاسسؤملاو
.ةنيزخلا ىدل ايئزج وأ ايلك ةيلاملا

هذه ةدئاف عفد طورش اضيأ ةيلاملا نوناق ددحيو
.اهدرو تاعاديإلا

تاباسحلا ريـــــــــسو حــــــــــتف طورــــــــــش ددــــــــــحت:٣6 ةّداملا
،اهيدل نيبتتكملا ةدئافل ةنيزخلا فرط نم ةحوتفملا ةيراجلا

.ميظنتلا قيرط نع

اهردصت يتلا ضارتــــــــــقالا تادنـــــــــــس نّودــــــت:٤6 ةّداملا
نأ الو يئابج ءافعإ يأ لمحت نأ نكمي الو ،رانيدلاب ةلودلا

ماكحأ صنت مل ام ،ةيمومع ةقفن عفدل ةليسوك لمعتست
.كلذ فالخ ىلع ةحارص ةيلاملا نوناق

عبارلا لصفلا
ةلودلا تاباسح

مسقنت ةيتاينازيم ةبساحم ةلودلا كسمت :٥6 ةّداملا
تاـــقـــفـــنو تادارـــيإ ةـــبساـــحـــمو تاـــمازــــتــــلالا ةــــبساــــحــــم ىلإ
.قودنصلا ةبساحم أدبم ىلع ةمئاق ةينازيملا

،اـهـتاـيـلـمـع عـيـمجل ةـماـع ةــبساــحــم ةــلودــلا كسمت اــمــك
 .تابجاولاو قوقحلا ةنياعم أدبم ىلع ةمئاق

ليلحت ىلإ فدهت فيلاكتلل ليلحت ةبساحم ةلودلا ذفنت
.جماربلا راطإ يف اهب مزتلملا ةطشنألا فلتخم فيلاكت

ةــقداصو ةــمــظــتــنــم ةـــلودـــلا تاـــباسح نوـــكـــت نأ بجـــي
 .ةيلاملا اهتيعضوو اهتاكلتمم ةصلخم ةفصب سكعتو

،نابــــــــســــحلا يف ةيــــنازـــيـــــملا تادارـــــيإ ذـــــــخؤت:66 ةّداملا
لبق نم ،اهليصحت اهلالخ مت يتلا ةنسلا ةينازيم ناونعب
.يمومعلا بساحملا

تاقفن ناونعب نابسحلا يف ةينازيملا تاقفن ذخؤتو
لـــبـــق نـــم ،اـــهـــعـــفدو اـــهـــب مازـــتـــلالا مت يتـــلا ةـــنسلا ةـــيـــنازـــيـــم
نم تاقفنلا عيمج مسحت نأ بجيو .نيينعملا نيبساحملا
.نيّدلا ءوشن خيرات نكي امهم ةينعملا ةنسلل تادامتعالا

ةرتف لالخ ةينازيملا تاقفنو تاداريإ باستحا نكمي
نم63 ةداملا يف اهتدم تددح يتلا ةيندملا ةنسلل ةيفاضإ

.نوناقلا اذه

تاباسح يف ةديقملا ةينازيملا تاقفنو تاداريإ لجست
ءاهتنا خيرات دنع ةيئاهنلا تاباسحلا نمض تقؤملا مسحلا
تاــيــلـــمـــع لـــيصفـــت درـــيو .ىصقأ لـــجأك ،ةـــيـــفاضإلا ةرـــتـــفـــلا
باسحلل ،ةيئانثتسا ةفصب اهدانسإ متي مل يتلا تاداريإلا
صوصنملا ةيلاملا ةنسلا باسح يف ،خيراتلا اذه يف يئاهنلا

 .نوناقلا اذه نم68 ةداملا يف هيلع

صوصنملا ةينازيملا تاقفنو تاداريإ ديقت :76 ةّداملا
ديقتو .ةيتاينازيملا تاباسحلا يف نوناقلا اذه يف اهيلع
.ةيلمع لك بسح ةنيزخلا تاباسح يف ةنيزخلا ءابعأو دراوم

نوفلكملا نويمومعلا نوبساحملا رهسي :٨6 ةّداملا
تاءارــــجإلاو دــــعاوــــقــــلا مارــــتــــحا ىلع ةــــلودــــلا تاـــــباسح كسمب

قـــلـــعـــتملا عـــيرشتـــلاو نوـــناـــقـــلا اذــــه يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملا
.ةيمومعلا ةبساحملاب

 ثلاثلا بابـلا

ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحـت

اهيلع ةقداصملاو اهميدقتو

لوألا لصفلا

ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحـت

اهتينبو اهميدقتو اهعاديإو

لوألا عرفلا

اهميدقتو ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحـت

ةطلس تحت ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا موقي:٩6 ةّداملا
متي يتلا ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحتب ،لوألا ريزولا

.ءارزولا سلجم يف اهضرع
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ليصحت تايفيكو ةبسنو ءاعوب ةقلعتملا ماكحألا –3
ماكحألا هذه رثؤتّ الأ بجيو .اهتعيبط تناك امهم تاعاضخإلا

،نوناقلا اذه نم3 ةداملا يف فّرعملا يتاينازيملا نزاوتلا ىلع

ذـيـفـنـتو ةـيـموـمـعـلا ةـبساحملاــب قــلــعــتــي مــكــح لــك –٤
.ةيمومعلا تاقفنلاو تاداريإلا ةباقرو

 : ةيتآلا لوادجلا عبارلا ءزجلا نمضتي

داريإ ىلإ ةمسقم تاداريإلاب قلعتيو ”أ“ لودجلا –1
،داريإب

ةنسلل ةحوتفملا تادامتعالاب قلعتيو ”ب“ لودجلا  –2
بسحو ةــــيــــموــــمــــع ةسسؤم وأ ةرازو لـــــك بسح ةـــــعزوملاو
مازـــــتـــــلالا صخر نـــــّيـــــبــــــيو ،صيصخــــــتــــــلا بسحو جمارــــــبــــــلا

،ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو

ةصاخلا تاـــباسحلا ةــــمــــئاــــق نــــّيــــبــــيو ”ج“ لودجلا –3
،فنص لك بسح ،اهاوتحمو ةنيزخلل

ةـــيـــتاـــيـــنازـــيملا تاـــنزاوـــتـــلا نـــّيــــبــــيو ”د“ لودجلا –٤
،ةيداصتقالاو ةيلاملاو

تاعاضخإلاو بئارضلا ةمئاق نيبيو "ـه”لودجلا  –٥
ةيميلقإلا تاعامجللو ةلودلل ةصـصخملا ،اهلصاوحو ىرخألا

نع ةريخألا هذهل ةرشابم ريغ ةقيرطب ةصصخملا كلت اذكو
،نوناقلا اذه نم31 ةداملا يف اهيلإ راشملا تائيهلا قيرط

،ةيئابجلا هبش موسرلاب قلعتيو ”و“ لودجلا  –6

ريغ ةيرابجإلا تاعاطتقالاب قلعتيو ”ز“ لودجلا –٧
،يعامتجالا نامضلا تائيه ليومتل ةهجوملا ةيئابجلا

.ةيئابجلا تاقفنلا تاريدقت نّيبيو ”ح“ لودجلا  –8

ثلاثلا عرفلا

اهاوتحمو ةيحيحصتلا ةيلاملا نيناوق عيراشم عاديإ

ةيحيحصتلا ةيلاملا نيناوق عيراشم عدوت :٤7 ةّداملا
ةيلاملا نوناق ءازجأ سفن نمضتت نأ نكميو ةنسلا لالخ
.ةنسلل

يناثلا لصفلا

ةيلاملا نوناق عورشمب ةقفرملا قئاثولا

ةنسلل ةيلاملا نوـــناـــــــق عورـــــــــشــــم قـــــــــفرـــــــــي:٥7 ةّداملا
 : يتأي امب

ةــــــيداصتــــــقالا قاــــــفآلاو ةــــــيــــــعضوـــــــلا نـــــــع رـــــــيرـــــــقـــــــت )1
ىلع زرــبــيو طسوـــتملا ىدملا ىلع ةـــيـــلاملاو ةـــيـــعاـــمـــتـــجالاو
،ةيريدقتلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تانزاوتلا صوصخلا

ءابعأو دراوم عومجم ةيلاملا نيناوق مدقت:07 ةّداملا

لالـــخ نـــم ةـــحارصلا هذـــه مـــيـــقـــتو ،ةــــحــــيرص ةــــفصب ةــــلودــــلا

 .اهنع جتنت نأ نكمي يتلا تاريدقتلاو ةرفوتملا تامولعملا

يناثلا عرفلا

هتينبو ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم عاديإ

ىدل ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم عدوي:17 ةّداملا

،ربوتكأ٧ خــــيراــــت يف ينــــطوــــلا يبــــعشلا سلــــجملا بتــــكـــــم

.ةينعملا ةيلاملا ةنسلا قبست يتلا ةنسلا نم ،دح ىصقأك

ماـــكـــحألا ،ةـــحـــيرص ةـــغـــيص يف ،لواــــنــــتــــت اداوــــم مضيو

.ةلدعملا وأ ةديدجلا ةينوناقلا

ةياهن لبق ناملربلا مامأ ةموكحلا ضرعت:٢7 ةّداملا

عورشم دادـــعإ راــــطإ يف ،ةــــيــــلاملا ةــــنسلا نــــم لوألا يثالــــثــــلا

داصتقالا ةيعضو روطت لوح اريرقت ،ةنسلل ةيلاملا نوناق

 : ىلع يوتحي ،ةيمومعلا ةيلاملا هيجوت لوحو ينطولا

ةيداصتقالا اهتسايسل ىربكلا تاهيجوتلا ضرع –

،ةيتاينازيملاو

.ةلودلا ءابعأو دراومل طسوتملا ىدملا ىلع مييقت –

سلجملا يف ةشقانم لحم ريرقتلا اذه نوكي نأ نكمي

.ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا

ةنسـلل ةيلاــــــملا نوــــناق عورـــــــــشم نــــمـــــضــــــتي:٣7 ةّداملا

 : ةنيابتم ءازجأ )٤( ةعبرأ

صيخرتلاب ةقلعتملا ماكحألا ىلع لوألا ءزجلا يوتحي

اذــكو ،اــهصيصخــتو ةــيــموــمــعــلا دراوملا لــيصحــتــل يوـــنسلا

نأ اهنأش نم يتلا ةلودلا فرط نم ةعقوتملا دراوملا غلبم

.ةلودلل ةيلاملاو ةيتاينازيملا تايلمعلا ةيطغتب حمست

 : يناثلا ءزجلا ددحيو

ةرازو لــك بسح ،ةــماــعــلا ةــيــنازـــيـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب –1

 ،عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر غلبم ،ةيمومع ةسسؤمو

صخر ءاضتــقالا دــنــعو ،عـــفدـــلا تاداـــمـــتـــعا غـــلـــبـــم –2

،صاخلا صيصختلا تاباسح نم باسح لكل مازتلالا

.ةيراجتلا تاباسحلا ىلع قبطملا فوشكملا فقس –3

 : ثلاثلا ءزجلا نمضتيو

،اهماظن ديدحتو ةلودلا تانامض حنم ةصخر  –1

،اهماظن ديدحتو ريغلا نويدب لفكتلا ةصخر  –2
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بسح روطتلا اميس ال ،اهيف نّيبي ةيريسفت قحالم )2

،ةديدجلا ريبادتلاب ةقلعتملا كلت اهيف امب بئارضلا فنص

،ىرخألا دراوملا نع ةجتانلا لصاوحلا تاريدقت ةماع ةفصبو

 : يتأي امب قلعتت ماجحأ ةثالث يف ةعمجم قئاثو )3

،ةلودلا ةينازيم عورشم:1 مجحلا )أ

طيطختلاو تايولوألا نع ريرقت :٢ مجحلا )ب

فـــلـــكـــم ةـــيـــموـــمـــع ةسسؤم لوؤسم لــــكو رــــيزو لــــك هدــــعــــي

،ةيزكرملا ةرادإلا بسح ةعزوملا جماربلا ةظفحم رييستب

تاـــــئيـــــهـــــلا بسح اذــــــكو ةزــــــكرــــــمملا رــــــيــــــغ حــــــلاصملا بسح

فلكت امدنع ةيميلقإلا تائيهلاو ةياصولا تحت ةيمومعلا

لك نمضتيو .هنم ءزج وأ جمانربلا لك ذيفنتب تائيهلا هذه

باوبألا بسحب عيزوتلا اميس ال، جماربلا هذه نم جمانرب

اذـــكو ةرـــظـــتـــنملا جئاـــتــــنــــلاو ةددحملا فادــــهألاو تاــــقــــفــــنــــلــــل

،ىربكلا عيراشملا ةمئاقل اميس ال ةراشالا عم ،اهمييقت

.ةلودلا ةينازيمل يميلقإلا عيزوتلا:٣ مجحلا )ج

لــك بسح ةــيــنازــيــمــلــل اــقــفو قــئاــثوــلا هذــه دادـــعإ مـــتـــي

ةـيـنازـيملا يستـكـتو .جئاــتــنــلا لوــح ةروــحــمــتملاو ،جماــنرــب

.تاونسلا ددعتمو ايونس اعباط جمانربلا بسح

صخرـــب ةـــقـــلـــعـــتملا تاداـــمـــتـــعالا قاـــقـــحـــتسا لودــــج )٤

،مازتلالا

ىلع زربت ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلل ةلماك ةمئاق )٥

تاـباسحل ةـعـقوــتملا تاــقــفــنــلاو تادارــيإلا غــلــبــم صوصخلا

،صاخلا صيصختلا

تاريغتلا رربيو هتاروطت هيف نّيبي دادعّتلا لودج )6

.ميظنتلا قيرط نع ةددحم تايفيك بسح دعيو ،ةيونسلا

ةظفاحملاب ةطبترملا تامولعملاو تانايبلا ميدقت متي

قئاثو يف ،ينطولا عافدلابو ةلودلل ةيسيئرلا حلاصملا ىلع

ةاـــــعارـــــم عـــــم اـــــهرشن مــــــتــــــي نأ بجــــــيو ،مــــــئالــــــم لــــــكش ىلع

.اهتيساسح

يحيحصتلا ةيلاملا نوناق عورشم قفري :67 ةّداملا

 : يتأي امـب

نوــناــق يف ةــجردملا تالــيدــعــتــلــل يرــيسفــت رــيرـــقـــت )1

،ةنسلل ةيلاملا

ةــيرورض تاــموــلــعــم ميدــقــت اــهــنأش نــم ةـــقـــيـــثو يأ )2

.ةديفمو

ثلاثلا لصفلا

ةيلاملا نيناوق ىلع ةقداصملا

ةلودلل ةماـــعلا ةينازيــــــملا تادارــــــــيإ نوـــــكـــــــت:77 ةّداملا
 .يلامجإ تيوصت عوضوم

كلـت اـهـيـف امب اـهـتـعـيـبــط تناــك اــمــهــم تاــقــفــنــلا نوــكــت
تيوصت عوضوـم ةـنـيزـخــلــل ةصاخلا تاــباسحلاــب ةــقــلــعــتملا
.يلامجإ

ىلع ةقداصملا خيرات ناك اذإ ام ةلاح يف:٨7 ةّداملا
لوـلـحـب هـماـكـحأ قــيــبــطــتــب حــمسي ال ةــنسلــل ةــيــلاملا نوــناــق
 : ةينعملا ةنسلا نم يفناج لوأ خيرات

ةماعلا ةينازيملا تاقفنو تاداريإ ذيفنت رمتسي –1
 : ةيتآلا طورشلا بسح ةتقؤم ةفصب ةلودلل

تاـــيـــفـــيـــكو بسنـــل اـــقـــفو ،تادارـــيإلل ةـــبسنـــلاــــب )أ
،قباسلا ةيلاملا نوناقل اقيبطت ،ةيراسلا ليصحتلا

ريس تاقفنو نيـمدختسملا تاقفنل ةبسنلاب )ب
دودح يف ،ليوحتلا تاقفنو ةلودلا نويد ءابعأو حلاصملا

)3( ةثالث اهاصقأ ةدم لالخو ايرهش ،رشع ينثا نم ءزج
ةنسلا ناونعب ةحوتفملا ةيلاملا تادامتعالا غلبم نم ،رهشأ
،ةقباسلا ةيلاملا

تايلمعلا تاقفنو رامثتسالا تاقفنل ةبسنلاب )ج
بسح ةحوتفملا ةيلاملا تادامتعالا عبر دودح يف ،ةيلاملا

يف اهعيزوت مت امك فرصلاب رمآ لك بسحو ةرازو لك
.ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا

اقفو ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ذيفنت رمتسي –2
ةـيادـب لـبـق اـهـمـكحت يتـلا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا ماـكــحألل
.ةديدجلا ةيلاملا ةنسلا

عبارلا بابلا

ةيلاملا نيناوق ذيفنت

تادامتعالا ذيـــــفـــنــت ةدــــــحو وــــــه جـــــمانرـــــــبلا:٩7 ةّداملا
.ةيلاملا

توصملا ةـيـلاملا تاداـمـتـعالــل لصفملا عــيزوــتــلا مــتــي
اذه متيو .ةيلاملا نوناق رودص روف ،موسرم بجومب ،اهيلع
جمانربلا بسح ةيمومعلا ةسسؤملا وأ ةرازولا بسح عيزوتلا

صيصخــتــلا بسحو ،باوــبألا بسحو يعرــفــلا جماــنرــبـــلاو
 .ةصصخملا ريغ تادامتعالل ةبسنلاب

يرــيسم ةدــئاــفــل ةــيــلاملا تاداـــمـــتـــعالا هذـــه عضو مـــتـــي
 : نع نيلوؤسملا جماربلا
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اياضق اميس ال ،معد لجأ نم ةيمومعلا ةبهلا بلطت يتلا
وأ ةيفاقث وأ ةيوبرت وأ ةيملع وأ ةيعامتجا وأ ةيناسنإ

.ةيضاير

دراوملا هذه صيصخت طورش ةيلاملا نوناق ددحي
.اهتباقرو

ىلإ ةلودلا ةينازيم ذيفنت تايلمع عضخت:٥٨ ةّداملا
طورشلا بسح ةــيــناملرــبــلاو ةــيــئاضقــلاو ةــيرادإلا ةـــباـــقرـــلا
ةيعيرشتلا ماكحألاو نوناقلا اذهو روتسدلا اهددحي يتلا

.ةصاخلا ةيميظنتلاو

 سماخلا بابلا

ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا

ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا نياعي:6٨ ةّداملا
تاقفنلاو اهضبق مت يتلا تاداريإلل يئاهنلا غلبملا طبضيو
.ةنس لالخ اهذيفنت مت يتلا

باسح ةـــيـــنازـــيملا ةـــيوست نـــمضتملا نوـــناـــقـــلا مدــــقــــي
 : نمضتي يذلا ،ةيلاملا ةنسلا

نيب يفاصلا قرفلا نع جتانلا زجعلا وأ ضئافلا )أ
،ةلودلل ةماعلا ةينازيملا تاقفنو تاداريإ

تايلمع ذيفنت يف ةلجسملا رئاسخلاو حابرألا )ب
،ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا

رييست ىلع بترتت دق يتلا رئاسخلاو حابرألا )ج
.ةنيزخلا تايلمع

غــلــبملا ةــيــنازــيملا ةــيوست نــمضتملا نوــناــقــلا طـــبضي
قيقحت يف تمهاس يتلا ةنيزخلا ءابعأو دراومل يئاهنلا
.ليومت لودج يف مدقملا ،ةقفاوملا ةنسلل يلاملا نزاوتلا

ىلع ةــــيــــنازــــيملا ةــــيوست نــــمضتملا نوــــناــــقــــلا قداصي
دراوملا ساسأ ىلع دعي يذلا ةيلاملا ةنسلا جئاتن باسح
اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ةلجسملا ءابعألاو
ةـــجـــيـــتـــن ةـــلـــيصحلا يف صصخــــي اــــمــــك .يوضعــــلا نوــــناــــقــــلا

اذــه دــعــب ةــلـــيصحلا ىلع قداصيو ةـــيـــلاملا ةـــنسلا ةـــبساـــحـــم
 .اهتاقحلم اذكو صيصختلا

ةــــــيوست نــــــمضتملا نوــــــناــــــقــــــلا ّنإف ،كلذ ىلع ةداـــــــيزو
 : ةينازيملا

بجومب اهلاخدإ مت يتلا تاليدعتلا ىلع قداصي –1
ةقلعتملا ةحوتفملا ةيلاملا تادامتعالا ىلع قيبست موسرم
،ةينعملا ةنسلاب

،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا حلاصملا  –

ةـــياصوـــلا تحت ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاـــئيـــهــــلاو تاسسؤملا –
،جمانرب نم ءزج وأ لك ذيفنتب ةفلكملا

ءزج وأ لك ذيفنتب فلكت امدنع ةيميلقإلا تائيهلا  –
.جمانرب نم

جمارـــــــبـــــــلا يرـــــــيسمو ةـــــــلودـــــــلا نيب تاـــــــقالــــــــعــــــــلا ددحت
تائيهلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا نع نيلوؤسملا
لك مهذيفنت دنع كلذو ،ةيقافتا وأ ةيدقاعت ةفصب ،ةيميلقإلا
.جمانرب نم ءزج وأ

ةداملل اقبط ددحملا عيزوتلا ليدعت نكمي ال :0٨ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ّالإ نوناقلا اذه نم9٧
.نوناقلا اذه

لــكاــيــهــلا مــيــظــنــت يف رــيـــيـــغـــت ثودـــح دـــنـــع ،هـــنأ رـــيـــغ
جمارــبــلا عــيزوــت ةــعـــجارـــم نـــكـــمـــي ،ةـــنسلا لالـــخ ةـــيـــموـــكحلا

نودب ،موسرم بجومب ،اهب ةقلعتملا ةيلاملا تادامتعالاو
يف وأ ةنسلل ةيلاملا نوناق يف ددحملا يلامجإلا غلبملا عفر
.يحيحصتلا ةيلاملا نوناق

امب ةيلوؤسملا ماظن نوناقلا بجومب ددحي:1٨ ةّداملا
ناوعألل يلاملاو يتاينازيملا طابضنالاب قلعتي ام كلذ يف

ةـــلودـــلا تاـــقـــفـــنو تادارـــيإ تاـــيــــلــــمــــع ذــــيــــفــــنــــتــــب نيفــــلــــكملا
.ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيميلقإلا تاعامجلاو

جضن طورـــش ،ميظــــنتلا قيرــــــط نع ،ددـــــــحت :٢٨ ةّداملا
تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيكو جماربلا ليجستو
تاينقتو ةبساحملا ةنّودمب ةقلعتملا بناوجلا اذكو ةيلاملا
ةــقداص ةــقــيرــطــب تاــباسحلا كسمب حــمست يتـــلا لـــيـــجستـــلا

.ةفافشو ةيفوو

تامهاسملاو تاصيصختلا ليجست متي :٣٨ ةّداملا
ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا ةدئافل ةلودلا ةينازيم يف

ءانثتساب ،ةينوناقلا اهتعيبط تناك امهم ىرخأ ةئيه لكلو
ليومتل ةهجوملاو ،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا

وأ/و ةلودلا فرط نم ةضورفملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت
ال ،ةيمومع ةمدخب مايقلا نع ةجتانلا ءابعألا ةيطغت لجأ نم

ةيتاينازيملا اهتاريدقتو اهلمع ططخم ميدقت ساسأ ىلع اميس
.ةيونسلا

  .نوناقلا بجومب مكحلا اذه ذيفنت طورش ددحت

تايعمجلا دراوـم ةصاــــــخ ماكــــــحأل عــــــضــــــخت :٤٨ ةّداملا
لكو ةيمومع ةعفنم وأ/و ةماع ةحلصم تاذ اهب فرتعملا

،ةينوناقلا اهتمظنأ تناك امهم ،ةعيبطلا سفن تاذ ىرخأ ةئيه
وأ ةيمومعلا لاومألا نم تاصيصخت نم ديفتست يتلاو
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ةـيــلاملا تاداــمــتــعالا ينــعــم جماــنرــب لــكــل ،يطــغــي –2
ةلاح نع ةجتانلا ةنياعملا تازواجتلا ةيوستل ةيرورضلا
ةيلاملا تادامتعالا يغلي امك ،انوناق ةرربملا ةرهاقلا ةوقلا

،ةلوقنملا ريغ وأ ةلمعتسملا ريغ

فوشكملا غلبم ،ينعم صاخ باسح لكل ،عفري –3
،نياعملا فوشكملا ىوتسم ىلإ صخرملا

ةلوقنملا ريغ ةصاخلا تاباسحلا ةدصرأ طبضي  –٤
،ةيلاوملا ةيلاملا ةنسلل

باسح لك يف ةلصاحلا رئاسخلاو حابرألا يفصي –٥
.صاخ

ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا لمشي نأ نكمي
ةيلام رييستل ناملربلا ةباقرو مالعإب قلعتت ًاماكحأ كلذك
ناوـــعأل ةـــيـــلوؤسملا ماـــظـــنو ةـــلودـــلا ةـــبساـــحمب اذـــكو ةـــلودـــلا
.ةيمومعلا حلاصملا

ةيوست نمضتملا نوناقلا عورشم قفري :7٨ ةّداملا
 : يتأي امب ةنس لك مدقملا ةينازيملا

تاــيــلــمــعــلا جئاــتــنــب قــلــعــتــت ةــيرـــيسفـــت قـــحالـــم )أ
تاــيــلــمــعو ةــنــيزـــخـــلـــل ةصاخلا تاـــباسحلاو ةـــيـــتاـــيـــنازـــيملا
،ةنيزخلا

ماعلا نازيملا : نمضتيو ةلودلل ماع باسح )ب
قحالملا وأ قحلملاو ةليصحلاو جئاتنلا باسحو تاباسحلل
رـيرـقــتو ةــلــيصحلا نــع ةــجراخلا ةــلودــلا تاــمازــتــلا مــيــيــقــتو
دعاوقلاو قرطلا يف تاريغتلا ،صوصخلا ىلع حضوي ضرع
،ةيلاملا ةنسلا لالخ ةقبطملا ةيبساحملا

هــلالــخ نــم حضوــت ،ةــيدودرــمـــلـــل يرازو رـــيرـــقـــت )ج
ةينازيملا يف ةلجسملا جماربلا اهيف تذفن يتلا فورظلا

اهعبتتو اهسايق متي يتلا ةعقوتملا فادهألا غولب ىدم اذكو
ةققحملا جئاتنلاو ،اهب ةطبترملا ءادألا تارشؤم لالخ نم
.ةنياعملا قراوفلاب ةقلعتملا تاريسفتلاو

ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا عورشم عاديإ متي
ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم ىدل ،هب ةقحلملا قئاثولاو
نوــناــقــلا اذــه عورشم قــلــعـــتـــيو .ةـــنسلا نـــم تشغ لوأ لـــبـــق
 .1- ةيلاملا ةنسلاب ةينازيملا ةيوست نمضتملا

ةيوست نمضتملا نوناقلا عورشم قفري:٨٨ ةّداملا
نانمضتي ةبساحملا سلجمل نيرــيرقــــتب اـــــضيأ ةــــينازــــــيملا

 :  يتأي ام

ةنسلل ةيلاملا نوناق ذيفنت جئاتنب قلعتي ريرقت .1
تمت يتـلا ةــيــلاملا تاداــمــتــعالا رــيــيستــبو ةــيــنــعملا ةــيــلاملا
،ةذفنملا جماربلا ءوض ىلع صخألاب ،اهتسارد

بسح ةــلودــلا تاــباسح قـــيدصتـــب قـــلـــعـــتـــي رـــيرـــقـــت .2
قـيدصتـلا اذـه مـعدــيو .ءاــفوــلاو قدصلاو ةــيــماــظــنــلا ئداــبملا

.ضرغلا اذهل تيرجأ يتلا تاقيقحتلا نّيبي ريرقتب

 سداسلا بابلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

نوناق لوأ32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نوكي:٩٨ ةّداملا
رّضحيو .يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقفو ذفنيو  رّضحي
اقفو32٠2 ةنسل ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلاكلذك
.يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل

نيناوق صخي اميف نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت متيس
ماكحأل ةعضاخ ىقبت يتلاو ،22٠2 ىلإ12٠2 تاونسلل ةيلاملا
روكذملاو٤891 ةنس ويلوي٧ يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا
ةيتايلمع ةلتك جاردإ قيرط نع ،جردتلا أدبم بسح ،هالعأ

يف ،يوضعلا نوناقلا اذه بجومب اهيلع صوصنم ةيفيظوو
ىلع ةـيـلاملاـب ةـفـلـكملا ناـجــلــلا مالــعإ مــتــيو .ةــيــلاــم ةــنس لــك
كلذــب ،ةـــمألا سلـــجـــمو ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا ىوـــتسم
  .اقبسم

نيناوقلا عيراشم ،يلاقتنا ساسأ ىلع ،شقانتو رّضحت
32٠2 تاوــنسلاــب ةــقــلــعـــتملا ةـــيـــنازـــيملا ةـــيوست ةـــنـــمضتملا

.2- ةيلاملا ةنسلا ىلإ عوجرلاب اهيلع قداصيو٥2٠2و٤2٠2و

ةيوست نمضتملا نوناقلا عورشم شقانيو رّضحي
ىلإ عوجرلاب ،62٠2 ةنس نم ءادتبا ،هيلع قداصيو ةينازيملا
.1-  ةيلاملا ةنسلا

رييســـــتلا مكــــــــحت يتــــلا صوــــــصــــنلا ىقـــــبـــــــت:0٩ ةّداملا
،ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملل ةيتاينازيملا تاءارجإلاو

.اهضوعت يتلا صوصنلا رشن ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس

مقر نوناقلا يف ةدراولا ماكحألا ،لوعفملا ةيراس لظت
،هالعأ روـــــكذــــــملاو٤891 ةـــنــــــــس وـــــيلوـــــي٧ يف خرؤـــــــــملا٧1-٤8
ةـيذـيـفـنـت تاـناـيـب ءاشنإ اذـكو يعاــبرــلا مداــقــتــلاــب ةــقــلــعــتملا
ةــبــيرضلاــب ةـــقـــلـــعـــتملا كلـــت رـــيـــغ تاـــقـــحـــتسملا لـــيصحـــتـــل
يف ةجردملا ريغو ،ةلودلا حلاصم ةدئافل ةثدحملا ،كالمألاو
يذــلا ةــيــلاملا نوــناــق مــكــح رودص ىــتــح كلذو ،نوــناــقـــلا اذـــه
قـــلـــعـــتملا نوـــناـــقــــلا نــــم مــــكــــح ،ءاضتــــقالا دــــنــــعو ،اــــهرــــطؤي
 .ةيمومعلا ةبساحملاب

ةديرجلا يف يوضعلا نوناـقلا اذـــــــه رشـــــــــــني:1٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

2 قفاوملا93٤1 ماع ةّجحلا يذ22 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس ربمتبس

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،زوزع باهولا دبع–

،ةنتاب ةيالو يف ،يزوزعم ىسوم–

،تسغنمات ةيالو يف ،ةنوديموب ةعمجوب–

،ةسبت ةيالو يف ،يرداوق نيساي–

،ترايت ةيالو يف ،شوتر هـللا دبع–

،وزو يزيت ةيالو يف ،صاحصح نيدلا لامج–

،ةديعس ةيالو يف ،فايضوب حلاصلا دـمحم–

،يزيليإ ةيالو يف ،ةقومح رمعم–

،يداولا ةيالو يف ،تانيرقوب يحتف–

.ةلشنخ ةيالو يف ،سانهب زيزعلا دبع–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.ةنتاب ةيالو يف يدلبلا سرحلا

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيـســـلا ماــــــــهـم ىـهـــــــــنـت ،81٠2 ةـنـــــــــــــس وـــــيـــــنوـــــــي٠1 قــــــفاوـــــــــملا

يف يدـلـبـلا سرـحــلــل اــبودــنــم هــتــفصب ،يروــمز يقاــبــلا دــبــع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةنتاب ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضــــــتي ،٨10٢ ةنـــــــس وــــــينوي01
.ةياجب ةيالو يف رصقلا ةرئاد

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دمحأ دـّيـسـلا ماـهـــم ىـهــــــــــنـت ،81٠2 ةـنــــــس وـيــــــــــنوـي٠1 قـفاوـملا

،ةــياــجــب ةـــيالو يف رصقـــلا ةرـــئادـــل اسيـــئر هـــتـــفصب ،لـــيـــلوـــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨10٢ ةـنس وـيــنوــي01
تاـعاـمجلا يمدـخــتسم نــيوــكــتــل ينــطوــلا زــكرملا
مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحـتو ةيلحملا
.ةلقروب

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيـسـلا ماــــــــهـــــم ىـهـــــــــــنـت ،81٠2 ةـنـــــــس وـــــــيــــــنوـي٠1 قــــــــفاوـملا

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨10٢ ةـنس وـيــنوــي01
ةرازوـــــب مـــــهـــــلـــــقـــــنـــــتو كالـــــمألاو صاـــــخشألا ةـــــلاــــــح
.اقباس– ةئيبلاو ةيـلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دّيسلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
كالـــمألاو صاــــخشألا ةــــلاحل ارــــيدــــم هــــتــــفصب ،شتارــــكأ يلكأ

ةينوناقلا نوؤشلاو تايرحلل ةماعلا ةيريدملا يف مهلقنتو
،اقباس– ةــئيــبــلاو ةــيـلــحـملا تاــعاــمجلاو ةــيــلــخادــلا ةرازوــب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.ةيندملا ةيامحلا حلاصمل ماعلا

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
هـللا دبع دّيسلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا
،ةــيــندملا ةــياــمحلا حــلاصمل اــماـــع اشتـــفـــم هـــتـــفصب ،نارـــقـــمأ

 .دعاقتلا ىلع هتلاحإل
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضـــــــتي ،٨10٢ ةنــــــس ويــــــنوي01
ةبيورلل ةيرادإلا  ةرــئادلل بدتنــملا يلاوـــــلا ناوـــــيد
.رئازجلا ةيالوب

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ليبن دـّيـسـلا ماـهـم ىـهــــــنـت ،81٠2 ةـنــــــس وــــيـنوـي٠1 قـــــــفاوـــــملا

ةيرادإلا  ةرئادلل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب ،رامك
.رئازجلا ةيالوب ةبيورلل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.تايالولا يف ةيلحملا ةرادإلل

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـــــــس وـيــــــنوـي٠1 قـــــــــــفاوـملا
تايالولا يف ةيلحـملا ةرادإلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

ةّيدرف ميسارم
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نــيوــكــتــل ينــطوــلا زــكرــمــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،يرداـــق يلالـــهـــل
ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحـملا تاعامجلا يمدختسم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقروب مهتامولعم

–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماــــــــع ناـــــــضــــمر٥٢ يفخرؤــــــــــــم يـــــــــــسائر موــــــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01 قفاوملا
ةيالو يف ةنيريكف ةرئاد سـيئر ىدل ماــــــــعلا بـــــتاـــــــكلا
.يقاوبلا مأ

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيمأ دـّيــســـــلا ماـــــــــهــــــم ىـهــــــــــنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

يف ةنيريكف ةرئاد سـيئر ىدل اماع ابتاك هتفصب ،يدايع
.يقاوبلا مأ ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨10٢ ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

.نيتيدلبل نيماع نيبتاك ماهم
––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةوالع دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـــــــــس وـيـــــــــنوـي٠1 قـفاوـــــــملا

ةيالوب حارج شاب ةيدلبل اماع ابتاك هتفصب ،ةويللا دبع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلا

––––––––––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـّيــــــــسـلا ماـــــــهــــــم ىـهــــــنـت ،81٠2 ةـــنــــــــــــس وــــــيــــــنوــــــي٠1 قـــــــــفاوـــــملا

،فـيـطس ةـيدـلـبـل اـماـع اـبـتاــك هــتــفصب ،يلالــيش نــيدــلا روــن
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
تاردـــخملا ةـــحـــفاـــكمل ينـــطوـــلا ناوـــيدـــلاـــب رـــيدــــم
.اهنامدإو

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيجلع  ةدـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوــــــــملا

ينطولا ناويدلاب ةماعلا ةرادإلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يوادب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل

٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨10٢ ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

.ةاضق ماهم
––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ

،يتانزلا يداو ةمكحمب ،ةغيلف دمحأ–

،ةكيرب ةمكحمب ،يريتسوم ظيفحلا دبع–

،لجيج ةمكحمب ،شوطق دـمحم–

.ةنايلم سيمخ ةمكحمب ،ليضف ىسيع–
––––––––––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـــــنوـــــي٠1 قـــــــفاوــــــــملا
: ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ

،مناغ نب دـمحم–

،يكيرب يلهس نامحرلا دبع–

،نودمح دـمحم–

.بجر رداقلا دبع–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يف خرؤم يسائر موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
ينطولا نماضتلا ةرازوب نيوكتلاو نيمدختسملا

.ةأرملا اياضقو ةرسألاو
––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةكيلم ةدـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ةرازوب نيوكتلاو نيمدختسملل ةريدم اهتفصب ،ةدوع نب
ىلع اــهــتــلاــحإل ،ةأرملا اــياضقو ةرسألاو ينــطوـــلا نـــماضتـــلا
.دعاقتلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يف خرؤم يسائر موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.تايالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نيتديسلا ماــــهـم ىـهــــــــنـت ،81٠2 ةـنــــــس وـــــيـــــنوـــــي٠1 قـــــــفاوـــــــملا
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قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةرادإلل نيريدم نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.تايالولا يف ةيلـحملا

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةيلحـملا ةرادإلل نيريدم ،مهؤامسأ

،فلشلا ةيالو يف ،شوتر هـللا دبع–

،طاوغألا ةيالو يف ،شيعي نب دواد–

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،فايضوب حلاصلا دـمحم–

،ةنتاب ةيالو يف ،يلاليش نيدلا رون–

،تسغنمات ةيالو يف ،يزع لامج–

،ةسبت ةيالو يف ،ليلوب دمحأ–

،ناسملت ةيالو يف ،يزوزعم ىسوم–

،وزو يزيت ةيالو يف ،زوزع باهولا دبع–

،فيطس ةيالو يف ،يرداوق نيساي–

،ةديعس ةيالو يف ،يليلع ىسوم–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،ميعز نب ةحيتف–

،ةلقرو ةيالو يف ،سانهب زيزعلا دبع–

،يزيليإ ةيالو يف ،كيريبم نب نامحرلا دبع–

،ةلشنخ ةيالو يف ،تانيرقوب يحتف–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ةقومح رمعم–

.ةليم ةيالو يف ،ةنوديموب ةعمجوب–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نـيرـيدـم نييـعــت نــمضتــي ،٨10٢ ةـنس وـيــنوــي01
ةيلحملا ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلل نيبدتنم
.تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ةيلحـملا ةرادإلاو ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلل نيبدتنم نيريدم
: ةيتآلا تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب

،راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جربب ،ةبود هـللا دبع وب–

،راشب ةيالو يف سابع ينبب ،يسوح هـللا دبع–

طاشـــــنلل نيرــــــيدم مهتفــــــــــصب ،مهؤاـــمــــــسأ ةـــــيــــتآلا ةداــــــسلاو
: ةيتآلا تايالولا يف نماضتلاو يعامتجالا

،راشب ةيالو يف ،يزيرح رصانلا دبع لامج–

ةفيظوب هفيلكتل ،ةفلجلا ةيالو يف ،يوافرش دـمحم–
،ىرخأ

ةفيظوب اهفيلكتل ،ةبانع ةيالو يف ،يساد ةيراتخم–
،ىرخأ

ىلع هتلاحإل ،ةنيطنسق ةيالو يف ،ةغيت نامحرلا دبع–
،دعاقتلا

ةفيظوب هفيلكتل ،سادرموب ةيالو يف ،دايص دارم–
،ىرخأ

ةـفـيـظوـب اـهـفـيـلـكـتــل ،ةــلــيــم ةــيالو يف ،حاوــق ةــيــماس–
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.لاصتالا ريزو ناويد

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةمطاف  ةدـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

اــهــفــيــلــكــتــل ،لاصتالا رــيزو ناوــيد ةسيــئر اــهــتــفصب ،دـــيرش
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01 قفاوملا
.لاصتالا ةرازوب ريدم يبئان

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يمشاه دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

هتلاحإل ،لاصتالا ةرازوب ميظنتلل ريدم بئان هتفصب ،رارم
.دعاقتلا ىلع

––––––––––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يدعسلا  دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ةرازوــب فــيشرألاو قــيــثوــتــلــل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،حاــبش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،لاصتالا
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،تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ،جرف دـمحم–

.ةلقرو ةيالو يف ترقوتب ،شريبح نب دـمحم–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةيامحلا ريدم نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.ترايت ةيالو يف ةيندملا

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
باــهوــلا دــبــع دــّيسلا نــّيــعـــي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

.ترايت ةيالو يف ةيندملا ةيامحلل اريدم ،ةيفاص
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
زكرملا ريدم نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
ةـيـلحملا تاـعاـمجلا يمدـخـتسم نـيوـكـتــل ينــطوــلا

مــــهــــتاــــموــــلــــعــــم دـــــيدجتو مـــــهـــــتاـــــيوـــــتسم نيسحـتو
.نارهوب

–––––––––––– 

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يرداق يلالهل دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

تاــعاــمجلا يمدــخــتسم نــيوــكــتــل ينــطوــلا زـــكرـــمـــلـــل ارـــيدـــم
.نارهوب مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحـملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.نارهو ةيدلبل

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةخف رموع نب دـّيـسـلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

.نارهو ةيدلبل اماع ابتاك
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.لدعلا ةرازوب

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،لابوط نيسي دـّيـسـلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

.لدعلا ةرازوب زيهجتلا ةينازيمل ريدم بئان

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
.ٍضاق نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،روعش دامع دـّيـسـلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

.ايضاق
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يف خرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
اــــــياضقو ةرسألاو ينــــــطوــــــلا نـــــــماضتـــــــلا ةرازوـــــــب
.ةأرملا

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،راكد يدهم دـّيـسـلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ينــطوــلا نــماضتــلا ةرازوــب رــيــيستــلا ةــبــقارمل رــيدــم بئاــن
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٨10٢ ةــنس وــيـــنوـــي01
.تايالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادــيسلا نـــّيـــعـــت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ةيتآلا تايالولا

،راردأ ةيالو يف ،يلاعلا دبع ىسيع–

،ةركسب ةيالو يف ،رامغز ميهاربا–

،راشب ةيالو يف ،يوافرش دـمحم–

،ةفلجلا ةيالو يف ،يرمعم دمحأ–

،لجيج ةيالو يف ،وسيع حبار–

،ةبانع ةيالو يف ،دايص دارم–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،حاوق ةيماس–

،ةيدملا ةيالو يف ،ليلاهب دـمحم–

،ركسعم ةيالو يف ،ينامحر نيدلا رون فلخا–

،ضيبلا ةيالو يف ،نموم ديعل–

،سادرموب ةيالو يف ،يساد ةيراتخم–
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،راشب ةيالو يف سابع ينبب ،لاخوب دـمحم–

.يزيليإ ةيالو يف تناجب ،هبيغيإ بيبحلا–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يف خرؤم يسائر موسرم
لاصتالا ةريدم نييعت نمضتي ،٨10٢ ةنس وينوي01
.لاصتالا ةرازوب يتاسسؤملا

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ديرش ةمطاف ةدـّيـسـلا نّيعت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

.لاصتالا ةرازوب يتاسسؤملا لاصتالل ةريدم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ّةجحلا يذ٩ يفخرؤم يسائر موسرم
ةــــــفلـــــــــــكم نيـــيــــــعت نمـــــــضــــــتي ،٨10٢ ةنـــــــــس تـــــــشغ0٢
عم تاــقالــــــعلا ةرازوـــــب صيـــــخلـــــتلاو تاـــــــساردـــــــلاب
.ناملربلا

––––––––––––

ماع ةّجحلا يذ9 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنيمأ ةدـّيـسـلا نّيعت ،81٠2 ةـنـس تشغ٠2 قـفاوـملا93٤1
تاقالعلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،خيشلا ىليل
.ناملربلا عم

،تليسمسيت ةيالو يف ،دباعلا ةديفم–

،فودنت ةيالو يف ،ةمرح مالسلا دبع–

،ةلشنخ ةيالو يف ،حاولم رصان–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،يلوص دوعسم–

،ةزابيت ةيالو يف ،شادق نب ةنيمي–

.ةيادرغ ةيالو يف ،يسنوي رضخل دـمحم–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نيريدم نييــــــــعت نـــمــــضـــــتي ،٨10٢ ةنـــــــس وــــــيــــــنوي01
ةيرادإلا تاعطاقملاب يعامتجالا طاشنلل نيبدتنم

.تايالولا يف
––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ةيرادإلا تاـــــــعطاقملاب يعاـــمتجالا طاشـــــنلل نيبدتنـــــم نيرـــــــيدم
: ةيتآلا تايالولا يف

،راردأ ةيالو يف نوميميتب ،رميح يلع–

،راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جربب ،يخاس دمحأ–

ءارآ ،تاررقم ،تارارق

ةضايرلاوبابشلاةرازو

ويلوي٥٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٢1يفخّرؤم رارق
بّكرملا ناويدل ةيداملا تالمتشملا ددحي ،٨10٢ ةنس

.يبملوألا
–––––––––––

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ّنإ

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

خّرؤملا٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون32 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خّرؤملا٧2٤-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفص2 يف

ةـيـموـمـعـلا كالــمألا رــيــيستو ةرادإ تاــيــفــيــكو طورش ددــحــي
،ةلودلل ةعباتلا ةصاخلاو

يف خّرؤملا٥٧-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥1٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر62
بكرملا ناوـــــيدـــــل يساسألا نوـــــناـــــقـــــلا لـــــيدـــــعـــــت نـــــمضتملاو
،هنم62 ةداملا اميس ال ،يّبملوألا

يف خّرؤملا٤8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
61٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا٧3٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا كرتـــــــــشملا يرازوــــــــلا رارـــــــــقلا ىضـــــــــتقمبو–
يذلا٥991 ةنس ليربأ32 قفاوـــــــملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ32
،هلكايهو يبملوألا بّكرملا بتكم ماوق طبضيو ددحي

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم62 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
63٤1 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤملا٥٧-٥1 مقر يذيفنتلا
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اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا
.يبملوألا بّكرملا ناويدل ةيداملا تالمتشملا ديدحت ىلإ رارقلا

بّكرملا ناويدل ةيداملا تالمتشملا نّوكتت :٢ ةداملا
: ةيتآلا لكايهلا نم يبملوألا

،هتاقحلمو ةيليوج٥ بعلم–

،قحلملا بعلملا–

،ةيئاملا ةضايرلا بكرم–

،سنتلا ،برضملا ةرك يدان–

،تاضايرلا ةددعتملا ةعاقلا–

،يوسنلا يضايرلا زكرملا–

،ناسح ةشرح ةعاق–

،ويام لوأ حبسم–

،يناتكلا حبسم–

،ةضاير– رئازجلا ةعاق–

.حارج شاب يف ،سنتلا ،برضملا ةرك زكرم–

،رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكـــــــحألا عيـــــــــــمج ىغـــــلت :٣ ةداملا
32 يف خّرؤملا كرتــشـــــملا يرازوـــــــلا رارـــــــــقلا ماكـــــــحأ امـــــــيس ال
ددحي يذلا٥991 ةنس ليربأ32 قفاوملا٥1٤1 ماع ةدعقلا يذ
.هلكايهو يبملوألا بكرملا بتكم ماوق طبضيو

ةيمسرلا ةدــــيرـــــــجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رــــشــنــــــي :٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥2 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ21 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس ويلوي

باطح دـمحم

ةراجتلا ةرازو

ويلوي1٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٨ يفخرؤم رارق
ماع رفص٣1 يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،٨10٢ ةنس
ةدم دّدحي يذلا710٢ ةنس ربمفون٢ قفاوملا٩٣٤1

حوـــنـــمملا يراـــجـــتـــلا لـــجسلا جرـــخـــتسم ةـــيــــحالص
.ةطشنألا ضعب ةسراممل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

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

خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش٧1 يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

93٤1 ماـــع رـــفص31 يف خرؤملا رارـــــقــــــلا ىضتــــــقمبو –
ةـيـحالص ةدــم ددــحــي يذــلا٧1٠2 ةـنس رـبـمـفوــن2 قـــفاوملا

 ،ةطشنألا ضعب ةسراممل حونمملا يراجتلا لجسلا جرختسم

: يتأي ام ررقي

ةداــــــــملا نم ىلوألا ةرقــــــــفلا ماــــــكـــــحأ لّدــــــعت : ىلوألا ةداملا
ربمفون2 قفاوملا93٤1 ماع رفص31 يف خرؤملا رارقلا نم6

يراجتلا لجسلا جرختسم ةيحالص ةّدم ددحي يذلا٧1٠2 ةنس
 : يتأي امك ،ةطشنألا ضعب ةسراممل حونمملا

يف ةلجسملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :6 ةداملا“
ةداملا يف ةروكذملا ةطـــــشنألا ةـــــــسراـــــممل يراـــــــجتلا لجــــــسلا

ربوتكأ٥1 خيرات لبق رارقلا اذه ماكحأل لاثتمالا ،هالعأ2
.81٠2 ةنس

.”......................)رييغت نودب يقابلا( .........................

ةّيمسّرلا ةديرـــــــجلا يف رارــــــقـــلا اذــــــــــه رشـــــــــني:٢ ةداملا
                                   .ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــــــــــملا93٤1 ماـــــــع ةدعـــــــقلا يذ8 يف رئازـــــــــجلاب رّرح
.81٠2 ةنس ويلوي12

بالج ديعس

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازو

ويام٣٢ قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر7يفخرؤم رارق
ةيناثلا ىدامج٣ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،٨10٢ ةنس
نمضتملاو٨10٢ ةنس رياربف٩1 قفاوملا٩٣٤1 ماع
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا93٤1 ماــــــع ناــــــضمر٧ يف خرؤـــم رارق بـجوـــــــمب
ةيناثلا ىدامج3 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،81٠2 ةنس ويام32
نييعت نمضتملاو81٠2 ةنس رياربف91 قفاوملا93٤1 ماع
ةئيبلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ

: يتأي امك ،ةددجتملا تاقاطلاو

ةــئيــبــلا ةرــيزو لــثمم ،موــلــب يجارد ةــمــقــلـــع دـــيسلا–“
،بياعلا راون ديسلل افلخ ،اسيئر ،ةددجتملا تاقاطلاو

،............................)رييغت نودب(...............................–

ةئيبلا عاطق لثمم ،موداقوب نامحرلا دبع ديسلا–
،ويوي اضر ديسلل افلخ ،اوضع ،ةددجتملا تاقاطلاو

.”.......................)رييغت نودب يقابلا(.......................–

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


