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ةـــلماعلا تازـــيهـــــجتلا ميظـــنت نمـــــضتي ،12٠2 ةنس وينوي31 قــــفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤم162-12 مقر يذيفنتموسرم
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قبسملا صيخرتلا حنم تايفيك ددحي،12٠2 ةنس وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤم٥62–12 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................................................................روهمجلل ّهجوملا باتكلا لوح تارهاظتلا ميظنتب قلعتملا

...........................باتكلا ةريعستب قلعتي،12٠2 ةنس وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف خّرؤم662–12 مقر يذيفنتموسرم

٠33-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ممتيو لدـعي،12٠2 ةنس وينوي٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤يف خّرؤم762–12 مقر يذيفنتموسرم
ةينطولا ةــيضايرلا تايداحتالا ميظنت تايفيك ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ربمفون72 قفاوملا63٤1 ماـعرـفص٤ يف خّّرؤملا
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تاغالبوتانالعإ

رئازجلا كنب
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ةّيميظنت ميسارم
اـــهـلـصف نــكـمـي ال يتلا تاــعيمجـتلا: ةـمــئادــلا تاعيمجتلا

وأ ةموحلملا تاعيمجتلا اهنم اميس ال ،ةيريمدت قرطب الإ
.ميحلتلا ةطلتخم

يتلا ةرتفلا: طغضلا تحـت لماع زيهجت ليغشت فيقوت
.ةأشنمل عباتلا ،لالغتسالل لباقلا زيهجتلا اهلالخ لغتشي ال

 .عينصتلاو ميمصتلا : ءانبلا

ةقبطملا ىوصقلا داهجإلا ةميق : هب حومسملا داهجإلا
.زيهجتلا تانوكم ميمصتل ةمدختسملا داوملا ىلع

ىلع اهؤارجإ متي يتلا براجتلاو تاساردلا: ةبقارملا
ققحتلا ضرغب موسرملا اذهل عضاخلا زيهجتلا نم ءزج وأ لك
.ةيعجرملا ةيرايعملا وأ / و ةيميظنتلا صئاصخلل هتقباطم نم

ةنّوكم ،ةددحم داعبأ يذ ندعم نم ةنيع : ةيجذومن ةعطق
.هتيامح دارملا لكيهلا ندعم عون سفن نم ندعم نم

تادوــــــــــنأ ماــــــظــن: )يدوـــــــنألا رئـــــبلا( فــــيرــــــصـتلا ىرــــــــجــم
.ةروـمـغـم وأ ةروـمـطم ،ضورــفـم راـيـتب وأ ةـيـناــفلغ

ةــتـباــث تاــناـكـمإ وذ يـئاــبرــهـك بـطـق : يعجرملا بـطـقلا
ةيامحلا تاناكمإ سايقل عجرمك مدختسي ،راركتلل ةلباــقو
.ةيدوثاكلا

تاقحلملاو ةزهجألاو تازيهجتلا : ةيئابرهكلا تازيهجتلا
لـيوحتو لـقـنو جاـتـنإ تآشنـم يف ةـلـمـعـتسملا ةـيـئاــبرــهــكــلا

 .اهكالهتساو ةيئابرهكلا ةقاطلا عيزوتو

ةــــياـــــمــحل ةــصـصــــخملا رــصاــــــنـعلا : ةــيــــنــــمألا تازــيـــــهـــــجتلا
لالـــغـتسالا رــيياعم زواــجت نم طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا
ناـــــمألا تاــــماــمــص اـــهــنم اــمـيــس الو ،اــــهـب حوـمـسـملا دودــحـلل
.لاعشإلا نابضقو عدصتلا صارــقأ تاذ ةزـــهـجألاو مـئاظـكـلاو

رـيــساوــملاو ةـيـعوألا: طــغـضـلا تـحـت ةلماعلا تازيهجتلا
.يجراخ وأ /و يلخاد طغضل ةعضاخلا تاقحلملاو

،طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلل ةعبات رصانع ةباثمب ربتعت
اميس الو ،طغضلا تحت ةلماعلا ءازجألا عم عّمجت يتلا كلت
.عفرلا مئاعدو تاماعدلاو ةطبرألاو زوردلاو رافشألا اهنم

يـتــلا براــجتلا عيمج : عنصملا يف ةيمـيـظنـتلا براـجتلا
ةينيتورلا براجتلا اهيف امب ،زيهجت لك ىلع عنصملا يف ىرجت

تاراـبـتخالا وأ ةـيـئاـبرــهـكـلا ةزــهــجألا ىلــع اــهؤارــجإ مــتـي يــتلا
لكو طغضلا تحت ةلماعلا ةزــهـجألل ةبـسـنلاب ةـيـتاـتسوردـيهـلا
.تازيهجتلا عينصت ريياعم اهيلمت يتلا ىرخألا براجتلا

ةدـــعــقــلا يذ٢ يــفخّرؤـــم١٦٢-١٢ مـــقر يذـيــفــنتموـــسرــم
نــمــــضتـــي ،١٢٠٢ ةــنــس وـــيــنوـــي٣١ قـــفاوــملا٢44١ ماـــع
تازيهجتلاو طغضلا تحـت ةلماعلا تازـيهجتلا ميظنت
ةـعباتلا تآشنملا يف جامدإلل ةهجوملا ةيئابرهكلا
.تاقورحملا عاطقل

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداـــمــلا اـــمـيــس ال ،روـتــسدــلا ىلــع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم )9 ةــطملا(٤٤ ةّداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤملا٠73-91 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يــف خرؤـــملا87-12 مــقر يساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةـنـس رــيارـبف12 قـفاوـملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا932-12 مــقر يذيـفـنتلا موـسرـملا ىـضـتـقــمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام13 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش91

،مجانملاو ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

نــم )9 ةــطـملا(٤٤ ةداــملا ماــكــحأل اقـــيـبـطـت:ىلوألا ةّداملا
1٤٤1 ماـــع يــناــثــلا عـيــبر٤1 يــف خرؤــملا31-91 مــقر نوناقــلا
،تاقورحملا تاطاشن مــظـني يذـــلا91٠2 ةنس رـبـمـســيد11 قفاوملا

نأ يغبني يتلا تابلطتملا ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
تازيــــهجتلا لالــــغـــتــساو بــــيـــــكرتو ءاــــنــــــب تاـــيــــلمع اهــيـــفوــــتست
ةهجوملا ةيئابرهكلا تازيهجتلا اذكو ،طغضلا تحت ةلماعلا
تايفيكو ،تاقورحملا عاطقل ةعباتلا تآشنملا يف جامدإلل
ةطلس لبق نم اهل ةعباتلا ةينفلا تافلملا ىلع ةقفاوملا

.تاقورحملا طبض

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:2 ةّداملا

بعلت يتلا رصانعلا : طغضلا تــحـت ةــلماــعـلا تاــقــحلملا
.طغضلل اهفالغ عضخيو اًيليغشت اًرود

.ةيرارحلا ةقاطلل رمتسملا لـقــنلا: ةلعشلا لعف
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يذلا اقبسم ددحملا طــغـضلل ىندألا دــحلا: ةبرجتلا طغض
.ليهأتلا رابتخال زيهجتلا هل عضخي

يذلا طغضلل ىصقألا دحلا: هب حومسملا ىصقألا طغضلا
طغضلا اذه ددحيو .زيهجتلا هب مّمصي يذلاو عّنصملا هددحي

.عّنصملا هنيعي يذلا ناكملا يف

: عقوملا يف ةيميظنتلا براجتلاب ةصاخلا تاءارجإلا
تازيهجتلا ىلع اهؤارجإ بجاولا براجتلل يليغشت طمن
.رتوتلاب اهليصوت لبق ةيئابرهكلا

لصحتملا ةيوايميكورهكلا ةيامحلا : ةيدوثاكلا ةيامحلا
ىوتسم ىلإ ندعملا ةحاسم لكآت لامتحا صيلقت نم اهيلع
 .ةربتعم ةفصب ندعملا لكآت ةعرس هيف ضفخنت

رصانعلا لمشي ،طغضلا تحت عئاوملا ءاوتحا فالغ : ءاعولا
تازيهجتلاب طبرلل ةصصخملا ةزهجألا كلذ يف امب هب ةطبترملا
.القنتم وأ اتباث نوكي نأ نكميو .ىرخألا

هليوحت متي ملو ةأشنملا ىلإ يمتني ءاعو : تباثلا ءاعولا –
،هلالغتسال يداعلا ريسلا ءانثأ

هليوحت نكميو ةأشنملا ىلإ يمتني ءاعو : لقنتملا ءاعولا –
.هتئبعتل هلقن وأ هلالغتسال يداعلا ريسلا ءانثأ

،طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا صخي اميف : حيلصتلا
ىلإ طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا ةداعإب لخدت لك حمسي
صئاصخو طورش لظ يف نامأ لكب اهليغشتل بسانم عضو
لخدت لك ،ةيئابرهكلا تازيهجتلل ةبسنلابو .ةينفلا ميمصتلا

كاردتسال ةيرورضلا ،يئابرهكلا زيهجتلل ةطشانلا ءازجألا ىلع
  .ميمصتلا تاءادأو ةينفلا صئاصخلا

ىلع رـثؤــت نأ اـهـنأــش نــم ةـيــلـمـع لــك: ربتعملا حيلصتلا
اصوصخو ،طغضلا تحت لماعلا زيهجتلل ةيلكيهلا ةمالسلا
معدم زرد ةفاضإ وأ ،اقباطم الادبتسا تانوكملا دحأ لادبتسا

وأ هيواسي وأ ةدوجوملا ةمعدملا زوردلا مجح نم لقأ هرطق
 .ميعدت يأ بلطتي ال زرد ةفاضإ

رثكأ نمضتي مسقل لادبتسالا وهف ،ريساوملل ةبسنلابو
.اقباطم الادبتسا ،نييرئاد ميحلت يلصفم نم

ءاقـــــبإ يف لــــصــــفلا ىلإ فدـــــهي يذلا شيتـــــفتلا: ليهأتلا ةداعإ
ليهأتلا ةداعإ ةياغ ىلإ طغضلا تحت لماع زيهجت ليغشت
ةيناكمإ ةاعارم عـم ،ةـــيداـــعلا لالغـــتـــسالا فورــــظ يف ،ةــــيــــلاوملا

.ام روهدت ثودح

صصـخـم لـــكـيه : لــغـتـسمـلل ةـــعـباـتــلا شـيـتـفـتـلا ةـحــلـصم
صصـخـم )نوـشـتـفم( شـتـفم ،ءاـضـتـقالا دـنـع ،وأ لـــقـــتـســمو
لالـغـتـسا تاطاــشـن نـع )نولـقـتـسم( لـــقـتـسـمو )نوـصصـخم(
قيدصتلا ،ةجاحلا دنع ،تالهؤملا )مهل( هلو اهتنايصو تآشنملا

.مهلخدت لاجم يف

يتلا براجتلا عيمج : عقوملا يف ةيميظنتلا براجتلا
تازيهجتلا ىلع اهؤارجإ متيو ،عقوملا يف بيكرتلا يلت
يتلا ةيئابرهكلا تازيهجتلا ىلع وأ طغضلا تحت ةلماعلا

.عينصتلا ريياعم وأ/و ميظنتلا اهبلطتي

ميمـصـتب موـقــي يوـنـعم وأ يـعـيـبط صـخــش لـــك : ّعنُصملا
.يئابرهك زيهجت وأ طغضلا تحت لماع زيهجت عيـنـصت وأ /و

وأ ةيفاصلا هلحارم يف راخبلا وأ لئاسلا وأ زاــغلا : عئاملا
.ةجزتمملا

نـــم بـــساــنــم ىوــتــسـم وذ صـخـش : لــهؤــملا شــتــفملا
تـبـثـُي ،لــخدـتـلا لاــجم يـف ةــصاـخلا ماــهملا ءارــجإل صاصتخالا

.ةداــهـشـب ،ءاـضـتقالا دـنعو لـيـهأـتب

ةـيـنــقتـلا صـحــفلاو ةـبـقارــملا تاــيــلـمـع عـيـمــج : شيتفتلا
تازـيهجتلا ىلــع ىرجت يتلا ،ةــيراـيــعملا وأ/و ةيميظنــتلاو
ةيامحلا ةمظنأو ةيئابرهكلا تازيهجتلاو طغضلا تحت ةلماعلا
.ةيدوثاكلا

ةريطخلا نكامألا: راجفنالا رطخ تاذ ةفنصملا قطانملا
،ةرجفتم ةئيب دوجو ةدمو رتاوت بسح ،قطانم ىلإ ةفنصملا

ةيلودلا ريياعملاو لوعفملا ةيراسلا سيياقملا قفو كلذو
.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف اهب لومعملا

ءاـــنــثأ تداــس يـتـلا طورــشــلا يــف رـيــيــغت لـــك: لــيدـــعـتلا
نـمـض عـقــت الو ،طــغـضلا تــحت ةـلـماـعــلا تازـــيـهجـتلا ميــمصـت
بحاص اهعضي يتلا تابلطتملا يف اهيلع صوصنملا دودحلا
.اهب ةقلعتملا ريياعملا يف وأ/و عورشملا

اقفو ايلّوأ ةلهؤم ةلقتسم ةئيه : ةلوخم ةيجراخ ةئيه
دنعو ،نيصتخم نيمدختسم اهيدل ،هب لومعملا ميظنتلل
لاـجـم يـف اـمـيـس ال ،مــهـلخدــــت تالاجم يــف نيقّدـصــم ،ةـــجاـــحلا
ليلحتو عيمجتلاو ةبقارملاو ميجحتلاو ميمصتلاو تاساردلا
.تايطعملا

ددحت يتلا ةقيثولا : ةيدوثاكلا ةيامحلاو ةبقارملا ةطخ
ريياعم سايق تاينقتو تايرودو شيتفتلا تايلمع عيمج
 .اهتيامح بجاولا لكايهلاو تآشنملل ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ

عيمج ددحت ةقيثو : براجتلاو شيتفتلا تايلمع ةطخ
تــحـت لــماــع زــيـهـــجت عينصت ءانــثأ اــهب ىصوملا تاـبـقارــملا
ةقباطملا نم دكأتلل ،عنصملا يف يئابرهك زيهجت وأ طغضلا
.عينصتلاب ةقلعتملا ريياعمللو ميظنتلل

عيمج ،لالغتسالا ةلحرم يف ،ددحت ةقيثو: شيتفتلا ةطخ
اهلودجو موسرملا اذهل ةعضاخلا تازيهجتلا شيتفت تايلمع
.ينمزلا

يف رهظي يذلا يوجلا طغضلاب قـلــعـتملا طــغضلا : طغضلا
.زيهجتلاب لصتملا طغضلا سايقم
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تانوكملاو تازيهجتلا عيمج : ةيدوثاكلا ةيامحلا ماظن
ةيامحلا ريفوتب ةطبترملا تاقحلملاو ،ةطشنلا ريغو ةطشنلا
،تانازخلاو لكايهلاو تآشنملل يجراخلا لكآتلا نم ةبسانملا

ةــياـمحلا ةـمــــظــنأ ةـيــلاــعــفو ةيـلـيـغـشـتلا رــيـياــعملا ةـبــقارــمـبو
.ةيدوثاكلا

ءاوــهلا يف ىوصقلا ةرارحلا ةــجرد : ميمـصـتلا ةرارــح ةــجرد
.يئابرهكلا زيهجتلا اهب مّمصي يتلا طيحملا

اــهـب مـتـي يـتـلا ةرارــحلا ةــجرد : ةــبرــجـتلا ةرارــح ةــجرد
.زيهجتلا رابتخا ءارجإ

ىصقأ : اهب حومسملا ىوصقلا / ايندلا ةرارحلا تاجرد
تاباسحلا يف ةمدختسملا ىوصقلا وأ ايندلا ةرارحلا تاجرد
.زيهجتلا ميمصتل

رمتسملا وأ بوانتملا يئابرهكلا رتوتلا: ةبرجتلا رتوت
ةيميظنتلا براجتلا ءانثأ ةيئابرهكلا تازيهجتلا ىلع قبطملا

.طلوفلاب رتوتلا اذه ساقيو .ةيرايعملا وأ /و

هب لمعي يذلا ةكبشلل يئابرهكلا رتوتلا: ليغشتلا رتوت
.طلوفلاب رتوتلا اذه ساقيو .يئابرهك زيهجت

كلذ يف امب ،ةطبرألاو بيبانألا نم ةعومجم : ريساوملا
ةطقن نم عئام لقنل اًيرصح مدختست يتلا ،ةعماجلا تاونقلا
.ىرخأ ىلإ

،ةلصفم ةيرصب ةبقارم : يجراخلا وأ يلخادلا صحفلا
.كمسلا سايقب اهليمكت نكمي

لوألا لصفلا

طغضلا تحـت ةلماعلا تازيهجتلا

تـــــناــــك ءاوـــــــس ،موــسرــملا اذــه ماــكــحأل عـــــضــــــخـت:٣ ةّداملا
: جراخلا نم ةدروتسم مأ اـيــلـحم ةــعوـنـصم

لعفل ةعضاخلا ريغ طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا -١
: ةلعشلا

ةعيمملا تازاغلاو تازاغلا ءاوتحال ةصصخملا ةيعوألا )أ
راخب ريغ ىرخألا ةرخبألاو طغضلا تحت ةباذملا تازاغلاو
طغض اهيف نوكي ثيح ،ءاملا ريغ ىرخألا لئاوسلا اذكو ءاملا
راب نم ربكأ ،اهب حومسملا ىوصقلا ةرارحلا ةجردب راخبلا
31٠1( يداعلا يوجلا طغضلا نم ىلعأ هيواسي وأ دحاو )1(
: اعم نايتآلا ناطرشلا اهل رفوت اذإو )رابيلم

وأ راب )٤( ةعبرأ نم ربكأ هب حومسملا ىصقألا طغضلا –
،هيواسي

هنع ربعملا هب حومسملا ىصقألا طغضلا برض لصاح –
قوـفـي ،رــتــللاب هـنـع رــبـعملا مــجـحلا يـف تاراـبــلا نــم تادــحوـــب
.)٠٥( نيسمخ ددعلا

ءاـــملا وأ /و ءاــملا راـخــب ءاوـــتحال ةـصـصخملا ةـيــعوألا )ب
حومسملا ىوصقلا ةرارحلا ةجرد نوكت امدنع ،نيخستلا قئاف
رفوتي امدنعو ةيوئم تاجرد )٠11( ةرشعو ةئام قوفت اهب
 : اعم نايتآلا ناطرشلا اهل

،راب٥,٠ نم ربكأ هب حومسملا ىصقألا طغضلا –

هنع ربعملا هـب حومـسـملا ىصـقألا طــغضلا برــض لـصاــح –
زواجتي ،رتّللاب هنع ربعملا مجحلا يف تارابلا نم تادحوب
.)٠٥( نيسمخ ددعلا

تحت ةباذملا تازاغلاو ةعيمملا تازاغلاو زاغلا ريساوم )ج
اهيف نوكي يتلا ،ءاملا ريغ ىرخألا لئاوسلا اذكو طغضلا

نم ربكأ ،اهب حومسملا ىوصقلا ةرارحلا ةجردب راخبلا طغض
يداعلا يوجلا طغضلا نم ىلعأ هيواسي وأ دحاو )1( راب
ةيتآلا )3( ةثالثلا طورشلا اهل رفوتت امدنعو )رابيلم31٠1(
: اًعم

،ارتميلم )٠8( نينامث نم ربكأ يلخادلا رطقلا –

وأ راب )٤( ةعبرأ نم ربكأ هب حومسملا ىصقألا طغضلا –
،اهيواسي

طـغضلا يف رـتــمــيــلملاــب يلخادــلا رــطــقــلا برض لصاــح –
ربكأ ،تارابلا نم تادحوب هنع ربعملا هب حومسملا ىصقألا

.)٠٥3( نيسمخو ةئامثالث نم

امدنع ،نيخستلا قئاف ءاملا راخب وأ ةرخبألا ريساوم )د
)٠11( ةرشعو ةئام اهب حومسملا ىوصقلا ةرارحلا ةجرد قوفت
ةيتآلا )3( ةثالثلا طورشلا اهل رفوتت امدنعو ةيوئام تاجرد
: اًعم

،ارتميلم )٠8( نينامث نم ربكأ يلخادلا رطقلا –

،راب٥,٠ نم ربكأ هب حومسملا ىصقألا طغضلا –

ىصقألا طــغضلا يف رــتــمــيــلملاــب رــطــقــلا برض لصاــح –
نــم رــبــكأ ،تاراــبـلا نــم تادــحوــب هـنــع رــبـعملا هــب حومــسـملا

.)٠٠٥( ةئاــمـسـمـخ

ةلعشلا لعفل ةعضاخلا طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا -٢
نارفألا اذكو نيخستلا قئاف ءاملا وأ راخبلا جاتنإل ةصصخملا
نم ربكأ اهب حومسملا ىوصقلا اهترارح ةجرد نوكت يتلا

ربكأ مجحلا نوكي امدنع ،ةيوئم تاجرد )٠11( ةرشعو ةئام
هب حومسملا ىصقألا طغضلاو ارتل )٥2( نيرشعو ةسمخ نم
.راب٥,٠ نم ربكأ

ةـصـصخـملا طـغـضـلا تـحت ةـلـماــعـلا تاـــقـحـلـملا عــضـخت-٣
.موسرملا اذه ماكحأل ،2و1 نيتطقنلل ةعباتلا تازيهجتلل

زواجتت ةعس تاذ ءازجأ اهب نوكت يتلا قيرحلا ئفاطــم-4
وأ ،لــيــغشتــلا دـــنـــع طـــغضلا تحت عضوـــت تارـــتـــل )٥( ةسمـــخ
نايتآلا ناطرشلا اهل رفوتي امدنع ،مئاد طغض تحت تايواحلا

: اًعم
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،راب )٤( ةعبرأ زواجتي هب حومسملا ىصقألا طغضلا –

هنع ربعملا هب حومسملا ىصقألا طغضلا برض لصاح –
زواجتي ،رتّللاب اهنع ربعملا ةعسلا يف تارابلا نم تادحوب
دحاو رتل نم ربكأ ةعسلا نوكت امدنع وأ )٠8( نينامث ددعلا
.)٠1( ةرشع ددعلا برضلا لصاح زواجتي ،)1(

ءاملا راخب ريغ ىرخألا ةرخبألا وأ زاغلا طغاوض مسج-٥
: اعم نايتآلا ناطرشلا رفوتي امدنع

زواجتي ريخألا قباطلا عفدل هب حومسملا ىصقألا طغضلا –
،راب )٤( ةعبرأ

ربعملا عفدلل هب حومسملا ىصقألا طغضلا برض لصاح –
فورظ يف ساقُملا عئاملا قفدتو تارابلا نم تادحوب هنع
ددعلا زواجتي ،ةقيقدلا يف بعكملا رتملاب هنع ربعملاو عفدلا

.)٠2( نيرشع

ماكحأل رابآلا سوؤر يف ةجمدملا تازيهجتلا عيمج عضخت
.لالغتسالا طورش نع رظنلا ضغب موسرملا اذه

طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا نوكت نأ بجي :4 ةّداملا
ِعنـــــُصملا ةيلوؤـــــسم تـــــــحت ،هالعأ3 ةداــــملا يف ةروكذــــملا رـــــيغ
سيياقملل اقبط اهعينصتو اهميمصت متيو ،عورشملا بحاصو
لومعملا ةيلودلا تاسرامملا لضفأ نم ةدمتسملا ريياعملاو
.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف اهب

: يتأي ام ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال :٥ ةّداملا

تاـجـتـنملاو تاـقورحملا لـقــن بيــباــنأو تاــنازخلا-١
ةـعـباـتـلا بيـباـنألاو تاـقورحملا غـيرـفـت تاوـنـقو ةـيـطـفـنـلا
،عيزوتلاو عيمجتلا تاكبشل

فالغ نم ةنوكتملا طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا -٢
دئاسولاو طوغضملا ءاوهلاب ةلماعلا كلت اميس الو ،فيفخ
.ةيئاوهلا

لّوألا مسقلا

ميمصتلا

تحت ةلماعلا تازيهجتلا ميمصت متي نأ بجي:٦ ةّداملا

ريياعملاو سيياقملل اذكو موسرملا اذه طورشل اقبط طغضلا

يف اهب لومعملا ةيلودلا تاسرامملا لضفأ نم ةدمتسملا

طوغضلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا

فلتخمو ليغشتلا طورشو عقوتملا لامعتسالاب ةقلعتملا

.ةــلوـقــعـم ةـفـصـب ةـعــقوـتملا روــهدـتــلا تاــيـلآ

لصحت دق يتلا طوغضلا فلتخم رابتعالا نيعب ذخألا بــجـيو

 .اعم اهعوقو لامتحا ةاعارم عم ،دحاو نآ يف

تحت ةلماعلا تازيهجتلا ميمصت متي نأ بجي :7 ةّداملا

يف ةربتخمو اهب فرتعم باسح ةقيرط ساسأ ىلع طغضلا

.ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا

ةمدقتم قرط لامعتسال تاقورحملا طبض ةطلس ظفتحت

ريربت عورشملا بحاص نم بلطت نأ يف اهقحب ،ىرخأ

بتكم اهدعأ ةقفاوم ةداهش لالخ نم اهانبت يتلا ةقيرطلا

ميمصت لاجم يف ةبسانملا تالهؤملا هلو قّدصم يسدنه

 .طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا

دحو رجلا ةمواقمل ايندلا ميقلا قفاوتت نأ بجي :٨ ةّداملا

عم ،اهب حومسملا داهجإلا باسح يف لمعتست يتلا ةنورملا

دــعاوــق اـهـب صـخرــت يتلا داوـمـلل ةـيساــيقـملا صئاـصـخلا مـيـق

 .دمتعملا ءانبلا

باســـــحل اهب حومــــسملا داهـــــــجإلا ةمـــيق زواــــــــجتتّ الأ بــــجي

ةدراولا ميقلا ،لاوـحألا نـــم لاح يأب ،طغـــــضلل ةعضاــــخلا ءازجألا

: هاندأ لودجلا يف

هب حومسملا ىصقألا داهجإلاداوملا

كئابسلا ضفخنم ذالوف ،زينغنام - نوبركلاو نوبركلاب ذالوفلا
 )3/)٠2(د م ،6.1 /)ح( %2.٠م( دح ىندأ

٥.1 /)ح( %٠.1 م %٥3 < إ < ٠3%

،2.1 /)ح( %٠.1 م( دح ىندأ ،٥.1 /)ح( %٠.1 م( دح ىصقأ%٥3 > إ
))3/)ح(د م

يتينتسوألا ذالوفلا

)3/)٠2(د م ،9.1 /)ح( %2.٠م( دح ىندأكئابسلا ضفخنم وأ كوبسم ريغ بلوقُم ذالوف

)٤.2/)٠2(د م ،٥.1 /)ح( %2.٠م( دح ىندأهتيسقت نكمي ال يتلا موينملألا كئابس



ـه٢44١ ماع ةدعقلا وذ٩4١١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس وينوي٢٢ 8

بسح ،ميمصتلا ةرارح ةجرد دنع ةنورملا دح: )ح( م –
: ةلاحلا

،يتينتسوألا ذالوفلل %٠.1 ةبسنب ةنورمل يديلقتلا دحلا –

،تالاحلا يقابل %2.٠ ةبسنب ةنورمل يديلقتلا دحلا –

°٠2 ةرارح ةجردب رجلا دنع ايندلا ةمواقملا : )٠٢(د م –
،ةيوئم ةجرد

ةرارـــح ةــجرد ىـصــقأ يــف رــجلا دنـع ةــمواـــقـملا: )ح(ق م –
.ميمصتلل

.ةلاطتسالا: %إ –

ةقبطملا نمألا تالماعم نإف ،ىرخألا نداعملل ةبسنلابو
لماعلا زيهجتلاب ةصاخلا ءانبلا دعاوق يف ةلمعتسملا كلت يه

.ربتعملا طغضلا تحت

ئفاطملاو طغاوضلا ماسجأ ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال
 .رابآلا سوؤرل ةنوكملا تازيهجتلاو زاغلا تاروراقو

عينـصـت يـف ةـمدختـسـملـا داوــملا نوــكــت نأ بــجــي:٩ ةّداملا
ةمواقم ،اهتعيبط عفادــب ،طــغـضـلا تــحــت ةـلـماـعــلا تازيــهـجتلا
اـــمــــك .مدـــقـللو ةـيئايـميـكلا تاــكاــهـتناللو لالـــغـتسالا فورــظل
ةرارـحــلا تاـــجرد يــف ةــشاــشهـلا نـــم ةـيــلاــخ نوـكــت نأ بـــجــي
.ةيرابتخالا طوغضلاو

يف ةمدختسملا ميحلتلا نداعم عيمج بيجتست نأ بجي
.هالعأ ةروكذملا تامازتلالا سفنل ةمئادلا تاعيمجتلا

مــيـحـلـتـلا لــصاــفــم تالــماـــعــم قـــيــبــطــت بـــجـــي:٠١ ةّداـملا
ةبقارملا عونو ىدم بسح كلذو ،داوـملا صــئاــصـخل ةـبـساــنملا

فورــظو داوـملا عـيمـجت صــئاصـخو ةـقـبطملا ةــيرـيـمدــتلا رـــيغ
.لالغتسالا

تحت ةلماعلا تازيهجتلا ناردج ميمصت بجي :١١ ةّداملا
ةيرعتلا وأ لكآتلا لعفب اهكمس فعضي دق يتلا ،طغضلا
دئاز كمسب ،زيهجتلا ءاقب ةدم ةاـعارــم عــم ،لالـــغتـسالا ءاــنـثأ

.ىرــخأ ةياــمـح ةـلـيسو ةــيأ وأ /و

طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا ميمصت بجي :٢١ ةّداملا
تازيهجتلا نم يلخادلا ءزجلا ىلإ لوصولاب حمست ةقيرطب
.اهتمالس رييستو اهتبقارمل ةمزاللا شيتفتلا تايلمع ءادأو
شيتفتلا لئاسو ريفوت بجي ،كلذ دوجو مدع ةلاح يفو
.ةليدبلا

طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا دوزت نأ بجي:٣١ ةّداملا
زواجت بنجتل ةينمأ تازيهجتب اهب ةجمدملا تآشنملا وأ

.اهب حومسملا لالغتسالا دودح

تحت ةلماعلا تازيهجتلا ءانبو ميمصت بجي:4١ ةّداملا
تادلومو لجارملاو نارفألا لثم ،ةلعشلا لعفل ةعضاخلا طغضلا
،لالـغـتسالا ءاـنـثأ بنـجـتـت نأ اـهـنأش نـم ةــقــيرــطــب ،راــخــبــلا

،ريفوت نيعتي ،كلذلو .قئافلا نيخستلا ببسب ءاوتحالا نادقف
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،ةلاحلا بسح

لالغتسالا ريياعم ديدحتل ةبسانملا ةينمألا تازيهجتلا )أ
وأ هعضوم ددحملا قئافلا نيخستلل رطخ يأ بنجتل كلذو
،ممعملا

بنجتل ،عئاملا صئاصخ مييقتل تانيعلا ذخأ طاقن )ب
،لكآتلا وأ تابسرتلاب قلعتي رطخ يأ

رارضألا رـطاـخـم نـم فـيـفـخـتــلــل ةــبساــنملا لــئاسوــلا )ج
،تابسرتلا نع ةمجانلا

،ةدئازلا ةرارحلا ريرحت ةمظنأ )د

وأ لاعتشالل ةلباقلا تازاغلا جيزم مكارت عنم ةمظنأ )ـه
.بيهللا دادترا

يناثلا مسقلا

عينصتلا

يف عورشلا لبق عورشملا بحاص ىلع بجي:٥١ ةّداملا
يلوأ فلم لاسرإ ،طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا عينصت
اذه نمضتيو .هيلع ةقفاوملل تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،فلملا

،زيهجتلل يفصولا نايبلا –

،ةيباسحلا ةركذملا –

،ةلصفملا ططخلا –

،ميحلتلاب ةقلعتملا تاءارجإلا –

،ةيرارحلا ةجلاعملاب قلعتملا ءارجإلا –

.براجتلاو شيتفتلا تايلمع ةطخ –

نـم ةمـيـلعـت بــجوــمب فـــلملا اذــهــل لصفملا ىوتحملا ددحــي
.تاقورحملا طبض ةطلس

فلملا ةساردب تاقورحملا طبض ةطلس موقت:٦١ ةّداملا
،اــموــي )٠3( نيــثالــث ىدعــتـي ال لـــجأ يــف هيــلـع ةـقــفاوـملـل يلوألا
طبض ةطلس نكمي ،لجألا اذه لالخو .هلوبق خيراـت نـم ءادــتبا
ةـموـــلـعــم يأ عورـشـملا بــحاــص نــم بــلطت نأ تاــقورــحملا

 .يلوألا فلملا ةساردل ةيرورض ةيليمكت

تاظفحتلاب عورشملا بحاص تاقورحملا طـبض ةـطلس غّـلبت
طـــبــض ةــــطـلس موــــقــتو .يلوألا فلـملاب ةــقــلـعتـملا ةلــمـتحملا
ةـسـمــخ ىدعتي ال لجأ يف تاظفحتلا عفر ةساردب تاقورحملا

.تاظفحتلا هذه عفر اهمالتسا خيرات نم ءادـتـبا اـموــي )٥1( رـشــع
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عورشملا بحاص تاقورحملا طبض ةطلس غلبت:7١ ةّداملا
يف وأ يلوألا فلملا ةقباطم دنع ،يلوألا فلملا ىلع ةقفاوملاب
.تاظفحتلا عفر ةلاح

ةلماعلا تازيهجتلا عِنصم ىدل نوكي نأ بجي:٨١ ةّداملا
،تايـلـمـعلا عيـمـج يطـغـي ةدوــجلا رييـسـتل ماـظــن طــغـضلا تـحـت
ديدحت كلذ يف امب عينصتلا لحارم ةبقارم اهنم اميس الو
ليكشتلاو ميحلتلاب ةقلعتملا تاءارجإلاو ةلمعتسملا داوملا

عبتت يف ماظنلا اذه دعاسي نأ بجيو .ةيرارحلا ةجلاعملاو
تحت ةلماعلا تازيهجتلا يف هتظحالم نكمي للخ يأ لصأ
.طغضلا

ذيفنتلا ىلع رهسي نأ عّنصُملا ىلع بجي :٩١ ةّداملا
اصوصخو ،ميمصتلا ةلحرم يف ةدمتعملا ماكحألل ميلسلا

ةيرارحلا ةجلاعملاو ميحلتلاو ليكشتلا تايلمعب قلعتياميف
.ةيرايعملاو ةيميظنتلا براجتلا اذكو

ةيكيناكيملا صئاصخلا ىلع ظفاحي نأ ّعنُصملا ىلع نيعتي
يأ دوجو مدع نم دكأتلاو تازيهجتلل ةنوكملا داوملل ةيلوألا

.يلخاد وأ يحطس للخ

نع تاعيمجتلل ةيكيناكيملا صئاصخلا نوكت نأ بجي
ةـيراــيعملا صئاصخلل ىندألا دحلا نـم رـبـكأ ميـحـلـتلا قــيرــط
.كلذل ةيواسم وأ ،اهعيمجت بجي يتلا داوملل

ةـعضاخلا رـيـغ رــصانـعـلا تـناــك اذإ اـم ةــلاــح يف :٠٢ ةّداملا
يـــــــجراـــخلا وأ يلــــخادلا حطــــسلاب ةرـــــشابم ةموــــحلم طغــــــضلل
اذه نم12و9 نيتداملا يف ةروكذملا طورشلا قبطت ،ءاعولل
.موسرملا

ءازــــجألل ةــمــئادــلا تاـــعـيـمـجـتلا مـتــت نأ بـجـي :١٢ ةّداملا
اًقفو طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلاـب ةرشابم ةلصتملا
نيمِدختسم لبق نمو ميحلتلاب ةقلعتملا ةلهؤملا تاءارجإلل
.نيدمتعم

لبق نم ةيريمدتلا ريغ ةبقارملا ءارجإ بجي:٢٢ ةّداملا
يف ةءافكلا نم بسانملا ىوتسملا يف نيقّدصم نيمِدختسم
يف ميحلتلا ةبقارم ىلع كلذ قبطني امك .ةلمعتسملا ةينقتلا

.موسرملا اذهل ةعضاخلا ريساوملا عقوم

ةئيه لبق نم نيمِدختسملا قيدصت رادصإ متي نأ بجي
.عّنصُملا دلب يف ةلوخمو ةدمتعم ةيجراخ

ةداملا صئاصخ عينصتلا ةيلمع لّدعت امدنع :٣٢ ةّداملا
هنإف ،طغضلا تحت لماعلا زيهجتلا ةمالسب رضت ةقيرطب
ةبسانملا ةلحرملا يف ةقئاللا ةيرارحلا ةجلاعملا قيبطت بجي
.عينصتلا نم

ميـحلـتلا دـــعب ةــيرارحلا ةــجلاــعملا لادــبتـسا نوــكــي نأ بـجي
نأو بجاولا وحنلا ىلع اًرربمو اًيئانثتسا ،ىرخأ قرطب
.تاقورحملا طبض ةطلس نم ةقبسملا ةقفاوملا ىلع لصحي

تاراـــــــبـــتـــخالل تازـــــيــــهـــجـتلا ضرـــــــــعــت نأ لـــــــبـــــق:4٢ ةّداملا
عِــنصملا ىلــع نيــعـتي ،هاــندأ92و62 نيـتداـملا يــف ةروــكذــملا

يلخادـلا صحـفـلـل تازـيـهـجـتــلا عوضخ تبــثــت ةداــهش ميدــقــت
.عينصتلا ءانثأ اهؤارجإ مت يتلا تابقارملا فصتو يجراخلاو

عــّـنــُصملا يــمدـــخـتـسم لـبــق نــم صـحـفلا اذـــه مـتــي نأ بــجــي
ةلوخمو ةدمتعم ةيجراخ ةئيه فلكت كلذ رذعت نإو ،نيلهؤملا

.لخدتلا لاجم يف

زيهجتـلل يكيتاتسورديهلا رابتخالا ءارجإ متي:٥٢ ةّداملا
ميدــقــتــب عــّنصُملا نــم بلــط ىلع ًءاــنــب طــغضلا تحت لـــماـــعـــلا
اهيلع صوصنملا صحفلا ةداهشو هيلع قفاوملا يلوألا فلملا

داوــــملاــب ةـــقـــلـعـتملا تاداـــــهشـــلاــب ةـــقــفرــم ،هالـــعأ٤2 ةداـــملا يــف
.ةنكمملا ةيرارحلا تاجلاعملاو تابقارملابو ةمدختسملا

ةعضاخ فورظ يف يكيتاتسورديهلا رابتخالا ءارجإ بجي
رابـتــــخالا ىلع فارــــشإلاب حمــــست ةبـــسانم ريبادـــــتبو ةباـــــقرلل
.طغضلل ةعضاخلا ءازجألا عيمجل مئالملا صحفلاو

طغضلا تحت لماع زيهجت يأ ميلست يغبني ال:٦٢ ةّداملا
.يكيتاتسورديه رابتخال هعوضخ نود هليغشت وأ

طــبــض ةــــطـلـس نـــم ةـقـبـسم ةــقــفاوـــمبو اـيــئاــنثـتسا نـــكمي
رذعتي امدنع اصوصخ عقوملا يف رابتخالا ءارجإ ،تاقورحملا
.زيهجتلا مجحل اًرظن ،عّنصُملا دنع عيمجتلا ءارجإ

رابتخالا طـغض ةمــيـقل ىـندألا دـحلا دــيدــحت مـتـي:7٢ ةّداملا
ءاــنبـلا دــعاوـقـل اًقـفو ،هــتـيلوؤــسم تــحــتو عّنـصُملا لـبــق نــم
.ةدمتعملا

ةـئاــم نــم لــقأ نوـكــت نأ لاوــحألا نــم لاــح يأــب نــكــمـي الو
.هب حومسملا ىصقألا طغضلا نم )%٠٥1( ةئاملا يف نيسمخو

،طغضلا تحت لماعلا زيهجتلا نم ءزج يأ ضرعتي الأ بجي
يف نيعست نم ربكأ داهجإل ،يكيتاتسورديهلا رابتخالا ءانثأ
.ةبرجتلا ةرارح ةجرد دنع هتنورم دح نم )%٠9( ةئاملا

روـضحب الإ عـنـصـملا يـف رابتخالا مـتـيّ الأ بـجي :٨٢ ةّداملا
بــحاـص اــهحرــتقـي ،اـهــفارــشإ تحـتو ةــلوــخم ةـيـجراـــخ ةـئـيــه
بجيو .هقتاع ىلعو تاقورحملا طبض ةطلس ىلع عورشملا
.رضحم ريرحتب رابتخإلا جوتي نأ

صحفب ،رابتخالا لبق ،ةلوخملا ةيجراخلا ةئيهلا موقت
ليجستبو ،يلوألا فلملاب ةنراقم زيهجتلا ءازجأ فلتخم
اذكو ةـيرـيمدـتـلا رـيـغو ةــيرـيمدتـلا براـجـتـلا فلــتخـم جــئاــتن
شيـتـفـتـلا تاـيـلـمـع ةـطـخ يف اـهـيــلــع صوصنملا تاــبــقارملا

تابقارم ءارجإ ،كلذل ةرورض ىرت امدنع ،اهنكميو براجتلاو
.ةيفاضإ
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،عنصملا يف رابتخالل حاجنب عضخ هنأب زيهجتلا ربتعي
.ققشت وأ مئاد جوع وأ برست نود رابتخالا طغضل مواق اذإ

طغضلا تحت لماعلا زيهجتلل يجراخلا رادجلا فشك بجي
يرورضلا تقولا لاوط طغضلاب ظفتحُي نأو رابتخالا ءانثأ
.رادجلا اذهل لماكلا صحفلل

ةيجراخلا ةئيهلا عضت ،حاجنب زيهجتلا رابتخا متي نأ دعبو
خـيراـت لـمحت يتـلا ةـيـناـيـبـلا ةـحوـلـلا ىلع اــهــتــغــمد ةــلوــخملا
وأ ،زيهجتلل ةينفلا صئاصخلاو يكيتاتسورديهلا رابتخالا

ةطلس عضتو .زيهجتلا ىلع اهتيبثتل ةمدختسملا ميشاربلا ىلع
)ةمجنلاو لالهلا( ةيرئازجلا ةلودلا ةغمد تاقورحملا طبض
ةداعإ لّوأ دنع وأ زيهجتلا مالتسا دعب ةينايبلا ةحوللا ىلع
.هل ليهأت

ماهم راطإ يف روضح تاقورحملا طبض ةطلس نكمي
راطإ يف وأ بقارم ةفصب عنصملا يف تارابتخالا ،ةيباقرلا

اًقفو ،ةلوخملا ةيجراخلا ةئيهلا ىوتسم ىلع قيقدت ةيلمع
.هب لومعملا ميظنتلل

.ءاملاب يكيتاتسورديهلا رابتخالا ءارجإ متي:٩٢ ةّداملا
يف وأ يكيتاتسورديهلا رابتخالا ةيناكمإ مدع ةلاح يفو
نكمي ،هب حومسم ريغ لئاسلا نم ةيقبتم راثآ دوجو ةلاح
طـــــبـــض ةطــــلس نـــم ةـــقــفاوم دـــعـــب ،يئاوــــه راــــبــتــخاب هلادـــبتـسا
.بجاولا وحنلا ىلع رربم بلط ساسأ ىلع ،تاقورحملا

عــّنـصُملا لـبق نــم يـئاوــهلا راـبـتخالا طـغــض راــيــتـخا بـجـي
نوكي نأ لاوحألا نم لاح يأـب نـكـمي الو .ءاـنـبلا دــعاوــقل اــًقـفو
ىصقألا طغضلا نم )%٠11( ةئاملا يف ةرشعو ةئام نم لقأ
.هب حومسملا

،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا تازيهجتلا عضخت:٠٣ ةّداملا
،كلذ ىلع ةدايزو .موسرملا اذه ماكحأل جراخلا يف ةعونصملا

هيلع صوصنملا رابتخالا ءانثأ مدقي نأ عّنصُملا ىلع بجي
زيهجتلا نأ تبثت ةقباطم ةداهش ،هالعأ92و62 نيتداملا يف

.أشنملا دلب يف مادختسالل ةقباطم ةفصب عّنصُم

62 نيتداملا يف ةروكذملا تارابتخالا ةياهن دنع :١٣ ةّداملا
مـتتو .اًيــئاـهـن اــًفـلم نّوــكـي نأ ،عّنصُملا ىلــع بـجـي ،هالــعأ92و
ضرغب تاقورحملا طبض ةطلس لبق نم فلملا اذه ةسارد
نوكتي ،هب لومعملا ميظنتلل اًقفو ةقباطملا يأر ىلع لوصحلا

: نم صوصخلا ىلع

،هيلع قفاوملا يلوألا فلملا –

،عقوملا يف وأ/و عنصملا يف ميحلتلاب قلعتملا فلملا –

،ةيريمدتلا ريغو ةيريمدتلا تابقارملاب قلعتملا فلملا –

ةلباق تناك نإ( ةيرارحلا تاجلاعملل ةينايب تاططخم –
،)قيبطتلل

،ةيرايعملاو ةيميظنتلا براجتلا رضاحم –

.ميحلتلا نداعمو ةيساسألا نداعملا داوم تاداهش –

ةميلعت بجومب يئاهنلا فلملل يليصفتلا ىوتحملا دّدحي
.تاقورحملا طبض ةطلس نم

ثلاثلا مسقلا

لالغتسالاو بيكرتلا

بـيكرـت لــك دــعـب ،عورـشملا بــحاـص ىلــع بـجـي:٢٣ ةّداملا
لاــغشألا لاـمتـكا رـيرـقـت ّدــعُي نأ ،طـغضلا تحت لـماـعـلا زـيهجتلل
بجـيو .تافصاوملاو ططخلا عـم هـبـيكرـت ةـقباـطم ىلــع دهــشي
نيمَدختسم لبق نم ،هالعأ ةروكذملا ةـقـباــطملا ةـبـقارــم ءارــجإ

.نيلهؤم

رييستل اجمانرب دعي نأ لغتسملا ىلع بجي :٣٣ ةّداملا
،نمألا تازيهجتو طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا ةمالس
سيياقملاو ميظنتلا ىلإ ادانتسا ،هثيدحتو رارمتساب هنيسحتو
ةقبطملا ةيلودلا تاسرامملا لضفأ نم ةدمتسملا ريياعملاو

رطاخملا اصوصخ ّميقت يتلا ،ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف
دــيـق تازــيـهـجـتلا لــيــغـشت ةردــقو ةـيــجرــح ىدــمل ةـبــســنلاب
 .لالــغـتسالا

ةلماعلا تازيهجتلا ةمالس رييست جمانرب لمشي نأ بجيو
شيتفتلا ططخ ،زيهجت لكل ،نمألا تازيهجتو طغضلا تحت
.ةمالسلا رييست تاءارجإ اذكو دصرتلاو ةنايصلاو

شيـتـفـتلا ةــحـلـصم فرــط نــم شـيـتـفتـلا ةـــطخ عــضو مــتـي
بجيو .ةلوخم ةيجراخ ةئيه فرـط نـم وأ لـغـتـسـملل ةــعباتلا
ميظنتلا اهبلطتي يتلا شيتفتلا تاءارجإ فلتخم نمضتت نأ

ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةقبطملا ةيلودلا ريياعملاو سيياقملاو
تحت ةـلـماـعـلا تازـيـهـجـتـلا ةـمالس ةــبــقارمل كلذو ،ةــيزاــغــلاو
هذه نمضتت نأ بجيو .اهدصرتو نمألا تازيهجتو طغضلا
: صوصخلا ىلع ،زيهجت لكل ةطخلا

،ةأشنملا يف هعقومو زيهجتلا ديدحت –

،لالغتسالا طورشو ةينفلا صئاصخلا –

،زيهجتلل ةنيعملا ةيجرحلا ىدم –

.امهرتاوتو امهادمو ةبقارملاو شيتفتلا عون –

نيـحــم فـشـكب ظاـفـتحالا لـــغتـسملا ىلــع بـجـي :4٣ ةّداملا
تازـيـهـجتـلا كــلذ يف اــمب ،طـغـضـلا تــحـت ةــلماــعــلا تازــيـهـجتـلل
،اصوصخ فشكلا اذه نيبي نأ بجيو .ليـغـشـتلا نــع ةـفــقوـتملا

مقرلاو عئاملا ةعيبطو عّنصُملا مسا ،زيهجت لكل ةبسنلاب
خيراوتو ةمدخلا يف عضولا ةنسو مجحلاو ،طغضلاو يلسلستلا
.ةيرودلا ليهأتلا ةداعإو شيتفتلا تايلمع ءارجإ
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شيتفت لجسب ظافتحالا لغتسملا ىلع بجي:٥٣ ةّداملا
عيـمـج هــيـف لــجـسـت ،طــــغــضـلا تحـت لــماــع زـيــهجت لـــكل نيــحم
زـــيهـجـتـلا اــهــل عــضــخ يــتـلا ةـيـميـظـنـتلا شيتـفـتلا تايلـمع
.اهـخـيراوــتب

نم ةــيادــب رارمتساـب لـــجـسلا اذــه تاحــفص مـيـقرــت بجـي
: ىلع لجسلا نم ىلوألا ةحفصلا يوتحت نأ بجيو .1 مقرـلا

،يلامجإلا تاحفصلا ددع –

،زيهجتلل ةينفلا صئاصخلا –

،ةمدخلا يف هعضو خيرات –

.عقوملا يف هديدحتب حمست يتلا ةيرورضلا تامولعملا –

لماع زيهجت لكل ،ّدعي نأ لغتسملا ىلع بجي:٦٣ ةّداملا
لالغتسالا فلم ،هب ةصاخلا نمألا تازيهجتو طغضلا تحت

شيتفتلا تايلمعب ةقلعتملا تامولعملا عيمج نمضتي يذلا
ءانثأ زيهجتلا اهل عضخ يتلا ليدعتلاو حيلصتلاو ةنايصلاو
.هلالغتسا

يف هب ظافتحالاو فلملا اذه نييحت لغتسملا ىلع بجي
ةدم لاوط كلذو طغضلا تحت لماعلا زيهجتلا لالغتسا عقوم
: صوصخلا ىلع لمشيو .هئاقب

،هيلع قفاوملا يئاهنلا فلملا –

،ةجاحلا دنعو ةينفلا اهصئاصخو نمألا تازيهجت ةمئاق –
،ةرياعملا وأ/و رييعتلا تاداهش

،شيتفتلا لجس –

.شيتفتلا ططخ –

شيتفت ةحلصم لغتسملا ىدل نوكي نأ بجي :7٣ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكت

طــغضـلا تـحت ةــلـماــعــلا تازــيـهـجـتلا ةـــقـباــطـم ىلــع رـــهسلا –
،ميظنتلل ،نمألا تازـيـهـجتو

ةلماعلا تازيهجتلا ةمالس ريـيـسـت جماـنرــب ذيـفـنتو دادــعإ –
عــم نواـــعـتـلاـب وأ اــهدرــفــمب ،نمألا تازــيــهجتو طـغـضـلا تــحت
،ةلوخم ةيجراخ ةئـيه

عم نواعتلاب وأ اهدرفمب ،شيتفتلا ططخ ذيفنتو دادعإ –
،ةلوخم ةيجراخ ةئيه

.ةمالسلا رـــيـــيست جـــماـــنرـــبب ةقلـــــعتـــملا قئاـــثولا لك ظفح–

ةحلصمل يلوألا ليهأتلل ةيعوط ةيلمع ءارجإ لغتسملا نكمي
.هب لومعملا ميظنتلل اًقفو ،هل ةعباتلا شيتفتلا

يميظنتلا شيتفتلل ىوصقلا ةيرودلا تارتفلا ددحت :٨٣ ةّداملا
ةطبترملا نمألا تازيهجتو طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلل
: اهب

،نارفألاو ةيعوألل ةبسنلاب ارهش )63( نيثالثو ةتسب –

.راخبلا تادلومل ةبسنلاب ارهش )٤2( نيرشعو ةعبرأب –

خيرات نم ةيادب ،ةلاحلا بسح ،ىوصقلا تارتفلابسحت
قباسلا يميظنتلا شيتفتلا خيرات نم وأ ةمدخلا يف عضولا
تارتــــفلا هذـــــه صـــــــيلـــقت نكـــميو .ليـــهأــتلا ةداـــعإ خــــيرات نم وأ
.عّنصُملا تايصوت عم نمازتتل

ىوصقلا هتدمو هتعيبط ددحت يذلا شيتفتلل ريساوملا عضخت
ةمالــــس رييــــســـتب صاـــخلا هجمانرب ساسأ ىلع لغتسملا لبق نم
رــــــيـــياعـــملاو ســــــيياقملاو طــــغـــــضلا تــــحت ةلـــماـــعلا تازـــيـــهـــجـــتلا
متي نأ بجيو .ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف اهــب لوـمعملا
اهلـيـغـشـتل ةيــلاوـملا ةنسلا نوـضـغ يف شيـتـفتـلا جماـنرــب دادــعإ
.لّوألا

صحفل ،ةئبعت لك لبق ،زاغلا تاروراق عضخت نأبجي
.يجراخ

ددحي ،اعقومو اخرؤم اريرقت يرودلا شيتفتلاب فلكملا دعي
اذكواهؤارجإ مت يتلا يميظنتلا شيتفتلا تايلمع جئاتن هيف
لغتسملا ىلع بجي يتلا ةيحيحصتلا تاءارجإلاو تايصوتلا
.اهذاختا

ةحلصم لبق نم يميظنتلا شيتفتلا ءارجإ بجي :٩٣ ةّداملا
،كلذ بايغ  يف وأ ،لغتسملل ةعباتلا ايلّوأ ةلهؤملا شيتفتلا

نيمَدختسملا ىلع بجيو .كلذب ،ةلوخم ةيجراخ ةئيه فلكت
دنعو ،مهتالهؤم تاــبــــثإ يمـــيــــظــنـــتلا شــيـــتـــفـــتلاب نيــــفلــــــكملا
.لخدتلا لاجم يف مهقيدصت ،ةجاحلا

ةيجراخلاو ةيلخادلا تاصوحفلا فييكت نكمي :٠4 ةّداملا
: ةلاحلا بسح يميظنتلا شيتفتلاب ةقلعتملا

صحفلا اهيف متي نأ نكمي ال يتلا تازيهجتلل ةبسنلاب –
نأ نــكـمـي ،اـهــلالــغتسا فورظ وأ اـــهـمـيـمـصـت بــبـسـب يلـخادــلا

ةقفاوملا ةطيرش ،ةليدبلا ةبقارملا تاينقتب صحفلا اذه لدبتسي
.تاقورحملا طبض ةطلس نم ةقبسملا

،قيرحلل ةمواقملا وأ ةرارحلا ةلوزعملا ةيعوألل ةبسنلاب –
ريياعملاو سيياقملا عم شيتفتلا تاءارجإ قباطتت نأ بجي
ةعانصلا اهب لومعملا ةيلودلا تاسرامملا لضفأ نم ةدمتسملا
طبض ةطلس نم ةقبسملا ةقفاوملا ةطيرش ةيزاغلاو ةيلورتبلا
،لغتسملا ةيلوؤسم تحتو تاقورحملا

مت يتلا طغـضلا تــحت ةـلـماــعـلا تازـيـهجـتلا ءاــفــعإ نــكــمـي –
ةببسم ريغ وأ ةلماخ تازاغب ةيمحملاو ليغشتلا نع اهفيقوت
.ةيلخادلا تاصوحفلا نم ،لكآتلل
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تحت ةلماعلا تازيهجتلا ليهأت ةداعإ نمضتت :١4 ةّداملا
: طغضلا

،لالغتسالل ةينفلا قئاثولا ةعجارم –

،يجراخلاو يلخادلا شيتفتلا –

،رابتخالاب صاخلا ءارجإلا صحف –

.يكيتاتسورديهلا رابتخالا –

لــظ يف لـيـهأـتـلا ةداــعإــب قــلـعـتملا شـيـتـفـتلا مـتـي نأ بجي
.يميظنتلا شيتفتلا ءارجإ اـهـيـف مـتـي يـتلا طورـشـلا سـفـن

نيبي ،اعقومو ًاخرؤمً اريرقت شيتفتلا اذهب فلكملادعيو
ةيرايعملاو ةيميظنتلا شيتفتلا تايلمع عيمج جئاتن هيف
اهب لفكت يتلا تاحيحصتلاو تايصوتلا اذكو ،تيرجأ يتلا
لهؤم طغضلا تحت لماعلا زيهجتلا نأ تبثت يتلاو لغتسملا
طبض ةطلس لثمم ىلإ رـــيرقـــتلا اذــــه ميدقت بــــجــيو .رابتخالل
.يكيتاتسورديهلا رابتخالا لبق تاقورحملا

ةداعإل يكيتاتسورديهلا رابتخالا ءارجإ متي :٢4 ةّداملا
طـغـض تـحت ءاملاب ،طـغـضـلا تـحت لــماــعـلا زـــيـهـجـتلا لــيـهأــت
ىصقألا طغضلا نم )%٠٥1( ةئاملا يف نيسمخو ةئام نع لقي ال
يكيتاتسورديهلا رابتخالا طغض زواجتي نأ نود ،هب حومسملا

.عنصملا يف

يكيتاتسورديهلا رابتخالا ءارجإ ةيناكمإ مدع ةلاحيف
،لالغتسالا فورظ وأ نمألا وأ ميمصتلاب قلعتت بابسأل
ريغ زاغ مادختساب ،يئاوهلا رابتخالاب كلذ لادبتسا نكمي
طبض ةطلس ةقفاوم دعب كلذو ،ّماس ريغو لاعتشالل لباق
عم بجاولا وحنلا ىلع رربم بلط ساسأ ىلع ،تاقورحملا

.تارابتخالا نم عونلا اذهب ةطبترملا رطاخملا مييقت ةاعارم
يئاوهلا رابتخالا طغض نوكي نأ ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي الو
ىصقألا طــغـضلا نم )%٠11( ةئاملا يــف ةرــشـعو ةــئاــم نــم لــقأ
.هب حومسملا

هعقوت يروضح رضحم ريرحتب رابتخالا جوتي نأبجي
.تاقورحملا طبض ةطلس

وأ يكيتاتسورديهلا رابتخالا ءارجإ ةيناكمإ مدع ةلاح يف
وأ نـمألا وأ مـيـمصتـلاـب قـلــعــتــت باــبسأل يئاوــهــلا راــبــتــخالا

ةطلس ةقفاوم دعب ،كلذ لادبتسا نكمي ،لالغتسالا فورظ
وـــحـــنـــلا  ىلع ررـــبـــم بلــــط ساسأ ىلعو تاــــقورحملا طــــبض

ةدنتسم ةلوخم ةيجراخ ةئيه اهزجنت ةلصفم ةربخب ،بجاولا
ةمالس مييقتل ،اهب فرتعملا تاسرامملا لضفأو سيياقملا ىلإ
هليغشت ةيناكمإ نامض فدهب طغضلا تحت لماعلا زيهجتلا

.ةيداعلا لالغتسالا فورظ يف

تاقحلملاو نمألا تازيهجتو ريساوملا ءانثتساب:٣4 ةّداملا
يرودــلا لــيــهأتــلا ةداــعإ دــيدجت بجــي ،طــغضلا تحت ةــلــماــعــلا
: زواجتت ال ةدم لصاف يف ،طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلل

تحت ةــلماــعـلا تازيـهجتلل ةـبـسـنــلاب تاونس )٠1( رـــشــــع –
،ةتباثلا طغضلا

تحت ةلماعلا تازيهجتلل ةبسنلاب تاونس )٥( سمخ –
.ةلقنتملا طغضلا

دادعإ متي ،طغضلا تحت لماعلا زيهجتلا رابتخا حاجن دعبو
ضوفملا اهلثمم نم وأ تاقورحملا طبض ةطلس لبق نم رضحم
.بجاولا وحنلا ىلع

تحت لماعلا زيهجتلل يرودلا ليهأتلا ةداعإ ديدجتبجي
.رخآ لالغتسا عقوم ىلإ هليوحت دنع تباثلا طغضلا

،هالعأ )٤ ةرقفلا(2٤ ةداملا يف ةروكذملا ةربخلا ةلاحيف
ةّدملا ،ةربخلاب تماق يتلا ةلوخملا ةيجراخلا ةئيهلا ددحت

هئاقبإل الهؤم طغضلا تحت لماعلا زيهجتلا اهيف ربتعي يتلا
نكمي ال يــــتلاو ،ةيداـــعلا لالغــتسالا فورظ لظ يف ةمدخلا يف

ددحتو .تاونس )٠1( رشع ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،زواجتت نأ
ىلع ةيلاوملا ليهأتلا ةداعإ خيرات تاقورحملا طبض ةطلس

تاقورحملا طبض ةطلس نكمي ،كلذ عمو .ةربخلا جئاتن ساسأ
ةيفاضإ )تاربخ( ةربخ وأ )تامولعم( ةمولعم يأ بلطت نأ
.ليهأتلا ةداعإ ةّدم يف ّتبلل

،طغضلا تحت لماعلا زيهجتلا عضو ةداعإ نكميال :44 ةّداملا
نم ةمدخلا يف ،ةيامح نودبو ليغـشـتلا نــع هــفـيقوــت ّمــت يذــلا

ةلاح ةبقارم ءارجإ دعب ّالإ ،لّغتسملا ةيلوؤــسم تحـت ،دــيدـــج
لقأ ىلإ دوعي قباــــــسلا يميظـــنتلا شيـتفتلا ناك اذإ ،زيهجتلا

.تاونس )3( ثالث نم

تاـيـفيـك ةميلعـت بـجوــمب تاــقورحملا طـبـض ةـطـلسددحـت
.ةمدخلا يف عضولا ةداعإ

ماكحأل رابآلا سوؤرو طغاوضلا ماسجأ عضخت ال :٥4 ةّداملا
ةريخألا هذه ةمالس رييست متي نأ بجيو ،هالعأ1٤و83 نيتداملا

.موسرملا اذه ماكحأل اقبط

ميـظـنت ةداـــعإ نـم لـــغـتـسملا دــيفـتسـي نأ نــكمي:٦4 ةّداملا
ةــلاــح يـف ،هالــعأ3٤و83 نيتداـــملا يــف ةددـحملا ددــملا لـصاوــف
رييست ماظن ىلــع زـــكـترـت ةــصاــخ شـيـتـفت ةــطـخ ىلـع هرــفوــت

.نمألا تازيهجتو طغضلا تحت ةلماعلا تازيهجتلا ةمالس
نم ةدمتسملا ريياعملاو سيياقملل اًقفو ةطخلا هذه ذفنتو
ةيلورتبلا ةعانصلا يف اهب لومعملا ةيلودلا تاسرامملا لضفأ

لـــغـتسـمـلل ةـعـباـتــلا شيـتـفـتلا ةحـلـصم اـــهـقـبـطتو ،ةــيزاـــغـلاو
ةداعإ متت نأ بجيو .ةلوخم ةيجراخ ةئيه وأ ايلّوأ ةلهؤملا
: يتأي ام ةاعارم عم ،هذه ميظنتلا

زيهجتلا عضو دعب لوألا يرودلا شيتفتلا متي نأ بجي –
،هالعأ83 ةداملل اًقفو ،ةمدخلا يف طغضلا تحت لماعلا

نيتيلاتتم نيتيلمع نيب ددملا لصاوف زواجتت نأ نكمي ال –
،ةيميظنتلا ددملا فعض ،يرودلا شيتفتلل

نيتيلاتتم نيتيلمع نيب ددملا لصاوف زواجتت نأ نكمي ال –
.ةنس )21( ةرشع يتنثا ،يرودلا ليهأتلا ةداعإل
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لماع زيهجتل ليدعت وأ حيلصت لك متي نأ بجي:74 ةّداملا
كلذو ،نيلوخمو نيلهؤم نيمِدختسم لبق نم طغضلا تحت
اهيلع صوصنملا ،عينصتلاو ميمصتلا تابلطتم مارتحا عم

.لغتسملا ةيلوؤسم تحتو موسرملا اذه ماكحأ يف

،لــيدـــعـت وأ رـبـتـعـم حيـلـصـت لـــكلـبـق لـــغتسملا ىلع بجيو
نمضتيو .تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ حيلصتلا فــلـم لاسرإ

: صوصخلا ىلع ،فلملا اذه

،ليدعتلا وأ ربتعملا حيلصتلا لوح لصفملا ريرقتلا –

،زيهجتلل يئاهنلا فلملا يف ةقباطملاب راعشإلا –

،ميحلتلابو ليدعتلا وأ حيلصتلاب ةقلعتملا تاءارجإلا –

رمألا بلطت نإ اهجامدإ بجاولا ةديدجلا تانوكملا فلم –
 .كلذ

بــجوــــمب فـلـملا ىوـتـحم تاـــقورـحملا طـبـض ةــطــلــس ددــحت
.ةميلـعـت

يتلا ءازجألا ىلع لخدتلا دــــعب ةبقارــــملا رصتقت نأ نكميو
.لغتسملا ةيلوؤسم تحت كلذو اهليدعت وأ اهحيلصت مت

،ليدعتل وأ ربتعم حيلصتل عضخ دق ام زيهجت نوكي امدنعو
نم ،هالعأ1٤ ةداملل اًقفو ليهأتلا ةداعإ متت نأ بجي هنإف
.لغتسملا لبق

تحت ةلماعلا تازيهجتلا فلم لاسرإ بجي :٨4 ةّداملا
3 ةداملا ماكحأل ةعضاخلاو اًتقؤم اهلوبق مت يتلا طغضلا
لبق كلذو ،هيلع ةقفاوملل تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ ،هالعأ
،صوصخلا ىلع ،فلملا نمضتيو .ينطولا بارتلا ىلإ اهلاخدإ

: يتأي ام

،اهب لومعملا ريياعملاو دعاوقلا عم ءانبلا ةقباطم ةداهش –

،ةلوخم ةيجراخ ةئيه اهّدعت يتلا شيتفتلا ةداهش –
ليغشت ةلاح يف طغضلا تحت لماعلا زيهجتلا نأب تبثتو
،ةديج

،يفصولا نايبلا –

،عينصتلا ططخ –

،ةينايبلا ةحولل ةروص –

دعاوقل اًقفو يكيتاتسورديه رابتخا رخآ نع ريرقت –
.اهب لومعملا ريياعملاو ءانبلا

ةيجراخ ةئيه هدعت يذلا شيتفتلا ريرقت لاسرإ بجي
ةلاح يف طغضلا تحت لماعلا زيهجتلا نأب تبثيو ةلوخم
مدختسي نأ لبق تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ ،ةديج ليغشت

.عقوملا يف

تازيهجتلا هذه ةمالس نم دكأتلا لغتسملا ىلعبجي
.تآشنملا هذه ىوتسم ىلع اهلالغتسا ةرتف ءانثأ

ضرغل ،اهلالغتسا ءانثأ تازيهجتلا هذه لمعتست نأ بجي
نكامألا يفو ةررقملا لالغتسالا فورظ لظ يف ،ةروكذملا ةمدخلا
بارتلا ىوتسم ىلع اهب ظفتحي ّالأ بجيو ،اهل صخرملا
ةصخرلا بلط يف اقبسم ةددحملا لاجآلا ءاضقنا دعب ينطولا
.يلصألا

ةلماعلا تازيهجتلا ةنايصو ليغشتو بيكرت متي :٩4 ةّداملا
دعاوقلل اًقفو ،موسرملا اذه ماكحأل عضخت ال يتلا طغضلا تحت
ةيلودلا تاسرامملا لضفأ نم ةدمتسملا ريياعملاو سيياقملاو
ةيلوؤسم تحت ،ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةقبطملا

.ةلاحلا بسح ،لغتسملا وأ عورشملا بحاص

يناثلا لصفلا

ةيئابرهكلا تازيهجتلا

ةعونصم تناك ءاوس ،موسرملا اذه ماكحأل عضخت :٠٥ ةّداملا
: جراخلا نم ةدروتسم مأ ايلحم

ةيئابرهكلا اهتاقحلمو اهتانوكمو ةيئابرهكلا تازيهجتلا –
ةئامسمخو فالآ ةسمخ نم ربكأ اهتمدخ رتوت نوكي يتلا
،اهيواسي وأ ،طلوف )٠٠٥٥(

،يدايح ضيرأت ةمواقم زاهج –

.بسانم زاغب ةلزعنملاءابرهكلا تاطحم –

اذه طـغــض تــحت ةــلماــعـلا ةـــفـلـتخملا ءازــجألا ةـفـلــغأ عــضـخت
تحت ةلماعلا تازيهجتلا مظني يذلا موسرملا اذه ماكحأل زاغلا
.طغضلا

،ةددجتملا رداصملا نم ةقاطلا جاتنإ تازيهجت عيمج –
تآشنملاو تازـيـهـجـتـلا ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـقاـطـلاـب دوزـت يتـلاو
،تاقورحملا عاطقل ةعباتلا لكايهلاو

ةمدختسملا ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأو تازيهجتلا عيمج –
.لكآتلا نم لكايهلاو تآشنملا ةيامحل

: صوصخلا ىلع ،موسرملا اذه ماكحأل عضخت ال:١٥ ةّداملا

ةيئابرهكلا تالباكلا اهيف امب ةيولعلا ةيئابرهكلا طوطخلا –
،ةيراعلا

،ةيولعلا ةيئابرهكلا طوطخلا لزاوع –

لباوكلا تافاح اميسال ،ةيئابرهكلا لباوكلا طبر تاقحلم –
.اهليصوت طاقنو
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لّوألا مسقلا

ميمصتلا

ةيئابرهكلا تازيهجتلا ميمصت قفاوتي نأ بجي:٢٥ ةّداملا
عم ،هالعأ٠٥ ةداملا يف ةروكذملا ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأو
ةدمتسملا ريياعملاو سيياقملا اذكو موسرملا اذه تابلطتم
لاــجـملا يــف اـهــب لوــمعـملا ةــيـلودــلا تاـسراــمملا لــضـفأ نــم
دوصقملا مادختسالاب ةقلعتملا طوغضلا ةاعارم عم ،يعانصلا

.ليغشتلا فورظو

ةيامحلا ةمظنأو ةيئابرهكلا تازيهجتلا ميمصتل :٣٥ ةّداملا
لالغتسالل ةصصخملاو هالعأ٠٥ ةداملا يف ةروكذملا ةيدوثاكلا

ةطيحملا ةرارحلا ةجرد زواجتت دق ثيح ،لكيهلاو ةأشنملا يف
ةرارح ةجرد رابتعالا نيعب ذخألا بجي )°٠٤( ةيوئام ةجرد نيعبرأ
نم)°٥( ةيوئام تاجرد سمخب ىلعأ ،لقألا ىلع ،نوكت ميمصت
.هالعأ ةروكذملا ةطيحملا ةرارحلا ةجرد

تازيهجتلل ةبسنلاب ميمصتلا ةرارح ةجرد نوكت نأبجيو
لالغتسالل ةصصخملا ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأو ةيئابرهكلا

.ةيوئام ةجرد )°٥٥( نيسمخو ةسمخ ،يوارحص خانم يف

تازــيــهــجـتـلا نأ نــم دـــكأــتــلا عورــشملا بـــحاــص ىلــعبــجـي
فورــظــل ةـمــئالــم ةــيدوــثاــكــلا ةــياـمــحلا ماـظــنو ةـيــئاــبرــهكلا
.لالـــغـتسالا

ةرادلا رايت باسح رابتعالا نيعب ذخؤي نأ بجي :4٥ ةّداملا
،ةيــئاــبرــهكلا تازــيـهـجتلا ميـمـصت دنــع تآــشنملل ةريصقلا

.بجاولا وحنلا ىلع كلذو

بجاولا وحنلا ىلع رابتعالا نيعب ذخؤي نأ بجي:٥٥ ةّداملا
ةيئابرهكلا تازيهجتلا ميمصت دنع ةرطخلا قطانملا فينصت
.ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأو

ةيامحلا ةمظنأو ةيئابرهكلا تازيهجتلا نوكت نأبجي
،راجفنالا رطخ تاذ ةفنصملا قطانملا يف ةبكرملا ةيدوثاكلا

.رجفتملا وجلا يف اهمادختسال ةدمتعم

ةيامحلا ةمظنأ ميجحت ةسارد دادعإ متي نأ بجي :٦٥ ةّداملا
شيـتـفت ةحـلصـم فرـط نـم لــكاـيــهـلاو تآــشـنـملل ةــيدوــثاــكلا

ةيجراخ ةئيه فرط نم وأ لــغـتسـملل ةـعـباـتـلا اـيـلّوأ ةـلهؤــم
لضفأ نم ةدمتسملا ريياعملاو سيياقملل اًقفو كلذو ،ةلوخم
.يعانصلا لاجملا يف ةيلودلا تاسرامملا

ةيامح ةمظنأ عضو ميمصت عورشملا بحاص ىلعبجي
لبق تانازخلاو لكايهلاو تآشنملا ةيامحل ةتقؤم ةيدوثاك
لومعملا ريياعملاو سيياقملل اًقفو ،كلذو جاتنإلا يف اهئدب
.يعانصلا لاجملا يف اهب

تارايتلا نع ةجتانلا تالخادتلا رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي
لكايهلاو تآشنملا نع مجنت يتلا ةرمتسملا وأ ةبوانتملا

،ىرخألا رايتلا رداصمو ةيئابرهكلا لقنلا طوطخ نعو ىرخألا
.ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ ميمصتب ةصاخلا ميجحتلا ةسارد يف

ةيامحلا ةمظنأ عم اًقفاوتم ضيرأتلا ماظن نوكي نأ بجي امك
.ةيدوثاكلا

ايـنـف اـفــلم عورـشـملا بـحاـص لــسرــي نأ بــجـي :7٥ ةّداملا
تاـــقورـحملا طـــبـض ةـــطـلس ىلإ ةــيدوــثاــكــلا ةــياــمحلا ةــمـظـنأل
.هــيلــع ةـقــفاوــمـلل

: صوصخلا ىلع ،فلملا اذه نمضتيو

،ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ ميجحت ةسارد –

ةيامحلا ةمظنأ يف ةجمدملا تازيهجتلل ةينفلا صئاصخلا –
،ةيدوثاكلا

،ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ عقومت ططخ –

،ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ دصر ططخ –

ةيامحلا ماظن تازيهجت مادختسا ةيناكمإ تبثت تاداهش –
.راجفنالا رطخ تاذ ةئيب يف ةيدوثاكلا

طبض ةطلس نم ةميلعت بجومب فلملا اذه ىوتحم ددحي
.تاقورحملا

ةلخادلا ةيئابرهكلا تازيهجتلا قفاوتت نأ بجي :٨٥ ةّداملا
يف ةجمدم ةددجتم رداصم نم ةيئابرهكلا ةقاطلا جاتنإ يف

لومعملا ريياعملا عم ،تاقورحملا عاطقل ةعباتلا تآشنملا
.لاجملا اذه يف ةقبطملا ةيلودلا ريياعملا ،ءاضتقالا دنعو ،اهب

ةطلس ىلإ اينف افلم عورشملا بحاص لسري نأ بجي
: صوصخلا ىلع ،نمضتي ،هيلع ةقفاوملل تاقورحملا طبض

تآـــــشـــــنــــملاو تازــــيـــهـــجـــتلا مـــيـــمـــصـــتل ةـــيــــنــــفلا تاـــفـــــلــــملا –
،اهعينصتو

اهـــتـــبـــقارــــمو تآشــــنـــملاو تازيــــهــــجـــتلا بــــــيـــــــكرــــت ططـــــــخ –
،اهتنايصو

ةيجراخ ةئيـــه اهدـــعت تازــــيــــهـــجـــتلل ةقــــباـــطــــملا تاداــــهــــش –
  .ةلوخم

اهتجلاعم تايفيكو ةينفلا تافلملا لصفملا ىوتحملا ددحي
ةقاطلا جاتنإل تآشنملاو تازيهجتلا شيتفتو ةبقارم اذكو
ةطلس نم ةميلعت بجومب ،ةددجتملا رداصملا نم ةيئابرهكلا

.تاقورحملا طبض

فلملا ةساردب تاقورحملا طبض ةطلس موقت :٩٥ ةّداملا
ةـقاـطـلل ةيـئاــبرــهكلا تازيـهـجتلاو ةــيدوــثاـكــلا ةـــيامحلل ينفلا
اموي )٠3( نوثالث اهاصقأ ةدم يف هيلع ةقفاوملل ،ةددجـتملا
ةطلس نكمي ،ةّدملا هذه لالخو .فلملا لوبق خيرات نم ءادتبا

ةمولعمّ يأ عورشملا بحاص نم بلطت نأ تاقورحملا طبض
.ةيرورض اهارت ةيليمكت
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تاظفحتلاب عورشملا بحاص تاقورحملا طبض ةطلس ّغلبت
عــفر ةــساردـــب موـــقتو.ةينفلا تافلملاب ةقلعتملا ةلمتحملا
ءادتبا ،اموي )٥1( رـشـع ةســمـخ اــهاـصـقأ ةدــم يف تاـــظـفـحتـلا

.اهمالتسا خيرات نم

ةروكذملا ةينفلا تافلملا ةقباطم نلعت امدنع:٠٦ ةّداملا
غّلبت ،تاظفحتلا عفر ةلاح يف وأ ،هالعأ8٥و7٥ نيتداملا يف
ىلع ةقفاوملاب عورشملا بحاص تاقورحملا طبض ةطلس

.تافلملا

يناثلا مسقلا

عينصتلا

يف عورشلا لبق عورشملا بحاص ىلع بجي:١٦ ةّداملا
ةطلس ىلإ يلّوأ فلم لاسرإ ،ةيئابرهكلا تازيهجتلا عينصت

ىلع ،فلملا اذه نمضتيو .هيلع ةقفاوملل تاقورحملا طبض
: صوصخلا

،زيهجتلل يفصولا نايبلا –

،زيهجتلل ةينفلا صئاصخلا –

،تاقحلملاو تانوكملل ةينفلا صئاصخلا –

،ةريصقلا ةرادلا رايتل ةيباسحلا ةركذملا –

،تاءادألا تاينحنم –

،اهتءارق نكمي لكش يف سراهفب ةقفرم ةيليصفتلا ططخلا –

،ةيئابرهكلا ةينايبلا موسرلا –

،براجتلاو شيتفتلا ةطخ –

رطخ تاذ ةئيب يف زيهجتلا مادختسا ةيناكمإ تبثت ةداهش –
.راجفنالا

طبض ةطلس نم ةميلعت بجومب فلملا اذه ىوتحم ددحي
.تاقورحملا

فلملا ةساردب تاقورحملا طبض ةطلس موقت:٢٦ ةّداملا
ءادتبا ،اموي )٠3( نوثالث اهاصقأ ةدم يف هيلع ةقفاوملل يلوألا

طبض ةطلس نكمي ،ةّدملا هذه لالخو .فلملا لوبق خيرات نم
ةــــموـــلـــعم ةّيأ عورــــشملا بـــحاـــص نم بلـــــطت نأ تاـــــقورــــحملا

 .ةيرورض اهارت ةيليمكت

تاظفحتلاب عورشملا بحاص تاقورحملا طبض ةطلس ّغلبت
.يلوألا فلملاب ةقلعتملا ةلمتحملا

ةسـمـخ اــهاــصـقأ ةدــم يف تاـظـفـحـتلا عــفر ةــساردــب موـقــتو
.اهمالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع

ةـقـباـطم دــنـع تاــقورحملا طـبـض ةـطـلـس غّـلـبــت:٣٦ ةّداملا
عورـشملا بــحاــص ،تاظفحتلا عفر ةــلاــح يف وأ يلوألا فـلـملا

.يلوألا فلملا ىلع ةقفاوملاب

يئابرهكلا زيهجتلا ّعنُصم ىدل رفوتي نأ بجي :4٦ ةّداملا
اصوصخو ،تاـيـلـمـعـلا عـيـمـج يطــغــي ةدوجلا رــيــيست ماــظــن

شيـتـفـتلا ةــطخ يــف ةروــكذــملا عينصتلا لــحارــم ةــبـقارــم
ىلع فرعتلا ةيناكمإ ماظنلا اذــه حـيتي نأ بـجـيو .براجتلاو
.يئابرهكلا زيهجتلا يف ظحالي للخ لك لصأ

دــيـجلا ذيــفـنتلا ىلـع عّنصُملا رــهـســي نأ بــجــي:٥٦ ةّداملا
قلعتي اميف اصوصخو ،ميمصتلا ةلحرم يف ةررقملا ريبادتـلل
ةيرايعملاو ةيميظنتلا ةبقارملاو لالغتسالا ةرارح تاجردب

ةروكذملا تازيهجتلا عيمج عينصت ةيلمع لاوط ،عنصملا يف
.هالعأ٠٥ ةداملا يف

براــجـتـلا نأ نــم دــكأـتــلا عّنصُملا ىلع نيــعتي:٦٦ ةّداملا
تاقحلملاو تانوكملل ،عنصملا يف ةيرايعملا وأ/و ةيميظنتلا
متي ،هالــعأ٠٥ ةداملا يف ةروــكذــملا تازـيـهجـتلا يف ةـجـمدــملا

رـيـياــعـملاو سيياقملا تابلطتمل اًقفو اهقـيثوـتو اـهذيـفـنت
.لاجملا اذه يف اهب لومعملا

صــحفو ةــبقارــمو عـيـنصتو ميــمـصت قــباـطـتي نأبجي
ةـيـئاـبرــهكـلا تازــيـهجتـلا يـف ةـجـمدــملا تاــقحلـملاو تاــنوــكملا
نــع اــهـيـف ةــمدــخلا رــتوــت لـــقي يتلاو موــسرــملا اذـهــل ةــعضاخلا

سيياقملاو ريياعملا عم ،طلوف )٠٠٥٥( ةئامسمخو فالآ ةسمـخ
ةــيلوؤـــسـم تــحتو يــعانـصلا لاــجملايف اـهــب لوــمـعملا ـةـيلودــلا
.عّنصُملا

رتوتلاب هليصوت وأ زيهجت يأ ميلست نكمي ال :7٦ ةّداملا
.عنصملا يف ةيميظنتلا براجتلل هعوضخ نود

عنصملا يف ةيميظنتلا براجتلا ءارجإ بجي :٨٦ ةّداملا
ةبسانملا براجتلا تاصنم ىلع ،عّنصُملا ةيلوؤسم تحت

.براجتلا عيمج ىلع فارشإلاب حمست يتلا

ءارجإ مهيلع نيعتي نيذلا نومدختسملا نوكي نأبجي
ةيميظنتلا براجتلاو ةبقارملاو شيتفتلا تايلمع عيمج
.مهلخدت لاجم يف نيلهؤم ،عنصملا يف ةيرايعملاو

ةيرايعملاو ةيميظنتلا براجتلا متت ّالأ بجي:٩٦ ةّداملا
،اهفارشإ تحتو ةلهؤم ةيجراخ ةئيه روضحب الإ عنصملا يف

تاقورحملا طبض ةطلس ىلع عورشملا بحاص اهحرتقي
.رضحم ريرحتب براجتلا جوتت نأ بجيو .هقتاع ىلعو

براــجـتلا ذــيــفـنت لــبق ةــلوــخملا ةــيـجراـخلا ةـئـيـهـلا موـقـــت
ةفلتخملا ءازجألا ةقباطم صحفب ،عنصملا يف ةيميظنتلا
يتلا براجتلا رضاحم عمو يلوألا فلملا عم ةنراقم زيهجتلل

زيهجتلل ةيئابرهكلا تانوكملاو تاقحلملا ىلع اهؤارجإ مت
ةطخ يف ةررقملا تابقارملاو براجتلا فلتخم جئاتن عم اذكو
،كلذــل ةرورــض ىرــت اــمدـنـع ،اـــهـنـكـمـيو .براـجـتلاو شــيـتفتلا
.ةـيـفاـضإ تاـبـقارـم ءارــجإ

ىلع عالطالا نم ةلوخملا ةيجراخلا ةئيهلا نكمتت نأ بجي
.زيهجتلاب ةقلعتملا تامولعملاو قئاثولا عيمج

يف ةيميظنتلا براجتلل حاجنب عضخ هنأ زيهجتلا ربتعي
ةبسنلاب ،ةيباجيإ اهيلع لصحتملا جئاتنلا تناك اذإ ،عنصملا

.عينصتلا ريياعمو سيياقم اهبلطتت يتلا لوبقلا سيياقمل
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مـتـي نأ دــعـب ةــلوـخملا ةـيـجراـخلا ةـئـيـهـلا موــقـت :٠7 ةّداملا
ةينايبلا ةـحوـللا ىلـع اــهـتـغمد عـضوـب ،حاــجنب زــيهجتلا راـبـتخا
صئاصخلاو ةيرايعملاو ةيميظنتلا براجتلا خيرات لمحت يتلا
.اهتيبثتل ةمدختسملا ميشاربلا دحأ ىلعو زيهجتلل ةينفلا

لالهلا( ةيرئازجلا ةلودلا ةغمد تاقورحملا طبض ةطلس عضتو
زيهجتلا ليغشت لبق كلذو ةينايبلا ةحوللا ىلع )ةمجنلاو
.هل لوألا يرودلا شيتفتلا ءانثأ وأ

ماهم راطإ يف ،تاقورحملا طبض ةطلس رضحت نأ نكمي
بقارم ةفصب عنصملا يف تارابتخالا ، اهب ةصاخلا ةبقارملا
ةيجراخلا ةئيهلا ىوتسم ىلع قيقدتلا ةيلمع راطإ يف وأ
هب لومعملا ميظنتلل اقفو ةلوخملا

هالعأ٠٥ ةداملا يف ةروكذملا تازيهجتلا عضخت :١7 ةّداملا
،كلذ ىلع ةدايزو .موسرملا اذه ماكحأل جراخلا يف ةعونصملا

ةيمـيـظـنتلا براجـتلا ءاــنثأ مدــــقـي نأ عّنصُملا ىلــع بـــجي
تبثت ةقباطم ةداهش ،هالعأ76 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
.أشنملا دلب يف مادختسالل ةقباطم ةفصب عّنصُم زيهجتلا نأ

عنصـملا يف ةيــمـيظـنـتلا براجتلا ةياـهـن دنع :٢7 ةّداملا
ضرــغب ،عّنصُملا ىلع بجي ،هالعأ86 ةداملا يف ةروـكذملا
متيو .اًيئاهن اًفلم نّوكي نأ ،ةقباطملا يأر ىلع لوـصحلا
اــًقـفو تاقورـحملا طــبض ةـــطــلس لـبــق نـم فـلـملا اذــه ةـسارد
: نم صوصخلا ىلع ،نوكتيو .هب لومعملا ميظنتلل

،هيلع قفاوملا يلوألا فلملا –

تانوكمو تاقحلملا ىلع تيرجأ يتلا براجتلا رضاحم –
،زيهجتلا

عنصملا يف ةيرايعملاو ةيميظنتلا براجتلا رضاحم –
،زيهجتلل

لوح ،ةلوخملا ةيجراخلا ةئــيهـلا هدـــعــت يليـصـفـت رــيرــقــت –
.اهتزجنأ يتلا تابقارملا

ةميلعت بجومب يئاهنلا فلملل يليصفتلا ىوتحملا ددحي
.تاقورحملا طبض ةطلس نم

ثلاثلا مسقلا

لالغتسالاو بيكرتلا

ةعضاخلا ةيئابرهكلا تازيهجتلا نوكت نأ بجي:٣7 ةّداملا
ةطلس لبق نم براجتو صوحف عوضوم موسرملا اذه ماكحأل

رتوتلاب اهليصوت لبق ،ةلاحلا بسح ،كلذو تاقورحملا طبض
.ةمدخلا يف اهعضو وأ

ةطلس ىلإ عورشملا بحاص لسري نأ بجي :47 ةّداملا
ةــيمـيـظـنـتـلا براــجتلل الــصـفم ًءارــجإ ،تاـــقورحملا طـــبـض

اقفو دعي ،هيلع ةقفاوملل عقوملا يف ةيئابرهكلا تازيهجتلل
سـيـياـــقـملاو رــيياــعــملاو اـهــب لوـمـعملا ةـيمـيـظـنتلا ماـــكـحألل
.لاـجـملا اذــه يف ةـــقـبـطملا ةـيــلودــلا

تازــيـهــجتلا ىلـــع لزاــعـلا تاراـبـتـخا ءارــجإ ةداــعإبـجـي
طـبـض ةــطلس فارـشإ تـحت ،عــقوملا يف ةـبـكرـملا ةـيـئاـبرــهكلا
.بجاولا وحنلا ىلع ضوفملا اــهـلـثمم وأ تاــقورــحملا

الإ عقوــملا يف ةيميظـنتلا براـجـتلا يف عورــشـلا نــكمي ال
فشك متي نأ بجيو .ضيرأتلا ماظن لاغشأ نم ءاهتنالا دعب
وأ تاقورحملا طبض ةطلس فارشإ تحت ضيرأتلا تاسايق

.بجاولا وحنلا ىلع ضوفملا اهلثمم

عقوملا يف ةيميظنتلا براجـتـلا ءارــجإ بــجـي :٥7 ةّداملا
ضوفملا اهلثمم وأ تاقورحملا طبض ةطلس فارشإ تحت
.رضحم ريرحتب كلذ جوتيو ،بجاولا وحنلا ىلع

عـــقوـــملا يف عورـــــشـــملا بــحاـــص مدـــقــي نأ بـــــجي :٦7 ةّداملا
طبض ةطلس ىلإ ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ ليغشت نع اريرقت
: صوصخلا ىلع لمشي ،تاقورحملا

،ةقبطملا ةيامحلا تافصاوم –

،ةمدخلا يف عضولا تاءارجإ –

،ةيليغشتلا ريياعملا –

.ةيدوثاكلا ةيامحلا تاناكمإ تافوشك –

رـــتوـــتلاب ليــــــصوـــتلا صـــيـــخرت حنــــمـــي نأ بـــــجي :77 ةّداملا
نم موسرملا اذهل ةعضاخلا ةمظنألاو تآشنملاو تازيهجتلل
.هب لومعملا ميظنتلل اًقفو كلذو ،تاقورحملا طبض ةطلس لبق

رييستل اجمانرب دعي نأ لغتسملا ىلع بجي :٨7 ةّداملا
ىلإ ادانتسا هثيدحتو رارمتساب هنيسحتو تازيهجتلا ةمالس

تاسرامملا لضفأ نم ةدمتسملا ريياعملاو سيياقملاو ميظنتلا
مّيقت يتلا ،ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف ةقبطملا ةيلودلا

ليغشت ةردقو ةيجرح ىدمل ةبسنلاب رطاخملا اصوصخ
 .ةلغتسملا تازيهجتلا

ططخ ،زيهجت لكل ،تازيهجتلا ةمالس رييست جمانرب لمشي
.ةمالسلا رييست تاءارجإ اذكو دصرتلاو ةنايصلاو شيتفتلا

ةلهؤم شيتفت ةحلصم فرط نم شيتفتلا ةطخ عضو متي
.ةلوخم ةيجراخ ةئيه فرط نم وأ لغتسملل ةعبات ايلّوأ

اهبلطتي يتلا شيتفتلا تايلمع فلتخم نمضتت نأ بجيو
،لاجملا اذه يف ةقبطملا ةيلودلا ريياعملاو سيياقملاو ميظنتلا

نأ بجـيو .اـهدصرــتو تازــيــهــجــتــلا ةــمالس ةــبــقارمل كلذو
: صوصخلا ىلع ،زيهجت لكل ةطخلا هذه نمضتت

،ةأشنملا يف هعقومو زيهجتلا ديدحت –

،لالغتسالا فورظو ةينفلا صئاصخلا –

،زيهجتلل ةنيعملا ةيجرحلا ىدم –

.امهرتاوتو امهادمو ةبقارملاو شيتفتلا عون –
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نيحم فشكب ظافتحالا لغتسملا ىلع بجي :٩7 ةّداملا
يف ةدوجوملا تازيهجتلا كلذ يف امب ،ةيئابرهكلا تازيهجتلل
،زيهجت لكل ،اصوصخ فشكلا اذه نيبي نأ بجيو .نزخملا

ةــمدخلا رــتوــتو عــّنصُملاو يلسلستــلا مــقرــلاو رصنــعــلا مــقر
شيتـفـتلا تاـيـلمـع ءارــجإ خــيراوــتو ةــمدــخلا يف عــضوــلا ةــنـسو
.حيلصتلا تايلمعو ثداوحلاو ةيرودلا

شيتفت لجسب ظافتحالا لغتسملا ىلع بجي:٠٨ ةّداملا
شيتفتلا تايلمع عيمج هيف لجستو ،زيهجت لكل نيحم
تالـخدـتـلا اذـكو اـهـخـيراوـتـب هاـندأ68 ةداملا يف ةروــــــــــكذملا

.زيهجتلا اهل عضخ يتلا حيلصتلا تايلمعو

نم ةيادب رارمتساب لـجـسلا اذــه تاـحـفص مـيـقرـت بـجــي
: ىلع لجسلا نم ىلوألا ةحفصلا يوتحت نأ بجيو .1 مقرلا

،يلامجإلا تاحفصلا ددع –

،زيهجتلل ةينفلا صئاصخلا –

،ةمدخلا يف هعضو خيرات –

.عقوملا يف هديدحتب حمست يتلا ةيرورضلا تامولعملا –

شيتفت ةحلصم لغتسملا ىدل رفوتت نأ بجي:١٨ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فلكت

،ميظنتلا عم تازيهجتلا ةقباطم ىلع رهسلا –

،ةيئابرهكلا تازيهجتلا ةمالس رييست جمانرب ذيفنتو دادعإ –
،ةلوخم ةيجراخ ةئيه عم نواعتلاب وأ اهدرفمب

عم نواعتلاب وأ اهدرفمب ،شيتفتلا ططخ ذيفنتو دادعإ –
،ةلوخم ةيجراخ ةئيه

.ةمالسلا رييست جمانربب ةقلعتملا قئاثولا لك ىلع ظافحلا –

ةحلصمل يلّوألا ليهأتلل ةيعوط ةيلمع ءارجإ لغتسملا نكمي
.هب لومعملا ميظنتلل اًقفو ،هل ةعباتلا شيتفتلا

ةمظنأ ةبقارمو دصرت تاءارجإ دعُت نأ بجي:٢٨ ةّداملا
شتفم فرط نم ،لغتسملا اهدمتعي يتلا ةيدوثاكلا ةيامحلا

لغتسملل ةعباتلا ايلّوأ ةلهؤملا شيتفتلا ةحلصم نم لهؤم
.ةلوخم ةيجراخ ةئيه فرط نم وأ

ةـــــياـــمـحلا ةـــمـــظــنأ دـــصر طــطـــــخ ّدـــعــُـت نأ بــــجـي :٣٨ ةّداملا
لهؤم شتفم فرط نم ،لغتسملا اهدمتعي يتلا ةيدوثاكلا

نم وأ لغتسملل ةعباتلا ايلّوأ ةلهؤملا شيتفتلا ةحلصم نم
.ةلوخم ةيجراخ ةئيه فرط

ةيرودلا شيتفتلا تايلمع ةجمربّ متت نأ بجي:4٨ ةّداملا
بسح زيهجت لكل ،هالعأ٠٥ ةداملا يف ةروكذملا تازيهجتلل

68 داوملا يف ةددحملا تايلمعلا هذه رتاوت بسحو ،هتيصاخ
.تاقورحملا طبض ةطلس ةبقارم تحت كلذو ،هاندأ٠9و98و78و

ةيئاــبرــهكلا تاــــطـحملا ىلـــع ةداـملا هذــه ماــــكــحأ قــبطـنت ال
.زاغلاب ةلزعنملا

لبق نم ةيرودلا شيتفتلا تايلمع ءارجإ بجي:٥٨ ةّداملا
رذعت اذإ وأ ،لغتسملل ةعباتلا ايلّوأ ةلهؤملا شيتفتلا ةحلصم
.كلذل ةلوخم ةيجراخ ةئيه فلكت ،رمألا

تازيهجتلل ةيرودلا شيتفتلا تايلمع لمشت :٦٨ ةّداملا
: صوصخلا ىلع ،ةيئابرهكلا

،ضيرأت ةمواقم زاهج تاسايق –

ةيواستملا طباورلاو ةكبشلل ةيئابرهكلا ةيرارمتسالا ةبقارم –
،ضيرأتلا ماظنل دهجلا

،زيهجتلا لزع ةمواقم زاهج تاسايق –

طاقنلل ءارمحلا تحت ةعشألاب يرارحلا ريوصتلاب تابقارم –
،زيهجتلل ةنخاسلا

،ةراودلا ةيئابرهكلا تالآلل ةيزازتهالا ليلاحتلا –

تالوحملا تيزل ةيئايميكويزيفلا لـيــلاـحتـلاو لزاـعــلا براـجت –
،عطاوقلاو

اهتاـقـحلمو ةـيـئاــبرــهـكـلا تازـيـهـجـتلا ةياـمــح قرــط صحــف –
.راجفنالا رطخ تاذ ةئيب يف ةمدختسملا

ةمـــظـنأل ةــيرودـــــلا شــيـتـفـتلا تاـيـلـمع لــمـشـــت :7٨ ةّداملا
: صوصخلا ىلع ،ةيدوثاكلا ةيامحلا

ةــياــمـحلا تاـــطحمل )رايــتـلاو رـــتوـتـلا( رـيـياـــعـملا ساـيــق –
،ةــيدوــثاــكــلا

تاطحم يف تيزلا ىوتسم صحفو ةيرصبلا ةبقارملا –
،ةيدوثاكلا ةيامحلا

،يئابرهكلا فرصلا تاطحم ريياعم ةبقارم –

رايتب هسايقو رايت دوجوب ةيدوثاكلا ةيامحلا دهج سايق –
،عطقنم

لكايهلل ''ةيجذومنلا ةعطقلا'' عطقنم رايتب دهجلا سايق –
،ةبكرملا

،ةريصق ةينمز تارتف ىلع دهجلا سايق –

،ةيدونألا رابآلا ةمواقم سايق –

،ينافلغ دونأ لكل ةيامحلا رايت ةّدش سايق –

،ةمئادلا ةيعجرملا باطقألا ةبقارم –

.ةرمتسملا وأ ةبوانتملا تارايتلا ببسب لخادتلا ةبقارم –

اخرؤم اريرقت يرودلا شيتفتلاب فلكملا ّدعُي:٨٨ ةّداملا
اهؤارجإ مت يتلا تابقارملا عيمج جئاتن هيف ركذي ،اعقومو
اهذختي نأ بجي يتلا ةيحيحصتلا تاءارجإلاو تايصوتلا عم
اهتفشرأو تابقارملا جئاتن ريسفت متي نأ بجيو .لغتسملا

.لهؤم شتفم لبق نم
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صحف يتيلمع نيب ةلصافلا ةرتفلا ديدحت متي:٩٨ ةّداملا
دـحــك )1( دـحاو ماـع ةدمل ةـيـئاـبرـهـكـلا تازـيـهــجــتــلــل نيتــيرود
: ءانثتساب ،ىصقأ

ددحم ،ةيئابرهكلا تالباكلاو لوادجلا لزع ةمواقم سايق –
،ىصقأ دحك تاونس )3( ثالث ةدمل

دحك )2( نيتـنس ةدــمل ددـحـم ،ضيرأــتـلا ةــمواــــقــم ساـــيـق –
،ىصقأ

تــيزــل ةـيئاـيميكوــيزيـفـلا لــيلاحتلاو لزاــعـلا تاراــبـتـخا –
دــحــك تاوـنـس )3( ثالـــث ةدـــمل ةددــحــم ،عــطاوــقـــلاو تالوـــحملا
،ىصــقأ

ةدمل ةددحم ،ةراودلا ةيئابرهكلا تالآلا تازازتها ليلاحت –
،ىصقأ دحك رهشأ )3( ةثالث

ةيئابرهكلا تازيهجتلا ةيامح طامنأ فلتخم نم ققحتلا –
ددحم ،راجفنالا رطخ تاذ ةئيب يف ةمدختسملا اهتاقحلمو

.ىصقأ دحك تاونس )3( ثالث ةدمل

نيتيرود صحف يتيلمع نيب ةلصافلا ةرتفلا ددحت :٠٩ ةّداملا
: اهاصقأ ةدمل ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأل

تيزلا ىوتسم صحفلو ،ةيرصبلا ةبقارملل دحاو رهش –
،ةيدوثاكلا ةيامحلا تاطحم ريياعم سايقلو

،يئابرهكلا فرصلا تاطحم ريياعم ةبقارمل )1( ةدحاو ةنس –

،ةيحضتلا دونأ لكل ةيامحلا رايت تاسايقل )1( ةدحاو ةنس –

،رايت دوجوب دهجلا سايقل )1( ةدحاو ةنس –

لكايهلل عطقنم رايتب دهجلا سايقل )1( ةدحاو ةنس –
،ةبكرملا

تارايتلا نع ةمجانلا تالخادتلا ةبقارمل )1( ةدحاو ةنس –
،ةرمتسملا وأ ةبوانتملا

ةــيــنــمز تارــتــف ىلع دــهجلا ساــيــقــل تاوــنس )3( ثالـــث –
،ةريصق

،عطقنم رايتب دهجلا سايقل تاونس )3( ثالث –

،ةيدونألا رابآلا ةمواقم سايقل تاونس )3( ثالث –

.ةمئادلا ةيعجرملا باطقألا ةبقارمل تاونس )3( ثالث –

،ةلاحلا بسح ىوصقلا تارتفلا باستحا متي :١٩ ةّداملا
يرودلا شيتفتلا خيرات نم وأ ةمدخلا يف عضولا خيرات نم
.قباسلا

ىلع تاليدعتلا نم ديفتسي نأ لغتسملا نكمي :٢٩ ةّداملا
هل نوكي امدنع ،هالعأ98 ةداملا يف ةددحملا ةلصافلا تارتفلا

ةــــمالــس ريــيــست ماــظــن ىلإ دنــتــسي صاـــخ شــيـتـفــت طــطـخم
ماكحألل اقبط هدادعإ مت ،اهتاقحلمو ةيئابرهكلا تازيهجتلا
ططخم ذيفنت متيو .ّعنُصملا تايصوتو ريياعملاو ةيميظنتلا
ةعباتلا ايلّوأ ةلهؤملا شيتفتلا ةحلصم لبق نم شيتفتلا
ذخأت نأ بجيو .ةلوخم ةيجراخ ةئيه لبق نم وأ لغتسملل

: يتأي ام رابتعالا نيعب تاليدعتلا هذه

عضو دعب ىلوألا ةيرودلا شيتفتلا ةيلمع متت نأ بجي  –
،هالعأ68 ةداملل اقبط ةمدخلا يف زيهجتلا

شيتفت يتيلمع نيب ةلصافلا تارتفلا نوكت نأ نكمي ال –
.ةيميظنتلا تارتفلا فعض نم ربكأ ،نيتيلاتتم نيتيرود

زيهجتلل ليدعت وأ حيلصت لك متي نأ بجي :٣٩ ةّداملا
تابلطتمل اقبط كلذو ،نيلّوخمو نيلهؤم نيِمدختسم لبق نم
موــسرملا اذــه ماــكــحأ بـــجوـــمب ةددــحملا عيـنـصتلاو ميــمـصتلا

.لـــغــتـسملا ةـيـلوؤـســم تــحتو

،هليدعت وأ زيهجتلل حيلصت يأ لـبــق ،لــــغـتـسـملا ىلــع بــجــي
،فلملا اذه نمضتيو .تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ فلم لاسرإ
: صوصخلا ىلع

،ليدعتلا وأ حيلصتلا لوح لصفملا ريرقتلا –

،زيهجتلل يئاهنلا فلملا ةقباطمب راعشإلا –

،ليدعتلا وأ حيلصتلاب ةصاخلا تاءارجإلا –

وأ حيلصتلا دعب ةيميظنتلا براجتلاب صاخلا ءارجإلا –
،ليدعتلا

لـبـق عـقوملاـب ةـيـمـيـظـنـتـلا براـجـتـلاـب صاخلا ءارــجإلا –
.ةمدخلا يف عضولا

طبض ةطلس نم ةميلعت بجومب فلملا اذه ىوتحمددحي
.تاقورحملا

ةيامح قرط صـــحـــف ،اـــم لـــيدـــــعت وأ حــــيلـــصت دــــعب ،بـــــــــجــيو
،راجفنالا رطخ تاذ ةئيب يف ةلمعتسملا ةيئابرهكلا تازيهجتلا

ةيجراخ ةئيه وأ ايلّوأ ةلهؤملا شيتفتلا ةحلصم فرط نم
براــجــتل تازـــيـهـجـتلا هذـــه عــضــخت نأ بــجــي اــمــك .ةـــلوــخـــم
.تاقورحملا طبض ةطلس نــع لثــمم روـــضحـب ةيـمـيـظـنت

اصاخ افلم ،يئابرهك زيهجت لكل ،لغتسملا ّدعي :4٩ ةّداملا
تايـلـمـعـب ةــقــلـعـتملا تاــموـــلعملا عيــمـج نـمـضـتي لالــغـتـسالاب
اــهــل عـضـخ يتـلا تالــيدــعتلاو حيـلصتلاو ةــناــيصلاو شيتفتلا
.هليغشت ءانثأ زيــهـجـتلا
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يف هب ظافتحالاو فلملا اذه نييحت لغتسملا ىلع نيعتيو
،نمضتيو .هئاقب ةدم لاوط كلذو زيهجتلا لالغتسا ناكم
: صوصخلا ىلع

،هيلع قفاوملا يئاهنلا فلملا –

،زيهجتلا يف ةجمدملا تاقحلملاو تانوكملا ةمئاق –

،زيهجتلا شيتفت ةيلمعب صاخلا لجسلا –

،زيهجتلا شيتفت ةيلمع ططخ –

.ةيرودلا شيتفتلا تايلمعب ةقلعتملا رضاحملا –

صاخ نيحم فلمب ظافتحالا لغتسملا ىلع بجي :٥٩ ةّداملا
فلملا اذه نمضتيو .ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ لالغتساب
: ةيتآلا قئاثولا

،ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأل ينفلا فلملا –

،شيتفتلاو ةبقارملا تايلمع لوح ريراقتلا –

تاحيلصتلاو تاليدعتلاو ةنايصلا لاغشأ لوح ريراقتلا –
،ةيدوثاكلا ةيامحلا ةمظنأ اهل تعضخ يتلا تاليدبتلاو

ةــياــمحلا ةـمـظــنأ ةـبــقارــمو دــصرــب ةــصاــخلا تاءارــجإلا –
.ةــيدوــثاــكـلا

تازـيـهـجـتلا ةــناــيـصو لـيــغــشـــتو بـيـــكرـــت مـتـي :٦٩ ةّداملا
اقفو موسرملا اذه ماكحأل عضخت ال يتلا ةيئابرهكلا تآشنملاو
تاسرامملا لضفأ نم ةدمتسملا ريياعملاو سيياقملاو دعاوقلل
عورشملا بحاص ةيلوؤسم تحت ،ةعانصلا يف ةقبطملا ةيلودلا
.ةلاحلا بسح ،لغتسملا وأ

ثلاثلا لصفلا

 ةيلاقتنا ماـــــــكحأ

بسح ،لغتسملا وأ عورشملا بحاص ىلع بجي:7٩ ةّداملا
رشن لبق ةلغتسملا ةيعوألا ةيعضو ةيوستب موقي نأ ،ةلاحلا

لجأ يف كلذو هماكحأل ةعضاخ تحبصأ يتلا موسرملا اذه
.موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتـــبا ،ةدــــحاو )1( ةنــــــس هاــــصــــــقأ

عبارلا لصفلا

ةيماتخ ماـــــــكحأ

تاودألاو ةزهجألا ةرياعمو صحف متي نأ بجي:٨٩ ةّداملا
نم يرود لكشب ،سايقلاو ةبقارملا يف ةمدختسملا تالآلاو
ريياعملاو سيياقملا تابلطتمل اقفو كلذو ،دمتعم ربخم لبق
.اهب لومعملا

طــبض ةــطــلس ىلإ لـــغـتـسـملا لــسرــي نأ بــجــي :٩٩ ةّداملا
ةلماعلا تازيهجتلا نع افشك ،ةيمقر ةخسن يف ،تاقورحملا

.تآشنملا يف ةجمدملا ةيئابرهكلا تازيهجتلاو طغضلا تحت
طــبــض ةــطــلـس ىلإ فـشــكــلا اذـــه نييــحت لــسرــي نأ بـجــيو
لك نم يفناج13 هاصقأ لجأ يف وأ اهنـم بـلـطب تاـقورــحملا

.ةنس

طبض ةطلس نم ةميلعت بجومب ةداملا هذه ماـــكحأ ددحت
 .تاقورحملا

طــبـض ةـــطـلس مالــعإ لـــغـتـسـملا ىلــع نيـــعتي :٠٠١ ةّداملا
 : ةرشابم ،تاــقورــحملا

طغضلا تحت لماع زيهجتل يضرع عدصت ثودح ةلاح يف –
ءانثأ هتمالس ىلع رثؤي دق روهدتو بويع روهظ ةلاح يف وأ
،لالغتسالا

يف وأ يئاـبرـــهك زـــيهجتل يضرـــع لــلــخ ثودـــح ةـــلاــح يف –
ءاــنــثأ هـــتمالــس ىلــع رــثؤــي دــق روــهدـــتو صئاـــقــن روـهظ ةلاــح
.لالغتسالا

بسح ،لغتسملا وأ عورشملا بحاــص ىلع بجــي :١٠١ ةّداملا
عيمج تاقورحملا طبض ةطلس يلثممل رفوي نأ ،ةلاحلا
حمسي امم ،ةمزاللا صخرلا اذكو ،ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا
 .ةبقارملاو شيتفتلاب ةصاخلا مهماهم ذيفنتب مهل

لالغتساو بيكرتو عينصتو ميمصت لكشي:٢٠١ ةّداملا
دمتعت يتلا هالعأ٠٥و3 نيتداـملا يف ةروــكذملا تازيهجتلا

،اــــم داوــــم وأ تاــيــلـمــع ىلــع وأ ةدــــيدـــج تاــيــجوـــلوـنـكت ىلـــع
عـيـنصـتلا دــــعاوــــق بــــجوــمــب اـــهـيــلـع ةـــقداـصملاو اــهراـبــتـخا مـــت
ةصاخ تاميلعت عوضوم ،اهب فرتعملا ةيلودلا سيياقملاو
.تاقورحملا طبض ةطلس نم

ةقباطملاب تاراعشإلا ،لوعفملا ةيراس لظت :٣٠١ ةّداملا
تحت ةلماعلا تازيهجتلاب ةقلعتملا تافلملا ىلع تاقفاوملاو
تازيهجتلاب ةقلعتملا تافلملا ىلع تاقفاوملا اذكو طغضلا
اذه رشن لبق اهحنم مت يتلا ،هالعأ٠٥ ةداملا يف ةروكذملا
.موسرملا

ةــّيـمسّرلا ةدــيرــجلا يف موــسرــملا اذـــه رـــشـني :4٠١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةدـــــعــقــلا يذ٢ يــفخّرؤــــم٢٦٢-١٢ مـــقر يذــــيفــنتموــــسرــــم
ددـــــــحــي ،١٢٠٢ ةــــنـــــس وـــــيـــــنوـــــي٣١ قــــــفاوـــملا٢44١ ماــــع
رــعّسلا سفنب باـتــكلا لاصـيإ ةــلودـــلا مــعد تاـــــيـــفـيك
.ةديعبلا قطانملا ىلإ دّحوملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتدامـــلا اـــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ناضمر72 يف خّرؤملا٠2-1٠ مــقر نوــناـقــلا ىـضـتـقــمبو –
ةئيهتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا22٤1 ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

ىلوألا ىدامج٥ يف خّرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ناـضــمر82 يف خّرؤــملا31-٥1 مــقر نوــناــقــلا ىضــتـقــمبو –
ةـطـشـنأـب قــلـعتملاو٥1٠2 ةـنـس وــيـلوــي٥1 قــفاوملا63٤1 ماــع
،هنم82 ةداملا اميس ال ،باتكلا قوسو

يف خّرؤملا٠73-91 مـقر يساــئرلا موــسرــملا ىـضـتقـمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا87-12 مــقر يـساــئرــلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماــع بـــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤـملا3٥-79 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
دّدـحــي يذلا7991 ةنس رياربف21 قفاوملا71٤1 ماـع لاوــش٥
2٠3-1٤٠ مـقر صاـخــلا صيصـخـتلا باــسـح رييـسـت تاــيـفـيـك
،مّمتملا ،''لقنلا فيلاكت ضيوعت قودنص'' هناونع يذلا

: يتأي ام مسري

نوــناـــقــلا نــم82 ةداــملا ماــكــحأل اــــقــيـبـطـــت :ىلوألا ةّداملا
ويلوي٥1 قفاوملا63٤1 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا31-٥1 مقر

اذــه فدــــهـي ،باــتـكـلا قوــسو ةـطـشـنأـــب قـــلــعـتـملاو٥1٠2 ةنس
سفنب باتكلا لاصيإ ةلودلا معد تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا
.ةديعبلا قطانملا ىلإ دحوملا رعسلا

اذــه موــهفـم يف باـتـكلل دـــّـحوملا رـــعّسلاب دـصــقــي:٢ ةّداملا
هدّدحي يذلا روهمجلل باتكلا عيبل يئاهنلا رعّسلا ،موسرملا

دروتسملاو هرشني يذلا باتكلا صخي اميف رشّانلا ةيّرحّ لكب
.هدروتسي يذلا باتكلا صخي اميف

فّلؤملا وأ ناونعلا سـفـن باــتــكـلل دــحوـملا رــعـّسلا صـخي
 .دروتسملا وأ رشانلاوأ ةعبطلاوأ

دحوملا رعّسلا سفنب باتكلا لاصيإ ةلوّدلا معدت:٣ ةّداملا
دّحوملا رعّسلا قيبطت نيكمت لجأ نم ةديعبلا قطانملا ىلإ
.باتكلل

دّحوملا رعّسلا سفنب باتكلا لاصيإ معد متي :4 ةّداملا
يـف ةددحملا تايفيكلاو طورشلل اقفو ةديعبلا قطانملا ىلإ
71٤1 ماع لاوش٥ يف خّرؤملا3٥-79 مقر يذيفنتلا موسرملا
نكميو ،هالعأ روكذملاو مّمتملا ،7991 ةنس رياربف21 قفاوملا
 .ةلودلا هدمتعت رخآ ماظن يأب اضيأ همعد

دروـــتـــسملا وأ رئازــــجلا يف روـــــشنملا باتكلا عابي :٥ ةّداملا
.هّلك ينطولا بارتلا ربع دّحوملا رعّسلا سفنب

ةــــّيـمـسّرـلا ةدـــــيرــجلا يــف موــسرـملا اذـــه رــــشـنـي :٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––H–––––––––

ةدـعــقــلا يذ٢ يــفخّرؤــــم٣٦٢–١٢ مــقر يذــيـفـنتموـــسرـــم
ددــحـي ،١٢٠٢ ةــنـس وــيـنوـــي٣١ قــفاوــمـلا٢44١ ماــــع

رــشـن رودــل ةدوــجلا ةـمالــع حـنم تاـــيـفــيكو طورـــــش
جئاتنلا اذكو اهبحسو بتكلا عيب تابتكمو باتكلا
.اهيلع ةبترتملا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــمــلا اــمـيـس ال ،روـتــسدـلا ىلـع ءاـنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

71٤1 ماع رــفص61 يف خّرؤــملا61-69 مـقر رـــمألا ىضتقـــمبو –
 ،ينوناقلا عاديإلاب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا6٠-3٠ مـقر رــمألا ىـضتـقـمبو –
،تامالعلاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
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ناـضـمر82 يـف خّرؤملا31-٥1 مــقر نوــناــقــلا ىضــتـقـمبو –
ةطـشـنأـب قـــلعتملاو٥1٠2 ةنـس وـيــلوــي٥1 قــفاوملا63٤1 ماــع
،هنم1٤ ةداملا اميس ال ،باتكلا قوسو

يف خّرؤملا2٠2-9٠ مقر يساــئرــلا موـــسرمــلا ىــضـتـقـمبو –
9٠٠2 ةـنـس وــياــم72 قــفاوــملا٠3٤1 ماــع ةـيناـثـلا ىداــمــج2
،باتكلل ينطولا زكرملا ءاشنإ نمضتملاو

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـملا87-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةـنـس رـيارـبـف12 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

لّوألا لصفلا

ةماع ماكـحأ

نوـــناـــقـــلا نـــم1٤ ةداــملا ماــــكـحأل اــــقـــيـبـطــت:ىلوألا ةّداملا
ويلوي٥1 قفاوملا63٤1 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا31-٥1 مقر

اذـــه فدــهـي ،باـتــكــلا قوــسو ةــطـشــنأب قـــّلعتملاو٥1٠2 ةنس
ةدوجلا ةمالع حنم تايفيكو طورش ديدحت ىلإ موسرملا
جئاتنلا اذكو اهبحسو بتكلا عيب تابتكمو باتكلا رشن رودل
.اهيلع ةبترتملا

موسرملا اذــه موـهــفم يــف ،ةدوـجلا ةــمالـعــب دــصــقي :٢ ةّداملا
اذـــه يف ةددــحملا طورــشـلا رــفوــت تــبـثي يذــلا يــنـهملا مــتــخلا
 .بتكلا عيب تابتكمو بتكلا رشن رودب ةقلعتملا موسرملا

باـتــــكــلا رــشن رود ةدوــجلا ةــمالــع ىلــع لّصحتت :٣ ةّداملا
باتكلا عيب وأ رشن نم ذختت يتلا بــتكلا عـيـب تاــبـتكـمو
ىلع ،اهلامعأ مقر )2/3( يثلث سيركت عم يسيئرلا اهطاشن
.طاشنلا اذهل ،لقألا

عم اهب موقت يتلا ىرخألا ةطشنألا ىشامتت نأ بجيو
.يسيئرلا اهطاشن

بتكلا ءاقتنا هيف متي ءاضف باتكلا رشن راد:4 ةّداملا
مجرتملاو نيفلؤملا وأ فلؤملا ماهم قيسنتو ،اهرشن متيس يتلا
ةياغ ىلإ تاموسرلا باحصأ وأ بحاصو نيمجرتملا وأ
يأ وأ ةيقرو مئاعد ىلع باتكلل يئاهنلا جذومنلا زاجنإ
.ىرخأ مئاعد

باتـكلا عيبل زـــهجم ءاضـف باـتكـلا عـيـب ةــبـتـكــم:٥ ةّداملا
 .ىرخأ مئاعد وأ/و ةيقرو مئاعد ىلع

يناثلا لصفلا

ةدوجلا ةمالع حنم تايفيكو طورش

لوألا مسقلا

باتكلا رشن رودب ةقلعتملا طورشلا

يتـلا باـتــكـلا رـشـن رودــل ةدوـــجلا ةــمالــع حـنـمت :٦ ةّداملا
: ةيتآلا طورشلا يفوتست

،رشنلا طاشن ةسراممب ةقلعتملا طورشلا لك مارتحا–

وأ يـعـماــج ىوـتـسـم اذ رــيـسملا وأ رــشاـنــلا نوــكـي نأ–
سمخ نع لقت ال طاشنلا يف ةربخو صصختلا يف تاــسارد
ةيـنـهـم ةرـبـخـب عتـمـتي نأ وأ رــــشـنـلا نادـــيم يـف تاوـــنس )٥(

،تاونس )7( عـبـس نــع ّلــقـت ال

،ةءارق ةنجل ىلع رفوتلا–

ينوناقلا عاديإلاب قلعتملا ءارجإلاب رشنلا رود مازتلا–
،)كمدر( باتكلل دحوملا يلودلا مقرلاو

تافصاوملا قفوو ةدوج تاذ ةروشنملا بتكلا نوكت نأ–
سيياقملا مارتحا اهنم اميس الو ،ايلود اهب فرتعملا ريياعملاو
باتكلا رشن طورشو رشنلا يف لمعتسملا قرولاب ةقلعتملا

،رئازجلا يف

،رئازجلا يف باتكلا رشن رادل يسيئرلا رقملا نوكي نأ–

نيمجرتملا وأ/و نيفّلؤملا تاقحتسمل مظتنملا عفدلا–
،رشنلا دوقع قفو

نيوانعلا ءانثتساب ،لقألا ىلع ،نيوانع )٥( ةسمخ رشن–
نيفلتخم نيفلؤم )3( ةــثالـثـل ،مــعدــلا جــمارــب راــطإ يف ةروـشنملا

ةـيـلـمـع نوــكــت نأ بــجـيو .ةرــيخألا تاوـنس )٥( ســمـخلا لالــخ
،رئازجلا يف بتكلا هذه عبطو رشن

،ايونس هنييحتو تايرشنلل ماع ليلد زاجنإ–

باــــتـــكلل نيـــيـــنــطو نيـــــضرـــــعم يف ،لقألا ىلع ،ةكراــــــشملا–
.باتكلل يلود ضرعمو

رشن رودل ةدوجلا ةمالع بلط فلم نمــــضــــتي:7 ةّداملا
: ةيتآلا قئاثولا ،باتكلا

،يطخ بلط–

،صصختلا يف تاساردلا وأ يعماجلا ىوتسملا تبثت ةداهش–
،ءاضتقالا دنع

،ةقباسلا تاونس )٥( سمخلل تاطاشنلا نع ريرقت–

،ةءارقلا ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا–

وأ/و نيفّلؤــــملا تاقـــــحتــــسم عـــفدـــب يفرـــشلا حـــيرـــصـــــتلا–
،نيمجرتملا

،يئابجلا ميقرتلا ةداهش وأ ةقاطب نم ةخسن–

.ةقباسلا )٥( سمخلا تاونسلل تايرشنلل ماع ليلد–
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يناثلا مسقلا

بتكلا عيب تابتكمب ةقلعتملا طورشلا

يتلا بتكلا عيب تابـتـكـمل ةدوــجلا ةــمالــع حــنـمت:٨ ةّداملا
: ةيتآلا طورشلا يفوتست

،باتكلا عيب طاشن ةسراممب ةقلعتملا طورشلا لك مارتحا–

باتكلا عيب لاـجم يــف ةربـخ اذ ةـبتـكملا ّريسـم نوــكــي نأ–
 ،ةنس نع لقت ال

بتكلا عيب ةبتكم اهزوحت يتلا نيوانعلا ددع نوكي نأ–
 ،تالاجملا فلتخم يف ناونع )٠٠٠1( فلأ نع لقي ال ددعب

،تاونس )3( ثالث نع لقت ال طاشّنلا يف ةيمدقأ–

يف ماــيأ )6( ةتـس ةــحوـتـفم بتـكـلا عـيـب ةبـتـكـم نوــكت نأ–
،لقألا ىلع ،عوبسألا

حاتم يمومع ناكم يف بتكلا عيب ةبتكم رقم نوكي نأ–
ارــتــم )٠٤( نيـــعـبرأ نــع لــقــت ال ةـيـلاـمــجإ ةــحاـــسمب نينطاوـــملل
،اـعــبرــم

تاءاضف صيصخت عم ةيتاعوضوم تاطاشن ميظنت–
 ،ءاّرقلا عم باّتُكلا ءاقلل

بـتــكـلا ضرــع ةــيلـمـع ليـهـسـتل رـيـبادـــتلا فــلـتخـم ذاـــختا–
 ،اهميظنتو نئابزلل

عيرشتلل اقبط رقملل ةيحصلاو ةينمألا فورظلا لك ريفوت–
،امهب لومعملا ميظنتلاو

 .نيدّروملا تاقحتسُمــل مظتنملا عفّدلا–

ةدوجلا ةمالع ىلع لوصحلا بلط فلم نمضتي:٩ ةّداملا
: ةيتآلا قئاثولا بتكلا عيب تابتكمل

ةــــقـــفرـــم ةنـــس لــــكل ةـــضورـــــعملا بـــتــكلا نـــيواــنــع ةـــمئاـــــق–
رشنلا ةنسو باتـكلا ناوـــنـــعو فـــلؤـــملا : ةيتآلا تاــــمولــــعملاب
ةمجرت وأ عبط ةداعإ وأ رشن ةداعإ وأ رشن( رشـــنلا ةعــيـــبـــطو
،)قيقحت وأ

لالخ بتكلا عيب ةبتكم قلغو حتف تاقوأ تبثت ةقيثو–
،عوبسألا

،ةقباسلا تاونس )٥( سمخلل تاطاشنلا نع ريرقت–

حلاصملا نم اهيلع رشؤم رقملا ةحاسمو عقوم نيبت ةقيثو–
،ةينعملا ةينقتلا

 .نيدّروملا تاقحتسُم عفدل يفرش حيرصت–

ثلاثلا مسقلا

ةدوجلا ةمالع حنم تايفيك

ةدوجلا ةمالع ىلع لوصحلا بلط فلم عدوي:٠١ ةّداملا
ىدل ،اينورتكلإ وأ ايقرو،بتكلا عيب تابتكمو رشنلا رودل
. ةفاقثلل ةيئالولا تايريدملا وأ ةفاقثلاب ةفّلكملا ةرازولا

ةدوجلا ةمالع ىلع لوصحلا بلط فلم لسري:١١ ةّداملا
باتكلل ينطولا زكرملا ىلإ بتكلا عيب تابتكمو رشنلا رودل
.يأرلا ءادبإو ةينقتلا ةساردلل

ريزولا نم رارق بجومب ةدوجلا ةمالع مّلست:٢١ ةّداملا
.باتكلل ينطولا زكرملا يأر ذخأ دعب ةفاقثلاب فلكملا

تاـبـتـكـمو رـــشـنلا رودـــل ةدوــجلا ةــمالـــع مـــّلـسـت :٣١ ةّداملا
عاديإ خيرات نم رهشأ )3( ةثالث ىدـعتي ال لــجأ يف بتـكـلا عــيب
.بلطلا

عاديإ نكمي ،ةدوجلا ةمالع ميلست مدع ةلاح يف :4١ ةّداملا
ةفاقثلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل ،اينورتكلإ وأ ايقرو ،نعط

.ضفّرلاب غيلبتلا خيرات نم مايأ )٥( ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف

ثلاثلا لصفلا

اهبحسو ةدوجلا ةمالع ىلع ةبترتملا جئاتنلا

ةمالع ىلع ةلصاحلا باتكلا رشن رود ديفتست :٥١ ةّداملا
ةــفّلــكملا ةرازوــلا اــهــيلـع قــفاوــت يتلا تازاــيتـمالا نــم ةدوــجلا

  .باــتـكـلا رـشــن مــعد لاـجـم يف ةــفاــقـثلاب

ىلع ةلصاـحلا بتـــكلا عـــيب تابـــتـــكم ديـــفـــتـــست :٦١ ةّداملا
ىلع يمومعلا بلطلاب ةقلعتملا تازايتمالا نم ةدوجلا ةمالع
ةعامج وأ ةيمومع ةسسؤم وأ ةئيه باسحل وأ بلطب باتكلا

   .ةيلحم

تابتكمو باتكلا رشن رود ديفتست نأ نكمي:7١ ةّداملا
تازايتمالا فلتخم نم ،ةدوجلا ةمالع ىلع ةلصاحلا بتكلا عيب
.اهطاشن لاجمب ةلصتُملاو ةلودلا اهحنمت يتلا

)٥( سمخب ةدوجلا ةمالــع ةــيحالــص ةدـــم ددحــت:٨١ ةّداملا
تاوــنـس )3( ثالثــبو ،باــتـكــلا رــشــن رودــــل ةـبـسـنـلاـب تاوــنــس
بلطب ديدجتلل ةلباق يهو ،بتكلا عيب تابتكمل ةبسنلاب
تحنم يتلا اهسفن تايفيكلاو طورشلا قفو ينعملا نم
 .اهقفو

ةّنيبملا ةدملا لالخ ةدوجلا ةمالع بحس نكمي :٩١ ةّداملا
لالخإلا ةلاح يف ،باتكلل ينطولا زكرملا يأر ذخأ دعب ،هالعأ
.اهميلست طورشب

ّفلـــكــملا رــيزوــلا نــم رارــق بــجوــمب ةدوــجلا ةــمالــع بــحــست
.ةــفاــقـثلاـب

ةــّيـمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موــسرـملا اذـــه رـشنـي:٠٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةــّيرــئازــجلا ةــّيروهــمـجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةدـــــعـــقـلا يذ٢ يــفخّرؤـــــم4٦٢–١٢ مـــقر يذــيــفـنــتموــــسرـــم
ددـــحـــي ،١٢٠٢ ةـــــنــس وـــيــنوـــي٣١ قـــفاوــــملا٢44١ ماـــــع
.باتكلل يمومعلا بلطلا عيزوـــت تايــفـيــك

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــمــلا اــميــــس ال ،روـــتـسدــلا ىلـــع ءاــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

بـــجر٠2 يف خّرؤــملا٠1-11 مـــقر نوـــناــقــلا ىـضــتــقـمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماـع

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مــقر نوــناــقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قـفاوـملا33٤1 ماع

ناـضمر82 يف خّرؤــملا31-٥1 مــــقر نوـــناـــقـــلا ىـضــتــقـمبو –
ةطشنأب قّلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا63٤1 ماع
،هنم72 ةداملا اميسال ،باتكلا قوسو

يف خّرؤملا7٤2-٥1 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
٥1٠2 ةــنــس رـــبـمـتبس61 قــفاوــملا63٤1 ماــــع ةـــجـحلا يذ2
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
،ماعلا

يف خّرؤملا٠73-91 مــقر يـساــئرلا موــسرــملا ىـضــتـقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا87-12 مـــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقمبو –
نمـضـتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا262-12 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضتـقــمبو –
يذــلا12٠2 ةـنـس وـيـنوــي31 قفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـقلا يذ2
دحوملا رعسلا سفنب باتكلا لاصيإ ةلودلا معد تايفيك ددحي
،ةديعبلا قطانملا ىلإ

يف خّرؤملا362-12 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو –
يذــلا12٠2 ةـنــس وـيــنوــي31 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ةدـــعقلا يذ2
باـتــكــلا رــشن رودـــل ةدوجلا ةمالــع حنم تايفيكو طورش ددحي
 ،اــهـيـلـع ةـبترتملا جئاتنلا اذـكو ،اهبحسو بـتكلا عيب تابتكمو

: يتأي ام مسري

نوـــناــــقــــلا نـــم72 ةداـــملا ماــكحأل اـــقــيــــبــطــت :ىلوألا ةّداملا
ويلوي٥1 قفاوملا63٤1 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا31-٥1 مقر

موسرملا اذه فدهي ،باتكلا قوسو ةطشنأب قلعتملاو٥1٠2 ةنس
.باتكلل يمومعلا بلطلا عيزوت تايفيك ديدحت ىلإ

ميـظــنـتلاو عــيرــشـتلا ماــكــحأ نـــع رــظــنـلا ضـغب :٢ ةّداملا
وأ بلطب بتكلا ءانتقا نوكي ،ةيمومعلا تاقفصلاب ةقلعتملا

غلبمب ةيلحم ةعامج وأ ةيمومع ةسسؤم وأ ةئيه باسحل
لك عم )جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ ةئامسمخ قوفي وأ يواسي
 .موسرملا اذه يف ةروكذملا تاءارجإلاو طورشلا بسح ،موسّرلا

موهفم يف ،بـتـكلا عـيب تاـبـتـكم لـيهأتـب دــصــقـي:٣ ةّداملا
يتلا ةدوجلا ةمالع ىلع ةلّصحتملا تابتكملا ،موسرملا اذه
 .ةفاقثلاب ةفّلكملا ةرازولا اهمّلست

وأ ةـيــموـمــع ةـسسؤــم وأ ةـئـيـه لـــك ىلــع بــجـي :4 ةّداملا
،صوصخلا ىلــع مازـتـلالا ،بـتـكـلا ءاــنـتـقا دـنــع ،ةـيــلـحــم ةـــعاـــمـــج
: يـــتأـــي اــــمب

ميلقإ يف ةعقاولا بتكلا عيب تابتكم ىدل بتكلا ءانتقا–
ةــيــموـمــعـلا ةـســسؤــملا وأ ةئــيــهـلا اـهــب دـــجوـــت يـتـلا ةــيالوــلا
 ،بلطلا ةبحاص ةيلحملا ةــعاــمــجلا وأ

ىلع ةلصاحلا بتكلا عيب تابتكم ىدل بتكلا ءانتقا–
،ةفاقثلاب ةفّلكملا ةرازولا اهمّلست يتلا ةدوجلا ةمالع

ىلع لوصحلا ةيــناـكــمإ عـم دــحوــم رــعـســب بتــكـلا ءانتقا–
 .باتكلل دّحوملا رعسلا نم %٥ زواجتي ال مصخ

نيوانعلا عيمج بتكلا عيب تابتكم رفوت نأ بجي:٥ ةّداملا
تاسسؤملا وأ تائيهلا نم اقبسم اهيلع قفاوملاو ةبولطملا
.ةيلحملا تاعامجلا وأ ةيمومعلا

ةعقاولا بتكلا عيب تابتكم دوجو مدع ةلاح يف:٦ ةّداملا
ةـــســسؤـــملا وأ ةئــيـــهلا اــهــيف دــجوــت يتلا ةــيالوــلا مـــيـلــقإ يــف
ءانتقا متي هّنإف ،بلطلا ةبحاص ةيلحملا ةعامجلا وأ ةيمومعلا
تاــيالوـلا ميــلقإ يف ةـعــقاوــلا بـتـكـلا عـيــب تابـتــكم ىدل بتكلا
هذــه ىوــــــــــــــــــــــــتـسـم ىلــع اــهرــفوــت مدــع ةــلاـــح يــفو .ةرواــجملا
بتكلا عيب تابتكم ىدل اهؤانتقا بجي هّنإــف ،تاــــيالوــلا
عــيرـشـتـــلا ماـــكــحأل اــقــبـــط ،ىرـــخأ ةـــيالو مـــيـــلـــقإ يف ةـــعـــقاوـــلا

أدبم ةاعارم عم ،ةيمومعلا تاقفصلاب ةــقـلـعـتـملا ميـظـنـتلاو
 .يمومعلا بلطلا ىلإ لوصولا يف ةاواسملا

ةيبلتل ةلهؤملا بتكلا عيب تابتكم ءاقتنا متي:7 ةّداملا
ةبحاص ةيلحملا ةعامجلا وأ ةيمومعلا ةسسؤملا وأ ةئيهلا بلط

،ةلهؤملا بتكلا عيب تابتكم ةراشتساو نالعإ ءارجإ دعب بلطلا
 .ةيلاملاو ةينقتلا ايازملا ثيح نم ضرع نسحأ ءاقتنال
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ةـــّيـمـسّرــلا ةدــيرــجلا يــف موـــسرـــملا اذــــه رشــنــي:٨ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرـح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––H–––––––––

ةدـــعـقـلا يذ٢ يـفخّرؤـــم٥٦٢–١٢ مــــقر يذـيـفـنـتموـــسرـــم
ددــحـــي،١٢٠٢ ةــنـــس وــيــنوـــي٣١ قـــــفاوـــملا٢44١ ماـــع
ميظنتب قلعتملا قبسملا صيخرتلا حنم تايفيك
.روهمجلل هّجوملا باتكلا لوح تارهاظتلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداـمـــلا اـــمــيــس ال ،روــتــسدــلا ىلـــع ءاـنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقــعـلا نوـناــق نــمضتملاو6691 ةـنـس وــيـنوــي8 قــفاوــملا
،ممتملاو لدعملا

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا٥٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قوقحب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
 ،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا

ىلوألا ىدامج٥ يف خّرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورــشـب قــلــعـتملاو٤٠٠2 ةـنـس تـشــغ٤1 قــفاوـملا٥2٤1 ماــع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

بــــجر٠2 يــف خّرؤــــملا٠1-11 مــــقر نوـــناــقــلا ىــضـتــقـمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1 ماع

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مــقر نوــناــقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قـفاوـملا33٤1 ماع

ناــضـمر82 يف خّرؤــملا31-٥1 مــقر نوــناـقــلا ىضـتــقـمبو –
ةطـشـنأـب قـــلعتملاو٥1٠2 ةـنـس وـيــلوــي٥1 قــفاوــملا63٤1 ماــع
،هنم٠٤ ةداملا اميس ال ،باتكلا قوسو

يف خّرؤـملا2٠2-9٠ مــقر يـساـئرـلا موــسرـملا ىـضـتقـمبو –
9٠٠2 ةــنـس وــياــم72 قــفاوــملا٠3٤1 ماـــع ةـيـناـثــلا ىداــمــج2
،باتكلل ينطولا زكرملا ءاشنإ نمضتملاو

يف خّرؤملا٠73-91 مـقر يـساـئرـلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا87-12 مـقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا262-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا12٠2 ةنس وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدـعـقـلا يذ2
دحوملا رعسلا سفنب باتكلا لاصيإ ةلودلا معد تايفيك ددحي
،ةديعبلا قطانملا ىلإ

: يتأي ام مسري

نوـناـقــلا نـم٠٤ ةداـــملا ماــكــحأل اــــقــــيـبـطــت :ىلوألا ةّداملا
ويلوي٥1 قفاوملا63٤1 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا31-٥1 مــقر

اذه فدـهــي ،باــتــكــلا قوسو ةــطشنأب قــلــعــتملاو٥1٠2 ةـــنس
قّلعتملا قبسملا صيخرتلا حنم تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا

.روهمجلل هّجوملا باتكلا لوح تارهاظتلا ميظنتب

،روهمجلل هجوملا باتكلا لوح تارهاظتلاب دصقي:٢ ةّداملا
بارتلا ربع مظنت يتلا بتكلا عيبب ةقلعتملا ضراعملا لك
.''باتكلا ضرعم'' صنلا بلص يف ىعدتو ،ينطولا

تاـناـجرـهملا موسرملا اذـه ماـكـحأ قـيـبــطــت نــم ىــنــثــتست
باتكلل هّجوتو ةفاقثلاب ةفّلكملا ةرازولا اهيلع فرشت يتلا

تارادإلاو تاسّسؤملا اهمظنت يتلا باتكلا ضراعم اذكو
 .ةيمومعلا

هّجوملا باتكلا لوح تارهاظتلا ميظنتب موقي:٣ ةّداملا
يرئازجلا نوناقلل نوعضاخ نويونعم صاخشأ ،روهمجلل
يف نوطشنيو رئازجلا يف نوميقم نويعيبط صاخشأ وأ

ماــكــحأو يراجتلا نوناقلا ماكحأ مارتحا راطإ يف باتكلا لاجم
.موسرملا اذه ماكحأو باتكلا قوسو ةطشنأب قلعتملا نوناقلا

: يتأي اميف ،صوصخلا ىلع باتكلا ضرعم مهاسي :4 ةّداملا

،يفاقث عاعشإ ةليسوو ايفاقث اجتنم هتفصب باتكلا ةيقرت–

 ،باتكلا قوس يف ةيكرح قلخ–

،ةعلاطملا عيجشتو نطاوملا نم باتكلا بيرقت–

ةقلعتملا نهملا باحصأ نيب تاربخلا لدابتل راطإ ءاشنإ–
.ينطولا بارتلا ربع باتكلاب
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باتكلا ضراعم ميظنتل قبسملا صيخرتلا حنمي:٥ ةّداملا
دعب ةفاقثلاب ةفّلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا فرط نم
.باتكلل ينطولا زكرملا يأر ذخأ

ضراعم ميظنتل قبسملا صيخرتلا بلط عدوي :٦ ةّداملا
ةيئالولا تايريدملا ىوتسم ىلع ،اينورتكلإ وأ ايقرو ،باتكلا
نيــعـبرأو ةــســمـخ لــجأ يف ضرـــعملا اـــهـيف مّـظـنُي يتلا ةفاـــقثلل
.هميظنت خيرات لبق ،لقألا ىلع ،اــموــي )٥٤(

فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،هالعأ ةروكذملا لاجآلا يرست
  .ةينعملا ةفاقثلل ةيئالولا ةيريدملا ىدل

قئاثولا قبسملا صيخرتلا بلط نّمضتي نأ بجي :7 ةّداملا
: ةيتآلا

نيكراشملاو مظنملاب ّقلعتت تاــموــــلعم نّمضتي يــمسر بـلط–
،هخيراتو باتكلا ضرعم ميظنت ناكمو

حلاصملا هّملست باتكلا ضرعم ميظنت ناكم نمضتي تابثإ–
،ةينعملا

تامظنملا دامتعا وأ ّمظنُملل يراجتلا لجسلا نم ةخسن–
،ةلاحلا بسح باتكلل ةينهملا

،يئابجلا ميقرتلا ةداهش وأ ةقاطب نم ةخسن–

،يعامتجالا نامضلا يف ليجستلا ةداهش نم ةخسن–

،باتكلا ضرعمل يفاقثلا جمانربلا–

،باتكلا ضرعم يف نيكراشملا ةمئاق–

ّلك اهضرعيس يتلا بتكلا نيوانع لمشت يتلا مئاوقلا–
تامولعملا ىلع يوتحتو ،صّصختلا بسح ةفّنصم كراشُم
 : ةيتآلا

،باتكلا ناونع•

نيمجرتملا وأ /و مجرتملا وأ /و نيّفلؤملا وأ /و فلؤملا مسا •
،ءاضتقالا دنع ،ققحملاو

،رشنلا ةنسو رشنلا راد مسا •

،)كمدر( باتكلل دحوملا يلودلا مقرلا •

. روهمجلل باتكلا عيبل دّحوملا رعّسلا •

ضراـــعــم مـيـظـنتل قــبـسـملا صـيـخرـتـلا حــنمي :٨ ةّداملا
عاديإ خيرات نم اموي )٠2( نيرشع زواجتي ال لجأ يف باتكـلا
.بلطلا

ضراعم ميظنتل قبسملا صيخرتلا بحس نكمي ،هنأ ريـغ
يف ضرعملا ةدم لالخ ةينعملا حلاصملا فرط نم باتكلا

يف اميسالو ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم ةلاح
: ةيتآلا تالاحلا

يف خّرؤملا31-٥1 مقر نوناقلا نم8 ةداملا ماكحأ ةفلاخم–
روكذملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا63٤1 ماع ناضمر82
،هالعأ

ميظنتل قبسملا صيخرتلا بلط فلم يف ةرّوزم حيراصت–
،باتكلا ضرعم

صيخرـتـلا بلط فلم يف اــهرــكذ مـتـي مــل نيواـنـع ضرــع–
.باتكلا ضرعم ميظنتل قبسُملا

ميظنتل قبسملا صيخرتلا حنم ضفر ةلاح يف :٩ ةّداملا
ةينــــعـــــملا حلاصملا ىدل نـــعط عادـــيإ نـــكمي ،باـــتكلا ضرــــعــم
مايأ )٥( ةسمخ زواجتي ال لـجأ يف ةــفاـقــثـلاب ةفــّلـكملا ةرازوــلل
.ضفّرلاب غيلبتلا خيرات نم

 : يتأي امك باتكلا ضرعم ةدم ددحت:٠١ ةّداملا

اهاصقأ ةدمل ةدحاو ةرم ديدمتلل ةلباق مايأ )٠1( ةرشع–
بلط ىلع ءانب ةيلخادلاو ةيلحاسلا قطانملا يف مايأ )٥( ةسمخ
،مّظنملا

ةدمل ةدحاو ةرم ديدـمـتلل ةـلـباـق اــموــي )٥1( رــشـع ةــسـمـخ–
ًءانب ،ةيوارحصلا قطانملا يف اموي )٥1( رشع ةسمخ اهاصقأ

.مّظنملا بلط ىلع

ضرعم اهيف ّمظني يتلا ةفاقثلل ةيئالولا ةيريدملا :١١ ةّداملا
ةينمألاو ةيئاقولا ريبادتلا مارتحا ةعباتم نع ةلوؤسم باتكلا
لالخ ةينعملا تاهجلا عم نواعتلاب ،نأّشلا اذه يف اهب لومعملا

  .باتكلا ضرعم ميظنت ةدم

ضرعمل ةيمييقت ةليصح ةفاقثلا ةيريدم ّدعت :٢١ ةّداملا
رــيزوـلا ىلإ هـتاـيــلاــعــف ماــتـتـخا دـــعـب ةرــشاـبم هـلـسرــتو باــتــكلا
.ةفاقثلاب فّلكملا

ةـــّيـمـسّرـلا ةدــيرــجلا يـف موــسرـــملا اذــــه رـــشــنـي :٣١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––H–––––––––

ةدـــعــقــلا يذ٢ يــفخّرؤـــم٦٦٢–١٢ مــقر يذــيــفنتموـــسرــم
قـــلــــعـتـي،١٢٠٢ ةــنــس وــيــنوـــي٣١ قــفاوــملا٢44١ ماـــع
.باتكلا ةريعستب

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــمــــلا اـــمــيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءانـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

٥931 ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،يراجتلا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا
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ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج٥ يف خّرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دــعاوـقـلا ددـحـي يذـلا٤٠٠2 ةنـس وـيـنوــي32 قــفاوملا٥2٤1 ماــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلــع ةـقـبـطملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ناـضـمر82 يف خّرؤــملا31-٥1 مــقر نوــناــقــلا ىضـتــقــمبو –
ةطشنأب قّلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا63٤1 ماع
،هنم13و٠3و92 داوملا اميس ال ،باتكلا قوسو

يف خّرؤملا٠73-91 مــقـر يساــئرـلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا87-12 مـقر يـساــئرــلا موـــسرـــملا ىـضـتـقـمـبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا262-12 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
يذــلا12٠2 ةـنـس وـيـنوــي31 قفاوملا2٤٤1 ماــع ةدـــعـقــلا يذ2
دحوملا رعسلا سفنب باتكلا لاصيإ ةلوّدلا معد تايفيك ددحي
،ةديعبلا قطانملا ىلإ

يف خّرؤملا٥62-12 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
12٠2 ةـــــــنـــس وـــيــــــنوــــــي31 قــــــفاوــــــملا2٤٤1 ماــــــــع ةدــــــعـــقلا يذ2
ميظنتب صاخلا قَبسُملا صيخرتلا حنم تايفيك دّدحي يذلا
،روهمجلل هّجوملا باتكلا لوح تارهاظتلا

: يتأي ام مسري

نــم13و٠3 و92 داوــملا ماــكحأل اـــقـــــيــبــــــــطـت :ىلوألا ةّداـملا
قفاوملا63٤1 ماع ناضمر82 يف خّرؤملا31-٥1 مقر نوناقلا

ّقلعتي ،باتكلا قوسو ةطشنأب ّقلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1
.باتكلا ةريعستب موسرملا اذه

يئاهنلا رعّسلا وــه روــــهمـجـلل باــتـكـلا عـيب رــعس:٢ ةّداملا
بتكلا صخي اميف رشاّنلا نم لك ،ةيرح لكب ،هدّدحي يذلا
.اهدروتسي يتلا بتُكلا صخي اميف دروتسملاو ،اهرشني يتلا

ةّقلعتملا فيلاكتلا عيمج روهمجلل باتكلا عيب رعس لمشي
 .موسرلاو بئارضلا عيمج اذكو هقيوستو هعبطو هرشنب

باـتـكـلا عـيـب رــعـسل ةددـحملا فـيـلاــكــتلا لــمـشـــت:٣ ةّداملا
: يتأي ام روهمجلل

باتكلا ميمصت فيلاكت لمشت: باتكلا رشن فيلاكت–
،ةمجرتلاو فيلأتلا قوقح اذكو صّنلا حيحصتو فالغلاو

عبط ةيلمع فيلاكت لمشت: باتكلا عبط فيلاكت–
،لمعتسملا قرولا ةفلكو باتكلا

رــــيدـــصت فـــيلاـــكت لمــــشت: باـــتـــكلا قــيوــــست فـــيلاـــكت–
.هعيبو هعيزوتو هداريتساو باتكلا

يتلا بتـكـلا صـخـي امـيـف رــشاـنــلا نــم لــك مزــلـي :4 ةّداملا
،اـــــهدروــــتــــسي يتلا بـــتـــكلا صـــخي امـــيـــف دروــــتـــسملا وأ اهرـــشــني
.باتكلا عيب رعسب روهمجلا مالعإب

باــتـــكـــلا عـيـب رــــعس عـبــــــط رــشاـــنـلا ىلع ّنيعــــــتي :٥ ةّداملا
.اهرشني يتلا بتكلا فالغ نم ةعباّرلا ةحفّصلا ىلع روهمجلل

.ةءورقمو ةيئرم ةفصب رعّسلا نَّيبُي نأ بجي

عيب رعس ضّفخُي نأ دروتسملا وأ رشانلا نكـــمي:٦ ةّداملا
 : ةيتآلا بابسألل بتكلا

،بتكلا نوزخم ةيفصت–

.عيبلا ةليقث بتك دوجو–

لكشب باتكلل ديدجلا رعّسلا نايب بجي ،ةلاحلا هذه يـفو
يلّوألا رعّسلا ءافخإ نود وحملل لباق ريغو ءورقمو يئرم
.باتكلل

عـيـب رــعـس ىلإ ةراـــــشإلا دروتــــــسـملا ىلـع نّيعتي :7 ةّداملا
.اهدروتسي يتلا بتكلا ىلع يراجتلا هناونعو روهمجلل باتكلا

.وحملل لباق ريغو ءورقمو يئرم لكشب رعّسلا نايب متي

قيبـطـت بتـكـلا عـيـب ةـبـتـكم بــحاص ىلـع بـجـي :٨ ةّداملا
.دروتسملا وأ رشاّنلا هدّدحي يذلا باتكلل دحوملا رعسلا

دنع حبر شماه نم بتُكلا عيب تابتكم باحصأ ديفتسي
 .روهمجلل باتكلا عيب

ةــحوـنـمملا حـبرـلا شـماــه ةـبـسن نوــكـتّ الأ بــجـي :٩ ةّداملا
يـف نيرشعو ةسمخ نم لقأ بتُكلا عيب تابتكم باحصأل
نم )%٠3( ةــئاــملا يـف نيثالــث زواـجـتت الو ،)%٥2( ةــئاــمـلا
.دّحوملا رــعّسلا

 .حبرلا شماه دّحوملا عيبلارعس نمضتيو

،هالـــعأ9 ةداملا يف روــكذملا حبرلا شماه حنمي :٠١ ةّداملا
وأ دروـتـسـملا  وأ رــشاــنــلا نم بتُكلا عـيب تاــبــتكم باــحصأل
.روهمجلل باتكلا عيب رعس نم همصخ ربع عّزوملا

نيدروتسملاو نيرشانلاو بتكلا ةــعاــب نــكـمي :١١ ةّداملا
عابت يتلا بتكلا صخي اميف تاضيفخت قيبطت نيينطولا

.باتكلا لوح مظنت يتلا تارهاظتلا لالخ

بّسنلا ،هالعأ ةروكذملا تاـضيــفـختـلا زواــجتت نأ نـكمي الو
: ةيتآلا

باــتـكـلل دــحوــملا رــعـسلا نــم )%٠2( ةــئاــملا يــف نيرــشـــع–
،نيينطولا نيدروتسملل ةبسنلاب

ةبسنلاب باتكلل دحوملا رعسلا نم )%٠3( ةئاملا يف نيثالث–
،بتكلا ةعابل
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باــتـكـلل دــحوــملا رــعـسـلا نــم )%٠٥( ةــئاــملا يــف نيــسـمخ–
ةسمخو ،ةثيدحلا تاروشنملا صخي اميف نيرشانلل ةبسنلاب
روهمجلل باتكلا عيب رعس نم )%٥9( ةــئاــملا يـف نوــعـسـتو
)٥( ســمــخ اـــهرــــــشـن زواــــــجت يـتـلا تاروـشـــنـملا صـخـي اـــميــف

.تاوـنـس

جاردإ دعب ،روهمجلل باتكلا عيب رعس نايب متي :٢١ ةّداملا
ريغو ءورقمو يئرم لكشب ،هالعأ ةروكذملا تاضيفختلا

.وحملل لباق

لـبـق باــتـكـلل يلوألا رـعـسـلا ناــيـبلا اذــه يـفـخي ّالأ بــجـيو
.تاضيفختلا قيبطت

اذـه يــف ةدراوــلا تاءارــجإلا نــم رــشاـنــلا ىــفــعي :٣١ ةّداملا
يف هرشن لبق ترشن يتلا بتكلا صخي اميف موسرملا
 ةّيمسّرلا ةديرجلا

بــتــــكــلا صــخــي اـــــمـيف دروـتـــــسملا ىلــع بــــــجـي :4١ ةّداملا
،ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موـسرــملا اذــه رـــــشـن لـبـق ةدروتـسملا

ريغو ءورقمو يئرم لكشب روهمجلل باتكلا عيب رعس نايب
.وحملل لباق

ةــّيمـسّرـلا ةدــيرــجلا يــف موـسرملا اذــهرــشنــي:٥١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي31 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ةدـــعقـلا يذ4يـفخّرؤــم7٦٢–١٢ مـــقر يذــيـفنـتموــــسرـــم
مـمتيو لدـــعي١٢٠٢ ةنس وينوي٥١ قفاوملا٢44١ ماـع
رفص4 يفخّرؤملا٠٣٣-4١ مقر يذيفنتلا موسرملا

يذـــلا4١٠٢ ةـــنس رــبــمـفوـــن7٢ قــــــــفاوــــملا٦٣4١ ماـــع
ةــيضاــيرلا تاــيداـــحـــــتالا ميـــــظـنت تاــيـــــفيك ددــــحــي
.يجذومنلا يساسألا اهنوناق اذكو اهريسو ةينطولا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناــتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلـــع ءاــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ناــضـمر٤1 يـف خرؤــملا٥٠-31 مــقر نوــناــقــلا ىـضــتقـمبو –
ميـظـنتب قــلعتملاو31٠2 ةـنـس وـيـلوـي32 قــفاوــملا٤3٤1 ماــع
78 داوملا اميسال ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

،هنم331و٤9و19و88و

يف خرؤملا٠73-91 مقر يساـئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــملا87-12 مــقر يساــئرــلا موـــسرــملا ىـــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا1٥3-1٠ مـقريذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو1٠٠2 ةنـس ربمفون٠1 قـفاوملا22٤1 ماع نابـعش٤2
يف خرؤملا11-99 مقر نوناقلا نم1٠1 ةداملا ماكحأ قيبطت
9991ةـنــس رــبـمـسـيد32 قــفاوــملا٠2٤1 ماــع ناــضـمر٥1
تايفيكب ةقلعتملاو٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
تايعمجلل ةيلحملا تاعامجلا وأ ةلودلا تاناعإ لامعتسا ةـبقارم
،تامظنملاو

يف خرؤــملا7٠-٠1 مـقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو –
نمضتملاو٠1٠2 ةنس رياني7 قفاوملا13٤1 ماــع مرـحـم12
ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،ةضايرلاو بابشلاب ةفلكملا ةرادإلاب

يف خرؤملا٠33-٤1 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتـقــمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةـنس ربمفون72 قفاوـملا63٤1 ماع رفص٤
اذكو اهريسو ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا ميظنت تايفيـك
،يجذومنلا يساسألا اهنوناق

: يتأي ام مسري

ماـــكــحأ ضــعـب مـمـتـيو موــسرــملا اذـــه لدــعــي :ىلوألا ةّداملا
63٤1 ماع رفص٤ يف خرؤملا٠33-٤1 مقر يذيفنتلا موسرــملا
ميظنت تايفيـك ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ربمفون72 قفاوملا
يساسألا اهنوناق اذكو اهريسو ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا
.يجذومنلا

يذـيفـنـتلا موــسرـملا نم71 ةداملا ماــكــحأ لدـعــت :2 ةّداملا
ربمفون72 قفاوملا63٤1 ماع رفص٤ يف خرؤملا٠33-٤1 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملا و٤1٠2 ةنس

يف نيبختنملا ءاضعألاو سيئرلا ةدهع ددحت :71 ةداملا''
.دـيدجتلل ةلباق تاونس )٤( عبرأب يداحتالا بتكملا

نيتيلاــتتم )2( نيتدـــهــع نـم رـثــكأ ةـسراـــمم ســيئرلا نـــكمي ال
.نيتلصفنم وأ

ةسرامم يداحتالا بتكملا يف نيبختنملا ءاضـعألا نكمي الو
حـشرــتلا مــهنــكـمـي  ،هــنأ رـيغ ،نيتيلاتتم )2( نيتدـــهـع نــم رـــثكأ
طورـــشـلا ســفــن قـــفو يداـــحتالا بــتــكملا يــف ةدـــيدـــج ةدـــهــــعل
ءاـضـقـنا دـــعـب ،هالــعأ ةرـقـــفـلا يف اــهـيلـــع صوــصنملا لاـكشألاو
.ةيبملوأ ةدــهع

.''.............................)رييغت نودب يقابلا (..................................

نم91و61و٥1و8و٥ داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٣ ةّداملا
،ةينطولا ةيضايرلا ةيداحتالل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
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رفص٤ يف خرؤملا٠33-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا
،هالعأ روـــكذـــملاو٤1٠2 ةـنـس رــبــمـفوـــن72 قـــفاوــملا63٤1 ماــــع
: يتأي امك

 : نم ،صوصخلا ىلع ،ةماعلا ةيـعمجلا لكشتت :٥ ةداملا''

)ىتح رييغت نودب(............................................................. –
،ةيعامجلا تاضايرلل ةرّيسملا

باـــعلألا يف تايلاديملاب  نيجّوتملا  نيقباسلا نييضايرلا –
،ةــيبملوألا هبش وأ ةيبملوألا

تايلاديملاب نيجّوتملا نيقباسلا نييضايرلا نع لثمم –
،ةيعامجلا تاضايرلل ةــيبملوألا هبش وأ ةيبملوألا باـــعلألا يف

،هؤارظن هبختني

تايلاديملاب نيجّوتملا  نيقباسلا  نييضايرلا نع لثمم –
رــيــغ ةــيــضاــيرــلا تاـــصاـصـتخالل ةــيملاــعــلا تالوـطـبـلا ءاــنــثأ
هبختني ،ةيبملوألا ةيلودلا ةنجللا نم اهب فرتعملا  ةيبملوألا

،هؤارظن

ضوفملا هـلـثـمم وأ  نيبردــملل  ةــيــنـطوــلا ةيــعـمـجلا سـيـئر –
،انوناق

وأ ، ميكحتلا ةاضقو ماّكحلل ةينطولا ةيعمجلا سيئر –
،انوناق  ضوفملا هلثمم

،سرامملا ةيداحتالا سيئر –

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

.......................................................... تيوصتلاو ةساردلا ءانثأ
.يراشتسا )ىتح رييغت نودب (............................................

نوكي ،ةدـهـعـلا ةـياـهـنـل ةـيـباـخـتـنالا ةـماـعـلا ةـيـعـمجلا ءاـنـثأ
نيلباق ،مهتدهع  ةيهتنملا يداحتالا بــتكملا ءاــضــعأو سـيــئرـلا
موــسرــملا نـم71 ةداـملا ماـــكحأل اــقــفو ،نيتوـصــمو باـــختنالل
قــفاوـملا63٤1 ماــع رـــفص٤ يف خرؤملا٠33-٤1 مــقر يذـيـفـنـتلا

.هالــعأ روــكذــملاو٤1٠2 ةنس ربـمـفوــن72

.''................................)رييغت نودب يقابلا(..........................

                                                                : ةيداع ريغ ةرود يف ةماعلا ةيعمجلا عمتجت :8 ةداملا''

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

................................)رييغت نودب(.....................................

ةيعمجلا هذه ءاعدتسا سيئرلا ىلع ّنيعتي ،ةلاحلا هذه يفو
نم ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف ةيداعلا ريغ ةماعلا

.''بلطلا عاديإ خيرات

ةدهعل ةيداحتالا سيئر ةماعلا ةيعمجلا بختنت :٥1 ةداملا''
،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )٤( عبرأ اهتدم ةيباختنا

يـساــسألا  نوــناـقــلاو موــسرـملا  اذــه يف ةددـحملا طورـشــلا قــفو
.ةينطولا ةيضايرلا تايداــحتالل

نيتيلاتتم )2( نيتدهع نم رثكأ ةسرامم سيئرلا  نكمي ال
.''نيتلصفنم وأ

لــك يفو ةــلادــعـلا ماـمأ ةــيداــحتالا سيئرلا لــثمي :61 ةداملا''
ةينطولا ةيضايرلا تائيهلا ىدل اذكو ةيندملا ةايحلا لامعأ

:  يتأي امب صوصخلا ىلع فلكيو ،ةيلودلاو

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

ةيضايرلا تائيهلا ةلسارمل هاوس نود ةيداحتالا سيئر لهؤي
 .ةيبنجألا ةيضايرلا تايداحتالاو ةيلودلا

كلت اهنم اميسالو ،هتامازتلا سيئرلا مارتحا مدع ةلاح يف
دـيدجت اذـكو ةـيـلاملاو ةـيـبدألا نيتـلـيصحلا ميدـقـتــب ةــقــلــعــتملا
ةدهع ءاضقنا دنع كلذو ،ةددحملا لاجآلا يف ةيداحتالا ةئيهلا

ريبادتلا هدض ذـــختت ،يداحتالا بتكملا ءاضعأو سيئرلا نم لك
نم712 ةداملا يف اهيلع  صوصنملا ةيظفحتلا وأ/و ةيبيدأتلا
قفاوملا٤3٤1 ماــع ناـضـمر٤1 يف خرؤملا٥٠-31 مــقر نوــناـقــلا

.''هالعأ روكذملاو31٠2 ةنس ويلوي32

،سيـئرـلا نــع ةداــيز ،يداــحتالا بـتـكملا لــكـشـتي :91 ةداملا''
لــيـثــمت عــم ،اوـضــع )21( رــشــع يــنثا ىلإ ءاضــعأ )6( ةــتــس نــم
نع مهبختنت ،لــقألا ىلــع ،)1( ةدــحاو ةأرــمإـــب يـمازــلإ يئاــسـن

)٤( عبرأ اهتدم ةدهعل ،ةماعلا ةيعمجلا يرّسلا عارتقالا قيرط
.تاونس

يف اهيلع صوصنملا طورشلا قفو ةدهعلا ديدجت نكميو
رفص٤ يف خرؤملا٠33-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا

.هالعأ روكذملاو٤1٠2 ةنس ربمفون72 قفاوملا63٤1 ماع

بجي ،ةماعلا ةيعمجلا ءانثأ تاحشرتم بايغ ةلاح يف
لخاد ءاسنلا نع )1( ةدحاو ةلثمم رايتخاب مايقلا ةيداحتالا ىلع
ربتعم يضاير لجس نهل يتاوللا نيب نم يداحتالا بتكملا

وأ تاقباسلا تايـضاــيرــلا نـهنم اــمـــيس الو ،نــهصاـصتـخا يف
.''تارّيسملا وأ تاينقتلا

ةزهجألا ءاضعأ ةدهع ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت :4 ةّداملا
نع ةقثبنملا ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا عيمجل ةريسملا
.٤2٠2-12٠2 ةنسل يباختنالا راسملا

ةقباطم ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا ىلع نــّيعتي:٥ ةّداملا
ةنس هاصقأ لجأ يف موسرملا اذه ماكحأ عم ةيساسألا اهنيناوق
  .ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،)1( ةدحاو

ةّيـمـسّرــلا ةدــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـشـني :٦ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٤يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةّيدرف ميسارم
قفاوملا2441 ماــع لاوـش7 يف ةــخّرؤــم ةيـساــئر مــيسارم

يرـــيدــم ماـــهــم ءاـــهــنإ نـــمــضـــتت ،1202 ةــنـس وـــياـــم91
.تاــعـماــج

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

قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،اـمــهاـمـسا يــتآلا نــيدـــّيـسـلا ماــهــمىهــنـت ،1202 ةــنــس وـــــياــم91
فـئاـظوـب اـــمـهفــيلـكتل ،نيتيتآلا نيتعماــجلل نيريدـم اـمـهـتـفـصب
: ىرخأ

،جيريرعوب جرب ةعماجب ،شيعي نب ميركلا دبع–

.2 ةنيطنسق ةعماجب ،شرطل يداهلا دـمحم–

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

قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،ةعالدوب رامعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وــيام91
.ةسبت ةعماجل اريدم

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

قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،وشاغم دارم دّيسلا ماـــهم ىهنت ،1202 ةنس وـــياـــم91
.سابعلب يديس ةعماجل اريدم

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

قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،بايس ديشرّديسلا ماـهمىهــنت ،1202 ةنس وـــياـــم91
.ةلشنخ ةعماجل اريدم

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

قــــفاوــملا2441 ماــع لاوــش7 يــفخّرؤـــم يــساـــئر موـــسرــــم
.تاعماج يريدم نييـعـت نمـضـتي ،1202 ةـنـس وـــياــم91

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

قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيريدم ،مــهؤاــمـسأ ةيــتآلا ةداــسلا ّنيـــعي ،1202 ةـنـس وــياــم91
: ةيتآلا تاعماجلل

،ةياجب ةعماجب ،شيعي نب ميركلا دبع–

،ةسبت ةعماجب ،ةيمساوق ميركلا دبع–

،وزو يزيت ةعماجب ،ةدوب دمحأ–

،ةفلجلا ةعماجب ،ماليع جاحلا–

،1 فيطس ةعماجب ،شرطل يداهلا دـمحم–

،سابعلب يديس ةعماجب ،ينوميم يبنلا دبع–

.ةنايلم سيمخ ةعماجب ،حبارب خيشلادـمحم–

قــفاوــملا2441 ماــع لاوــش7 يـفخّرؤــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
يـبــئاــن ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةــنــس وــياــم91
.نيـتـعماـجـب رــيدــم

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

قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،اــمهاـمـسا يــتآلا نـيدــّيـسلا ماـــهـم ىـــهنـت ،1202 ةــنـس وــــــياــم91
روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب نيفّلكم ،ريدم يبئان امهتفصب
اميف يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتعماجلاب جردتلا دعب

،ةياجب ةعماجب ،ةدوب دمحأ–

.ةنايلم سيمخ ةعماجب ،ماليع جاحلا–

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

قــفاوــملا2441 ماـــع لاوــش5 يـفخّرؤـــم يذـــيــفـنت موـــسرـــم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمـضتي ،1202 ةـنـس وــياـــم71
.يــقاوــبـلا مأ ةــعــماــجــب تاـــغـلــلاو بادآلا

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

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هتفصب ،يوارل يملعلادّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام71
.هبلط ىلع ءانب ،يقاوبلا مأ ةعماجب تاغللاو بادآلا ةيلكل اديمع

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

قــفاوــملا2441 ماــع لاوــش7 يــفخّرؤـــم يذـيـفـنـت موـــسرـــم
يدــيـمـع ماــهــم ءاــهــنإ نـــمـضـتي ،1202 ةــنـس وياـــم91
.نيتــعماـــجب نيتـيـلـك

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

قفاوملا2441 ماع لاوش7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،اــمهاـمـسا يــتآلا نـيدـــّـيـسلا ماــهــم ىـــهـنت ،1202 ةــنـس وـــياـــم91
امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتعماجلاب نيتيلكل نيديمع اـمـهتــفصـب
: ىرخأ فئاظوب

ةــعماـجـب ةيقيبـطـتلا موــلـعلا ةــيــلك ،يــنوـمـيـم يـبـنـلا دـبـع–
،تراـيـت

ةيناسنإلاو ةـيعاـمـتجالا موـلـعـلا ةـيـلــك ،حــبارــب خـيـشـلا دـمـحم–
.ةفلجلا ةعماجب
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قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
يرــيدــم باوــن نييــعـت نـمــضــتت ،1202 ةـنـس وــياــم71
.تاـعـماــج

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

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رــيدــم بـئاــن ،ةوــــيرــب دارــم دــّيسلا ّنيعي ،1202 ةـنـس وياــم71
نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف يلاعلا نيوكتلاب اـفـّلكم
ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا

.2 ةنتاب

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

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يـبـئاــن ،اـمــهاــمـسا يـتآلا نادـــّيسلا نّــيعـي ،1202 ةــنـس وــياــم71
: ةـياــجب ةـــعـماـجـب رــيدــم

ةيمنتلاب اـــفـّلكم ،رــيدــم بئان ،نيدلا دـــعس دــيـمحلا دـبــع–
،هيجوتلاو فارشتسالاو

يف يلاـعــلا نـيوــكـتلاب اـــفــّلـــكــم ،رــيدــم بــئاــن ،ياــب ديــعس–
تاداـــهـشـلاو لــصاوـتـملا نــيوـــكـتلاو يناـثــلاو لوألا نــيروــــطلا

.جردــتـلا يف يلاــعـلا نيوــكــتـلاو

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

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رمعأ تيآ دـمحم ناــيزــم دـــّيسـلا نّيـــعـي ،1202 ةـنـس وـــيام71
ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان
دـعـب اـمـيـف يلاـعـلا نـيوـكـتـلا اذـكو يمــلــعــلا ثحــبــلاو يعــماجلا
.ترايت ةعماجب جردتلا

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

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريدم بئان ،يلعاو نيدلا رون ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام71
لاصتالاو طيـشـنـتلاو نواــعـتلاو ةـيــجراــخلا تاــقالــعلاب اـــفــّـلـكم
موــــلـعلل نــيدــموـــب يراوــــه ةـــعــماــجــب ةـيــمـلــعـلا تارــهاـــظـتـلاو
.ايجولونكتلاو

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

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ريدم ةبئان ،يوالطم ايفوص ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ويام71
لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاب ةفّلكم
.ةدكيكس ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو

–––––––––H–––––––––

قفاوملا2441 ماــع لاوــش5 يف ةــخّرؤــم ةــيذـيـفـنـت مـيــسارـــم
تاـيـلــك ءادــمع نيـيعـت نـــمـــضـتت ،1202 ةــنـس وــياـــم71
.تاعماجب

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

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا نادــّيسلاو ةّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس وـــياـــم71
: فلشلا ةعماجب تايلك ءادمع

،ايجولونكتلا ةيلك ،سراف زانيهش–

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك ،يرامع ميهارب–

مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،حيلفوب ليبن–
.رييستلا

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

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ءادـمــع ،مــهؤاـمــسأ ةـيـتآلا ةداـســلا ّنيـــعــي ،1202 ةنــس وـــياـــم71
: يقاوبلا مأ ةعماجب تاـيـلــك

،تاغللاو بادآلا ةيلك ،ركاش نامقل–

،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ،يرمعلا باهولا دبع–

مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،ةمرارص ديحولا دبع–
.رييستلا مولعو ةيراجتلا
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قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدـيـمع ،اـمـهاـمـسا يــتآلا نادــّـيـسـلا ّنيـعــي ،1202 ةنـس وــياـم71
: راشب ةعماجب نيتيلكل

،تاغللاو بادآلا ةيلك ،قيقر لامك–

.ايجولونكتلا ةيلك ،ةجلفوب يرداق–
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قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيلكل اديمع ،يفيلخ ديشر ّديسلا ّنيعي ،1202 ةـنـس وــياــم71
.1 ةديلبلا ةعماجب مولعلا
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قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اديمع ،دواد نب نيدلا رصن دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام71
.ناسملت ةعماجب ةيعامتجالا مولعلاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل
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قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيلكل اديمع ،نـشاـب دارــم دـــّيـسلا نــّيــعـي ،1202 ةـنــس وــياــم71
.ةيدملا ةعماجب ايجولونكتلا

–––––––––H–––––––––

قــفاوــملا2441 ماـــع لاوــش5 يفخّرؤــم يذـيـفـنـت موـــسرـــم
.ةركسب ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام71
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قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـعـماـجـب ،مـهؤاــمسأ ةـيـتآلا ةداــسـلا نــّيــعـي ،1202 ةــنـس وــياـم71
: ةركسب

يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بــئاــن ،يروــمز نيدـــلا روــن–
اذـــكو يـمـلـعلا ثـحـبلاو يــعماجلا لـيهأــتلاو ثــلاـثــلا روــطلا يف

،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةـيـجراـخلا تاــقالــعــلاب اّفلكم ،ريدم بئان ،شبابد دومحــم–
،ةيمـلـعـلا تارـهاـظـتلاو لاـصتالاو طـيـشـنـتلاو نواــعتلاو

ةعيبطلا مولعو ةقيقدلا مولعلا ةيلكل اديمع ،فاطع هـللا دبع–
،ةايحلاو

موـــلـعــلاو قوـــقحلا ةــيــلـكل ادــيـمع ،شـباــبد فوؤرــلا دـبـع–
،ةـيـساــيسـلا

.ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،مساقلب موسيم–

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

قفاوملا2441 ماــع لاوــش5 يفخّرؤــم يذــيـفنت موـــسرـــم
.ةديعس ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس وياـم71

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

قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــعماــجب ،اـمــهاــمـسا يــتآلا نادـــّيسلا ّنيعي ،1202 ةـنـس وــياــم71

: ةديعس

يف يلاعلا نيوكتلاب اـفــّلــكــم ،رــيدــم بـئاــن ،رــطاــخ رــمــعـم–
اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا
،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

مولـعـلاو ةيداصتقالا موـلـعلا ةـيــلـكـل ادـيــمـع ،يروــبـج دـــمحم–
.رييستلا مولعو ةيراجتلا
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قــفاوــملا2441 ماــع لاوــش5 يفخّرؤــم يذيـفـنـت موـــسرـــم
ةـــعـــماـــجــب نيـــيــعـتلا نــمـضتي ،1202 ةـنــس وـياــم71
.ةـناـيــلم سيــمـــخ
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قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،اـمـهاـمـسا يــتآلا دــّيسلاو ةدــّـيـسلا ّنيـــعـت ،1202 ةنس وـــياــم71
: ةنايلم سيمخ ةعماجب

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل ةديمع ،يبيط داعس–

تاطاشنلا تاينقتو مولع دهعمل اريدم ،يمالس يلع ديس–
 .ةيضايرلاو ةيندبلا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

رــــيارـــبــف4١ قــفاوـــملا٢44١ ماـــع بــــجر٢يــفخرؤــم رارــــق
نيــــيــعــتــلا ةــــطــــلـــس ضــــيوـــفـــت نــــمـضـتـي،١٢٠٢ ةـنــس
دراوملاو يرحبلا ديصلا يرـيدــمل يرادإلا ريــيـستـلاو
.تايالولا يف ةيديصلا

–––––––––––

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوّنإ

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤـملا3٠-6٠ مــقر رــمألا ىــضـتــقمب–
نوــناــقــلا نـمـضـتملاو6٠٠2 ةـنـس وــيــلوــي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةـيـموـمـعلا ةـــفـيـظولــل ماـــعـــلا يـساــسألا

رــفــص21 يـف خرؤــملا٥٤1-66 مــقر موــسرــملا ىـــضـتـقــمبو –
رــيرحتب قــلــعتملاو6691 ةـنـس وــيـنوــي2 قــفاوــملا6831 ماـــع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشنو
،ممتملاو لدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خرؤملا361-٠2 مـقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةــــنـس وــيــنوــي32 قـــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ةدـــــعـقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤـملا99-٠9 مــقر يذـــيـفـنتـلا موــسرــملا ىــضــتـقـــمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس سرام72 قفاوــملا٠1٤1 ماـــع ناــضــمر لوأ
ناوـــعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رــييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاــسـسؤملاو تاــيدـلـبـلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

يف خرؤملا٥31-1٠ مــقر يذـيـفـنتلا موــسرـملا ىـضــتــقـمبو–
نــمضـــتملا1٠٠2 ةـنـس وــياــــم22 قــــفاوــملا22٤1 ماـــع رــفـص82
تايالولا يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلل تايريدم ءاشنإ

،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤــملا28-٠2 مــقر يذـيفـنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
ددحي يذلاو٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش7

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا يأرب ذخألا دـعبو

: يتأي امرّرقي

يذيفنتلا موسرملا نم2 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةداملا
سرام72 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر لوأ يف خرؤملا99-٠9 مقر

يرـحبـلا دــيـصلا يرــيدـــمل لوـخـت ،هالـــعأ روـــكذـــملاو٠991 ةنس
ريـــيـــســـتلاو نييعـــتلا ةطــــــــلس ،تاــــيالولا يف ةـــيديــــصلا دراوــــــملاو
ءانـــثـــتـــساب ،مهـــتـــطلـــس تــــحت نيلــــماعلا نيمدـــختـــــــسملل يرادإلا
.ايلعلا بصانملاب ةقلعتملا تاررقملاو تارارقلا
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يف خرؤــملا28-٠2 مــقر يذــيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
يذــلا٠2٠2 ةنـس لــيرــبأ لوأ قــفاوــملا1٤٤1 ماــع ناـــبـعش7
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص ددــحي

يـف خرؤملا38-٠2 مــقر يذــيـفنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ لوأ قفاوملا1٤٤1 ماع ناـبــعش7
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيديصلا

يف خرؤملا991-٠2 مقر يذيــفنتلا موسرــملا ىـضـتـقـمــبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ٤
ناجـللاو نـــعطلا ناــجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

خيراتب62٥1 مقر ةقباطملاب يأرلا ءادبإ ةلسارم ىلع ءانب –
ةـــفيـظوــلاـب ةــفــلـــكـملا ةـطـلسـلا حـــلاــصــمل12٠2 ةــنـس رــيارــبف٤1
،ةيـموـمـعـلا

: يتأي ام رّرـــقي

ناجل )3( ثالث ءاشنإ ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخم ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ
ةـــيدــيــصــلا تاـــجــتنملاو يرحبلا دـــيصــلا ةرازوـــل ةـــيزـــكرـــملا

 : يــتأــي اـمــك

 : ىلوألا ةنجللا

 : كالسأ

،نييرطيبلا ءابطألا –

،نييرطيبلا نيشتفملا–

.نيصصختملا نييرطيبلا ءابطألا–

: كالسأ

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيسدنهملا–

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيشتفملا –

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيينقتلا–

: ةيناثلا ةنجللا

 : كالسأ

،نيفرصتملا يدعاسمو نيفرصتملا –

،ةرادإلا يقحلم –

،ةرادإلا ناوعأ–

،باّتكلا–

.نييرادإلا نيبساحملا–

 : كلس

.ةمجارتلا -نيمجرتملا –

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رــيارـبف٤1 قـفاوـملا2٤٤1 ماــع بـــجر2 يــف رــئازـجلاـب رّرــح
.12٠2 ةنس

يخورف دمحأ ديس
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رـــيارــبــف7١ قـــفاوـــملا٢44١ ماـــع بـــجر٥ يــفخرؤـــم رارـق
ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاشنإ نمـضتي ،١٢٠٢ ةـنـس

ةرادإلا يــــفـظوـــم كالـــسأ ءازإ ةـــصـتـخملا ءاــضـــــعألا
تاـــجـتـنملاو يرـحــبـلا دــيــصـلا ةرازوـــل ةــيزـــكرــملا
.ةــيدــيـصـلا

––––––––––

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوّنإ

ةيناثلا ىدامـج91  يف خرؤملا3٠-6٠ مـقر رمألا ىضـتـقـمب–
نوــناـقــلا نمضتملاو6٠٠2 ةـنـس وــيلوــي٥1 قــفاوــملا72٤1 ماـــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خرؤــملا361-٠2 مــقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةـــنــس وــيــنوــي32 قـــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعقـلا يذ لوأ

،مـمــتملاو لدـــعملا ،ةــموــكـحلا ءاــضــعأ نييـعــت نــمــضتملاو

يف خرؤــملا99-٠9 مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرــملا ىضـتــقمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس سرام72 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

يـف خرؤـملا٤٠-8٠ مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رــياـنـي91 قــفاوـملا92٤1 ماــع مرــحـم11
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

يف خرؤملا٥٠-8٠ مــقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىــضـتـقـمـبو–
نــمـضـتملاو8٠٠2 ةنـــس رــــياـنـي91 قــفاوــملا92٤1 ماــــع مرــحـــم11
تاراــيسلا يـــقئاــسو نيينهملا لامعلاب صاـخـلا يساــسألا نوــناــقــلا

،باـّجـحلاو

يف خرؤملا181-8٠ مقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىـضـتقـمـبو–
8٠٠2 ةنس وــيـنوــي32 قــفاوــملا92٤1 ماــع ةـيـناــثــلا ىداــمــج91
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،يرحبلا ديصلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

يف خرؤملا٤21-٠1 مقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
٠1٠2 ةـنـس لــيرــبأ82 قــفاوــملا13٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج31
نيمـتـنملا نيـفظوملاب صاخلا يساسألا نوـناـقــلا نمـضـتـملاو
ءاـبطألاو نييرـطيبلا نيشـتفملاو نييرطـيـبلا ءاـبـطألا كالـسأل
،نيصصختملا نييرطيبلا
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: كالـــسأ

ربخملاو تايئاــــصـــــحإلاو يلآلا مالــــعإلا(يف نيـــسدـــنــــهـــــملا–
،)ةنايصلاو

تاــيــئاصحإلاو يلآلا مالــعإلا(يف نيسدــنــهملا يدـــعاسم –
،)ةنايصلاو ربخملاو

رــــبــــخملاو تاــــيـــــئاــــصـحإلاو يلآلا مالـــــعإلا(يف نيينـقـتـلا–
،)ةـــــناـــيــــصلاو

تايئاصحإلاو يلآلا مالعإلا(يف نييـــنـــقـــتلا نيـــنواــــعملا–
،)ةنايصلاو ربخملاو

ربخملاو تايئاصحإلاو يلآلا مالعإلا(يف نيينقتلا ناوعألا–
،)ةنايصلاو

.ةنايصلاو ربخملا ناوعأ–

: كالسأ

،تاظوــــفــــــحملا ءاـــــــــنــــــمأ نييــــقئاــــثولا–

،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا يدعاســــم –

.تاظوفحملاو قئاثولا يف نيينقتلا ناوعألا–

: ةثلاثلا ةنجللا

: كالسأ

.بّاجحلا – تارايسلا يقئاس–نيينهملا لامعلا–

يف نيفظوملا يلثممو ةرادإلا يلثمم ددع ددحي :٢ ةداملا
ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا  ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا
: يتآلا لودجلل اقبط ،هالعأ

كالسألا
ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضالا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضالا

ءاضعألا
نومئادلا

 : ىلوألا ةنجللا

 : كالسأ

،نييرطيبلا ءابطألا–

،نييرطيبلا نيشتفملا –

.نيصصختملا نييرطيبلا ءابطألا–

: كالسأ

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيسدنهملا –

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيشتفملا–

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيينقتلا–

: ةيناثلا ةنجللا

 : كالسأ

،نيفرصتملا يدعاسمونيفرصتملا–

،ةرادإلا يقحلم–

،ةرادإلا ناوعأ–

،باّتكلا–

 .نييرادإلا نيبساحملا–

3

3

3

3

3

3

3

3
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كالسألا
ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضالا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضالا

ءاضعألا
نومئادلا

:)عبات(ةيناثلا ةنجللا

 : كلس

.ةمجارتلا - نيمجرتملا–

: كالسأ

،)ةنايصلاو ربخملاو تايئاصحإلاو يلآلا مالعإلا(يف نيسدنهملا  –

ربخملاو تايئاصحإلاو يلآلا مالعإلا(يف نيسدنهملا يدعاسم –

،)ةنايصلاو

،)ةنايصلاو ربخملاو تايئاصحإلاو يلآلا مالعإلا( يف نيينقتلا–

رــبــخملاو ،تاــيــئاصحإلا ،يلآلا مالــعإلا(يف نييــنــقــتــلا نينواــعملا –

،)ةنايصلاو

رــبــخملاو تاــيــئاصحإلاو يلآلا مالــعإلا( يف نييــنــقــتــلا ناوــعألا–

،)ةنايصلاو

.ةنايصلاو ربخملا ناوعأ –

 : كالسأ

 ،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا–

،تاظوفحملا ءانمأو نييقئاثولا يدعاسم–

.تاظوفحملاو قئاثولا يف نيينقتلا ناوعألا–

: ةثلاثلا ةنجللا

: كالسأ

.باّجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلا–

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

.12٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٥ يف رئازجلاب رّرح

يخورف دمحأ ديس

3

2

3

2

3

2

3

2

)عبات( قحلملا لاودجلا
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ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلاناـجللا ةليــــكشت ددـــحي،١٢٠٢ ةنس ريارـــــبف7١ قفاوملا٢44١ ماـــــع بــــجر٥يفخرؤـــــم رارق
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا

–––––––––––

ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ةليكشت ددحت ،12٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٥ يف خرؤم رارق بجومب
: يتأي امك ،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا يفظوم كالسأ ءازإ ةصتخملا

كالسألا

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

 : ىلوألا ةنجللا

: كالسأ

،نييرطيبلا ءابطألا–

،نييرطيبلا نيشتفملا –

.نيصصختملا نييرطيبلا ءابطألا –

: كالسأ

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيسدنهملا–

،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيشتفملا–

.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا يف نيينقتلا –

: ةيناثلا ةنجللا

: كالسأ

،نيفرصتملا–

،نيفرصتملا يدعاسم –

،ةرادإلا يقحلم –

،ةرادإلا ناوعأ –

،باّتكلا–

.نييرادإلا نيبساحملا –

: كلس

.ةمجارتلا-نيمجرتملا–

ميرك–

يرامع

تنومقت–

ةظيفح

ةراص–

يتينش

ميرك –

يرامع

تنومقت–

ةظيفح

ينرق–

ةيدان

ةبيجن –

ريغص

موداقوب–

ةينوم

يواروب–

ةليبن

ةورقوب–

ةقيفر

ةجوخ نب–

ءايمل

سليبح نب –

يناغلا دبع

يرازم –

داؤف

ةبيه–

ديمح

نازرم–

بيبحل

عبينز–

ةليضف

دابل–

ناميإ

دانج نب–

ةيدان

هـللا دبعوب –

دازرهش

ةناورش–

ةرينم

يتوركأ–

ليبن

نيدموب–

ةريصن

ةريرق–

لاون

يلابج–

ماهس
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كالسألا

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نويفاضإلا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

:)عبات(ةيناثلا ةنجللا

 : كالــسأ

)ةناـيصلاو رــبــــخــملاو تايئاــــصــحإلاو يلآلا مالــــــــعإلا( يف نيــــسدــنـهـملا–

رــبــخملاو تاــيــئاصحإلاو يلآلا مالـــعإلا( يف نيسدـــنـــهملا يدـــعاسم–

)ةنايــــــصلاو

)ةنايــــصلاو رــــبـــــخــملاو تاـــيئاـــــصـــحإلاو يلآلا مالـــــعإلا( يف نيــــينـــقــتلا –

ربـــخملاو تاــــيئاــــصـــحإلاو يلآلا مالـــــعإلا( يف نيـــيـــنــــقـتلا نيـــنواـــعملا–

)ةنايـــصلاو

رـــبـــخملاو تاـــيـــئاصحإلاو يلآلا مالـعإلا( يف نيــــيــــنـــقــتــــلا ناوـــعألا–

)ةنايصلاو

.ةنايصلاو ربخملا ناوعأ–

 : كالسأ

،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا–

،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا يدعاسم–

.تاظوفحملاو قئاثولا يف نيينقتلا ناوعألا–

: ةثلاثلا ةنجللا

 : كالسأ

.باّجحلاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلا

ميرك –

يرامع

تنومقت–

ةظيفح

ينرق–

ةيدان

ميرك–

يرامع

ةدج نب–

سايلإ

ةورقوب–

ةقيفر

ةجوخ نب–

ءايمل

سليبح نب –

يناغلا دبع

ةورقوب –

ةقيفر

ةجوخ نب–

ءايمل

عبينز–

ةليضف

دابل–

ناميإ

دانج نب–

ةيدان

يناديعس–

دمحـم

ةرقوب–

ىفطصم

نيدموب–

ةريصن

ةريرق–

لاون

يلابج–

ماهس

شابك–

نيسح

شاتكب–

 دارم

.لئاسولا ةرادإ ريدم ،يرامع ميرك ديسلا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا سأري

)عبات( قحلملا لاودجلا



٩4  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا  ـه٢44١ ماع ةدعقلا وذ١١
3737م١٢٠٢ ةنس وينوي٢٢

رئازجلا كنب

قفاوملا٢44١ ماع لاوــش٩٢ يفخرؤـــــملا٢٠–١٢ مـــــقر ماظن
صاــخلا جــماــنرـــبلا نمــــضــــتي١٢٠٢ ةنس وينوي٠١
.ليومتلا ةداعإل

–––––––––

،رئازجلا كنب ظفاحم ّنإ

ماع ناـضـــــــمر٠2 يف خّرؤــــملا9٥-٥7 مــــــقر رــــمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمـضـــتملاو٥791 ةنـــــس ربمتــــبس62 قــــفاوــــملا٥931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ةيناثلا ىدامــج72 يف خرؤملا11-3٠ مـقر رمألا ىضتقمبو–
دقــــنلاب قلعتـــملاو3٠٠2 ةـنــــــس تشـــــــغ62 قفاوــــملا٤2٤1 ماــــع
٥٤ ىلإ1٤ نم داوــــــملا امــــيــــــس ال ،مّمتـــملاو لّدعــــملا ،ضرــــقلاو
،هنم )جو ب ناترقفلا(26 ةداملاو

رــــفــص٥ يــف خرؤـــملا يــساـــئرــلا موـــسرـــملا ىضـتـقــمــبو–
نييعت نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربــــمفون71 قفاوملا73٤1 ماـــع
،رئازجلا كنب ةرادإ سلجم يفءاضعأ

مرـــحــم72 يــف خرؤــملا يـــساــئرلا موـــــسرــملا ىضــتقـمبو–
نمـضــــتـملاو٠2٠2 ةنــــــس ربـــمـــتـــبــس٥1 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحم نييعت

رـــفـص71 يـف خرؤـملا يـــساــئرلا موــــسرــــملا ىضــــتـقــمبو–
نمـــضتـــملاو61٠2 ةنـــــــس رــبــــمـــفوــن71 قــــفاوــــــملا83٤1 ماـــع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان نيــيـــعــت

يناثلا عيبر81 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضـتقمبو–
نييعت نمــضـــتملاو91٠2 ةنـــس ربمــــسيد٥1 قفاوملا1٤٤1 ماع
،رئازجلا كنب ظفاحمل نيبئان

ناـضــمر٠1 يــف خرؤـــملا٤٠–٥٠ مــقر ماـــظنـلا ىـضـتقمـبو–
ماــظــن نــمـضـتملاو٥٠٠2 ةنــس رــبوـتــكأ31 قــفاوــملا62٤1 ماــع
،لجعتسملا عفدلاو ةريبكلا غلابملل ةيروفلا ةيلامجإلا ةيوستلا

ةدعقلا يذ62 يف خرؤــــملا7٠-٥٠ مــــقر ماــــظــنلا ىضتقمبو–
نمأ نمضتملاو٥٠٠2 ةنــــس ربـــمـــســيد82 قـــفاوــــملا62٤1 ماع
،عفدلا ةمظنأ

ةيـناثلا ىدامج لوأ يف خرؤملا2٠-9٠ مقر ماظنلا ىضتقمبو–
تايــــلــــمعب قلعــتـــملاو9٠٠2 ةنــــس وـــياـــــــــم62 قـــــفاوـــملا٠3٤1 ماــع
،ممتملاو لدــــعملا ،اهـــتاءارــــجإو اهــــتاودأو ةــــيدقـــنلا ةــساـــيــــسلا

يناثلا عيبر٠3 يف خرؤملا1٠-٥1 مقر ماظـنلا ىضــــتقمبو–
تايلمــــــعب قلعتـــملاو٥1٠2 ةنــــس رياربف91 قــــفاوـــملا63٤1 ماع
ةصاخلا تادنسلا مـــصــــــخ ةداعإو ةيـــموـــمــــعلا تادنـــــسلا مـــــصخ
لدعملا ،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ضورــقلاو تاقيبـــــستلاو
،ممتملاو

خيراتب ضرقلاو دقنلا سلجم تالوادــم ىلع عالــــطالا دعبو–
،12٠2 ةنس وينوي٠1

 :هصن يتآلا ماظنلا ردصي

ليوــمــــتلا ةداعإل صاــــخ جـــماـــنرب عـــــضوّ متي :ىلوألا ةداملا
،12٠2 ةنس ويلوي لوأ خيرات نم ًءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس ةدمل
 .ينطولا داصتقالا شاعنإ جمانربل معدك جمانربلا اذه يتأيو

تاءارجإلاو دعاوقلا ديدحت ىلإ ماظنلا اذه فدهي :٢ةداملا
يف لخدت يتلا تايلمعلا   صخي اميف ةقبطملا طورــشلا اذكو
.هالعأ روكذملا ،ليومتلا ةداعإل صاخلا جمانربلا راطإ

يف ليومـتلا ةداـــعإل صاــــخلا جـــماــــنرـــبلا نـــمــــــــكي :٣ ةداملا
ةردابمب اهقيقحتّ مت يتلا ةلويسلا تاقفدتل تقؤم لزانت تايلمع
اهتدم قاقحتسا تارتفل تايلمعلا هذه دتمتو .رئازجلا كنب نم
.نيترم ديدجتلل ةلباق ،اًرهش )21( رشع انثا

جمانربلا راطإ يف صصخملا غلبملا فيقست متي :4 ةداملا
.رانيد رايلم٠٠1.2 ـب ليومتلا ةداعإل صاخلا

رئازــــجلا كــــنـــبل ةـــيدــقـــنلا ةسايــــسلا تايلـــمع ةنـــــجل فلكُت
)MPOC( جمانربلا اذه ذيفنتب.

ناــمــــضك رئازــــــجلا كـــنـــب اهلـــبــــقي يـــتلا تادـــنــــــــسلا :٥ ةداملا
تاــــــنوذألا يه ليوـــمتلا ةداــــــعإل ةـــصاـــخلا تايلــــمعلا بـــــــجوــــمب

ءارــــــش ةداـــعإ راــــــــطإ يف ةيــــموـــــــمعلا ةنـــيزـــــــخلا اهردــــصت يتلا
 .ةعّمجملا ضورــــقلا

تاغالبوتانالعإ
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رتاوتب ليومتلا ةداعإل ةـصاـــخلا تايلــــمعلا مـــتت :٦ ةداملا
نالعإلا متيو .اًقبـسم ددحم ينمز لودــــجل اًقــــفو مـــتتو يرــــهش
متيو ،يميوقتلا رهشلا نم ءاثالث موي لوأ يف تايلمعلا هذه نع
تاصقانملل غلبم ىندأ دّدحيو ،يلاوملا لمعلا موي يف اهذيفنت
.رانيد رايلم )1( دحاوـب

ةداعإل ةصاخلا تايلمــعلا ديدـــجتو ديدـــست نكــــمي :7 ةداملا
 .STRA ماظنل لوادتلا موي سفن لالخ ليومتلا

نامضك ةعوـــضوـــملا تادــــنــــسلا يطــــغت نأ بـــــجي :٨ ةداملا
دئاوـــفلاو بولـــــطملا لـــــيوــــمــــتلا غلــــبم نـــم الـــك رئازــــجلا كــــنـــــبل
رعس قيبطت لالخ نم دئاوفلا ديدـــحت مـــتيو .هـــيلــع ةبـــترــــتملا
باســـحلا ةدعاـــــقل اًقفو ،ةيـــفلــــسلا غلــــبم ىلع طيــــســــــبلا ةدئاـــــفلا
."٠63 /مايألل يقيقحلا ددعلا"

يف ليومتلا ةداعإل ةصاخلا تايلمعلا ذيفنت ّمتي:٩ ةداملا
رعسب ةيداع تاصقانم لالخ نم تقؤم لزانت تايلمع لكش
 .تباث

ةصاخلا تايلمعلا ىلع قبــــطملا ةدئاــــفلا لدــــعم :٠١ ةداملا
رئازـــــجلا كـــنـــبل يهيـــجوــتلا ةدئاـــــفلا لدـــــعم وه لــــيوـــمتلا ةداـعإل
.يرود لكشب هرشنيو هددحي يذلا

تادنسلا ىلع ةقبـــــطملا ليومــــتلا ةداعإ تابــــــــتع :١١ ةداملا
كنبل نامضك ةعوـضوـــملاو اهـــنأـــشـــب ضواــــفـــتملا ةيــــموــــمـــعلا
ةداعإل ةصاخلا تايلمعلل ةلباقــملا فارــــطألا لــــبق نم رئازـــــــجلا
ةخرؤملا61٠2–6٠ مقر ةميلعتلا يف ةددحملا كلت يه ليومتلا

ةحوتفملا قوسلا تايلمعب ةقلعتملاو61٠2 ةنس ربمتبس لوأ يف
.ةممتملاو ةلدعملا ،كونبلا ليومت ةداعإب ةصاخلا

كنب نكمي ،ةلــباــــقُملا كوــــنـــبلا بلــــط ىلع ًءانب :٢١ ةداملا
.ةضرتُقملا غلابملا لكل وأ ءزجل قبُسملا ديدستلا لوبق رئازجلا

ّةيــــمــــسّرلا ةدــــــــيرــــــجلا يف ماــــظــــــنلا اذـــــــه رـــــــشـــنــــي :٣١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٠1 قفاوملا2٤٤1 ماــــع لاوــــش92 يف رئازـــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

يلضف متسر


