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نيناوقو ءارآ
سلــجملا ةــيروــهــمجلا سيــئر راـــطـــخإ نأ اراـــبـــتـــعاو–

ددـحـي يذـلا يوضعـلا نوـناـقـلا ةـقـباــطــم ةــبــقارمل يروــتسدــلا
،روتسدلل ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج

:عوضوملا يف

يوضعــلا نوــناــقــلا تارــيشأت صخــي اـــمـــيـــف :الوأ
:راطخإلا عوضوم

نم٨٣1 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف -1
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا
: راطخإلا

ةشقانم جلاعت روتسدلا نم831 ةداملا نأ ارابتعا–
يهو ،اهيلع ةقداصملاو نيناوقلا عيراشمل ناملربلا يتفرغ
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا اذهل ادنس لكشت كلذب
.هكرادت نّيعتي اوهس ّدعي هتاريشأت نمض اهجاردإ مدعو

ىلوألا ةرقفلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف -2
نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا نم1٤1 ةداملا نم
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

نم1٤1 ةداملا ىلإ هدانتسا يف عّرشملا نأ ارابتعا–
ىلإ ةراشإلا نود ،اـــهــــنــــم3و2 نيترــقــفــلا صصخ روــتسدـــلا
،يوضع نوناقب عيرشتلا تالاجم تددح يتلا ىلوألا ةرقفلا

نيناوقلل ةصصخم ىرخأ تالاجم كانه نأ ىلع تصنو
طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا اهنيب نمو ةيوضعلا

هيلع صوصنملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو
لكشت كلذب يهو ،روتسدلا نم881 ةداملا نم2 ةرقفلا يف
رمألا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل ايروتسد ادنس

مدعو ،هتاريشأت نمض اهيلإ دانتسالا ةرورض يعدتسي يذلا
.هكرادت نّيعتي اوهس دعي اهيلإ ةراشإلا

نــم يناــثــلا لصفــلا ناوـــنـــع صخـــي اـــمـــيـــف: اـيــناــث
 : يتأي امك ررحملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

يناثلا لصفلا"

." ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةسرامم طورش

،يوضعــلا نوــناــقــلا نــم يناــثـــلا لصفـــلا نأ اراـــبـــتـــعا–
عفدلا ةسرامم طورش“ ناونع تحت ءاج ،راطخإلا عوضوم
،"ةيروتسدلا مدعب

اـهـترـقــف يف روــتسدــلا نــم881 ةداملا نأ اراـــبــــتــــعاو–
تايفيكو طورش ديدحت ،يوضعلا نوناقلا ىلإ ليحت ةيناثلا

 ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت

ماع ةدعقلا يذ02 يفخرؤم٨1/د.م/ع.ق.ر/٣0 مقر يأر
ةبقارمب قلعتي ،٨102 ةنس تشغ2 قفاوملا٩٣٤1
طورــــش ددـــــــحي يذلا يوــــــضعلا نوـــــناــــقلا ةقباــــــطم
.روتسدلل ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
٤ يف ةخرؤملا ةلاسرلاب ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا

سلـجـمـلـل ةـماـعــلا ةــناــمألاــب ةــلــجسملاو81٠2 ةـــنس وـــيـــلوـــي
دصق ،3٠ مقر تحت81٠2 ةنس ويلوي٤ خيراتب يروتسدلا

طورش ددـــحـــي يذـــلا يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا ةـــقـــباـــطــــم ةــــبــــقارــــم
،روتسدلل ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

٦81و1٤1 داوـــــــــملا امـــــيس ال ،روتـــــــسدلا ىلع ءاـــــــنبو–
،هنم )3 ةرقفلا(191و )ىلوألا ةرقفلا(981و881و )2 ةرقفلا(

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لــمــع دــعاوــقــل ددحملا٦1٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ٦ قـــــفاوملا٧3٤1
،يروتسدلا سلجملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

:لكشلا يف

تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعا–
هعورشم عدوأ ،راطخإلا عوضوم ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت
يأر ذخأ دعب ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم لّوألا ريزولا

،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(٦31 ةداملل اقفو ،ةلودلا سلجم

،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراــبــتـــعاو–
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

ةدــقــعـــنملا هـــتسلـــج يف ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا ةـــقداصم
هــتسلـــج يف ةـــمألا سلـــجـــمو ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي٥2 خـيراـتـب
ةرود لالــــــخ ،81٠2 ةـــــــنس وـــــــيلوي لوأ خــــــيراتب ةدـــــــــــقعنملا
ةــــــــنس رـــــــــبمتبس٤ خــــــــيراتب ةــــــــــحوتفملا ةـــــيداعلا ناـــــملربلا

٧1٠2،
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اذـــه ىلإ روـــتسدـــلا ماـــكـــحأ ضعـــب لـــقـــن نأ اراـــبـــتـــعاو–
درجم وه لب ،اعيرشت هتاذ ّدح يف لكشي ال يوضعلا نوناقلا

رــخآ صن لاــجــم ىلإ اـــهـــيـــف صاصتـــخالا دوـــعـــي ماـــكـــحأل لـــقـــن
ليدعتلاو ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ ثيح نم هنع فلتخي
،روتسدلا يف ةررقملا ةباقرلاو

يفرحلا لقنلا اذهب عّرشملا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نم881 ةداملا نــــــم ىلوألا ةرــــــقــــــفــــــلا نــــــم لّوألا ءزجلا صنــــــل
عـــيزوـــتـــل يروــــتسدــــلا أدــــبملاــــب لــــخأ دــــق نوــــكــــي ،روــــتسدــــلا
،يوضعلا نوناقلا نم٥ ةداملا ربتعت مث نمو ،تاصاصتخالا

.روتسدلل ةقباطم ريغ ،راطخإلا عوضوم

7 ةداملا صن يف "ةلقتسم" ةملك صخي اميف .٣
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم01 ةداملا نم2 ةرقفلاو
: عوضوملا يف امهداحـــــــتال نيتعمتجم نيتذوخأم ،راطخإلا

،لوبقلا مدع ةلئاط تحت ،طرتشا عّرشملا نأ ارابتعا–
ةلقتسمو ةبوتكم ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةركذم نوكت نأ

،ةببسمو

يتملك مدختسا يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعاو–
نيتـمزالـم نيتـفص اـمـهراـبــتــعاــب "ةــيــلالــقــتسا"و "ةــلــقــتسم"
يف ةــيــلالــقــتسالا ةــفص اــهــل رــقأ يتــلا تاــطــلسلاو تاــئيــهـــلـــل
يف كلذ درو امك ةيرادإلاو ةيلاملا ةيلالقتسالا وأ ،اهلمع
،روتسدلا نم2٠2و891و٤91و281و٦٧1و٦٥1 داوملا

نيتداملا يف هــلاـــمـــعـــتسا دـــنـــع عّرشملا نأ اراـــبـــتـــعاو–
روكذملا ىنعملل ارياغم ىنعمب ةلقتسم ةملك نيتروكذملا
ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلا ةرــكذــم نوــكــت نأ هـــب دصقـــي ،هالـــعأ

،ةيلصألا ىوعدلا ةركذم نع ةلصفنم ةركذم

"ةلقتسم" ةملك لامعتسا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،يوضعلا نوناقلا نم٠1 ةداملا نم2 ةرقفلاو٧ ةداملا ّصن يف

.هكرادت نّيعتي اوهس ّدعي ،راطخإلا عوضوم

صن يف ةدراولا "اروف" ةملك صخي اميف .٤
،يوـــــضعلا نوـــــناقلا نـــــم٨ ةداــــــملا نــــــم ىلوألا ةرقفلا

 : راطخإلا عوـــــضوم

يضاــق ةسارد ةــيــفـــيـــك ددحت ةداملا هذـــه نأ اراـــبـــتـــعا–
ىدم نم دكأتلاب ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةركذم عوضوملا

ىلإ اهلاسرإ لبق ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوبق طورش رفوت
،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا

امك ”نيحلا يف“ ىنعم ديفت "اروف" ةملك نأ ارابتعاو–
)3 ةرقفلا(111 ةداملا ّصن لالخ نم روتسدلا يف سركم وه
،يوضعلا نوناقلا نم22و٦1 نيتداملا لالخ نم اذكو هنم
،راطخإلا عوضوم

نمض ةجردملا داوملا يف ةدراولا ماكحألا نأ ارابتعاو–
نمضتت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم يناثلا لصفلا

مامأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ تايفيكو طورش نم ّالك
اذه ناونع نأو ،روتسدلا اهيلع صن امك ةيئاضقلا تاهجلا
،هنمض ةجردملا داوملا نومضم سكعي ال لصفلا

نم يناثلا لصفلا ناونع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
اـيـئزـج اـقـباـطـم دـعـي ،راـطـخإلا عوضوـم يوضعــلا نوــناــقــلا
  .روتسدلل

،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا داوـــم صخـــي اـــمــــيــــف: اــثــلاـــث
: راطخإلا عوضوم

نوـــــناـــــقـــــلا نـــــم ىلوألا ةداملا صخـــــي اــــــمــــــيــــــف .1
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

طورش ديدحـــــت ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه فدهي"
ماكحأل اقبط ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو
."روتسدلا نم٨٨1 ةداملا

ديدحت عّرشملا لوخ يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعا–
هل ددحو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
صن نأو ،لاجملا اذه يف يوضعلا نوناقلا عوضوم ايرصح
ةملك المعتسم اقيقدو احيرص ءاج881 ةداملا نم2 ةرقفلا
يروتسدلا سسؤملا دصق نأب ديفي يذلا رمألا ،"ديدحت"

عوضوــــــم ،يوضعــــــلا نوــــــناــــــقــــــلا نوـــــــمضمو عوضوـــــــم رصح
،راطخإلا

الدب ”فدهي“ ةملك لمعتسا نيح عّرشملا نأ ارابتعاو–
لّوــخ يروــتسدـــلا سسؤملا نأ هـــنـــم مـــهـــفـــي دـــق "ددـــحـــي" نـــم
ديدحت ىلع لمعلا ،يوضعلا نوناقلا اذه لالخ نم عرشملا

لذب يأ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
طورشلا كلـــت دـــيدـــحــــتــــب ةــــجــــيــــتــــن قــــيــــقحت سيــــلو ةــــياــــنــــع
ةرقفلا ةحارص كلذ ىلع صنت امك ايرصحو ةقدب تايفيكلاو
،روتسدلا نم881 ةداملا نم2

الدب "فدهي" ةملك لامعتسا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،يوضعــــلا نوــــناــــقــــلا نــــم ىلوألا ةداملا صن يف "ددــــحــــي" نــــم
.روتسدلل ايئزج اقباطم ّدعي ،راطخإلا عوضوم

،يوضعلا نوناقلا نم٥ ةداملا صخي اميف .2
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

مدــــعــــب عــــفدـــــلاـــــب يروـــــتسدـــــلا سلـــــجملا رـــــطـــــخـــــي"
وأ اــيــلــعــلا ةـــمـــكحملا نـــم ةـــلاـــحإ ىلع ءاـــنـــب ةـــيروـــتسدـــلا

."ةلودلا سلجم

نوناقلا اذه نم٥ ةداملا يف جردأ عّرشملا نأ ارابتعا–
ةرـــقـــفـــلا نـــم لّوألا ءزجلا صن ،راــــطــــخإلا عوضوــــم ،يوضعــــلا
ايفرح القن دعي كلذو ،روتسدلا نم881 ةداملا نم ىلوألا

،يروتسد مكحل
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،ايرصح دوعي يذلا صاصتخالا ةسرامم نأ ارابتعاو–
يروـــــــتسدـــــــلا سلـــــــجملا ىلإ ،يروـــــــتسدـــــــلا سسؤملا ةدارإبو
دودحلاب ،مهتايحالص ةسرامم دنع ،ةاضقلا ّديقتي نأ يضتقت
صوصنملا طورشلا رفوت ىدم ريدقتب طقف حمست يتلا

،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملا يف اهيلع
يعيرشتلا مكحلا ةيروتسدل مهريدقت ىلإ كلذ دتمي نأ نود
اذه لظ يفو ،عازنلا فارطأ دحأ لبق نم هيلع ضرتعملا
،راطخإلا عوضوم،يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملاّ نإف ،ظفحتلا

.روتسدلل ةقباطم ّدعت

نوناقلا نم )2 ةرقفلا(٤1 ةداملا صخي اميف -6
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

صوصنملا طورشلا ءافيتسا مت اذإ ةلاحإلا متتو"
." يوضعلا نوناقلا اذه نم٩ ةداملا يف اهيلع

،يوضعلا نوناقلا نم٤1 ةداملا نم2 ةرقفلا نأ ارابتعا–
ىلإ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإب رقت ،راطخإلا عوضوم
طورشلا رفوت ةلاح يه ةديحو ةلاح يف يروتسدلا سلجملا
عبتيو ،يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
طورشلا كلت رفوتت ال امدــــــــنع هنأ ،ةفلاـــــخملا موهـــــفمبو كلذ
،يروتسدلا سلجملا ىلإ عفدلا ةلاحإ متت ال

سلجملا لوخت روتسدلا نم281 ةداملا نأ ارابتعاو–
اميس ال ،روتسدلا مارتحا ىلع رهسلا ةيحالص يروتسدلا

 ،تايرحلاو قوقحلا مارتحا نامض

أدبملا مارتحا يضتقت ةيحالصلا هذه نأ ارابتعاو–
ةـــطـــلسلا نيب تاصاصتـــخالا عـــيزوـــتـــب يضاـــقـــلا يروـــتسدـــلا
ةـلـقـتسم ةـئيـه هراـبـتـعاــب يروــتسدــلا سلــجملاو ةــيــئاضقــلا

ضرتعملا يعيرشتلا مكــــــحلا ةيروتــــــسد يف لصــــــفلاب ةفلـــــكم
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف هيلع

مدعب عفدلا ةلاحإ رارق لاسرإ ةيناكمإ نأ ارابتعاو–
سلجملا ىلإ فارطألا ضئارعو تاركذمب اقفرم ةيروتسدلا
- ةـلودــلا سلــجــم وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا فرــط نــم يروــتسدــلا

عفدلا لوبق دنع يهو ،ةديحو ةلاح يف  متي ،ةلاحلا بسح
ةدراولا تاءارجإلاو طورشلا ىلإ عوجرلاب ةيروتسدلا مدعب

،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٤1 و9 نيتداملا يف
رارقلا نم ةخسن لاسرإ مدع كلذ نم مهفي ،لباقملاب هنإف
سلجملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ ضفرل ببسملا
،هالعأ ةروكذملا ايلعلا ةيئاضقلا تاهجلا فرط نم يروتسدلا

ةيروتسد ريدقت يف ةريخألا هذه لصفت دق ،ةلاحلا هذه يفف
سلجملا نكمتي نأ نود هيلع ضرتعملا يعيرشتلا مكحلا
ةيئاضقلا تاهجلا كلت مارتحا ىلع عالطالا نم يروتسدلا

 ،اهتاصاصتخال

نأ دصقي ةملكلا هذه هلامعتساب عّرشملا نأ ارابتعاو–
ةيروتسدلا مدعب عفدلا اهمامأ راثي يتلا ةيئاضقلا ةهجلا

ىدم نم دكأتلا دعب ةلجعتسمو ةيولوأ ةفصب هيف لصفت
نم9 ةداملا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا هــــلوــــبــــق طورش رــــفوــــت
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

،يوضعلا نوناقلا نم8 ةداملاّ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ظفحتلا ةاعارم عم روتسدلل ةقباطم ّدعت ،راطخإلا عوضوم
 .هالعأ راثملا

،يوضعلا نوناقلا نم٩ ةداملا صخي اميف -٥
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

مت اذإ ،ةــــيروــــتسدـــــلا مدـــــعـــــب عـــــفدـــــلا لاسرإ مـــــتـــــي"
: ةيتآلا طورشلا ءافيتسا

ضرــتــعملا يعـــيرشتـــلا مـــكحلا ىلع فـــقوـــتـــي نأ–
،ةعباتملا ساسأ لكشي نأ وأ عازنلا لآم هيلع

حيرصتلا قبس دق يعيرشتلا مكحلا نوكي ّالأ–
يروــتسدــلا سلــجملا فرــط نـــم روـــتسدـــلـــل هـــتـــقـــباـــطمب
،فورظلا ريغت لاح ءانثتساب

."ةيدجلاب راثملا هجولا مستي نأ–

ضورعملا يوضعلا نوناقلا نم9 ةداملا نأ ارابتعا–
ددحت ،روتسدلل هتقباطم ةبقارمل يروتسدلا سلجملا ىلع
مدــــعــــب عــــفدــــلا لاسرإ مــــتــــي اـــــهـــــئاـــــفـــــيـــــتساـــــب طورش ةـــــثالـــــث
،ةيروتسدلا

لكب ددحي نأ عّرشملل دوعي ناك اذإ هنأ ارابتعاو–
لباقملاب هنإف ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوبق طورش ةدايس
طورشلا هذه قيبطت نأ نم دكأتلا يروتسدلا سلجملل دوعي
وأ ىرخألا تاطلسلا تاصاصتخاب ساسملا هنأش نم سيل
،يروتسدلا سلجملل ةلوخملا تاصاصتخالا

نم281 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلل اقبطو هنأ ارابتعاو–
فـلـكـت ةـلـقـتسم ةــئيــه يروــتسدــلا سلــجملا نإف ،روــتسدــلا

ارصح دوعت ةمهملا هذه نأو ،روتسدلا مارتحا ىلع رهسلاب
ىلع رهسلا هدحو هلو هل دوعي ةجيتنلابو ،هصاصتخا لاجمل

اذه اهررقي يتلا لئاسولاو تاءارجإلل اقفو روتسدلا مارتحا
 ،صاصتخالا اذه نع ةعبانلا ريسفتلا ةطلس لالخ نم ،ريخألا

،ةيئاضقلا تاهجلا ةاضقل هرارقإب ،عرشملا نأ ارابتعاو–
عوجرلاب ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوبق طورش رفوت ىدم ريدقت
ةسارد عم ،فورظلا ّريغتو ،يروتسدلا سلجملا تاداهتجا ىلإ
دصقي ال ،عازنلا فارطأ دحأ نم راثملا هجولل يدجلا عباطلا

كلتل ةلثامم ةيريدقت ةطلس ةيئاضقلا تاهجلا هذه حنم كلذب
،يروتسدلا سلجملل ايرصح ةلوخملا
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لصف مدـــع ةـــلاـــح يف هــــنأ رــــقأ عّرشملا نأ اراــــبــــتــــعاو–
اهيلع صوصنملا لاجآلا يف ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا

ايئاقلت عفدلا لاحي ،يوضعلا نوناقلا اذه نم٤1 ةداملا يف
 ،كلذ قيبطت ةيفيك ديدحت نود يروتسدلا سلجملا ىلإ

عفدلا ةلاحإ هرارقإب عّرشملا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ةجيتن ،يروتسدلا سلجملا ىلإ ايئاقلت ةيروتسدلا مدعب
،ةددحملا لاجآلا يف ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا لصف مدع
مدعب عفدلا فلم ةينعملا ةيئاضقلا ةهجلا لاسرإ دصقي هنإف
،ظفحتلا اذه لظ يفو ،يروتسدلا سلجملا ىلإ ةيروتسدلا

ةقباطم ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا نم ةداملا هذه ّدعت
.روتسدلل

،يوضعلا نوناقلا نم22 ةداملا صخي اميف-٩
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

،ةيروهمجلا سيئر اروف يروتسدلا سلجملا ملعي"
.يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقيبطت هراطخإ دنع

يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر ملعي امك
مهتاظحالم هيجوت مهنكمي نيذلا ،لوألا ريزولاو ينطولا
ضورعملا ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح يروتسدلا سلجملل
."هيلع

نم ىلوألا ةرقفلا يف صن عرشملا نأ ،ةهج نم ارابتعا–
سلجملا لبق نم ةيروهمجلا سيئر مالعإ ىلع ةداملا هذه
،يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقيبطت هراطخإ دنع يروتسدلا

مدعب عفدلاب يروتسدلا سلجملا راطخإ نأ ارابتعاو–
ليحت يتلا ،روتسدلا نم881 ةداملا هيلع صنت ةيروتسدلا

تايفيكو طورش ديدحت ،يوضعلا نوناقلا ىلإ2 اهترقف يف
 ،اهقيبطت

مدعب عفدلاب يروتسدلا سلجملا راطخإ نأ ارابتعاو–
نوـناـقـلـل اـقـيـبـطـت سيـلو روـتسدـلـل اــقــبــط مــتــي ةــيروــتسدــلا
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

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

ةرقفلا يف جردأ عّرشملا نأ ،ةيناث ةهج نم ارابتعاو–
سلـــــــجملا مالـــــــعإب يضقـــــــي اـــــــمـــــــكـــــــح ةداملا هذــــــــه نــــــــم ىلوألا
عفدلاب هراطخإ درجمب ةيروهمجلا سيئر اروف يروتسدلا

ةيروهمجلا سيئر ةيناكمإ هرارقإ نود ،ةيروتسدلا مدعب
2 ةرــــقــــفــــلا يف رــــقأ نيح يف ،عــــفدــــلا لوــــح تاــــظــــحالـــــم ءادـــــبإ
عم عفدلاب مهمالعإ لّوألا ريزولاو ناملربلا يتفرغ يسيئرل
،مهتاظحالم ميدقت ةيناكمإ

سيــــئر لّوــــخ يروــــتسدــــلا سسؤملا نأ اراــــبـــــتـــــعاو–
داوملا بــــــجومب ،روــــــتسدلا يــــــماح هراـــــبتعاب ةــــــيروهمجلا

نيناوقلا رادـــــصإ ،روــــتسدلا نـــــم٥٤1و٤٤1و )2 ةرــــــــقفلا(٤8

مارتحا ىلع رهسلا ةمهم نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
281 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا روتسدلا

ةخسن لاسرإ يضتقت ،ةيفافشلا تابلطتمو روتسدلا نم
وأ ايلعلا ةمكحملا ررقت هلالخ نم يذلا ببسملا رارقلا نم
سلجملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ مدع ةلودلا سلجم
،يروتسدلا

نم٤1 ةداملا نإف ،ظفحتلا اذه ةاعارمبو هنأ ارابتعاو–
.روتسدلل ةقباطم ّدعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

٥1و٣1و )ىلوألا ةرقفلا(11 داوملا صخي اميف-7
ةذوخأم ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٩1و٨1و
: ةلعلاو عوضوملا يف اهداحــــتال ةعمتجم

دق داوملا هذه يف "راطخإ" ةملك مادختسا نأ ارابتعا–
راطخإ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا نكمي هنأ هنم مهفي
ةينعملا ةيئاضقلا ةهجلا نكمي هنأو ،يروتسدلا سلجملا

ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا راطخإ عازنلا يف لصفلاب
سلـجـم وأ اـيــلــعــلا ةــمــكحملا راــطــخإ يضاــقــتملا نــكــمــي هــنأو
،ةرشابم ةلودلا

ىلع ،تددح روتسدلا نم٧81 ةداملا نأ ارابتعاو–
سيئر يف يروتسدلا سلجملا راطخإ تاهج ،رصحلا ليبس

سلــــجملا سيــــئر وأ ةــــمألا سلــــجــــم سيــــئر وأ ةــــيروــــهــــمجلا
ابئان نيسمخ ىلإ ةفاضإ ،لّوألا ريزولا وأ ينطولا يبعشلا
،ةمألا سلجم نم اوضع نيثالث وأ

نع يروتسدلا سلجملا راطخإ نكمي هنأ ارابتعاو–
ةمكحملا نم ةلاحإ ىلع ءانب ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيرط

روتسدلا نم881 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا
سيـلو يروــتسدــلا سلــجــمــلــل عــفدــلا ةــلاــحإ اــمــهــتــلوــخ يتــلا
،هراطخإ

)ىلوألا ةرقفلا(11 داوملا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم91و81و٥1و31و
.روتسدلل ايئزج ةقباطم

،يوضعلا نوناقلا نم12 ةداملا صخي اميف-٨
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

سلــجــم وأ اــيــلــعـــلا ةـــمـــكحملا لصف مدـــع ةـــلاـــح يف"
لاحي ،٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا يف ةلودلا
."يروتسدلا سلجملا ىلإ ،ايئاقلت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا

راطخإ ةيناكمإ ددح يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعا–
ءانب ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيرط نع يروتسدلا سلجملا

ماكحأل اقبط ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا نم ةلاحإ ىلع
،روتسدلا نم881 ةداملا
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ةـيروــهــمجلا سيــئرــل رــقأو ،اــهــيــلــع ناملرــبــلا ةــقداصم دــــعــب
تيوصتلا مت نوناق يف ةيناث ةلوادم ءارجإ بلط ةيناكمإ
عفدلا لوح هتاظحالم ءادبإ ،ىلوأ باب نم هنكمي هنأو ،هيلع
مــكــح ىلع هــبــجومب ضارــتــعالا مــتــي يذـــلا ةـــيروـــتسدـــلا مدـــعـــب
يتلا هتايرحو هقوقح كهتني هنأ ضاقتم يعدي يعيرشت
،روتسدلا هل اهنمضي

عّرشملا دصق نكي مل اذإ هنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
هتاظحالم ءادبإ ةيناكمإ يف ةيروهمجلا سيئر ةيحالص لافغإ

يسيئرل ةحارص كلذ هرارقإب ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح
ّدعت ،ظفحتلا اذه لظ يفو ،لّوألا ريزولاو ناملربلا يتفرغ
ةقباطم ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ةداملا هذه
.روتسدلل

يوضعلا نوناقلا نم62 ةداملا صخي اميف -01
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

."ةيمسرلا ةديرجلا يف يروتسدلا سلجملا رارق رشني"

ةروكذملا٦2 ةداملا يف رشي مل عّرشملا نأ ارابتعا–
ةيمسرلا ةديرجلا اهب ينعي ةيمسرلا ةديرجلا نأ ىلإ هالعأ
لكشي كلذو ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

.هكرادت نيعتي  اوهس

ةيريسفتلا تاظفحتلا ىلإ ةراشإلا صخي اميف : اعبار
تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا تاريـشأت نمض
 :راطخإلا عوضوم ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت

نــــــــم )ةرـــــيخألا ةرــــــــــقــفــلا(191 ةداـــــــــملا نأ اراــــــــبتعا–
هتارارـقو يروــتـسدـلا سلجملا ءارآ نأ ىلـع صنــت روــتــسدــلا

تاـطلـسلاو ةـيـمومـعلا تاـطـلسـلا عيمـجل ةمزـلـمو ةـيـئاــهـن
،ةيئاضقلاو ةيرادإلا

كلذ نم يروــتـسدــلا سسؤملا دــصــق نأ اراــبـتــعاو–
سلجملا اـــهذـــخـــتـــي يتـــلا تارارـــقـــلاو ءارآلا نأ رارـــقإ وـــه
،هيف يضقملا ءيشلل ةقلطملا ةّيـجحلا يستـكت يروتسدـلا

 ،اهقوطنم وأ اهبابسأ يف ءاوس

هــــتسرامم يف يروــــتسدــــلا سلــــجملا نأ اراـــــبـــــتـــــعاو–
مكح ةقباطمب حرصي امدـنع هنإف ةيروتـسدلا هتايحالصـل
يرـيـسـفـتـلا ظــفــحــتـلا ةاــعارـم ةــطـيرش روــتـسدـــلـل يعـــيرشـت
ظــــفـحــتـلا اذــــه نإـف ،ةـــــقـــــباـــــطملاـــــب حـــــيرـصـتـلا هـــــب دـيـقـي يذـلا

هيـف يضقملا ءيشـلل ةقلطملا ةيجحلا اـضـيأ وـه يسـتـكـي
هاـطـعأ يذــلا رـيـســفـتــلا قـــــفو هـــــقـيــبـطـتــب تاـطـلــسـلا مزــــــلــــــيو
،مكحلا اذهل يروتسدلا سلجملا

تاظفحتلا هذه قيبطت ليهست فده نأ ارابتعاو–
،ةــيــنــعملا ةــيــعــيرشتــلا ماــكــحألا نــع اــهــلصف نــكـــمـــي ال يتـلاو
يوضعلا نوناقلا اذه تارــــيــــشأــــت يف جردــت نأـــب يضـــتــقـــي
روتسدلل اهتقباطمب حيرصتلا ءاج يتلا ةيعيرشتـلا ماكحألا

،يريسفت ظفحتب اديقم

ماكحألا ىلإ ةراشإلا جاردإ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نوــناــقــلا تارــيــشأــت يف ةــيرـــيسفـــتـــلا تاـــظـــفـــحـــتـــلا عوضوـــم
مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا
قيـبطتلل ايساسأ اـنامض دعي ،راطخإلا عوـضوــم ،ةيروتسدلا
.هيف يضقملا ءيشلل ةقلطملا ةيجحلا أدبمل يلكلا

: باــبسألا هذــــهل

: يتآلا يأرلاب يلدي

: لكشلا يف

تايفيكو طورش ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ّنإ: الوأ
اقبط هيلع ةقداصملا تمت دق ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت
اــــقباطم كلذب ّدعـــيو ،روــــتسدلا نــــم )2 ةرـــــقفلا(1٤1 ةداـــــملل
،روتسدلل

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ: ايناث
ددحي يذلا يوضعلا نوناـــــــــقلا ةقباــــطم ةبــــقارم صوصـــــــخب

اقيبطت مت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش
.روتسدلل قباطم وهف ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا ماكحأل

 : عوضوملا يف

،يوضعـلا نوـناـقـلا تارـيشأت صخــي اــمــيــف: الوأ
: راطخإلا عوضوم

:يتأي امك ىلوألا ةريشأتلا ةغايص داعت–

ناترقفلا(٦31 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب“ –
881و )2 ةرـــــــــــقــــفـــلا(٦81و٤٤1و1٤1و831و )3و ىــــــــــــلوألا

."هنم٥12و )3و2 ناترقفلا(191و )3و2 ناترقفلا(981و

نــم يناــثــلا لصفــلا ناوــنــع صخــي اـــمـــيـــف: اـيـناــث
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

روتسدلل ايئزج اقباطم يناثلا لصفلا ناونع ّدعي–
: يتأي امك هتغايص داعتو

يناثلا لصفلا“

."ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةسرامم تايفيكو طورش

،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا داوـــم صخــــي اــــمــــيــــف : اــــثــــلاــــث
: راطخإلا عوضوم

داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم ىلوألا ةداملا دعت.1
: يتأي امك اهتغايص

تاـيـفـيـكو طورش يوضعـلا نوــناــقــلا اذــه ددــحــي"
٨٨1 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت
."روتسدلا نم

.روتسدلل ةقباطم ريغ٥ ةداملا ّدعت.2
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 : يتأي امك٦2 ةداملا ةغايص داعت -٠1

ةدـــيرجلا يف يروـــتسدـــلا سلـــجملا رارــــق رشنــــي "
."ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمّسرلا

ةيريسفتلا تاظفحتلا ىلإ ةراشإلا صخي اميف: اعبار
طورش ددــحــي يذــلا يوضعــلا نوــناــقــلا تارـــيـشأت نـــمض
:راطخإلا عوضوم ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

عوضوـــم ،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا تارــــيشأت ىلإ ةــــفاضإ–
 :راطخإلا

ةاـــعارـــم عـــم ،يروـــتسدـــلا سلــــجملا يأر ذــــخأ دــــعــــب“–
12و٤1و9و8 داوملاو ماكحألا لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

."22و

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم ميقرت داعي: اسماخ
.راطخإلا

،يوضعــلا نوــناــقــلا نــم22و12و٤1و9و8 داوملا
عم اهتيروتسدب يأرلا اذه يف حّرصملا ،راطخإلا عوضوم
نوـناـقـلا اذـه يف اـهـلــباــقــت ،ةــيرــيسفــتــلا تاــظــفــحــتــلا ةاــعارــم
.12و٠2و31و8و٧ داوملا يوضعلا

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

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

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ يأرلا اذه غلبي : انماث

ةـّيروـهـمــجــلــل ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف يأرــلا اذــه رشنــي
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةدقعنملا هتاسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
92 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2و91و81و٧1و٦1 خيراتب
.81٠2 ةنس تشغ2و لوأو ويلوي13و٠3و

يروتسدلا سلجملا سيئر
يـسلدم دارـم

 ،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمحم
 ،ةوضع ،يتارسم ةميلس
 ،ةوضع ،باحر ةيداش

 ،اوضع ،ليختوب ميهارـبإ
 ،اوــــضع ،ةلهسوأ اضر دمحم

 ،اوضع ،يوارق رونلا دبع
 ،ةوـــضع ،دابع ةجيدخ
 ،اوـضع ،طيلب ليعاـمس

 ،اوضع ،يمهارب يمشاهلا
 ،اوـــضع ،لولج ةدع دـمحما

.اوــضع ،شيـــنف لاـــمك

صن يف ”ةلصفنم“ ةملكب "ةلقتسم" ةملك لدبتست.3
 .٠1 ةداملا نم2 ةرقفلاو٧ ةداملا

ةاعارـم ةـطـيرش روـتسدـلـل ةـقـباـطـم8 ةداملا دـــعـــت.٤
 .هالعأ راثملا ظفحتلا

ةاـعارـم ةـطـيرش روـتسدـلـل ةـقـباــطــم9 ةداملا ّدــــعـــــت.٥
.هالعأ راثملا ظفحتلا

ةطيرش روتسدلل ةقباطم )2 ةرقفلا(٤1 ةداملا ّدعت.٦
.هالعأ راثملا ظفحتلا ةاعارم

)ىلوألا ةرقفلا(31و )ىلوألا ةرقفلا(11 داوملا دعت.٧
اهتغاــــــيص داــــعتو ،روتــــــــسدلل ايئزج ةقباطم91و81و٥1و
: يتأي امك

مدـــــــعب عـــــــفدلا لاـــــــسرإ ةــــــــلاح يف :11 ةداملا"–
عازنلا يف لصفلا ةيئاضقلا ةهجلا ئجرت ،ةيروتسدلا
سلــجــم وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا رارــقـــب اـــهـــلصوـــت ةـــياـــغ ىلإ
."... هيلإ عفدلا ةلاحإ دنع يروتسدلا سلجملا وأ ةلودلا

ناكو ضقنلاب نعط ميدقت مت اذإ :٣1 ةداملا"–
رارق راظتنا نود ةيضقلا يف اولصف عوضوملا ةاضق
يروتسدلا سلجملا وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا

نــعــطــلا يف لصفــلا ءاـــجرإ مـــتـــي،هـيـلإ عـفدـلا ةــلاــحإ دــنــع
." ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف لصفلا ةياغ ىلإ ضقنلاب

ةيروتسدلا مدعب عفدلا راثي امدنع :٥1 ةداملا"–
نالصفي ،ةرشابم ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا مامأ

يروتسدلا سلجملا ىلع هتلاحإ يف ةيولوألا ليبس ىلع
."هالعأ٤1 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا نمض

يروـــــــــتسدلا ســــــــلجملا ىلإ لـــــــــسري :٨1 ةداملا"–
دنع ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملل ببسملا رارقلا
."فارطألا ضئارعو تاركذمب اقفرم هيلإ عفدلا ةلاحإ

،يروتسدلا ســــــــلجملا ىلإ عفدلا ةلاحإ دــنع :٩1 ةداملا"–
لصفلا ءاجرإ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا ىلع نيعتي
ناـــك اذإ ّالإ ،ةـــيروـــتسدـــلا مدـــعــــب عــــفدــــلا يف تبــــلا نيح ىلإ
اــمدــنــع وأ ىوــعدــلا ببسب ةــيرحلا نــم اــمورــحـــم ينـــعملا
وأ ةيرحلا نم نامرحلل دح عضو ىلإ ةريخألا هذه فدهت
ىلع وأ ددـــــــــحم لجأ يف لـــــــصفلاب انوـــــناق نيــــــمزلم اناك اذإ

."لاجعتسالا ليبس

ةاعارم ةطيرش ،روتسدلل ةقباطم12 ةداملا دعت.8
.هالعأ راثملا ظفحتلا

ايئزج ةـقـباـطـم22 ةداملا نـــم ىلوألا ةرـــقـــفــــلا دــــعــــت.9
: يتأي امك اهتغايص داعتو ،روتسدلل

ةيروهمجلا سيئر اروف يروتسدلا سلجملا ملعي"
."روتسدلا نم٨٨1 ةداملل اقبط هراطخإ دنع

ظفحتلا ةاعارم عم روتسدلل ةقباطم22 ةداملا دعت–
.هالعأ راثملا
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ماع ةّجحلا يذ22 يفخرؤم61-٨1 مــقر يوضع نوناق
طورش ددحي ،٨102 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩٣٤1
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ناترقفلا(٦31 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –
981و881و )2 ةرقفلا(٦81و٤٤1و1٤1و831و )3و ىلوألا
،هنم٥12و )3و2 ناترقفلا(191و )3و2 ناترقفلا(

٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قــلــعـتــملاو8991 ةــنــس وــــياـــــم٠3 قــــــفاوـــــملا91٤1 ماـــــــــع رــفــص

لدــعملا ،هــلــمــعو هــمــيــظــنــتو ةـــلودـــلا سلـــجـــم تاصاصتـــخاـــب
،ممتملاو

٠1 يف خرؤملا11-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
٥٠٠2 ةنس ويلوـــي٧1 قــــــفاوـــــــملا٦2٤1 ماــــــــع ةيــناـــــثلا ىداــمــج
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

يـف خرؤـملا21-11 مـقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ويلوـــــي٦2 قـــــــفاوــــــملا23٤1 ماــــع ناــــبـــعـــــش٤2
،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحملا ميظنت ددحي

ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦91 ةنس وينوي8 قفاوملا٦831
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص٤ يف خرؤملا2٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيرادإلا مكاحملاب قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا91٤1

رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

ةاـــعارم عــم ،يروـــتسدلا ســـلجملا يأرـــب ذـــخألا دـــعبو –
٠2و31و8و٧ داوملاو ماكحألا لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

.ديدجلا اهميقرت يف12و

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

طورش يوضعلا نوناقلا اذه ددحي : ىلوألا ةّداملا
ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو
.روتسدلا نم881

لك يف ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ نكمي:2 ةّداملا

يئاضقلا ماظنلل ةعضاخلا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةمكاحم

يئاضقـــلا ماـــظـــنـــلـــل ةـــعضاخلا ةـــيــــئاضقــــلا تاــــهجلاو يداــــعــــلا

مكحلا نأ يعدي يذلا ىوعدلا فارطأ دحأ لبق نم ،يرادإلا

قوقحلا كهتني عازنلا لآم هيلع فقوتي يذلا يعيرشتلا

.روتسدلا اهنمضي يتلا تايرحلاو

يف ىلوألا ةرــــمــــلــــل عــــفدــــلا اذــــه راــــثــــي نأ نــــكـــــمـــــي اـــــمـــــك

.ضقنلاب نعطلا وأ فانئتسالا

قيقحتلا ءانثأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ تمت اذإ

.ماهتالا ةفرغ هيف رظنت ،يئازجلا

مامأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ نكمي ال :٣ ةّداملا

.ةيئادتبالا تايانجلا ةمكحم

دـنـع ،ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلا ةراــثإ نــكــمــي ،هــنأ رــيــغ

،ةــيــئادــتــبالا تاــياــنجلا ةــمــكــحــم نــع رداص مــكـــح فاـــنـــئتسا

.فانئتسالاب حيرصتلاب قفرت ةبوتكم ةركذم بجومب

مدعب عفدلا يف ةيفانئتسالا تايانجلا ةمكحم رظنت

.ةشقانملا باب حتف لبق ةيروتسدلا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا راثي نأ نكمي ال:٤ ةّداملا

.يضاقلا فرط نم ايئاقلت

اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا ةاعارم عم:٥ ةّداملا

ةـيـندملا تاءارـجإلا نوـناـق ماـكــحأ قــبــطــت ،يوضعــلا نوــناــقــلا

ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةيئازجلا تاءارجإلا نوناقو ةيرادإلاو

 .ةيروتسدلا مدعب عفدلا اهمامأ راثي يتلا

يناثلا لصفلا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةسرامم تايفيكو طورش

مدع ةلئاط تحت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا مدقي :6 ةّداملا

.ةببسمو ةلصفنمو ةبوتكم ةركذمب ،لوبقلا

،ببسم رارقبو اروف ةيئاضقلا ةهجلا لصفت :7 ةّداملا

وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا ىلإ ةــيروــتسدــلا مدــعــب عـــفدـــلا لاسرإ يف

ظفاحم وأ ةماعلا ةباينلا يأر عالطتسا دعب ،ةلودلا سلجم

.ةلودلا

ريغ نيدعاسم مضت ةيئاضقلا ةهجلا ةليكشت تناك اذإ

.مهروضح نود لصفت ،ةاضق

مت اذإ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ متي:٨ ةّداملا

 : ةيتآلا طورشلا ءافيتسا
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دح عضو ىلإ ةريخألا هذه فدهت امدنع وأ ىوعدلا ببسب
يف لصفلاب امهمزلي نوناقلا ناك اذإ وأ ةيرحلا نم نامرحلل
.لاجعتسالا ليبس ىلع وأ ددحم لجأ

ثلاثلا لصفلا

 ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا مامأ ةقبطملا ماكحألا

يف ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا لصفت:٣1 ةّداملا
لجأ يف يروتسدلا سلجملا ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ

صوصنملا لاسرإلا مالتسا خيرات نم ءادتبا )2( نيرهش
.يوضعلا نوناقلا اذه نم9 ةداملا يف هيلع

اهيلع صوصنملا طورشلا ءافيتسا مت اذإ ةلاحإلا متتو
.يوضعلا نوناقلا اذه نم8 ةداملا يف

مامأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا راثي امدنع:٤1 ةّداملا
ىلع نالصفــي ،ةرشاــبــم ةــلودــلا سلــجــم وأ اــيــلــعــلا ةــمــكحملا

نمض يروتسدلا سلجملا ىلع هتلاحإ يف ةيولوألا ليبس
.هالعأ31 ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ رارق هجوي:٥1 ةّداملا
ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه نم9 ةداملا يف هيلع صوصنملا
،ةـلودـلا سلـجـم سيـئر وأ اـيــلــعــلا ةــمــكــحــمــلــل لوألا سيــئرــلا
.ةلودلا ظفاحم وأ ماعلا بئانلا يأر اروف ناعلطتسي نيذللا

.ةبوتكملا مهتاظحالم ميدقت نم فارطألا نيكمت متي

سلجم وأ ايلعلا ةـــمـــكـــــحملا رارـــــــق ردـــصــــــي:61 ةّداملا
رذعت دنعو ةيئاضق ةهج لك سيئر اهسأري ةليكشتب ةلودلا
ةــفرــغــلا سيــئر نــم لــكشتــتو سيــئرــلا بئاــن اــهسأرـــي ،كلذ
،ةـــلاحلا بسح ،مـــهـــنـــيـــعـــي نـــيراشتسم )3( ةــثالــثو ةــيــنــعملا
.ةلودلا سلجم سيئر وأ ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا

رارقلا يروــــتـــــسدلا سلــــــجـــــملا ىلإ لـــــسرـــــي:71 ةّداملا
عفدلا ةلاحإ دنع ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملل ببسملا
 .فارطألا ضئارعو تاركذمب اقفرم هيلإ

،يروتسدلا سلجملا ىلإ عفدلا ةلاحإ دنع:٨1 ةّداملا
ىلإ لصفلا ءاجرإ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا ىلع نيعتي
ينعملا ناك اذإ الإ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف تبلا نيح
هذه فدهت امدنع وأ ىوعدلا ببسب ةيرحلا نم امورحم
نيمزلم اناك اذإ وأ ةيرحلا نم نامرحلل دح عضو ىلإ ةريخألا

.لاجعتسالا ليبس ىلع وأ ددحم لجأ يف لصفلاب انوناق

تلسرأ يتلا ةيئاضقلا ةهجلا مالعإ متي :٩1 ةّداملا
سلـجـم وأ اـيـلــعــلا ةــمــكحملا رارــقــب ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلا
خيرات نم مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف فارطألل غلبيو ةلودلا

.هرودص

لآم هيلع ضرتعملا يعيرشتلا مكحلا ىلع فقوتي نأ –

،ةعباتملا ساسأ لكشي نأ وأ عازنلا

هتقباطمب حيرصتلا قبس دق يعيرشتلا مكحلا نوكيّ الأ –

ريغت لاح ءانثتساب يروتسدلا سلجملا فرط نم روتسدلل

،فورظلا

.ةيدجلاب راثملا هجولا مستي نأ –

ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ رارق هجوي:٩ ةّداملا

وأ اــيــلـــعـــلا ةـــمـــكحملا ىلإ مـــهـــتارـــكذـــمو فارـــطألا ضئارـــع عـــم

ىلإ غلبيو هرودص نم مايأ )٠1( ةرشع لالخ ةلودلا سلجم

.نعط يأل الباق نوكي الو ،فارطألا

ىلإ ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ ضفر رارق غلبي

ةــبساــنمب الإ ضارــتــعا لــحــم نوــكـــي نأ نـــكـــمـــي الو ،فارـــطألا

نا بجيو هنم ءزج يف وأ عازنلا يف لصافلا رارقلا دض نعطلا

.ةببسمو ةلصفنمو ةبوتكم ةركذم بجومب مدقي

،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاسرإ ةلاح يف:01 ةّداملا

اهلصوت ةياغ ىلإ عازنلا يف لصفلا ةيئاضقلا ةهجلا ئجرت

سلــــجملا وأ ةــــلودــــلا سلــــجــــم وأ اــــيــــلــــعــــلا ةــــمـــــكحملا رارـــــقـــــب

.هيلإ عفدلا ةلاحإ دنع يروتسدلا

قــيــقــحــتــلا رــيس فـــقو كلذ ىلع بترـــتـــي ال ،هـــنأ رـــيـــغ

ةيظفحتلا وأ ةتقؤملا ريبادتلا ذخأ ةيئاضقلا ةهجلا نكميو

.ةمزاللا

،ىوعدلا يف لصفلا ةيئاضقلا ةهجلا ئجرت ال:11 ةّداملا

وأ ىوعدلا ببسب ةيرحلا نم مورحم صخش نوكي امدنع

ةيرحلا نم نامرحلل دح عضو ىلإ ةريخألا هذه فدهت امدنع

يف ةيئاضقلا ةهجلا لصف بوجو ىلع نوناقلا صني امدنعو

.لاجعتسالا ليبس ىلع وأ ددحم لجأ

راــظــتــنا نود ةــيـــئادـــتـــبالا ةـــيـــئاضقـــلا ةـــهجلا تلصف اذإ

فاــنــئتسا متو ةــيروــتسدــلا مدــعــب عــفدــلاـــب قـــلـــعـــتملا رارـــقـــلا

تالاحلا يف الإ ،هيف لصفلا فانئتسالا ةهج ئجرت ،اهرارق

.ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا

ةاضق ناكو ضقنلاب نعط ميدقت مت اذإ:21 ةّداملا

ةمكحملا رارق راظتنا نود ةيضقلا يف اولصف دق عوضوملا

دنع يروتسدلا سلجملا رارق وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا

ىلإ ضقنلاب نعطلا يف لصفلا ءاجرإ متي ،هيلإ عفدلا ةلاحإ

.ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف لصفلا ةياغ

ايلعلا ةمكحملا فرط نم لصفلا ءاجرإ متي ال ،هنأ ريغ
ةيرحلا نم امورحم ينعملا نوكي امدنع ةلودلا سلجم وأ
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وأ اـــــيلعلا ةــــــمكحملا لــــــــصف مدــــــــع ةــــــــلاح يف:02 ةّداملا
31 ةداملا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا لاـــجآلا يف ةـــلودـــلا سلــــجــــم
سلجملا ىلإ ،ايئاقلت ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاحي ،هالعأ
.يروتسدلا

 عبارلا لصفلا

يروتسدلا سلجملا مامأ ةقبطملا ماكحألا

ســـــيئر اروــــف يروـــــتسدلا ســــــــلجملا مــــــــلعي :12 ةّداملا
نم881 ةداـــــملا ماــــكحأل اــــــــقبط هراـــــــطخإ دـــــنـع ،ةــــيروهمجلا
.روتسدلا

سلـــجملا سيـــئرو ةـــمألا سلــــجــــم سيــــئر مــــلــــعــــي اــــمــــك
هــيــجوــت مــهــنــكــمــي نـــيذـــلا ،لوألا رـــيزوـــلاو ينـــطوـــلا يبـــعشلا

ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح يروتسدلا سلجملل مهتاظحالم
.هيلع ضورعملا

الإ ،ةينلع يروتسدلا سلجملا ةسلج نوكت:22 ةّداملا
دعاوقل ددحملا ماظنلا يف ةددحملا ةيئانثتسالا تالاحلا يف

.هلمع

لثممو مهيماحم لبق نم نيلثمملا ،فارطألا نيكمت متي
.ايهاجو مهتاظحالم ميدقت نم ةموكحلا

تمت يـــــتــــــلا ىوـــــــــــعدلا ءاضــــــقـــــــنا رـــــــــثؤــــــــــي ال :٣2 ةّداملا
ىلع ،ناك ببس يأل ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةراثإ اهتبسانمب

سلجملا راطخإ مت يذلا ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف لصفلا
.هب يروتسدلا

ىلإ يروــــــــــتسدلا ســـــــــلجملا رارـــــــــق غــــــــــلبي:٤2 ةّداملا
يتلا ةيئاضقلا ةهجلا مالعإل ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا اهمامأ ريثأ

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

ةديرجلا يف يروتسدلا سلجملا رارق رشني:٥2 ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا

ءادتبا يوضعلا نوناقلا اذه لوعفم يرسي :62 ةّداملا
.91٠2 ةنس سرام٧نم

ةديرجلا يف يوضعلا نوناقلا اذه رشني :72 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــــــفاوملا93٤1 ماــــــــع ةّجحلا يذ22 يف رـــــــئازجلاب ررـــــــح
.81٠2 ةنس ربمتبس2

 ةقيلفتوب زيزعلا دبع

ماع ةدعقلا يذ02 يفخرؤم٨1/ د.م/ ع.ق.ر /٤0 مقر يأر
ةــبقارمب قلــعـتـي ،٨102 ةنس تشغ2 قفاوملا٩٣٤1
عـــمــــجملاــــب قــــلــــعــــتملا يوـضــعـلا نوـناــقـلا ةـقــباـطـم
.روتسدلل ،ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

–––––––––––

 ،يروـــــــتسدلا ســـلجملا ّنإ

ةداملا ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب
ويلوي٤ يف ةخرؤملا ةلاسرلاب روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81

يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألاب ةلجسملاو81٠2 ةنس
ةبقارم دصق كلذو ،٤٠ مقر تحت81٠2 ةنس ويلوي٤ خيراتب
ةغلل يرئازجلا عمجملاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم
،روتسدلل ،ةيغيزامألا

٦81و1٤1و٤ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )3 ةرـــقـــفـــلا(191و )ىلوألا ةرـــقــــفــــلا(981و )2 ةرــقــفـلا(

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لــمــع دــعاوــقــل ددحملا٦1٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ٦ قـــــفاوملا٧3٤1
،يروتسدلا سلجملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو

 :لكشلا يف

عـــّمــجملاــب قــلــعــتملا يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراـــبـــتـــعا–
هعورشم عدوأ ،راطخإلا عوضوم ،ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا
ذخأ دعب ،ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم ىدل لوألا ريزولا

 ،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(٦31 ةداملل اقفو ةلودلا سلجم يأر

،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراــبــتـــعاو–
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

ةدــقــعـــنملا هـــتسلـــج يف ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا ةـــقداصم
هــتسلـــج يف ةـــمألا سلـــجـــمو ،81٠2 ةـنس وــيــنوــي٥2 خـيراـتـب
ناملربلا ةرود لالخ ،81٠2 ةنس ويلوي لوأ خيراتب ةدقعنملا
 ،٧1٠2 ةنس ربمتبس٤ خيراتب ةحوتفملا ةيداعلا

سلجملا ةيروــــــهمــــــجلا سيـــــــئر راطــــخإ نأ ارابـــتـــعاو–
عمجملاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارمل يروتسدلا
ةداملا ماكحأل اقفو ءاج ،روتسدلل ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

 ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81

 :عوضوملا يف

،يوضعـلا نوــناــقــلا تارــيشأت صخــي اــمــيــف :الوأ
 :راطخإلا عوضوم
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،يوضعـــلا نوـــناــــقــــلا داوــــم صــخــــي اــــمــــيــــف :اثلاث
: راطخإلا عوضوم

،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا ّصخي اميف-1
: يتأي امك ةرّرحملا ،راطخإلا عوضوم

ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا"
هليكشتو ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا عمجملا ماهم ديدحـــــت
."هريسو هميظنتو

،روتسدلا نم٤ ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا نأ ارابتعا–
ثيح ،اهقيبطت تايفيك ديدحت يوضعلا نوناقلا ىلإ ليحت
ديفت يتلا ،"ددحي" ةملك ةلمعتسم ةـّيعطق ةغيصب تءاج
نم ةجيتن قيقحتب عّرشملا مزلأ يروتسدلا سسؤملا نأب
ةيانع لذب سيلو ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ديدحت لالخ
ىلوألا ةداملا ةغايص نم مهفي امك اهديدحتل يعسلا لالخ نم
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم

الدب "فدهي" ةملك لامعتسا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
اوهس ّدعي ،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا يف ،"ددحي" نم
،ةهج نم اذه ،هكرادت نيعتي

ميظنتو ةليكشتو ماهم نأ ،ىرخأ ةهج نم ارابتعاو–
اـــهدـــيدحت ّمت ةـــيـــغـــيزاـــمألا ةـــغـــلـــل يرـــئازجلا عـــمــــجملا رــيسو
صنت يتلا روتسدلا نم٤ ةداملا نم ةريخألا ةرــقفلل اقيبطت
نوناق بجومب ّمتي ةداملا هذه قيبطت تايفيك ديدحت نأ ىلع
 ،يوضع

،ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا عمجملا ثادحإ نأ ارابتعاو–
قيبطتل ةيساسأ ةيفيك لكشي ،يوضعلا نوناقلا اذه عوضوم
عّرــشملا دّدحي نأ نم عنمي ال كلذ نأو ،روتسدلا نم٤ ةداملا

ةــعــيــبــطـــلا سفـــن نـــمّ يعـــيرشت ّصن نـــمض ىرـــخأ تاـــيـــفـــيـــك
تاءارـــجإلاو طورشلـــل مراصلا مارـــتـــحالا لـــظ يف ،ةـــيـــنوـــناــــقــــلا
 ،ةلصلا تاذ ةيروتسدلا

ىري ىتم ،ّرـقي نأ عّرشملا ناكمإب ناك اذإ هنأ ارابتعاو–
،روتسدلا نم٤ ةداملا قيبطتل ىرخأ تايفيك ،ابسانم كلذ
نم2 ةرقفلا بجومب ،دكأتي نأ يروتسدلا سلجملل دوعي هنإف
،روتسدلل تايفيكلا هذه ةقباطم نم ،روتسدلا نم٦81 ةداملا

ةداملا نإف ،هالعأ راثملا ظفحتلا ةاعارمبو هنأ ارابتعاو–
ةقباطم دعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا
.روتسدلل

،يوضعلا نوناقلا نم02 ةداملا صخي اميف-2
: يتأي امك ةررحملا ،راطخإلا عوضوم

ماظنلا يف عمجملا ريسل ىرخألا تايفيكلا ددحـــت"
."يلخادلا

ةعبارلا ةرقفلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف-1
،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ،روتسدلا ةجابيد نم
 :راطخإلا عوضوم

صنت روتسدلا ةجابيد نم ةعباّرلا ةرــقفلا نأ ارابتعا–
يهو ،يرـــئازجلا بعشلا ةـــيوـــهـــل ةـــيساسألا تاــــنّوــــكملا ىلع
اــمود ةــلودــلا لــمــعــت يتــلا ،ةـــيـــغـــيزاـــمألاو ةـــبورـــعـــلاو مالسإلا
 ،اهنم ةدحاو لك ريوطتو ةيقرتل

،روتسّدلا نم أزجتي ال ءزج ةجابيدلا نأ ارابتعاو–
عوضومب اــهــتــقالــع ىلإ رــظــنــلاــب هالــعأ ةروــكذملا ةرـقــفــلا نأو
ّدعت ،يروتسدلا سلجملا ىلع ضورعملا يوضعلا نوناقلا

هتاريشأت نمض اهجاردإ مدع نأو ،ريخألا اذهل ايساسأ ادنس
.هكرادت نيعتي اوهس دعي

نم ىلوألا ةرقفلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف-2
،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ،روتسدلا نم6٣1 ةداملا

:راطخإلا عوضوم

،روتسدلا نم٦31 ةداملا ىلإ دنتسا عّرشملا نأ ارابتعا–
يتلا ىلوألا ةرقفلا ىلإ ةراشإلا نود ةثلاثلا اهترقف صّصخو
سلجم ءاضعأو باونلاو لوألا ريزولا نم لكل نأ ىلع ّصنت
ادنس ةرقفلا هذه دعت ّمث نمو ،نيناوقلاب ةردابملا قح ةمألا
اوهس ّدعي اهجاردإ مدعو ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل
.هكرادت نيعتي

يوـــضعلا نوــــناقلا ىلإ داــــنتسالا ّصـــخي اـــميف-٣
هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب قلعتملا10-٨٩ مــقر
عوضوـم ،يوضعـلا نوـناــقــلا تارــيشأت نــمض ،هــلــمــعو
 :راطخإلا

قلعتملا1٠-89 مــقر يوضعــلا نوــناــقـــلا نأ اراـــبـــتـــعا–
لـكشي ال ،هـلـمــعو هــمــيــظــنــتو ةــلودــلا سلــجــم تاصاصتــخاــب

ذخألا نأ ثيح ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل ادنس
)3 ةرقفلا(٦31 ةداملا يف هيلع صوصنم ةلودلا سلجم يأرب
اذه جاردإ نإف يلاتلابو ،هيلإ ةراشإلا تقبسو روتسدلا نم
.هكرادت نيعتي اوهس ّدعي ،تاريشأتلا نمض يوضعلا نوناقلا

نم ىلوألا ةداملا بيوبت مدع ّصخي اميف :ايناث
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا نأ ارابتعا–
هنأ ىلع ّصنتو ،يوضعلا نوناقلا عوضوم نمضتت ،راطخإلا

هميظنتو هليكشتو ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا عمجملا ماهم دّدحي
اهجاردإب صنلل ةماعلا ةلكيهلا نمض لخدتّ مث نمو ،هرـيسو

 ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل ةماعلا ماكحألا يف

نم ىلوألا ةداملا عّرشملا بيوبت مدع نأ ارابتعاو–
ةجردملا داوملا نمض ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

اوـهس ّدـعـي ،"ةـماــع ماــكــحأ" ناوـــنـــعـــب هـــنـــم لوألا لصفـــلا تحت
.هكرادت نيعتي
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نم٠2 ةداملا بجومب لاــــــحأ عّرــشملا نأ اراـــــــبـــــــتـــــــعا–
ىرخألا تايفيكلا ديدحت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا
 ،يلخادلا ماظنلا ىلإ ،عـّمجملا رــيسل

نم٤ ةداملا بجومب ءاج عمجملا ثادحإ نأ ارابتعاو–
قيبطت تايفيك ،ةريخألا اهترقف يف ليحت يتلا روتسدلا

ماـــهـــم ،هـــنوــــمضم يف ددــــحــــي يوضع نوــــناــــق ىلإ ةداملا هذــــه
 ،هريسو هميظنتو عمجملا ةليكشتو

ىرخألا تايفيكلا ديدحت عّرــشملا ةلاحإ نأ ارابتعاو–
عسوب هنأ اهنم مهفي دق يلخادلا ماظنلا ىلإ ،عمجملا ريسل
نم يه يلخادلا هماظن يف ىرخأ تايفيك ديدحت عمجملا

 ،يوضعلا نوناقلا صاصتخا لاجم

حيضوت عّمجملا ةيحالص نم ناك اذإ هنأ ارابتعاو–
هـنإف ،يلخادـلا هـماـظـن يف ،هرـيس اـهـبـلــطــتــي ىرــخأ تاــيــفــيــك
بلطتت عيضاوم هيف جردُـي ّالأ ،صنلا اذهل هدادعإ دنع نّــيعتي
لاجم ىلإ صاصتخالا اهيف دوعيو ،ىرخأ تاسسؤم لخدت
عيزوتب يضاقلا يروتسدلا أدبملل ةاعارم ،يوضعلا نوناقلا
 ،تاصاصتخالا

نوـناـقـلا نــم٠2 ةداملا نإف ،ةــجــيــتــنــلاــب اراـــبـــتـــعاو–
ةطيرش ،روتسدلل ةقباطم ّدعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

 .هالعأ راثملا ظفحتلا ةاعارم

ةيريسفتلا تاظفحتلا ىلإ ةراشإلا صخي اميف: اعبار
 : راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض

صنت روتسدلا نم )3 ةرقفلا(191 ةداملا نأ ارابتعا–
ةمزلمو ةيئاهن هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارأ 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 ،هــيــف يضقملا ءيشلــل ةــقــلـــطملا ةـــّيـــجحلا يستـــكـــت
 ،اهقوطنم وأ اهبابسأ

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

،تاظفحتلا هذه قيبطت ليهست فده نأ ارابتعاو–
،ةــيــنــعملا ةــيــعــيرشتــلا ماـــكـــحألا نـــع اـــهـــلصف نـــكـــمـــي ال يتـــلا

،يوضعـــلا نوـــناــــقــــلا اذــــه تارــــيشأت يف جردــــت نأب يضتــــقــــي
روتسدلل اهتقباطمب حيرصتلا ءاج يتلا ةيعيرشتلا ماكحألا

،يريسفت ظفحتب اديقم

ماكحألا ىلا ةراشإلا جاردإ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نوــناــقــلا تارــيشأت يف ةـــيرـــيسفـــتـــلا تاـــظـــفـــحـــتـــلا عوضوـــم
،ةــيــغــيزاــمألا ةــغــلــل يرــئازجلا عــمــجملاــب قــلـــعـــتملا يوضعـــلا

أدبمل يلكلا قيبطتلل ايساسأ انامض دعي ،راطخإلا عوضوم
،هيف يضقملا ءيشلل ةقلطملا ةيجحلا

: بابسألا هذهل
 : يتآلا يأرلاب يلدي

 : لكشلا يف

يرئازجلا عمجملاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نأ: الوأ
1٤1 ةداملل اقبط هيلع ةقداصملا تمت دق ،ةيغيزامألا ةغلل
 .روتسدلل اقباطم كلذب ّدعيو ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ: ايناث
عمجملاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
ماكحأل اقيبطت ءاج ،روتسدلل ،ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا
.روتسدلل قباطم وهف ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦81 ةداملا

 : عوضوملا يف

،يوضعــلا نوــناــقــلا تارــيشأت ّصخــي اــمـــيـــف : الوأ
 : راطخإلا عوضوم

ةـــجاـــبـــيد نـــم ةـــعـــبارــــلا ةرــــقــــفــــلا ىلإ ةراشإلا فاضت–
ىلإ ،روتسدلا نم٦31 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا اذكو ،روتسدلا
،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا نــم ىلوألا ةرـــيشأتـــلا

 : يتأي امك اهتغايص داعتو

ةجابيدلا نم ةعبارلا ةرقفلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب"
٦81و٤٤1و1٤1و831و )3و ىلوألا ناترقفلا(٦31و٤ داوملاو
،"هنم191و981و )2 ةرقفلا(

قلعتملا1٠-89 مـــــــقر يوــــضــــــــــعلا نوـــــــــناــــــــــقلا فذــــحــــــي–
تاريشأت نم هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب
.راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

نـــم ىلوألا ةداملا بيوـــبـــت صخـــي اــــمــــيــــف : اــــيــــناــــث
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم ىلوألا ةداملا جردت–
."ةماع ماكحأ " ناونعب لوألا لصفلا داوم نمض ،راطخإلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم صخي اميف : اثلاث
 : راطخإلا

داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم ىلوألا ةداملا دعت-1
 : يتأي امك اهتغايص

عــّمــجملا  ماــهــم يوضعــلا نوـــناـــقـــلا اذـــه ددـــحـــي“–
."هريسو هميظنتو هتليكشتو ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

ةاعارم ةطيرش روتسدلل ةقباطم ىلوألا ةداملا ّدعت-2
.هالعأ راثملا ظفحتلا
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ةطــيرـــــش روـــــتــــــسدـــــــــلل ةــــقــــباـــــطـــــم٠2 ةداـــــــــملا ّدـــعــــــت-3

.هالعأ راثملا ظفحتلا ةاعارم

تاـــظـــفـــحـــتـــلا ىلإ ةراشإلا صخـــي اـــمـــيــــف: اـــعــــبار
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ةيريسفتلا
:راطخإلا

عوضوـــم ،يوضعـــلا نوـــناــــقــــلا تارــــيشأت ىلإ فاضت–

: راطخإلا

ةاـــعارـــم عـــم ،يروـــتسدـــلا سلــــجملا يأر ذــــخأ دــــعــــب“–

.”٠2 ةداملاو ىلوألا ةداملا ماكحأ لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

،روتسدلل ايئزج قباطملا ريغ مكحلا ّدعي : اسماخ

 .راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نع لصفلل الباق

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب دعت : اسداس

.روتسدلل ةقباطم ،راطخإلا

 .ةيروهمجلا سيئر ىلإ يأرلا اذه غلبي: اعباس

ةـّيروـهـمـجـلـل ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف يأرــلا اذــه رشنــي

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةدقعنملا هتاسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب

92 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2و91و81و٧1و٦1 خيراتب

.81٠2 ةنس تشغ2و لوأو ويلوي13و٠3و

يروتسدلا سلجملا سيئر

يسلدم دارم

،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمحم

،ةوضع ،يتارسم ةميلس

،ةوضع ،باحر ةيداش

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دـمحم

،اوضع ،يوارق رونلا دبع

،ةوضع ،دابع ةجيدخ

،اوضع ،طيلب ليعامس

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا

،اوضع ،لولج ةدع دـمحما

.اوضع ،شينف لامك

٩٣٤1 ماع ّةجحلا يذ22 يفخرؤم71-٨1 مــقر يوضع نوناق
عـمـجملاـب قـلـعــتــي ،٨102 ةـنس رــبــمــتــبس2 قـفاوملا
.ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

نــم ةــعــبارــلا ةرــقـــفـــلا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــب –
1٤1و831و )3و ىلوألا ناترقفلا(٦31و٤ داوملاو ،هتجابيد
،هنم191و981و )2 ةرقفلا(٦81و٤٤1و

يف خرؤمـلا٥٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياني21 قــفاومـلا33٤1 ماــع رـفص81
،مالعإلاب

22 يف خرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةّجحلا يذ
،ةيلاملا نيناوقب

مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع رفص٠2 يف خرؤملا٤٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ثارتلا ةيامحب قلعتملاو8991 ةنس وينوي٥1 قفاوملا91٤1
،يفاقثلا

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ىدامج91 يف خرؤملا3٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

مرحم٥1 يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني32 قفاوملا92٤1 ماع
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

رفص٦1 يف خرؤملا٧٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا92٤1 ماع
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

عيبر81 يف خرؤملا12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا٧3٤1 ماع لوألا
رـــيوـــطـــتـــلاو يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلا لوـــح يهــــيــــجوــــتــــلا نوــــناــــقــــلا
،يجولونكتلا

،ةلودلا سلجم يأر ىلع ءانبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –
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ةاعارم عم ،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو –
،٠2 ةداملاو ىلوألا ةداملا ماكحأ لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

: هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

عمجملا ماهم يوضعلا نوناقلا اذه ددحي: ىلوألا ةّداملا
.هريسو هميظنتوهليكشتو ةيغيزامألا ةغلل يرئازجلا

ةـيـغـيزاـمألا ةـغـلـل يرـئازجلا عـمـجــمـلا دــعــي:2 ةّداملا
تاذ ةينطو ةئيه ،روتسدلا نم٤ ةدامـلا بجومب ثدحملا

.”عمجمـلا“ صنلا بلص يف ىعديو ،يملع عباط

ةيلالقـتسالاو ةـيوـنـعـمـلا ةـيصخشلاـب عـمـجـمـلا عـتـمـتـي
.ةيلامـلا

.ةيروهمجلا سيئر ىدل عمجمـلا عضوي :٣ ةّداملا

لئاسملا يف ةيعجرملا ةطلسلا عمجملا دعي:٤ ةّداملا
.ةيغيزامألا ةغللاب ةطبترملا

.رئازجلا ةنيدم يف عمجمـلا رقم ددحي:٥ ةّداملا

يناثلا لصفلا
عمجملا ماهم

ةيمسر ةغل ةيغيزامألا ةغللا ديسجت دصق :6 ةّداملا
.اهتيقرتل ةمزاللا طورشلا ريفوتب عمجملا فلكي

 : يتأي امب ،اميس ال ،فلكي ،ةفصلا هذهبو

فلتخمب ةيغيزامألل ةينطولا ةيوغللا ةنّودملا عمج –
،ةيناسللا اهتاعونت

تايوتسم لك ىلع ةيغيزامألل ةيوغللا ةئيهتلا دادعإ –
،يوغللا ليلحتلاو فصولا

عـم ةصصخـتـمـلا مـجاــعــمـلاو تادرــفــمــلــل مــئاوــق دادــعإ –
،اهقفاوت ليضفت

ةكراشملاو ةيغيزامألا ةغللا يف ثحبلا لاغشأب مايقلا –
،هصاصتخا لاجم يف ثحبلل ينطولا جمانربلا زاجنإ يف

ميهافملاو تاحلطصملا ةمجرتو ريسفت ةقد نامض –
،ةصصختمـلا نيدايمـلا يف

،هرادصإو ةيغيزامألا ةغلل يعجرملا مجعملا دادعإ –

يداـــمالـــلا ثارــــتــــلا ىلع ةــــظــــفاــــحــــمـلا يف ةــــمــــهاسملا –
،هتنمقر لالخ نم اميسال ،ةيغيزامألل

ةــغــلــلا يف ةــمــجرـــتـــلاو ثوـــحـــبـــلا عاوـــنأ لـــك عـــيـــجشت –
طـــبـــترملا ثارـــتـــلا ىلع ظاـــفحلاو ءارـــثإلا دصق ةــــيــــغــــيزاــــمألا

،ةينطولا ةركاذلاب

تايرشنو تالجم يف عمجملا لامعأ جئاتن رادصإ –
.اهرشن نامضو ةيرود

ثحب وأ ةسارد لكب ردابي نأ عمجملا نكمي:7 ةّداملا
ةــناــعــتسالا هــنــكــمــيو ،ةــيــغــيزاــمألا ةــغــلــلا ةــيــقرــت ىلإ فدــهـــي
.ةيملعلا تايصخشلاو ةينطولا تاسسؤملاب

تاسسؤملاو تارادإلا نم عمجملا ىقلتي:٨ ةّداملا
يتلا ةيئاصحإلا تايطعملاو تامولعملا ةيمومعلا تائيهلاو
.هتاطاشنو هماهمب قلعتت

نمض جردنت ةلأسم لك يف هيأر عمجمـلا يدبي:٩ ةّداملا
.ةيروهمجلا سيئر هيلع اهضرعي يتلا ،هصاصتخا لاجم

عـــم لداـــــبت تاــــقالع ةـــــماقإ عـــــمجملا نـــــكمي:01 ةّداملا
.ةيلودلا وأ/و ةينطولا ةلثاممـلا ةيناسللا تائيهلاو عماجمـلا

ةقالعلا تاذ تائيهلاو عماجمـلا ةطشنأ يف كراشيو
.هماهمب

ثلاثلا لصفلا

هئاضعأ نييعت تايفيكو عمجملا ةليكشت

،اوضع )٠٥( نيسمخ نم عمجمـلا لكشتي:11 ةّداملا
.رثكألا ىلع

ةسسؤم وأ صخش لكب نيعتسي نأ عمجملا اذه نكمي
.هلاغشأ يف هتدعاسم امهنأش نم

نيب نم عــــمــــجـــمـلا ءاـــــضـــــعأ راــــيــــتــــــخا مـــتــــي:21 ةّداملا
ةغللا مولع نيدايم يف ةتباثلا تاءافكلاو ءاربخلاو نيثحابلا
نــيذــلا ،ةرواــجــمـلا موــلــعــلاو ةــيـــغـــيزاـــمألا ةـــغـــلـــلاـــب ةـــلصتـــمـلا

.يعماج ىوتسم مهلو ةيرئازجلا ةيسنجلاب نوعتمتي

،يـــــسائر موـــــسرمب عــــــمجملا ءاـــــــضعأ نّيعي:٣1 ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

عبارلا لصفلا

هريسو عمجملا ميظنت

 : ةيتآلا ةزهجألا عمجمـلا مضي :٤1 ةّداملا

،سلجمـلا –

،سيئرلا –

،بتكمـلا –

.ةصصختمـلا ناجللا –

نيمأ اهريسي ةيرادإ ةنامأب عمجملا دوزي:٥1 ةّداملا
.عمجمـلا سيئر ةطلس تحت عضوي ماع
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ةايحلا لامعأ لك يفو ءاضقلا مامأ عمجمـلا ليثمت –
 ،ةيندملا

،امهلمع قيسنتو سلجمـلاو بتكمـلا ةسائر –

،بتكمـلا ءاضعأ نيب ماهمـلا عيزوت –

،بتكملاو سلجمـلا تارارق ذيفنت ىلع رهسلا –

ضرفو عمجملل يلخادلا ماظنلا قيبطت ىلع رهسلا –
،همارتحا

يمدــخــتسم عــيــمــج ىلع ةــيــمــّلسلا ةـــطـــلسلا ةسرامم –
،عمجمـلا

رهسلاو لكايهلاو ةزهجألا تاطاشن لمجم قيسنت –
،اهريس نسح ىلع

.عمجملا ةينازيم ذيفنت ىلع رهسلا –

سيــئر ىلإ عــمــجــمـــلـــل يوـــنسلا رـــيرـــقـــتـــلا عـــفرـــي اـــمـــك
.سلجملا فرط نم هيلع ةقداصملا دعب ةيروهمجلا

ثلاثلا عرفلا
بتكملا

ةتسو عمجملا سيئر نم بتكملا لكشتي:٣2 ةّداملا
.)2( نيتنس ةدمل ،مهئارظن لبق نم نيبختنم ءاضعأ )٦(

 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،بتكملا فلكي

ىلع هضرعو عمجملل يلخادلا ماظنلا عورشم حارتقا –
،ةقداصملل سلجملا

،سلجمـلا تارود ريس ميظنت –

،هذيفنت ةعباتمو عمجمـلا تاطاشن جمانرب حارتقا –

فــلــتــخــم عـــم لاصتالاـــب عـــمـــجـــمـلا لاـــغشأ ةـــعـــباـــتـــم –
.ةزهجألاو تائيهلا

ىلوتيو ،بتكملا لاغشأ عمجملل ماعلا نيمألا رضحي
.هتنامأ

 عبارلا عرفلا
ةصصختملا ناجللا

.ةصصختم ناجل عمجمـلا ىدل أشنت:٤2 ةّداملا

يف اهماهمو اهتايمستو ةصصختملا ناجللا ددع ددحي
.عمجملل يلخادلا ماظنلا

سماخلا عرفلا
عمجملل ةيرادإلا ةنامألا

ىلع ءانب يسائر موسرمب ماعلا نيمألا ّنيعي:٥2 ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو عمجملا سيئر نم حارتقا

ةــناــمألا رــيس نسح ىلع رــهسلاــب ماـــعـــلا نيمألا فـــلـــكـــي
.عمجملل ةيرادإلا

لوألا عرفلا

سلجملا

لكشتيو عمجملل ايلعلا ةئيهلا سلجملا دعي:61 ةّداملا
.هئاضعأ عومجم نم

 : يتأي امب اميس ال ،سلجملا فلكي

،بتكمـلا ءاضعأ باختنا –

،عمجملل يلخادلا ماظنلا ىلع ةقداصملا –

يذــــلا عــــمــــجــــمـلا تاــــطاشن جماــــنرــــب ىلع ةـــــقداصمـلا –
،بتكملا هحرتقي

يتـلا ةـيـغـيزاـمألا ةـغـلـلاــب ةــقــلــعــتــمـلا لــئاسمـلا ةسارد –
،عمجملا سيئر هيلع اهضرعي

،ةصصختمـلا ناجللا لاغشأ ىلع ةقداصمـلا –

،عمجملا ةينازيم ىلع ةقداصملا –

.عمجملل يونسلا ريرقتلا ىلع ةقداصمـلا –

ةعبرأ لك ةيداع ةرود يف سلجمـلا عمتجي :71 ةّداملا
دنع ،عمتجي نأ نكميو .هسيئر نم ءاعدتساب ،رهشأ )٤(
وأ عمجمـلا سيئر نم بلطب ،ةيداع ريغ ةرود يف ،ءاضتقالا

.هئاضعأ )2/3( يثلث

روضحب ّالإ سلجملا تاعامــتــــــجا حــــصــــــــت ال:٨1 ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث

لالــخ ٍناــث عاــمــتــجا دــقــعــي ،باصنـــلا لـــمـــتـــكـــي مـــل اذإو
،حصتو لوألا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا

.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم سلجملا تالوادم ،ذئنيح

ةينلع ةسلج يف سلجملا تالوادم يرجت:٩1 ةّداملا
ءاضعألل ةـــطـــيسبـــلا ةـــيـــبـــلـــغألاـــب اـــهـــيــــلــــع تيوصتــــلا مــــتــــيو
توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا
 .احجرم سيئرلا

يف عمجملا ريسل ىرخألا تايفيكلا ددحت :02 ةّداملا
.يلخادلا ماظنلا

يناثلا عرفلا

سيئرلا

ةدمل يسائر موسرمب عمجمـلا سيئر نيعي :12 ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،تاونس )٤( عبرأ

 : يتأي ام اميس ال ،عمجمـلا سيئر ىلوتي:22 ةّداملا

دالــبــلا لــخاد ةزــهــجألا فــلــتــخــم ىدــل عــمــجملا لــيــثمت –
،اهجراخو
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نوينقتلاو نويرادإلا نومدختسملا عضخي:62 ةّداملا
.ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا ماكحأل عمجملل

قيرط نع عمجملل يرادإلا ميظنتلا ددحي:72 ةّداملا
.ميظنتلا

سماخلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

لئاسولا عمجمـلا فرصت تحت ةلودلا عضت:٨2 ةّداملا
.هريسل ةيرورضلا ةيلامـلاو ةيرشبلا

يف عــــمــــجــــمـلا رــــيسل ةــــيرورضلا تاداــــمــــتــــعالا لــــجست
.ةلودلا ةينازيم

دعاوق بسح عمجملا ةــــيــــــنازــــــيـــــــم كـــــســــــمت:٩2 ةّداملا
لوـمـعـمـلا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اـقـبـط ةـيـموـمـعـلا ةـبساـحـمـلا

.امهب

ةينازيمل فرصلاب رمآلا وه عمجملا سيئر :0٣ ةّداملا
.عمجملا

ةديرجلا يف يوــــضعلا نوـــــناقلا اذـــــه رـــــشني :1٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قــــفاوملا93٤1 ماــــــع ةّجحلا يذ22 يف رـــــــئازجلاب رّرــــح
.81٠2 ةنس ربمتبس2

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
ةـيـلـخادـلا رـيزو ناوـيدـب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب
.اقباس– ةئيبلاو ةيـلحملا تاعامجلاو

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،رازي نب بيجن ّديسلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
ةـيـلـخادـلا رـيزو ناوـيدـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاــب اــفــلــكــم هــتــفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس– ةئيبلاو ةيـلحـملا تاعامجلاو

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

بودنم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.مناغتسم ةيالو يف نمألا

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

يحم دّيسلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠1 قــفاوــملا
،مناــغــتسم ةــيالو يف نــمألل اــبودــنــم هــتــفصب ،ةــلــيــلـــب نـــيدـــلا

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

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
،ةــــــــيلاملا رـــــيزو ىدـــــل بدــــــتنملا رـــــيزولا ناوـــــيد
.اقباس– فارشتسالاو ةينازيملاب فلكملا

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

وينوي11 نم ءادتبا ،ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
اسيـــئر هـــتـــفصب ،يروـــمز دـمـــحــــم دـــــّيـسـلا ماـهـم ،٦1٠2 ةـــنس

فــــلــــكملا ،ةــــيــــلاملا رــــيزو ىدــــل بدــــتــــنملا رــــيزوـــــلا ناوـــــيدـــــل
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس– فارشتسالاو ةينازيملاب

٩٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ72 يفخرؤم يساـــــئر موسرـــــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس تشغ٩ قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب فارشتسالل ماعلا ريدملا

––––––––––––
ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

لّوأ نم ءادتبا ،ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس تشغ9 قـفاوـملا93٤1
اريدم هتفصب ،مزاح نايفس دّيسلا ماـهـم ،81٠2 ةنس ليربأ

.هبلط ىلع ءانب ،ةيلاملا ةرازوب فارشتسالل اماع

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.نيدهاجملا ريزو ناويد

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ويام81 نم ءادتبا ،ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
هـــتـــفصب ،لــــيــــعاــــمسا يبأ دـمــــحــــم دـــــّيـسـلا ماـهـم ،٧1٠2 ةـــــنس
.نيدهاجملا ريزو ناويدل اسيئر

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

لوــــلج دـّيـسـلا ماـــــهـم ىـــــهـنـت ،81٠2 ةـــــنـس وــــيـنوـي٠1 قـــــفاوـملا
تارامثتسالا ليومتو ةجمربلل ريدم بئان هتفصب ،ةمود نب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

ةّيدرف ميسارم



٤٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٥2
19م٨102 ةنس ربمتبس٥

اذـــــــكو يــــــمـــلـــعـــلا ثــــــحـــبـــلاو يـــــــعـــماجلا لــــــيــــهأتــــلاو ثـــــلاــــثــــلا
،ةـــــــلقرو ةــــــعماجب جردــــــــتلا دـــــــعب اــــــميف يلاـــــــــــعلا نــــــيوكتلا

.هبلط ىلع ءاــــــنب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ناسملت ةعماجل ماعلا

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
تشغ٠2 نم ءادتبا ،ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

انيمأ هتفصب ،ةياطق ظيفحلا دبع دّيسلا ماـهـم ،٦1٠2 ةنس
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ناسملت ةعماجل اماع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
دـيـمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
ةـــــــعماجب ةــــــيناـسـنإلاو ةــــــيـعامتـجالا موــــــــلـعلا ةــــــيـلـك
.جيريرعوب جرب

––––––––––––

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

ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يتاورز
.هبلط ىلع ءانب ،جيريرعوب جرب ةعماجب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨102 ةـنس وـيــنوــي01
.يرلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا

––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ويام81 نم ءادتبا ،ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا

ارـــيدـــم هـــتـــفصب ،يلحاس مساـــقـــلـــب دــــّيـسـلا ماـهـم ،٧1٠2 ةــــنس
.يرلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨102 ةـنس وـيــنوــي01
تاـــيـــنـــقـــتـــلاو موـــلـــعـــلا يف ةـــيرــــيضحــــتــــلا ةسردملا
.ناسملتب

––––––––––––

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

موــلــعــلا يف ةــيرــيضحــتــلا ةسردــمــلــل ارــيدــم هــتـــفصب ،يقرش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ناسملتب تاينقتلاو

٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاـهـنإ ناــنــمضتــي ،٨102 ةــنس وــيــنوــي01 قــــفاوملا

.٣ رئازجلا ةعماجب ماهم
––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
:3 رئازجلا ةعماجب امهامسا

موـلـعـلا ةـيــلــكــل ادــيــمــع هــتــفصب ،ينــتارــيإ مساــقــلــب–
،ةيلودلا تاقالعلاو ةيسايسلا

نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان هتفصب ،ويدرف جاحلاو–
يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا

.جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو

––––––––––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

نامثع دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
موـلـعـلاو ةـيداصتــقالا موــلــعــلا ةــيــلــكــل ادــيــمــع هــتــفصب ،فــلخل

هـفـيـلـكـتـل ،3 رــئازجلا ةــعــماــجــب رــيــيستــلا موــلــعو ةــيراـــجـــتـــلا
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.٣ ةنيطنسق

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

نيـــــتدـّيـسـلا ماــــــهـم ىـــــــــهـنـت ،81٠2 ةـــــنـس وـــــــــيـنوـي٠1 قـــــــفاوـملا
:3 ةنيطنسق ةعماجب مهؤامسأ ةيتآلا نيديسلاو

اـــفـــلـــكـــم ،رـــيدـــم بئاـــن هـــتـــفصب ،ةسالـــحوـــب دـمـــحـــم–
نــيوــكــتــلاو يناــثــلاو لوألا نــيروــطــلا يف يلاــعــلا نــيوــكـــتـــلاـــب
ىلع ءانب ،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاو تاداهشلاو لصاوتملا

،هبلط

ةيمنتلاب افلكم ،ريدم بئان هتفصب ،حوبير ريشب–
،هيجوتلاو فارشتسالاو

ةسدــنــهــلا ةــيــلــكــل ةدــيــمــع اــهــتــفصب ،قاور ةـــلـــيـــمـــج–
،ريمعتلاو ةيرامعملا

نوـنـفـلا ةـيـلـكــل ةدــيــمــع اــهــتــفصب ،يطشاــم ةــفــيرش–
.ةفاقثلاو

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ةلقرو ةعماجب ريدم

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ليضوف  دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان هتفصب ،وحد
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قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨102 ةـنس وـيــنوــي01
.هتيقرتو بازيم يداو ةيامح ناويد

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

اباب سنوي دـّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
،هتيقرتو بازيم يداو ةيامح ناويدل اريدم هتفصب ،راـجن
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––★–––––––––––
٩٣٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ72 يفخرؤم يساـــــئر موسرـــــم

ريدملا نييعت نمضتي ،٨102 ةنس تشغ٩ قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب فارشتسالل ماعلا

––––––––––––
ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،يرومز دـمحم ّديسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس تشغ9 قـفاوـملا93٤1
.ةيلاملا ةرازوبفارشتسالل اماع اريدم

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

ةــــــشتفم نييــــعت نــــمضتي ،٨102 ةـــــنس وـــــــينوي01
ميلعتلا ةرازو يف ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملاب
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،يماهت داعس ةدّيسلا نّيعت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
ميلعتلا ةرازو يف ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،لعيوف ةليبن ةّديسلا ّنيعت ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
ةيريدملاب تارامثتسالا طيطختو تايئاصحإلل ريدم ةبئان
ةرازوـب يجوــلوــنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل ةــماــعــلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

ةـعـماـجـب نييـعـتــلا نــمضتــي ،٨102 ةــنس وــيــنوــي01
.1 ةنتاب

–––––––––––– 
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ةـــــيتآلا ةداــــــسلا نّيــــــعي ،81٠2 ةـــــــنـس وـــــــيـنوـي٠1 قــــــــــفاوـملا
:1 ةنتاب ةــــعماجب ،مهؤاـــمسأ

،اماع انيمأ ،ةرمعوب ميركلا دبع–

موــلــعــلا ةــيــلــكــل ادــيـــمـــع ،هـــّلـــلا زرـــح نـــب رداـــقـــلا دـــبـــع–
،ةيمالسإلا

مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع ،يفولخم باهولا دبع–
،ةيسايسلا

يبرـعـلا بدألاو ةـغـلـلا ةـيـلـكـل ادـيـمــع ،رــيــخــلــب رضخل–
.نونفلاو

–––––––––––★–––––––––––
٩٣٤1 ماـــــــع ناضمر٥2 يف ناــخرؤم ناـــيساـــئر ناـــموسرـــم

باون نييعت نانمضتي ،٨102 ةنس وينوي01 قفاوملا
.تاعماجلاب نيريدم

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

يـــــــتآلا نادــــــّيـسـلا نّيــــــــعي ،81٠2 ةــــــنـس وــــــــيـنوـي٠1 قــــــــــفاوـملا
: نيتيتآلا نيتعماجلاب نيريدم يبئان امهامسا

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،يبيد ريهز–
اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لّوألا نيروطلا
،1 ةنتاب ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

نــــيوكتلاب اــــفلكم ،رــــيدم بــــئان ،رــــيديإ قازرـــــلا دـــــبع–
يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا

.وزو يزيت ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو

––––––––––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ةــــنيوز ةدــــــّيـسلا نّيــــــعت ،81٠2 ةـــــنس وـــــينوـي٠1 قـــــــفاوـملا
ةـــــــيـجراـخلا تاـــــــقالـعـلاـب ةــــــــــفـلـكـم ،رــــــيدـم ةـــــبـئاـن ،جرــــــــف نــــــب
ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.جيريرعوب جرب

–––––––––––★–––––––––––
٩٣٤1 ماـــــــــــع ناضمر٥2 يف ةــــخرؤم ةــــيساــــئر مـــــيسارـــــم

نييــــــعت نـــــمضتت ،٨102 ةــــــــنس وــــــــينوي01 قـــــــفاوملا
.تاعماجلاب تايلك ءادمع

––––––––––––
ماـــع ناضمر٥2 يف خرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

ةيتآلا ةداسـلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا93٤1
: ةيتآلا تاعماجلا يف تايلك ءادمع ،مهؤامسأ

ةـيداصتـقالا موــلــعــلا ةــيــلــكــل ادــيــمــع ،يساــقوأ لاــمــك–
،ةياجب ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

ةـيداصتـقالا موـلـعـلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع ،يزودـنـق مـيــهارــب–
،وزو يزيت ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

ةعماجب ءانبلا ةسدنه ةيلكل اديمع ،ةيفاعوب فسوي–
،وزو يزيت

،ةديعس ةعماجب مولعلا ةيلكل  اديمع ،سابع ةشاكع–

ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل  اديمع ،ةعمجوب هللا دبع–
،ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب
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مولع يف ايلعلا ةسردملل ةريدم ،يدهم نب دنه ميرم–
،رئازجلاب ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيذغتلا

ةرادإل ايلعلا ةسردملل اريدم ،لهاس دـمحم يديس–
،ناسملتب لامعألا

يف اــيــلـــعـــلا ةسردـــمـــلـــل ارـــيدـــم ،بيس نـــيدـــلا لاـــمـــج–
،نارهوب ةيوقاطلاو ةيئابرهكلا ةسدنهلا

تايجولونكتلا يف ايلعلا ةسردملل ةريدم ،ينابر ةيزوف–
.ةبانعب ةيعانصلا

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

ةسردم ريدم نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،فلخل نامثع دـّيـسـلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
.ةيراجتلا ايلعلا تاساردلا ةسردمل  اريدم

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

رـــــــيدم نييــــــعت نــــــمــضتي ،٨102 ةـــــــنس وـــــــــينوي01
ةـئيـهـتو رـحـبـلا موـلــعــل اــيــلــعــلا ةــيــنــطوــلا ةسردملا
.لحاسلا

––––––––––––
ماـــع ناضمر٥2 يف خرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

دارـــم دـّيــــسـلا نّيــــعي ،81٠2 ةـنــــس وــــيـنوـي٠1 قـــــفاوـملا93٤1
رـحـبـلا موـلـعـل اـيـلـعـلا ةـيـنـطوـلا ةسردـمـلـل ارـيدـم ،ورـتسيـلاـب
.لحاسلا ةئيهتو

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

زكرم ريدم نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،يبرعلب نيساي دـّيـسـلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
.ةيمنتلا لجأ نم قبطملا داصتقالا يف ثحبلا زكرمل اريدم

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

ريدم بئان نييعت نمضتي ،٨102 ةنس وينوي01
.ةفاقثلا ةرازوب

––––––––––––
ماـــع ناضمر٥2 يف خرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

سنوي دـّيـسـلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا93٤1
ريوطتلاو ةيفارشتسالا تاساردلل ريدم بئان ،راجن اباب
.ةفاقثلا ةرازوب

ةـعـماـجـب موــلــعــلا ةــيــلــكــل ادــيــمــع ،يلالــج نــيدــلا رصن–
،سادرموب

ءايميكلاو تاقورحـملا ةيلكل اديمع ،يباح ريديإ–
،سادرموب ةعماجب

ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع ،ةرهج سيليلتوب يلع–
.يداولا ةعماجب ةايحلاو

––––––––––––––––––––
ماـــع ناضمر٥2 يف خرؤم يساــــــــئر موسرـــــــــم بجومب

رهاطلا دّيسلا نّيعي ،81٠2 ةنس ويـنوـي٠1 قـفاوـملا93٤1
ةـيـعاـمـتـجالاو ةـيــناسنإلا موــلــعــلا ةــيــلــكــل ادــيــمــع ،سنوــت نــب
.وزو يزيت ةعماجب

––––––––––––––––––––
ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

يتآلا ناديسـلا نّيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا93٤1
مولعلل نيدموب يراوه ةعماجب نيتيلك يديمع ،امهامسا

: ايجولونكتلاو

،ءايميكلا ةيلكلا ديمع ،ةرامع دارم–

.ةيندملا ةسدنهلا ةيلكلا ديمع ،يدادح ليعامس–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييـعت نــــمضتي ،٨102 ةـــــنس وـــــينوي01

.لجيج ةعماجل
––––––––––––

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةباص قازرلا دبع دـّيسلا ّنيعي ،81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
.لجيج ةعماجل اماع انيمأ

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

يرـــيدـــم نييـــعـــت نـــمضتـــي ،٨102 ةـــنس وـــيـــنوـــي01
.نييعماج نيزكرم

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

،امهامسا يتآلا ناديسلا ّنيعي ،81٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠1 قـفاوـملا
: نييتآلا نييعماجلا نيزكرملل نيريدم

،ةنتاب ةيالو يف ةكيربب ،يبوهيم فيرشلا–

.ناسملت ةيالو يف ةينغمب ،موعن دارم–

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥2 يفخرؤم يسائر موسرم

نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٨102 ةــنس وــيـــنوـــي01
.ايلع سرادمل

––––––––––––
93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب

ةـــــسنآلاو ةدّيـــسلا نّيــــعت ،81٠2 ةـــــنـس وـــــــــيـنوـي٠1 قـــــــــفاوـملا
: ةيتآلا ايلعلا سرادملل نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا ناديسلاو
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

٩٣٤1 ماــــــع لاوش٨2 يفخّرؤم كرـــــتشم يرازو رارـــــق
ميظنتلا نمضتي ،٨102 ةنس ويلوي21 قفاوملا
ةيمالــــــــــــسإلا مولــــــــعلا يف ثحـــــــبلا زكرــــــــمل يلـــــخادلا

.ةراضحلاو
–––––––––––

،لوألا ريزولا  ّنإ

 ،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

خّرؤـمـلا2٤2-٧1 مـقر يـساـئرـلا موـسرـمـلا ىـضـتـقـمـب–
٧1٠2 ةـنـس تشغ٥1 قـفاوـمـلا83٤1 ماـع ةدعقلا يذ32 يـف
،لوألا ريزولا نـيـيـعـت نّـمـضـتـمـلاو

3٤2-٧1 مـقر يـساـــــــــــئرـلا موـــــــسرـمـلا ىـــــــضـتـقـمــــــــــــبو–
ةـنـس تشغ٧1 قـفاوـمـلا83٤1 ماـع ةدعقلا يذ٥2 يـف خّرؤـمـلا

،لدعملا ،ةـموـكـحـلا ءاـضـعأ نـيـيـعـت نّـمـضـتـمـلاو٧1٠2

يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا8٥1-٦9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦991 ةنس ويام٤ قفاوملا٦1٤1 ماع ةجحلا يذ٦1 يف

،ةسسؤملا يف يلخادــلا نــمألا ماــكــحأ قــيــبـــطـــت طورش ددـــحـــي
عيبر٠3 يف خّروملا٤2-٥9 مقر رمألا يف اهيلع صوصنملا
قلعتملاو٥991 ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا٦1٤1 ماع يناثلا

،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا ةيامحب

خّرؤملا٦93-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82 يف

ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ

يف خّرؤملا٧٧-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٦31-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ويام32 قفاوملا٦3٤1 ماع نابعش٤ يف

،ةراضحلاو ةيمالسإلا مولعلا يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
23٤1 ماع ةجحلا يذ82 يف خّروملا٦93-11 مقر يذيفنتلا

اذه فدهي ،هالعأ روـــكذملاو11٠2 ةــنس رـــبمفون٤2 قـــفاوملا
مولعلا يف ثحبلا زكرمل يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا
."زكرملا" صنلا بلص يف ىعديو ،ةراضحلاو ةيمالسإلا

هدعاسي يذلا ،ريدملا ةطلس تحت زكرملا مظني :2 ةداملا
ةــــيرادإ حــــلاصمو ةــــينقت ماــــسقأ يف ،ماــــع نيــمأو دــــعاسم رــــيدم
.ثحبلل ماسقأو

،)2( نانثا اهددعو ،ةينقتلا ماـــسقألا نوـــــــــــكتت :٣ ةداملا
: نم

،ثحبلا جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق•

ةيمالسإلا مولعلا يف ثحبلا تاطاشن ةعباتم مسق •
.ةراضحلاو

جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق فلكي :٤ ةداملا
: يتأي امب ثحبلا

يلودلاو ينطولا يملعلا نواعتلا تايلمعب ةردابملا–
،زكرملا ثحب تاطاشن ناديم يف

ثحبلا جئاتن نيمثت ىلع زفحت تاءارجإ عضوو ةسارد–
،زكرملا صصخت لاجم يف يملعلا

ةينقتلاو ةيملعلا لامعألا رشنو ةيقرت يفةمهاسملا–
،ثحبلا جئاتنو

يف ةيلودلاو ةـيـنـطوـلا ةـيـمـلـعـلا تارـهاـظـتـلا مـيـظـنـت–
،زكرملا ثحب نيدايم

ينورتكلإلا عقوملا ىوتسم ىلع ةمولعملا رشن نامض–
،اهتعباتمو زكرملل

.اهرشن ةعباتمو زكرملا رتافدو تالجمب لفكتلا نامض–

: )2( نيتحلصم يف مظنيو

،لاصتالاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم •

.ةيملعلا تارهاظتلاو ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم •

يف ثــــحبلا تاــــطاشن ةـــــــعباتم مــــسق فــــلكي:٥ ةداملا
: يتأي امب ،ةراضحلاو ةيمالسإلا مولعلا

ماسقأ لـبـق نـم ةزـجــنملا ثحــبــلا عــيراشم ةــعــباــتــم–
،اهتقفارمو زكرملا

،اهرشنو ةعوبطملا تاروشنملا رادصإ نامض–

زكرملل ةيملعلا تاروشنملا جاردإل ءارجإ لك حارتقا–
،ةيضارتفالا ةبتكملا يف

ءارآ ،تاررقم ،تارارق
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فلكيو ،ةـيـهـقـفــلاو ةــيــنآرــقــلا تاساردــلا مسق–1
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب

،ميركلا نآرقلل ينايبلاو يملعلا زاجعإلا–

،هزاجعإو نآرقلا يف مهنوعطو نيقرشتسملا تاباتك–

تايولوألا ّملس قفو ةيهقفلا لزاونلا ناديم يف ثحبلا–
،ةرصاعملا

،هرشنو يكلاملا هقفلا يف يرئازجلا جوتنملا زاربإ–

،اهطيشنتو نآرقلا مولعب ةصاخلا ثوحبلا ءارثإ–

ثـــحبلا ةـــيقرتل ةـــيهقفلا عــماجملا تاـــنودم لالـــغتسا–
،يمالسإلا هقفلا ناديم يف

ةمألا ةدحو نامض لجأ نم ةيهقف ةّيعجرم ءاسرإ–
.اهنمأو ةيرئازجلا

فلكيو،ريغلا عم راوحلاو ةديقعلاو ركفلا مسق–2
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب

،مالسإلا ةيطسو زاربإو رصاعملا يمالسإلا ركفلا–

،يدئاقعلا نيصحتلا تايلآو نيدلا لوصأ–

مالــــسإلا ةــــيملاع ةــــهجو نــــم رــــيغلا عــــم راوــــحلا ســـسأ–
،هتحامسو

عمتجملا نزاوت ىلع يمالسإلا فوصتلا رثأ زاربإ–
،هكسامتو

تاذ تاــــيعمجلاو اـــياوزلل يوــــبرتلا رـــيثأتلا ةـــسارد–
،ةينطولا ةيوهلا ىلع ظافحلا يف ينيدلا عباطلا

ةــــنكمملا تاـــيلآلاو يـــنيدلا فّرــــطتلا باـــبسأ ةـــسارد–
،هتجلاعمل

روسج ءاسرإ لجأ نم ايبوفمالسإلا ةرهاظ ةهجاوم–
.برغلا عم لصاوتلا

مايقلاب فلكيو،رئازجلل يفاقثلا خيراتلا مسق–٣
: لوح ثحب لامعأو تاساردب

،يداملا ريغو يداملا يرئازجلا يفاقثلا ثارتلا خيرات–

عاعشإلا راسم يف ةيملعلا تايصخشلاو مالعألا زاربإ–
،رئازجلل يملعلا

خـيراـتـلا يرـثـت يتــلا ةرداــنــلا تاــطوــطــخملا ةسارد–
،زكرملا ثوحب يف اهلالغتساو رئازجلل يفاقثلا

يف ةفرعم باطقأك ةروهشملا ةيرئازجلا ندملا رود–
،ةيمالسإلا ةراضحلا ءانب

ةرسألا كسامت يف يعرشلا ءاضقلا ماظنو فرعلا رثأ–
،اهنزاوتو ةيرئازجلا

.رئازجلا يف يمالسإلا فقولا خيرات–

مولعلا يف ةيملعلا تايطعملا دعاوق ءاسرإ ىلع لمعلا–
،ةراضحلاو ةيمالسإلا

،اهلالغتساو ةيملعلا تاقيقحتلا ريراقت دادعإ–

،اهتنمقرو زكرملا ثحب تاطاشن لاجم يف بتكلا نقر–

ةــــطساوب نـــيوكتلا تاــــطاشن رــــيوطتو رــــيس ناــــمض–
تاسسؤملاو تاـعـماجلاو ةـياصوـلا عـم قــيسنــتــلاــب ثحــبــلا
،ةكيرشلا

: )2( نيتحلصم يف مظنيو

،ثحبلا عيراشم ةعباتم ةحلصم •

.ةينقتلاو ةيملعلا قئاثولاو مالعإلا ةحلصم •

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي:6 ةداملا

: يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فلكت:7 ةداملا

،ةــــيرشبلا دراوــــملا رـــييستل يوـــنسلا ططـــخملا دادـــعإ–
،ذيفنتلا زيح هعضوو

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض–

نيوكتل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملا دادعإ–
،مـهـفراـعــم دــيدجتو مــهاوــتسم نيسحتو زــكرملا يمدــخــتسم
،ذيفنتلا زيح هعضوو

زكرملل زــــيهجتلاو رــــييستلا ةــــينازيم عورـــشم دادــــعإ–
،هيلع ةقداصملا دعب هذيفنت نامض اذكو

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم–

،زكرملا لكايه رييستل لئاسولاب ديوزتلا نامض–

،زكرملل ةينوناقلا تاعزانملا اياضق رييست نامض–

زـــكرملل ةـــيراقعلاو ةــــلوقنملا كالـــــمألا رـــــييست ناــــمض–
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم–

.هتنايصو زكرملا فيشرأ ظفح نامض–

: يف ،)3( ثالث اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا مظنت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم •

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم •

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم •

: نم ،)٤( ةعبرأ اهددعو ،ثحبلا ماسقأ نوكتت:٨ ةداملا

،ةيهقفلاو ةينآرقلا تاساردلا مسق •

،ريغلا عم راوحلاو ةديقعلاو ركفلا مسق •

،رئازجلل يفاقثلا خيراتلا مسق •

.ةيمالسإلا ةراضحلا مسق •
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تاساردب مايقلاب فلكيو،ةيمالسإلا ةراضحلا مسق–٤
: لوح ثحب لامعأو

ثارتلا نيب يفرعملا لماكتلا رطأو ةراضحلا ملاعم–
،ثيدحلا رصعلا تاجتنمو ميدقلا

يـــــــــــــــــقرلا  يـــــــــــــف هرودو يـــــــــــــمالسإلا راـــــــــــــمعملا ةـــــــــــــسارد–
،يراـــــــضحلا

قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يمالسإلا داصتقالا يف ثحبلا–
،ةينطولا ةيمنتلا عفد يف هرودو

ةـيــمالسإلا ةراضحلا زارــبإ يف ةــمــجرــتــلا لالــغــتسا–
،ريغلا عم اهلعافتو

ةراــــــــــضحلا ءاــــــــــــنب يف ةــــــــيمالسإلا موــــــــــلعلا ةــــــــــمهاسم–
،ةيملاعلا

لالخ نم ةراضحلا ةيقرت يف هرثأو مولعلا خيرات–
،ةرصاعم ةيؤر

.ةيمالسإلا ةراضحلا ناديم يف ثوحبلا لالغتسا–

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رــــــشني :٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي21 قفاوملا93٤1 ماع لاوش82 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس

ويام12 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٥ يفخّرؤم رارق
ماع رفص٥2 يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،٨102 ةــــــــنس
ددحي يذلا٥102 ةنس ربمسيد7 قفاوملا7٣٤1
ةرازوــل تاــقــفصلــل ةــيــعاـــطـــقـــلا ةـــنـــجـــلـــلا ةـــلـــيـــكشت
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر٥ يف خرؤم رارق بجومب
٧3٤1 ماع رفص٥2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،81٠2 ةنس ويام
ةنجللا ةليكشت ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد٧ قفاوملا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا
: يتأي امك ،لدعملا

: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع•

،اسيئر ،دمـــحم ةشيهوب ديسلا –

.سيئر بئان ،ميكحلا دبع يناربج ديسلا –

: ينعملا عاطقلا يلثمم نع•

،امئاد اوضع ،جاحلا يلماك ديسلا –

،امئاد اوضع ،ةكيلم ديرال ةديسلا –

،افلختسم اوضع ،رمع يفوعلا ديسلا –

.افلختسم اوضع ،لامآ ىسوم نب ةديسلا –

: )ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو نع•

،امئاد اوضع ،رمع ةنيذوأ ديسلا –

.افلختسم اوضع ،ةنيمسي يناملس ةديسلا –

: )ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو نع•

،امئاد اوضع ،ةيفص ميزك نب ةديسلا –

.افلختسم اوضع ،ايلابم شودارخ ديسلا –

: ةراجتلا ةرازو نع•

،امئاد اوضع ،ةمطاف يشايع ةديسلا –

.افلختسم اوضع ،ةيزاج دارح ةديسلا –

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

يرادإلا حالصإلاو

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

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


