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ةيلود تاقافتاو تايقافتا


 يذيفنتلا لوكوتوربلا ىلع قيدصتلا نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف خّرؤم 86-32 مقر يسائر موسرم
 تاليهستلا لوح ةّيناــتيروملا ةّـيـــمالـــسإلا ةّيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب
 عّقوملا ،ةّيناتيروملا تاريوزاو ةّيرئازجلا فودنت يتنيدم نيب طبارلا يربلا قيرطلا عورشم زاجنإ لجأ نم تاءافعإلاو
................................................................................................................................22٠2 ةنس ربمتبس ٤1 خيراتب طوشكاونب

نيناوق

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناــقـــلا مــمـــتـــيو لدـــعـــي ،32٠2 ةــنـــس رـــيارـــبـــف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف خرؤم 1٠-32 مقر نوناق
.........................امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا

ةّيدرف ميسارم

 تاكلتمملا ةيامحو نمألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................ةّيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب

.....ةيدملا ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ضعب يف يراقعلا ظفحلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................تايالولا

..........ةديعس ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................نيينهملا

..........راردأ ةيالو يف ةفاقثلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 رييست ةسسؤمل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................نارهوب يضايرلا بكرملا

......................لقنلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................ترايت

 يرحبلا ديصلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

 فيشرألاو قئاثولاو مالعإلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................ةّيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب

.تنشومت نيع ةيالو يلاو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ظــفــحلاو يــضارألا حـسـمل نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس رياربف لّوأ قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع بــجر ٠1 يف خّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
..........................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف يراقعلا

................ةماعنلا ةيالو يف ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................لجيج ةعماجب ريدم بئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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....تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 يعامتجالا طاشنلل نيريدم نييعت نانمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف نماضتلاو

........................تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................ةماعنلا ةيالو يف ةراجتلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...طاوغألا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةددجتملا

...........تايالولا ضعب يف ةئيبلل نيريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

 ةرازوب يرحبلا ديصلا ةيمنت ريدم نييعت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

 ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ ريدم ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماــع بــجر 6 يـف خّرؤــــم رارــــــق
..............................................................................................................................................ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 يرئازجلا زكرملل هيجوتلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،22٠2 ةنس ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل

 لقنلا ةرازو

 بوكرو ليجستلاو زجحلا تايطعم ددحي ،22٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 82 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........................................................................ةيوجلا راــفــسألا يلــماــعــتــمو نيــلــقاــنلا فرــط نــم اــهــلاــسرإ تايفيك اذكو باّكرلا

......لقنلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي ،22٠2 ةنس ربمفون 31 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 81 يف خّرؤم رارق

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 ربمتبس 72 قفاوملا 2٤٤1 ماع رفص 9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس 71 قــفاوــملا ٤٤٤1 ماــع رــفــص ٠2 يف خّرؤــم رارــق
...يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

 ةلداعمل ينطولا قودنصلل يلــخادــلا مـيـظـنـتلا ددـحـي ،22٠2 ةـنـس رــبوـتــكأ 72 قــــفاوــملا ٤٤٤1 ماـــــع يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤــم رارــــق
...................................................................................................................................................................ةيعامتجالا تامدخلا

٨٠ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٧١
3م ٣٢٠٢ ةنس رياربف ٨
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م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨ 4

ةيلود تاقافتاو تايقافتا
 ٤٤٤١ ماع بجر ٦١ يف خّرؤم ٨٦-٣٢ مقر يسائر موسرم

 ىلع قيدصتلا نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف ٧ قفاوملا
 ةّيروهمجلا ةموكح نيب يذـيــفــنــتـــلا لوــكوــتورـــبـــلا
 ةـــموـــكـــحو ةــّيــبــعــّشــلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازــجلا
 لوـــح ةـــــــــّيـــناـــتـــيروـــملا ةـــــــــّيـــمالـــسإلا ةـــــــــّيروـــهـــمـــجلا
 عورشـم زاــجــنإ لــجأ نــم تاءاــفــعإلاو تالــيــهــســتــلا
 فودــنــت يــتــنــيدــم نيــب طــبارــلا يرــبــلا قــيرــطــلا
 عــّقوــملا ،ةـــّيـــناـــتــــيروــــــملا تارـــيوزاو ةـــــّيرـــئازــــــجلا
.٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٤١ خيراتب طوشكاونب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

 ةيلاـجلاو ةـــيـــجراـــخلا نوؤــشــلا رـــيزو رــيرــقــت ىلــع ءاـــنـــب –
،جراخلاب ةينطولا

،هنم )21و 7( 19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

 ةموكح نيب يذيفنتلا لوكوتوربلا ىلع عالطالا دعبو –
 ةــموــكــحو ةّيــبــعــّشلا ةّيطارــقــمـــيّدلا ةّيرـــئازـــجلا ةّيروـــهـــمـــجلا
 تاءافعإلاو تاليهستلا لوح ّةيناتيروملا ّةيمالسإلا ةّيروهمجلا

 يتنيدم نيب طبارلا يربلا قيرطلا عورشم زاجنإ لجأ نم
 طوشكاونب عّقوملا ،ّةيناتيروملا تاريوزاو ةّيرئازجلا فودنت
،22٠2 ةنس ربمتبس ٤1 خيراتب

: يتأي ام مسري

 نيب يذيفنتلا لوكوتوربلا ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
 ةّيبــعــّشلا ةــّيــطارـــقـــمــيّدـــلا ةـــّيرـــئازـــجلا ةــّيروـــهــمـــجلا ةـــموـــكـــح
 تاليهستلا لوح ّةيناتيروملا ّةيـمالسإلا ةّيروهمجلا ةموكـحو
 طـبارلا يرـبـــلا قيرطلا عورشم زاجنإ لجأ نم تاءافعإلاو
 ،ةّيناتيروملا تاريوزاو ةّيرئازــجلا فودــنــت يــتــنــيدــم نيــب
 رشنيو ،22٠2 ةنس ربمتبس ٤1 خيراتب طوشكاونب عّقوملا

 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف
.ةّيبعّشلا

 ةّيــمـــسّرـــلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي : 2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف رئازجلاب رّرح
.32٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

 ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب يذيفنت لوكوتورب
 ةـــــّيروـــهـــمـــجلا ةـــــموـــكـــحو ةـــــّيـــبـــعـــّشـــلا ةـــــّيـــطارـــقـــمـــــيّدــــــلا
 تاءافعإلاو تاليهستلا لوح ّةيناتيروملا ّةيمالسإلا

 نيب طبارلا يربلا قيرطلا عورشم زاجنإ لجأ نم
.ّةيناتيروملا تارـــيوزاو ةّيرئازجلا فودنت يتنيدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
 ،ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب ةلثمم
 ةرازوب ةلثمم ،ةّيناتيروملا ةّيمالسإلا ةّيروهمجلا ةموكحو
،”نيفرطلا“ ـب يتأي اميف امهيلإ راشملا ،لقنلاو تازيهجتلا

 ةيفارـغــجلاو ةــيــخــيراـتــلا طــباورــلا مــعدــل اــمــهــنــم اــيــعـــس –
 تاقالع ديــطوـتو نــيدلــبــلا نيــب ةــيداــصــتــقالاو ةــيــعامــتــجالاو
 يرـــئازـــجلا نيـــقـــيـــقـــشـــلا نيـــبـــعـــشـــلا نيـــب نواـــعـــتـــلاو ةوـــخألا

،يناتيروملاو

 ةّيروــهــمــجلا ةــموــكــح نيــب مــهاــفــتــلا ةرــكذــمل اـــقـــيـــبـــطــتو –
 ةّيروــهــمجلا ةــموــكــحو ةّيــبــعــّشــلا ةــّـيطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازــجلا
 نيـب طـبارـلا يرـبـلا قـيرـطـلا زاـجـنإل ةـّيـناـتـيروـملا ةّيــمالــسإلا

 ةــعـّقوــملا ،ّةيـناــتــيروــملا تارــيوزاو ةــّيرــئازــجلا فودـنـت يـتنيدـم
 صوــصــخلاـبو ،12٠2 ةــنــس رــبــمــســيد 82 خــيراــتب رــئازــجلاب
،هنم ٤و 3 نيتداملا

 حنمو ةمئالملا طورشلا ريفوت نامضل امهنم اًيعسو –
 ةينقتلا تاساردلا ريسل ةيرورضلا تاءافعإلاو تاليهستلا

 فودنت يتنيدم نيب طبارلا يربلا قيرطلا زاجنإ لاغشأو
 يتأي اميف هيلإ راشملا ،ةّيـناــتــيروملا تارــيوزاو ةــّيرــئازــجلا

،”قيرطلا“ ـب

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

 مهافتلا ةركذم ماكحأ ذيفنت ىلإ لوكوتوربلا اذه فدهي
 طبارلا يربلا قيرطلا زاجنإ لوح ايناتيرومو رئازجلا نيب
 ،ةّيناتيروملا تارـيوزاو ةّيرــئازجلا فودــنــت يــتــنــيدـــم نيـــب
 اميس ال ،12٠2 ةنس ربمسيد 82 خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا

 نافرطلا مزتلي يتلاو تاءافعإلاو تاليهستلاب ةقلعتملا كلت
 اذــه زاــجــنإ راـطإ يف لـخدـت يـتـلا تاـيـلـمـعـلا ةــفاــكـل اهــحــنــمب

.قيرطلا

 ةيئابجلاو ةيميظنتلا طورشلا قلخب نافرطلا مزتلي امك
.قيرطلا زاجنإل ةمئالملا ةينمألاو ةيرادإلاو
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٢ ةداملا

 ،هالعأ اهيلإ راشملا مهافتلا ةركذم نم 2 ةداملا ماكحأل اذيفنت
 ،ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح لفكتت
 نماضتلا لجأ نم يلودلا نواعتلل ةّيرئازجلا ةلاكولا قيرط نع
 فارشإلا تامدخو ةينـقـتـلا تاــساردــلا لــيوــمــتــب ،ةـيــمــنــتــلاو
 بــتاــكــم نيــيــعــتو راــيــتــخا ىلوتت امك ،قيرطلا زاجنإ لاغشأو
 يــتــلا ةــلواــنــملا تاــكرــش اــــهـــــيــــــف اـــــمب ،تاـــــــكرـــــــشــلاو تاـــــساردــلا

 لاغشألاو ةعباتملاو ةباقرلاو تاــساردــلا تاــقــفــص اـــهــل دــهــعــُتس
.قيرطلا اذهب ةصاخلا

٣ ةداملا

 حنمب ،يذيفنتلا لوكوتوربلا اذه بجومب ،نافرطلا مزتلي
 ةيكنبلاو ةيئابجلاو ةيرادإلاو ةيميظنتلا تاليهستلا ةفاك
 تانّيعلا اهيف امب ،ءانبلا داوم روبعو ةكرمجو لقنل ةمزاللا
 يتلا ةيكالهتسالا داوملاو داتعلاو تازيهجتلاو ةينقتويجلا

.قيرطلا زاجنإ راطإ يف مدختسُت

٤ ةداملا

 قوقــحلا نــم تاءاــفــعإلا ةــفاــك حــنــمب ناــفرــطــلا مزــتــلــي اـــمـــك
 علـســلا رــيدــصــت وأ دارــيــتــسا وأ ءاــنــتــقا تاـيــلــمــعل موــسرــلاو
.قيرطلا زاجنإ راطإ يف لخدت يتلا تامدخلاو

5 ةداملا

 تامزلتسملا ةمئاق ةلاحإو ديدحتب يرئازجلا فرطلا مزتلي
 ىلإ ٤و 3 نيتداملا يف ةروكذملاو قيرطلا زاجنإل ةيرورضلا
 نم قيرطلل ةيذيفنتلا تاساردلا كلذكو يناتيروملا فرطلا
 صوصنملا ةكرتشملا ةنجّللا فرط نم اهيلع ةقداصملا لجأ

.مهافتلا ةركذم نم 6 ةداملا يف اهيلع

٦ ةداملا

 نامضب ةّيناتيروملا ةّيمالسإلا ةّيروهمجلا ةموكح مزتلت
 زاجنإل ةرّخسملا تاكلتمملاو صاخشألاو تاشرولل نمألا
.قيرطلا

٧ ةداملا

 ةمهمب قيرطلا ىلع نيدلبلا يف ةيصوــلا تاــعاــطــقــلـل دــهــعــي
 ةررقملا تامازتلالا ذيفـــنـــت نـــســـحو قـــيـــســـنـــتـــلا ىلـــع رـــهـسلا

 قيقحت ةيغب لوكوتوربلا اذه نم 5و ٤و 3 داوملا بجومب
.هفادهأ

 نــيوــكــتــلا لاــجـــم يف قـــيســـنـــتـــلاب ناـــفرـــطـــلا مزـــتـــلـــي اـــمـــك
.قيرطلا زاجنإ تاشرو يف ليغشتلاو

٨ ةداملا

 يف ةّيناتيروملا ةّيمالسإلا ةـّيروهـمـجلا ةـموـكـح مـهاـسـت
: لالخ نم اميس ال ،قيرطلا عورشم زاجنإ

 قيرطلا راسم ديدحتل ةيرورضلا تاءارجإلاب لفكتلا –
،قيرطلا زاجنإ لاغشأو تاساردلا ذيفنتل صيخارتلا حنمو

 ةلاح يف ةيلوألا داوملاو ءانبلا داوم ريفوت يف ةمهاسملا –
،اهدوجو

 لجأ نم زاجنإلا تاكرشل ةبولطملا صيخارتلا حنم –
 ةيحطسلاو ةيفوجلا هايـملاو ءاــنــبلا داوـــم مـــجاــنــم لالـــغـــتـــسا

،قيرطلا زاجنإل ةيرورضلا ىرخألا ةيعيبطلا دراوملاو

 لــكــب زاــجــنإلا تاـــكرـــشو تاــساردـــلا بـــتاـــكـــم دـــيوزـــت –
 ةـــيـــفارـــغوـــبوـــطلاو ةـــيـــجوـــلوـــيـــجلاو ةــيـــنـــقـــتلا تاـــيـــطـــعـــملا

 دق يتلا ةرفوتملا تاساردلاو طئارخلا كلذكو ،ةينقتويجلاو
.اهدوجو ةلاح يف قيرطلا زاجنإل اهيلإ نوجاتحي

٩ ةداملا

 اذه ذيفنتو ريسفت نع مجنت دق يتلا تافالخلا لح متي
 نيــب ضواــفــتــلاو رواــشــتلا قـــيرـــط نــع ،اـــيدو لوـــكوـــتورـــبلا
.ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ،نيفرطلا

٠١ ةداملا

 عيقوتلا دعب اًتقؤم ذيفنتلا زّيح لوكوتوربلا اذه لخدي
 يذلا ،راعشإ رخآ مالتسا خيرات نم ءادــتــبا اـيــئاــهــنو ،هــيــلــع
 رـبـعو اـًيـباـتـك رـخآلا فرــطــلا نيفرــطــلا دــحأ هــبــجومب رــطــخــي
  ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك هئافيتساب ةيسامولبدلا تاونقلا
.ضرغلا اذهل نيفرطلل ةمزاللا ةيلخادلا

١١ ةداملا

 دــحأ بــلــط ىلــع ءاــنــب لوــكوــتورــبــلا اذـــه لــيدــعـــت نـــكـــمـــي
 هذه لخدتو ،ةيسامولبدلا تاونـقـلا رــبــعو اــيــباــتــك نيــفرــطــلا
 صوصنملا تاءارجإلا سفنل اًقفو ذيفنتلا زّيح تاليدعتلا

.٠1 ةداملا يف اهيلع

 ٤1 خيراتب طوشكاون يف يذيفنتلا لوكوتوربلا اذه عّقُو
 ،ةيبرعلا ةغّللاب نيتيلصأ نيتخسن يف ،22٠2 ةنس ربـمـتــبــس
.ةينوناقلا ةّيجحلا سفن امهنم لكلو

 ةّيروهمجلا ةموكح نع
 ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

 ةيمومعلا لاغشألا ريزو
ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو

خورخر رضخل

 ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيناتيروملا ةّيمالسإلا



لقنلاو زيهجتلا ريزو


هقورشا دلو ينانلا
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 ٧ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦١ يف خرؤم ١٠-٣٢ مقر نوناق
 مقر نوناــقـــلا مــمـــتـــيو لدـــعـــي ،٣٢٠٢ ةــنـــس رـــيارـــبـــف
 ٦ قفاوملا 5٢٤١ ماع ةجحلا يذ ٧٢ يف خرؤملا ١٠–5٠
 ضييبت نم ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠٢ ةنس رياربف
. امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا

––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 1٤1و 7-931 داوـــملا اـــمـــيـــس ال ،روـــتـــسدـــلا ىلـــع ءاـــنـــــب –
،هنم 8٤1و 5٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و )2 ةرقفلا(

 ةعّقوملا باهرإلا ةحفاكمل ةيبرعلا ةيقافتالا ىضتقمبو –
 ليربأ 22 قفاوملا 81٤1 ماع ةجحلا يذ 52 خيراتب ةرهاقلا يف
 مقر يسائرلا موسرملا بجومب اهيلع قداصملاو 8991 ةنس
 ربمسيد 7 قفاوملا 91٤1 ماع نابعش 81 يف خرؤملا 89-31٤

،8991 ةنس

 ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا ىضتقمبو –
 قوــقحلاــب صاخلا يلودــلا دــهــعــلاو ةــيــفاــقــثــلاو ةــيــعاــمــتــجالاو
 دهعلاب قلعتملا يرايتخالا لوكوتوربلاو ةيسايسلاو ةيندملا
 اهيلع قداصملا ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

 لاوش 11 يف خرؤملا 76-98 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،9891 ةنس ويام 61 قفاوملا 9٠٤1 ماع

 ريغ راجتالا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىضتقمبو –
 يف اهيلع قفاوملا ،ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملاب عورشملا

 عم ،اهيلع قداصملاو ،8891 ةنس ربمسيد ٠2 خيراتب انييف
 يف خرؤملا 1٤-59 مقر يسائرلا موسرملا بجومب ،ظفحتلا

،5991 ةنس رياني 82 قفاوملا 51٤1 ماع نابعش 62

 عـنـمل ةـيـقـيرــفإلا ةدــحوــلا ةــمــظــنــم ةــيــقاــفــتا ىــضــتــقـــمبو –
 ةسماخلا ةيداعلا ةرودلا لالخ ةدمتعملا هتحفاكمو باهرإلا

 ةدقعنملا ةمظنملا تاموكحو لود ءاسؤر رمتؤمل نيثالثلاو
 اهيلع قداصملاو ،9991 ةنس ويلوي ٤1 ىلإ 21 نم رئازجلا يف
 مرحم ٤ يف خرؤملا 97-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،٠٠٠2 ةنس ليربأ 9 قفاوملا 12٤1 ماع

 ،باهرإلا لـيوــمت عــمــقــل ةــيــلودــلا ةــيــقاــفــتالا ىضــتــقـــمبو –
 ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم ةدمتعملا

 بجومب اهيلع قداصملاو 9991 ةـنـس رــبــمــســيد 9 خــيراــتــــب
 ماع ناضمر 72 يف خرؤملا 5٤٤-٠٠٠2 مقر يسائرلا موسرملا

،٠٠٠2 ةنس ربمسيد 32 قفاوملا 12٤1

 ةميرجلا ةحــفاــكــمل ةدــحــتــملا ممألا ةــيــقاــفــتا ىــضــتــقــمبو –
 ةماعلا ةيعمجلا لـبـق نـم ةدـمـتـعـملا ةـيـنـطوـلا رــبــع ةــمــظــنــملا

 ،٠٠٠2 ةنـس رــبـــمـــفوــن 51 خـــيراـــتـــب ةدـــحـتـــملا ممألا ةمـــظـــنـــمل
 55-2٠ مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا بــجوــمب اــهــيــلــع قداــصــملاو
 ،2٠٠2 ةنس رياربف 5 قفاوملا 22٤1 ماع ةدعقلا يذ 22 يف خرؤملا

 ،صاخشألاب راجتالا عمقو عنم لوكوتورب ىضتقمبو –
 ةدــحــتــملا ممألا ةــيــقاــفــتال لــّمــكــملا ،لاــفــطألاو ءاــســنــلا ةــصاــخ
 فرط نم دمتعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل

 ةنس ربمفون 51 موي ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا
 71٤–3٠ مقر يسائرلا موسرملا بجومب هيلع قداصملاو ،٠٠٠2
 ةنـس رـبــمــفوــن 9 قـــفاوـــملا ٤2٤1 ماـــع ناـــضـــمر ٤1 يف خرؤـــملا

3٠٠2،

 نع نيرجاهملا بيرهت ةحفاكم لوكوتورب ىضتقمبو –
 ةدحتـملا ممألا ةـيـقاـفـتال لـمـكـملا ،وـجلاو رـحـبـلاو رــبــلا قـيرــط
 فرط نم دمتعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل

 ةنس ربمفون 51 موي ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا
 مـــقر يــساـــئرلا موـــسرـــملا بـــجوـــمب هـــيـــلـــع قداـــصـــملاو ٠٠٠2
 ربمفون 9 قفاوملا ٤2٤1 ماع ناضمر ٤1 يف خرؤملا 81٤-3٠

 ،3٠٠2 ةنس

 يوونلا باهرإلا لامعأ عمقل ةيلودلا ةيقافتالا ىضتقمبو –
 ٤1 يف كروــيوــين يف ةدحتملا ممألا رقم يف عيقوتلل ةحوتفملا

 بجومب ،ظفحتب ،اـهـيـلـع قداــصــملاو ،5٠٠2 ةــنــس رــبــمــتــبـــس
 ماع ةدعقلا يذ 62 يف خرؤملا ٠72-٠1 مقر يسائرلا موسرملا

،٠1٠2 ةنس ربمفون 3 قفاوملا 13٤1

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 551-66 مقر رمألا ىضتـقـمبو –
 تاءارجإلا نوناق نمضــتملاو 6691 ةــنــس وــيـــنوـــي 8 قـــفاوـــملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

 6831 ماع رفص 81 يف خرؤملا 651-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
 ،تابوقـعلا نوــناـق نـمـضــتــملاو 6691 ةـنـس وــيــنوــي 8 قـــفاوـــملا
،ممتملاو لدعملا

 لوألا عيبر لوأ يف خرؤملا 3٠ -77 مقر رمألا ىضتقمبو –
 عمجب  قلـعـتـملاو 7791 ةــنــس رـــيارــبــف 91 قـــفاوـــملا 7931 ماـــع
،تاعربتلا

 2 يف خرؤملا ٠1-39 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 3991 ةنس ويام 32 قفاوملا 31٤1 ماع ةجحلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةلوقنملا ميقلا ةصروبب

نيناوق
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 ناــبــعــش 32 يف خرؤــملا 7٠-59 مــقررــمألا ىــضـتــقــمبو –
 قـــلـــعـــتملاو 5991 ةــــــنس رـــــــياـــــــنـــــــي 52 قــــــــــــــــــفاوملا 51٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،تانيمأتلاب

 71٤1 ماع رفـص 32 يف خرؤملا 22-69 مقر رمألا ىضتقمبو –
 عيرـشتلا ةـفلاخم عمقب قلعتملاو 6991 ةنـس ويـلوي 9 قفاوملا

 ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا

 ةيناثلا ىدامج 72 يف خرؤملا 11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 دـقـنـلاب قــلــعــتــملاو 3٠٠2 ةــنــس تـــشــغ 62 قــفاوــملا ٤2٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو

 ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع
 لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،ممتملاو

 ماع مرحم 12 يف خرؤملا 1٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نم ةياقولاب قلعتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا 72٤1
،ممتملاو لدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

 ماع مرحم 12 يف خرؤملا 2٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةنهم ميظنت نمضتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا 72٤1
،قثوملا

 ماع مرحم 12 يف خرؤملا 3٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةنهم ميظنت نمضتملاو 6٠٠2 ةنس رياربف ٠2 قفاوملا 72٤1
،يئاضقلا رضحـملا

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوــناـق نــمــضــتــملاو 8٠٠2 ةــنــس رــيارــبــف 52 قــفاوــملا 92٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 ماع بجر 61 يف خرؤملا 1٠-٠1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ريبخلا نهمب قلعتملاو ٠1٠2 ةنس ويلوي 92 قفاوملا 13٤1
،دمتعملا بساحـملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحـملا

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 6٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو 21٠2 ةنس رياني 21 قفاوملا 33٤1

 ةجحلا يذ ٤2 يف خرؤملا 7٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنت نمضتملاو 31٠2 ةنس ربوتكأ 92 قفاوملا ٤3٤1 ماع
،ةاماحـملا ةنهم

 ماع لاّوش 92 يف خرؤملا 7٠-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةنهم ميظنت نمضتملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 73٤1
،ةديازملاب عيبلا ظفاحم

 ماع نابعش ٤2 يف خرؤملا ٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا 81٠2 ةنس ويام ٠1 قفاوملا 93٤1
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

 ناضمر 52 يف خرؤملا 7٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو – 
 ةيامحب قلعتملاو 81٠2 ةنس وينوي ٠1 قفاوملا 93٤1 ماع
 تاذ تايــطــعــملا ةــجلاــعـم لاــجــم يف نيــيــعــيــبــطــلا صاــخـشألا
،يصخشلا عباطلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو

،ناملربلا ةقداصم دعبو

 : هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 ميــمــتــتو لــيدــعــت ىلا نوــناــقــلا اذــه فدــهــي : ىلوألا ةّداملا
 52٤1 ماــــــــع ةــــــــجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مــقر نوــناــقــلا
 ضييبت نم ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا
.ممتملاو لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا

 مقر نوــناــقــلا نــم ٤و 2  ناــتداــملا مــمــتــتو لدــعــت : ٢ ةّداملا
 رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤــملا 1٠–5٠

 : يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو 5٠٠2 ةنس

..................)رييغت نودب(............ ىلوألا ةرقفلا : 2 ةداملا“

 ةميرجلا نع ةلقتسم ةفصب لاومألا ضييبت ةميرج موقت
 ةـمـيرــجلا بــكــترــم ةــنادإ تــمت نإ رــظــنــلا ضــغــبو ،ةــيـــلــصألا
.”ال مأ ةيلصألا

 : يتأي امب ،نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي : ٤ ةّداملا“

 يأ نــم لاوـــمألا وأ تاـــكـــلـــتـــمـــملا نـــم عوـــن يأ : لاومألا –
 ةيلاملا ميقلاو ةيداصتقالا دراوملا اهيف امب ،تناك ةعيبط

 رـــيـــغ وأ ةـــلوـــقـــنملا ،ةـــيداملا رـــيــــغ وأ ةــــيداملا ،ةــــيضارــــتــــفالا
 اهيلع لصحي يتلا ةسوململا ريغ وأ ةسوململا ،ةلوقنملا

 وأ قئاثولاو ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم تناك ةليسو يأب
 ريغ ةروصبو كلذ يف امب ،اهلكش ناك ايأ ةينوناقلا تادنسلا

 ىلع لدــت يتـــلاو ،يمـــقرـــلا وأ ينورـــتـــكـــلإلا لـــكشلا ،ةـــيرصح
 كلذ يف امب ،اهيف ةحلصم وأ تاكلتمملاو ألاومألا كلت ةيكلم
 تاــكــيــشــلاو ،ةــيــفرــصــملا تاــناــمــتــئالا صوــصــخلا ىلع
 ةــيــلاــملا قاروألاو مــهــسألاو تالاوــحلاو رـــفـــســـلا تاــــــــــكــــــــــيشو
 اذــكو ،داـمـتــعالا تاــباــطــخو تالاــيــبــمــكـــلاو تادــنــســلاو
 ةجتانلا ىرخألا ميقلاو تادئاعلاو ةلمتحـملا حاـبرألاو دـئاوـفـلا

 دق يتلا تناك ةعيبط يأ نم تاكلتمملاو لاومألا هذه نم
 نكمي تادئاع لكو ،لاومألا وأ تاكلتمملا كلت ىلع بترتت
.تامدخ وأ تاكلتمم وأ لاومأ ىلع لوصحلا يف لغتست نأ

 نكمي يتلا ةيمقرلا ميقلا يه : ةيضارتفالا لوصألا –
 عفدلا ضارغأل مدختست نأنكميو ،اهليوحت وأ اًيمقر اهلوادت
.رامثتسالا وأ



ـه ٤٤٤١ ماع بجر ٨٠٧١ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٣٢٠٢ ةنسرياربف ٨ 8

 تــبــكـــترا وــلو ىـــتـــح ،ةـــمـــيرـــج يأ : ةيلصأ ةميرج –
 وأ/و لاومأ ىلــع لوــصـحلاـب اهــيــبــكــترــمل تــحــمــس ،جراــخلاــب

.نوناقلا اذه هيلع صني امبسح تاكلتمم

 نهملاو تاسسؤملاو ةيلاملا تاسسؤملا : نوعضاخلا –
 امب ،ةيئاقولا ريبادتلا قيبطتب ةمزلملا ةددحـملا ةيلاملا ريغ
 اذه هـيـلـع صـنـي اـمــبــســح ةــهـبــشــلاـب راــطــخإلاــب ماــيــقــلا اــهــيــف
 طبضلا تاطلس نع ةرداصلا تاميلعتلاو ةمظنألاو نوناقلا

.فارشإلا وأ /و ةباقرلا وأ /و

 يوــنــعــم وأ يــعــيـــبـــط صـــخـــش لـــك : ةيلاملا ةسسؤملا –
 وأ ةــطــشــنألا نــم رــثــكأ وأ اــطاــشــن ةــيراــجت ضارــغأل سراــمــي
 : نوبز باسحل وأ مساب ةيتآلا تايلمعلا

 ،عاجرتسالل ةلباقلا ىرخألا عئادولاو لاومألا يقلت –1

،تايفلسلا وأ ضورقلا –2

 يلاــملا يراــجــيإلا ضرــقــلا ادـــع اــم ،يراــجــيإلا ضرــقـــلا –3
،ةيكالهتسا تاجتنمب قلعتملا

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

 لـــك : ةددحـــــملا ةــيــلاــملا رــيــغ نــهــملاو تاــســــسؤـــملا –
 يتلا كلت ريغ تاطاشن سرامي يونعم وأ يعيبط صخش
 ةرحلا نـــــــــهملا كلذ يف امب ،ةـــــــــيــــــــــلاملا تاسسؤملا اــــــــــهسرامت

 تاذ تالماعمب نوموقي امدنع نوماحـملا اميس ال ،ةمظنملا
 نوــــقــــثوــــملا اذــــكو ،مــــهــــيــــلـــكوــــم باــــســــحل ةــيــلاـــم صـــئاـــصـــــخ
 ءاربخو ةديازملاب عيبلا وظفاحمو نويئاضقلا نورضحـملاو
 ..........................)رييغت نودب( ............................ ةبساحـملا

............................)رييغت نودب(.................... : يباهرإ –

....................)رييغت نودب(.............. : ةيباهرإ ةمظنم –

....................)رييغت نودب(.................... : يباهرإ لعف –

 رــيــبادــتــلا عوــمـــجــم : رــطاــخـــملا ىلـــع مـــئاـــقـــلا جــهـــنـــلا –
 لاومألا ضييبت رطاــخــم دــيدــحت ىلإ فدـــهــت يتــلا تاءارــجإلاو
 لماشلا رامدـــلا ةــحــلـــسأ راــشــتـــنا لـــيوـــمتو باـــهرإلا لـــيوـــمتو
.اهنم ّدحلاو اهمهفو اهمييقتو

 راشتنا ليومت : لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت –
 وأ ةــيووــنلا ةـــحـــلـــسألا اــمـــيـــس الو ،لـــماـــشـــلا راـــمدـــلا ةـــحــــلـــسأ
 نع ةيجولويبلا وأ ةيجولويرتكبلا وأ ةينيسكتلا وأ ةيئايميكلا

 تارارقلاو )٤٠٠2( ٠٤51 رارقلا بجومب ةروظحـملا لاعفألا قيرط
 عنمب قلعتي اميف ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجمل ةقحاللا

.اهليومتو لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا فقوو عمقو

.................)رييغت نودب(............. : ةصصختملا ةئيهلا –

..............)رييغت نودب(............... : ةصتخملا تاطلسلا –

.............)رييغت نودب(............. : زجحلا وأ /و ديمجتلا –

 وأ يرئازج لك : ايسايس نوضّرعــملا صاـــخـــشألا –
 وأ رئازجلا يف سرامي وأ سرام ،نيعم وأ بختنم ،يبنجأ

 وأ ةيرادإ وأ ةيذيفنت وأ ةيعيرشت اًيلع فئاظو جراخلا يف
.ةيسايسلا بازحألا يف نيلوؤسملا رابك اذكو ،ةيئاضق

 تاـــمـــظــنملا نم ايساــيــس نوــــضّرـــعـــملا صاـــخـــــشألا –
 فئاظو اوسراـم وأ نوــسراــمــي نــيذـــلا صاـــخـــشألا : ةيلودلا

 .ةيلود ةمظنم حلاصل وأ ىدل ةمهم

 نويعيبطلا صاخشألا وأ صخشلا : يقيقحلا ديفتسملا –
 : فاطملا رخآ يف نيذلا

 وأ ،نوــبزــلا لــيــكو وأ ،نوــبزــلا نوــبــقارــي وأ نوزوــحي –1
،وأ/و ،ةايحلا ىلع نيمأتلا دوقع نم ديفتسملا

 دقعت وأ ةيلمع هحلاصل مــتــت يذـلا يــعــيــبــطــلا صــخــشـلا –2
.لمع ةقالع هحلاصل

 ،فاطملا رخآ يف ،نوسرامي نيذلا صاخشألا اضيأ لمشيو
.يونعملا صخشلا ىلع ةيلعف ةباقر

 يرجي يلام قــيــقــحت وــه : يزاوــملا يلاــملا قــيــقــحــتـــلا –
 وأ لاومألا ضييبت اياضق يف يئازجلا قيقحتلا عم يزاوتلاب

.لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرالا ليومت

 : ىلإ يزاوملا يلاملا قيقحتلا فدهي

 ةروـــطـــخ وأ/و ةــيـــمارـــجإلا تاـــكـــبـــشـــلا قاــــطــــن دــــيدــــــحت –أ
،ةميرجلا

 مــئارــجو ةــيــلــصألا مــئارــجلا تادــئاــع فــشــكو دــيدــحت –ب
 لاوـــمألا عاوــنأ لـــكو نيــيــباـــهرإلا لاوــمأو لاوـــمألا ضـــيـــيـــبـــت
.اهترداصم وأ اهزجح نكمملا تاكلتمملاو

 تاطلسلا : فارشإلا وأ /و ةباقرلاو طبضلا تاطلس –
 تاسسؤملا مازتلا نم دكأتلا نع ةلوؤسملاو ةددحـملا ةصتخملا
 تابلطتمب ةددحـملا ةيلاملا ريغ نهملاو تاسسؤملاو ةيلاملا
 ليومتو باهرالا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمو ةياقولا
.لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا

 رطاخم ميـيـقـتـل ةـيـنـطوـلا ةـنـجـلـلا : ةــيــنــطوــلا ةــنــجــلــلا –
 رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت
،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا لماشلا

.”................)رييغت نودب(................ : رئازجلا ةمكحم –

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا ممتـي : ٣ ةّداملا
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
5و ٤رركم 5و 3رركم 5و 2رركم 5و 1رركم 5 داومب ،هالعأ

 : يتأي امك ررحتو ،5 رركم
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 رــيــبادــتــلا ةــيــنــطوـــلا ةـــنـــجـــلــلا ذـــخـــتـــت : 1رركم 5 ةداملا“
 ضييبت رطاخم ةجلاعمو مهفو مييقتو ديدحتل ةبسانملا
 لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا
 اذه نييحت لصاوتو ،ةيرئازجلا ةيروهمجلا اهل ضرعتت يتلا
.”مييقتلا

 تاءارجإلا ذاختا نيعضاخلا ىلع نيّعتي : 2رركم 5 ةداملا“
 ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم مييقتو ديدحتل ةبسانملا
 نيضّرعملا لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا
 ريغ مهيف نمب نئابزلاب ةطبترملا رطاخملا كلذ يف امب ،اهل
 تامدخو تاجتنمبو ةيفارغجلا قطانملا وأ لودلاب ،نييدايتعالا

 عـيـمــج اوروصتــي نأ بجــيو .عــيزوــتــلا تاوــنــقو تاــيــلــمــعو
 رطخلا ىوتسم ديدحت لبق اهب ةطبترملا رطخلا رصانع
 قيبطتلا ةبجاولا ةمئالملا ريبادتلا عونو ىوتسمو لماشلا
.رطاخملا هذه ضيفختل

 مــجــحو ةــعــيــبــط عــم رــيــبادــتلا هذــه بـساــنــتـــت نأ بــجـــيو
.مهتطشنأ مجح عم كلذكو نيعضاخلا

 ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا تامييقتلا نوكت نأ بجي امك
 تاــطــلــســلا فرــصــت تـحت عــضوــتو ةــنــّـيــحــمو ةــقــثوــم ،هالــعأ
.”ةباقرلاو فارشإلا تائيهو ةصتخملا

 ةباقرلاو فارشإلا تاطلس ىلع نيّعتي : 3رركم 5 ةداملا“
 ىلع دمتعت ةيقيبطت ريبادتو جمارب عضو نيعضاخلا اذكو
 ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل رطاخملا ىلع مئاقلا جهنلا
 ىدم ةعباتمو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا
.اهذيفنتب مازتلالا

 : يتأي امب نيعضاخلل جهنلا اذه حمسيو

 ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم مهفو مييقتو ديدحت –
 ريبادتلا ذاختاو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا
،اهتدح نم فيفختلا اهنأش نم يتلا

 يتلا رطاخملا فيفختو رييستل ةززعم ريبادت ذاختا –
،ةيلاع اهنأ ىلع اهديدحت مت

.”ةضفخنملا رطاخملا ديدحت دنع ةطسبم تاءارجإ دامتعا –

 ريغ ةمظنم وأ ةيعمج يأ عضخت : ٤رركم 5 ةداملا“
 وأ اهحنم وأ اهمالتسا وأ لاومألا عمجب موقت حبرلل ةفداه

 ةئيه لبق نم ةبسانملا ةبقارملل اهطاشن نم ءزجك اهليوحت
.ةصتخملا ةباقرلا

 ىلإ فدهت يتلا دعاوقلا ةباقرلاو فارشإلا ةطلس عضت
 حبرلل ةفداهلا ريغ تامظنملا لاومأ مادختسا مدع نامض
 راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ضارغأل
.لماشلا رامدلا ةحلسأ

 : يتأي امـب ،اصوصخ ،ةطلسلا هذه فلكتو

 ىلع مئاق جهنم ىلع ةينبم ةيلمع ريبادتو جمارب عضو –
 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكم فدهب رطاخملا

،اهذيفنت ةبقارمو لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو

 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخمل مييقت ءارجإ –
 تايعمجلاب ةطبترملا لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو
،ماظتناب اهنييحت نم دكأتلاو ،حبرلل ةفداهلا ريغ تامظنملاو

 ةقلعتملا تايئاصحإلاو تاــناــيــبــلاو تاــموــلــعــملا عــمـج – 
.”حبرلل ةفداهلا ريغ تامظنملاو تايعمجلاب

 ريغ تامظنملا وأ تايعمجلا ىلع نيعتي : 5رركم 5 ةداملا“
 : ةيتآلا رذحلا فرصتلا دعاوق ذاختا حبرلل ةفداهلا

 ةــيــلاــم تادــعاسم وأ تاــعّرــبــت يأ لوــبــق نــع عاـــنـــتـــمالا –
،ةعورشم ريغ لامعأ نم ةيتأتم وأ ردصملا ةلوهجم

 ةـيــلاــم تادــعاــســم وأ تاــعّرــبــت يأ لوــبــق نــع عاــنــتــمالا –
 وأ نييعيبط صاخشأ نم ةيانج وأ  ةحنج نوناقلا اهربتعي
 لـخاد مـهـطروـت تبـث تاـمـيــظــنــت وأ تاــمــظــنــم وأ نييوــنــعــم
 مئارجلاب ةقالع اهل ةطشنأ يف ،هجراخ وأ ةيروهمجلا بارت
،ةيباهرإلا

 ةصخر نودب اًدقن ةيلام غلابم يأ لوبق نع عانتمالا –
 صوصنملا تاءارجإلل اقفو ،ةصتخملا ةطلسلا نم ةقبسم
.”لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

 ٠1و رركم ٠1و 8و رركم 7و 7 داوملا ممتتو لدعت : ٤ ةّداملا
 نم 5رركم ٠1و ٤رركم ٠1و 3رركم ٠1و 2رركم ٠1و 1رركم
 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠  مقر نوناقلا

 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6

 ،مهنئابز ةيوه نم دكأتلا نيعضاخلا ىلع بجي : 7 ةداملا“
 : دنع ،هصخي اميف لك

،لامعأ ةقالعب مايقلا –1

 نع ددحـــملا فــقــســلا ىدــعــتــت ةــيــضرع ةــلــماــعــمب ماــيــقــلا –2
 ةلماعملا اهيف ذفنت يتلا تالاحلا يف كلذ يف امب ،ميظنتلا قيرط
 نيب ةقالع دوجو اهيف ودبي يتلاو ،تارم ةدع وأ ةدحاو ةرم
،تايلمعلا هتاه

 ىدعتت ينورتكلإ عفد لكش يف ةيضرع ةلماعمب مايقلا –3
 ودبي تالماعم ةدعب وأ ،ميظنتلا قيرط نع ددحـملا فقسلا
 ،فقسلا اذه اهعومجم ىدعتي ةطبارتم اهنأ

 ليومت وأ باهرإ ليومت وأ لاومأ ضييبت ةهبش دوجو –٤
 فقسلا نع ةلصفنم ةفصب ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا
،ميظنتلا قيرط نع ددحـملا
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 ةطبترملا تايطعملا ةقد وأ ةحص لوح كش دوجو –5
.اقباس اهيلع اولصحت يتلا نوبزلا ةفرعمب

 وأ امئاد ناك ءاوس ،نوبزلا ةفرعم نيعضاخلا ىلع نيعتي
 نم ققحتلاو ،ايونعم وأ ايعيبط اصخش ناك وأ ايضرع
 رداصم نم تامولعم وأ تايطعم وأ قئاثو ةطساوب هتيوه
.ةلقتسمو ةقوثوم

 ةيلمعب مايقلاو ةيوهلاب ةقلعتملا تامولعملا نييحت بجي
 اهيلع أرطي ةرم لك يفو ةنس لك تامولعملا هذه نم ققحتلا

 5و ٤ نيتطملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف اذكو ،رييغت
.ىلوألا ةرقفلا نم

 ءالكولا نأ نم ،اضيأ ،اوققحتي نأ نيعضاخلا ىلع نيعتي
 تاطلسلاب مايقلل نوضوفم ريغلا باسحل لمعي صخش لكو
.اهنم دكأتلاو صاخشألا ءالؤه ةيوه ديدحتو مهل ةلوخملا

 يقيقحلا ديفــتــســملا دــيدــحت نيــعــضاــخلا ىلــع نيعــتــي اــمــك
 دانتسالاب هتيوه ىلع فرعتلا لجأ نم ةلوقعم تاءارجإ ذاختاو
 اهيلع لوصحلا متي ةلصلا تاذ تايطعملا وأ تامولعملا ىلإ

 ةيوه نم ادكأتم عضاخلا لعجت ةقيرطب ةقوثوم رداصم نم
.يقيقحلا ديفتسملا

 ةعيبطلاو لامعألا ةقالع عوضوم مهف نيعضاخلا ىلع نيعتيو
 تاذ تامولعملا ىلع لوصحلا ،ءاضتقالا دنعو ،اهل ةررقملا
.” ةلصلا

 مهيدل رفوتت نأ نيعضاخلا ىلع نيعتي : رركم 7 ةداملا“
 اذإ ام ديدحت نم مهنكمت رطاخملا رييستل ةبسانم ةموظنم
 يلعفلا ديفتسملا وأ ،يلاحلا نوبزلا وأ ،لمتحـملا نوبزلا ناك

 ةلوقعملا تاءارجإلا عيمج ذاختاو ،ايسايس اضرعم اصخش
 ةبقارم نامض ىلع صرحلاو ،لاومألا لصأ ديدحت نم نكمت يتلا

.لامعألا ةقالعل ةرمتسمو ةددشم

 نم نذإلا ىلع لوصحلا نيعضاخلا ىلع نيّعتي ،كلذ عمو
 ةقالع يف لوخدلا لبق يونعملا صخشلل رارقلا ذاختا ةئيه
.”هعم لامعأ ةقالع رارمتسا وأ لامعألا

 يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا ىدل ثدحي : 8 ةّداملا“
 ةيونعملا صاخشألا نم نييلعفلا نيديفتسملل يمومع لجس

.يرئازجلا نوناقلل ةعضاخلا

.”ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 تايحالص اهل يتلا تاطلسلا ىلوتت : رركم ٠1 ةداملا“
 نوعضاخلا اَهُعَبْتَي يتلا ةباقرلا وأ/و فارشإلا وأ/و طبضلا

 يف ،نيعضاخلا فرط نم اهمارتحا ةبقارمو تاميظنت نس
 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمو ةياقولا لاجم

 نيعضاخلا ةدعاسمو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو
 نوـناـقـلا اذــه يف اــهـيـلــع صوـصـنــملا تاــبــجاوــلا مارــتــحا ىلــع
.ةلصلا تاذ ةيقيبطتلا تاميلعتلاو ةمظنألاو

 ،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
.”ميظنتلا قيرط نع

 ةياقولا راطإ يف ،نيعضاخلا ىلع نيعتي : 1رركم ٠1 ةداملا“
 ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
 ،ةيلخادلا ةباقرلا نمضت جمارب ذيفنتو عضو ،لماشلا رامدلا

 ةيمهأو ،اــهــيــلــع ةــبــترــتملا رــطاــخملا راــبــتــعالا نيعــب ذــخأتو
.مهيمدختسمل رمتسملا نيوكتلاو ،يراجتلا طاشنلا

 قيرط نع ةداـملا هذــه قــيـبــطــت تاــيــفـــيـــكو طورـــش ددـــحت
.”ميظنتلا

 يف اهيلع صوصنملا تاطلسلا ىلوتت : 2رركم ٠1 ةداملا“
 ضييبت ةحفاكمو ةياقولا راطإ يف ،هالعأ رركم ٠1 ةداملا
 رامدـــلا ةــحــلــسأ راـــشـــتــنا لـــيوـــمتو باـــهرإلا لـــيوـــمتو لاوــمألا
 : لماشلا

 جهنلا ىلع ةّينبملا ةيلمعلا ريبادتلاو جماربلا عضو )أ
 لــيوــمتو لاوــمألا ضــيــيــبــت ةــحــفاــكــمل رــطاــخــملا ىلــع مــئاــقــلا
 .اهذيفنت ةبقارمو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ ليومتو باهرإلا

 ،صوصخلا هجو ىلع ،ريبادتلاو جماربلا هذه لمشت نأ بجيو
 : يتأي ام

 يف امب ،ةهوبشملا تالماعملاو تايلمعلا فشكل ماظن –
 نيفلكملا اهيفظومو اهيريدم نيب نم نيلوؤسملا ديدحت كلذ
،راطخإلا مازتلاب ءافولاب

 ماــظــنــلا ةــعاــجــن نــم دــكأــتــلل ةــيــلــخادــلا قــيــقدــتــلا دــعاوــق –
،هب لومعملا

 صوصنملا تابجاولل نيعضاخلا مارتحا ىدم ةبقارم )ب
 ةباقرلا اهيف امب ،ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلا اذه يف اهيلع

 ةــباــقرــلا تاــطاــشــن ىدــمو ةرــيــتو ددــحتو .ناـــكــملا نيــع يف
 : ساسأ ىلع ،فارشإلاو

 لــيوــمتو باــهرإلا لــيوــمتو لاوــمألا ضــيــيــبــت رــطاــخــم –
 ةباقرلا تايلمعو تاسايسو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا

 املثم ،نيعضاخلا ةعومجمل وأ عضاخلل ةيلخادلا تاءارجإلاو
 مت يتلا رطاخملل يصيخشت مييقت راطإ يف اهديدحت مت

،ةباقرلا ةطلس فرط نم اهؤارجإ

 راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم –
 تاــعوــمــجملاو نيعضاخلا صئاصخو لــماشلا راــمدـــلا ةـــحـــلسأ
 ةيّرسلا ةجردو نيعضاخلا ددعو عونت اهنم اميس ال ،ةيلاملا
،رطاخملا ىلع ةمئاقلا ةبراقملا بجومب مهل ةحونمملا
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 ملعتو ،ةبسانم تاءازج وأ/و ةيبيدأت تاءارجإ ذاختا )ج
،اهب ةصصختملا ةئيهلا

 تاــموــلــعملا لداــبــتو ةصتــخملا تاطلسلا عـــم نواـــعـــتـــلا )د
،تاعباتملا وأ تاقيقحتلا يف اهتدعاسم ميدقتو اهعم

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

 تامولعم يأب ريخأت نود ةصصختملا ةئيهلا غيلبت )و
 ةقالع اهل نوكت نأ نكمي ةهوبشم عئاقو وأ تايلمعب قلعتت
 ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبتب
 يتلا ةهبشلاب راطخإلا بجاو مارتحا مدع وأ ،لماشلا رامدلا

،فارشإلاو ةباقرلا راطإ يف مهملع ىلإ تلصو

 طوطخلا اـهــصاــصــتــخال ةــعــضاــخلا تاــئــيــهــلا ىلإ ميدــقــت )ز
 ىلإ يمرت يتلا تاهيجوتلا نم رخآ عون يأ وأ ةيهيجوتلا

 هصوصنو نوناقلا اذه نع ةمجانلا تامازتلالا ىدم حيضوت
،ةيقيبطتلا

 تاءارجإلاو ةذختملا ريبادتلاب قلعتت تايئاصحإ كسم )ح
،نوناقلا اذه قيبطت راطإ يف ةطّلسملا تاءازجلاو ةيبيدأتلا

 ةيبنجألا اهتاريظن عم تامولعملا لدابتو نواعتلا )ط
 ذخألا عم ،ةباقرلا لاجم يف ةقبطملا ةيلودلا ريياعملل اقبط
 لاجم يف صوصخلابو ،هاندأ 72 ةداملا ماكحأ رابتعالا نيعب
 ةبسانملا تامولعملا وأ ةباقرلاب ةقلعتملا تامولعملا لدابت

 ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولا فدهب ،لاجملا اذه يف
،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا

 لاثتمالا يف نيعضاخلا ةدعاسمل ةيهيجوت ئدابم رادصإ )ي
.”نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا تامازتلالل

 لك ،ةيلاتلا تائيهلاو تاطلسلا ىلوتت : 3رركم ٠1 ةداملا“
 : نوناقلا اذه يف ةدراولا ةباقرلاو فارشإلا ماهم ،اهصخي اميف

 تاسسؤملاو كونبلل ةـبــســنــلاب : ةــيــفرــصملا ةــنــجــلــلا –
 ةيلاملا تاسسؤملاو رئازجلا ديربل ةيلاملا حلاصملاو ةيلاملا
،فرصلا ناوعأو فرصلا بتاكمو ىرخألا ةهباشملا

 : اــهــتــبــقارــمو ةــصروــبــلا تاــيــلــمــع مــيــظــنــت ةــنــجل –
 تاباسحلا يكساملو ةصروبلا ةيلمع يف ءاطسولل ةبسنلاب
 ميقلا يف يعاــمجلا فــيــظوــتلا تاــئــيــهو ،تادــنــســلا يظــفاــح
 رــئازجلا( يزــكرملا نمتؤملاو ،رــئازجلا ةصروــبو ،ةـــلوـــقـــنملا
 تاصنم يرّيسمو ،رامثتسالا لامسأر تاكرشو )ةيوستلل
،يكراشتلا ليومتلا

 ةبسنلاب : تانيمأتلا ىلع ةباقرلاب ةفلكملا ةطلسلا –
،ميصختلا تاسسؤمو ةرسامسلاو نيمأتـلا تاكرشل

  :يعاـمــتــجالا ناـــمــضــلاو لــيــغــشــتــلاو  لــمــعــلا ةرازو –
،تايدضاعتلل ةبسنلاب

 باعلألاو تاناهرلل ةبسنلاب : ةضايرلاو بابشلا ةرازو –
،تاهونيزاكلاو

 ةـبسنلاب : نيــماــحــــملا تاــمــظــنــمل يــنــطوــلا داــحتالا –
،نيماحـمـلل

 ،نيقثوملل ةبسنلاب : نيقثوملل ةينطولا ةفرغلا –

 ةبسنلاب : نييئاضقلا نيرضحـملل ةينطولا ةفرغلا –
،نييئاضقلا نيرضحـمـلل

 ةبسنلاب : ةديازملاب عيبلا يظفاحـمل ةينطولا ةفرغلا –
،ةديازملاب عيبلا يظفاـحـمل

 ءارــبــخل ةــبــســنــلاـب : ةــبــساــحــــمــلل يــنــطوــلا ســلــجــملا –
،ةبساحـملا

 ةبسنلاب : تاباسحلا يظــفاــحــــمل ةــيــنــطوــلا ةــفرــغــلا –
،تاباسحلا يظفاـحـمل

 ءالــكوــلــل ةــبــســنــلاــب : كراــمــجــلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا –
،نييكرمجلا

 ناوعألل ةبسنلاب : ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو –
،نييراقعلا

 راجحألا راجتل ةبسنلاب : بئارضلل ةماعلا ةيريدملا –
،ةنيمثلا نداعملاو ةميركلا

 ءايشألا راجـتـل ةــبــســنــلاـب : نوــنــفــلاو ةــفاــقــثــلا ةرازو –
،ةينفلا فحتلاو ةنيمثلا

،ةيمومعلا ةنيزخلل ةبسنلاب : ةيلاملا ةرازو –

 تايعمجلل ةــبــســنــلاب : ةــيــلــخادــلاــب ةــفــلــكــملا ةرازوــلا –
،حبرلل ةفداهلا ريغ تامظنملاو

 نيعضاخلا صاخشألل ةبسنلاب : ةصصختملا ةئيهلا –
 بجومب ةددحم ةباقرو فارشإ ةئيه مهيدل دجوت ال نيذلا
.”نوناقلا

 هاجت ةظقيلا بجاوب نوعضاخلا مزلي : ٤رركم ٠1 ةداملا“
 : يتأي اميف اميس ال ،لامعألا ةقالع

 ةقالع ةدم ةليط ةزجنملا تايلمعلل ةقيقدلا ةبقارملا –
 تامولعملا عم اهماجسناو اهتقباطم نم دكأتلل اهّلك لامعألا
 ةــيراــجــتــلا تاــطاــشــنــلاو نــئاــبزــلا لوــح اهــنوزوــحــي يــتــلا

 ،ءاضتقالا دنع ،نمضتي يذلا ،نئاــبزــلــل رــطــخلا صــيــخــشــتو
،لاومألا ردصم

 لصحتملا تامولعملاو تايطعملاو قئاثولا نأ نم دكأتلا –
 ةـنـّيـحـم ىـقـبـت ،ةـظـقـيـلا تاــمازــتــلا ةسرامم راــطإ يف اــهــيــلــع
 ،ةرــفوــتملا رــصاــنــعــلا ةــبــقارــم كلذ بلــطــتــيو ،ةــبــساــنــمو
 رطاخم اولكشي نأ نكمي نيذلا نئابزلا تائف صوصخلابو
.ةيلاع
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 تالجسلاو قئاثولا لكب ظافتحالا نيعضاخلا ىلع نيعتي
 ىوـتسملا ىلع تمت يتـلا تاـيـلــمــعــلاــب ةــقــلــعــتملا ةــيرورضلا
 ءادتبا ،لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ ةدمل ،يلودلاو ينطولا

.”ةيلمعلا ءاهتنا خيرات نم

 صخي اـمــيــف ،نيــعــضاــخلا ىلــع نيـعــتــي : 5رركم ٠1 ةداملا“
 ةلثامملا تاقالعلا وأ ةيبنجألا ةلِسارملا ةيفرصملا تاقالعلا
 : ىرخألا

 نوميقي يتلا تاسسؤملا ةيوه نم ققحتلاو فرعتلا –
 ةعيبط نع تامولعم عمجو ،ةلِسارم ةيفرصم تاقالع اهعم
،اهتطشنأ

 يبنجألا لسارملا اهعضو يتلا ةباقرلا طباوض مييقت –
 راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل

،لماشلا رامدلا ةحلسأ

 ،هل نوعضخي يذلا ةباقرلا ماظن ةيلاعفو ةعمس مييقت –
،روهمجلل ةحاتملا تامولعملا ساسأ ىلع

 يونعملا صخشلا رييست ةزهجأ نم نذإلا ىلع لوصحلا –
 تامازتلا ديدحتو ،يبنجألا لسارملا عم ةقالع يف لوخدلا لبق
،ايباتك نيفرطلا

 ةقالع يف رارمتسالا وأ ةقالع يف لوخدلا نع عانتمالا –
 يف لوخدلا وأ يروص يبنجأ كنب عم ةلِسارم ةيفرصم
 ةــيروصلا فراصمــلــل حــمست ةــيــبــنــجأ تاسسؤم عــم ةــقالــع
،اهتاباسح مادختساب

 ةــقالــعــب ظاــفــتــحالا وأ ةــقالــع يف لوــخدــلا نــع عاــنــتــمالا –
 سرامت ةكرش وأ ةينامتئا ةسسؤم عم ةلِسارم ةيفرصم
 يدام دوجو اهيف دجوي ال ةلود يف اهؤاشنإ مت ةلداعم ةطشنأ
 مل اذإ ،رييستلاو ةرادإلا ةطشنأ ةسراممب حمسي ةسسؤملا هذهل
.”ةمظنم ةعومجم وأ ةسسؤمب ةقحلم نكت

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقلا ممتي : 5 ةّداملا
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
 ،9رركم ٠1و 8رركم ٠1و 7رركم ٠1و 6رركم ٠1 داومب ،هالعأ

 : يتأي امك ررحتو

 : نيعضاخلا ىلع نيعتي : 6رركم ٠1 ةداملا“

 باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم مييقتو ديدحت –
 نع مجنت دق يتلا لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو
 يف امب ،ةديدج ةيراجت تاسراممو ةديدج تاجتنم ريوطت
 وأ ةديدج تاينقت مادختسا وأ ،ةديدجلا عيزوتلا تايلآ كلذ
 ةدوجوم تاجتنم وأ ةديدج تاجتنمب قلعتي اميف ةروطم
.اًقبسم

 وأ ةديدج تاجتنم قالطإ لبق مييقتلا اذه ءارجإ بجي
 ةديدجلا تاينقتلا مادختسا لبق وأ ةديدج ةيراجت تاسرامم

.ةروطتملا وأ

 فيفختلاو رطاخملا هذه ةرادإل ةبسانملا ريبادتلا ذاختا –
 ضييبت نم ةياقولل ةيفاكو ةصاخ تابيترت ذاختاو اهنم
 ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا

 لماعتم عم تايلمع نوذفني وأ لامعأ تاقالع نوميقي امدنع
.”ةيوهلا ديدحت ةيغب اًيلعف دوجوم ريغ

 ةدمل ،ظافتحالا نيعضاخلا ىلع نيعتي : 7رركم ٠1 ةداملا“
 ،ةلماعملا ذيفنت خيرات نم ،لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ
 رــتاــفدــبو تالــجسلاــب ،باسحلا قالــغإ وأ ةــيــلود وأ ةــيــلــحـــم
 ىلع مهيدل ةظوفحـملا تادنتسملا نم اهريغو ةبساحـملا

 : لجأ نم ،ةينورتكلإ وأ ةيدام طئاسو

 ةفلتخملا لحارملا عبتت تاجايتحا ةفرعمل اهيلإ عوجرلا –
 نم تمت وأ اهب تماق يتلا ةيلاملا تايلمعلا وأ تالماعملل

،اهتحص نم دكأتلا وأ نيكراشملا عيمج ىلع فرعتلاو ،اهلالخ

 راطإ يف ،رمألا مزل اذإ ،ةلدألا ميدقتل تايلمعلا ءانب ةداعإ –
.”يمارجإلا طاشنلاب ةقلعتملا ةيئاضقلا تاعباتملا

 : نيعضاخلا ىلع نيعتي : 8رركم ٠1 ةداملا“

 جراخلا يف عورفلا وأ ةعباتلا تاكرشلا نأ ىلع صرحلا –
 ذيفنت ىلع لمعتو ىنبتت ةيبلغألا ةصح اهيف كلتمت يتلا

 هب حمست ام ردقب ،نوناقلا اذه ماكحأ عم قفاوتت ريبادت
 امدنع ةيباقرلا تاطلسلا غالبإو ،ةيلحـملا حئاوللاو نيناوقلا

 هذه قيبطتب حمست ال اهيف لمعت يتلا نادلبلا ةمظنأ نوكت
،ريبادتلا

 يتلا عورفلا وأ ةعباتلا تاكرشلا نأ نم اًضيأ دكأتلا –
 قبطت جراخلا يف ةدوجوملاو لاملا سأر ةيبلغأ اهيف كلتمت
.”تامولعملا لدابت تاءارجإو تاسايس

 23و 13 داوملا ماكحأ نع رظنلا ضغب : 9رركم ٠1 ةداملا“
 اذه ماكحأب نيعضاخلا دحأ لخأ اذإ ،نوناقلا اذه نم ٤3و 33و
 ،رمأل نعذي مل وأ ،هقيبطتل ةذختملا صوصنلاب وأ/و نوناقلا
 فارشإلا ةــئيــه نــكــمــي ،رـــيذـــحـــتـــلا ناـــبسحلا يف ذـــخأي مـــل وأ

 وأ /و نيــعــضاــخلا قــح يف يــضــقــت نأ ةــصــتــخــملا ةــباــقرــلاو
 : ةيتآلا تابوقعلا ىدحإب مهناوعأ وأ /و مهيرّيسم

،راذنإلا –

،خيبوتلا –

 عاونأ نم اهريغو تايلمعلا ضعب ةسرامم نم عنملا –
،طاشنلا ةسرامم نم ىرخألا دحلا
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،رثكأ وأ نوع وأ /و رّيسمل تقؤملا فيقوتلا –

،صاخشألا ءالؤه نم رثكأ وأ صخش ماهم ءاهنإ –

.دامتعالا بحس –

 صوصن فارشإلاو ةباقرلا تائيه ىدل ناك اذإ هنأ ريغ
 هذه نإف ،ّدشأ تابوقع عّقوت ةصاخ ةيميظنتو ةيعيرشت
.”قيبطتلا ةبجاولا يه ةريخألا

 51و رركم 51و ٤1و 21و 11 داوملا ممتتو لدعت : ٦ ةّداملا
 يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقلا نم 71و 61و 1رركم
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ

 نم نوضّوـفـملا رــئازــجلا كـنـب وــشــتــفــم لــسرــي : 11ةداملا“
 ىدل ناكملا نيع يف ةبقارملا راطإ يف ،ةيفرصملا ةنجللا لبق
 ىدـل اـهـتاـمـهاسمو اــهــعورــفو ةــيــلاملا تاسسؤملاو كوــنــبــلا
 قئاثولا ةبقارم راطإ يف وأ رئازجلا ديربل ةيلاملا حلاصملا

 ةصصختملا ةئيهلا ىلإ ايّرس اريرقت ،ةيلاجعتسا ةفصب
 ةيلمع ،ةبقارملاو قيقدتلا ةيلمع ةبسانمب ،مهفاشتكا درجمب
.”هالعأ ٠1 ةداملا يف ةروكذملا تازيمملا يستكت

 ءارجإ اهصخي اميف ةيفرصملا ةنجللا رشابت : 21 ةداملا “
 ةسسؤملا وأ كنبلا دض نوناقلل اقبط تاءازج ذاختا وأ ايبيدأت
 بتاكمو رئازجلا ديربل ةيلاملا حلاصملا كلذ يف امب ،ةيلاملا

 ةــيــلــخادــلا اــهــتاءارــجإ يف ازــجــع تبــثــت يتــلا فرصلا ناوـــعأو
 ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب ةصاخلا
 يرــحــتــلا اهنكميو .اهتحفاكمو لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا

 ةبلاطملاو ،هالعأ ٠1 ةداملا يف روكذــملا رــيرقــتــلا دوــجو نــع
.هيلع عالطالاب

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

 قئاثولاب ظافتحالا نيعضاخلا ىلع نيعتي : ٤1 ةداملا“
 : ةصتخملا تاطلسلا لوانتم يف اهلعجو اهركذ يتآلا

 ةظقيلا تاءارجإ راطإ يف اهيلع لصحتملا قئاثولا –1
 دعب ،لقألا ىلع ،تاونس )5( سمخ ةرتف لالخ نوبزلا هاجت
 ةيلمعلا خيرات وأ ،لامعألا ةقالع فقو وأ تاباسحلا قلغ
،ةيضرعلا

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

 .................... ةصصختملا ةئيهلا ىلوتت : رركم 51 ةداملا“
 ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ )ىتح رييغت نودب(
 .”لماشلا رامدلا

 .................ةصصختملا ةئيهلا نواعتت : 1رركم 51 ةداملا“
 ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ )ىتح رييغت نودب(
.لماشلا رامدلا

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

 ............................... ةصصختملا ةئيهلا مّلست : 61 ةداملا“
 ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ )ىتح رييغت نودب(
 .”لماشلا رامدلا

 ............................... ةصصختملا ةئيهلا نكمي : 71 ةداملا“
 راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ )ىتح رييغت نودب(
 لصوب راعشإلا ىلع ءارجإلا اذه لجسيو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ
 .”ةهبشلاب راطخإلا

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقـلا ممتي : ٧ ةّداملا
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
 : يتأي امك ررحت رركم 71 ةدامب ،هالعأ

 نيعتي ،لاـجـعـتـسالا تالاـح ءاــنــثــتــساــب : رركم 71 ةداملا“
 يف اـهـبـلـطـت يتـلا تاـموـلـعملاـب ةصصخــتملا ةــئيــهــلا ةاــفاوــم
 )٠3( نيثالث لاجآلا هذه زواجتت ّالأ ىلع ،اهددحت يتلا لاجآلا

.”اموي

 ٠2و 2رركم 81و رركم 81 داوملا ممتتو لدعت : ٨ ةّداملا
 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا نم
 امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا

 : يتأي

 ....................... ةيروهمجلا ليكو ىقلتي : رركم 81 ةداملا“
 وأ ةيباهرإ ةمظنم وأ يباهرإل ةهجوم )ىتح رييغت نودب(
 ةلص تاذو ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتل ةهجوم
.نوناقلا اذهل اقفو ةررقملا مئارجلاب

.....................)رييغت نودب(...................... : ةيناثلا ةرقفلا

 صخش وأ )ىتح رييغت نودب(...... ديمجتلا بلط ناك اذإ
 رمأي ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا لومي وأ باهرإلا لومي
.”................)رييغت نودب يقابلا(................ ةمكحـملا سيئر

 ،ةينلا نسح ريغلا قوقح ةاعارم عم : 2رركم 81 ةداملا“
 تاـــعوــــمــــجملاو صاــــخشألا لاوــــمأ ،اّروــــف زــــجحت وأ/و دــــمجت
 تابوقعلا ةنجلل ةدحوملا ةمئاقلا يف ةلجسملا تانايكلاو
 لاومأ اذكو )9991( 7621 نمألا سلجم رارق بجومب ةثدحـملا

 ةمئاقب مهؤامسأ ةدراولا تانايكلاو صاخشألا تاكلتممو
 ةحلسأ راشتنا ليومتب ةطبترملا ةفدهتسملا ةيلاملا تابوقعلا
 .لماشلا رامدلا

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

 نوــناــق نــم 23 ةداـــملا ماـــكـــحأب لالـــخالا نود : ٠2 ةداملا“
 ةئيهلا غالـبإ نيــعــضاــخلا ىلـع نيعتـي ،ةـيــئازــجلا تاءارــجإلا
 ربتعت لاومأب قلعتت اهنأب هبتشي ةيلمع لكب ةصصختملا
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 ضيـيـبـتـب ةـطـبـترـم وأ ةـيـلصأ ةـمـيرـج نـم اـهـيــلــع الصحــتــم
 راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومتب ةقالع اهل وأ/و لاومألا
،لماشلا رامدلا ةحلسأ

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

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقـلا ممتي : ٩ ةّداملا
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
 : يتأي امك ررحت رركم ٠2 ةدامب ،هالعأ

 نوؤشلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت : رركم ٠2 ةداملا“
 ،ةفدهتسملا ةيلودلا تاـبوقـعلا ةـعـباـتـمل ةــنــجل ،ةـــيـــجراـــخلا

 تحت ةذختملا يلودلا نمألا سلجم تارارق ةعباتمب فلكت
 ةمجانلا مئاوقلاو ،ةدحتملا ممألا قاثيم نم )7( عباسلا دنبلا

.اهقيبطت نع

 ةئيهلا ةفدهتسملا ةيلودلا تابوقعلا ةعباتم ةنجل غّلبتو
 ناجل فلتخم فرط نم ةعوضوملا مئاوقلاب ةصصختملا
 عباتلا نمألا سلجم تارارق بجومب ةثدحتسملا تابوقعلا

.اهيلع أرطت يتلا تاليدعتلاو ،ةدحتملا ممألا ةمظنمل

 ةيلودلا تابوقعلا ةعباتم ةنجل ريسو ميظنتو ةليكشت ددحت
.”ميظنتلا قيرط نع ةفدهتسملا

 92و 52و ٤2و 32و 22و 12 داوملا ممتتو لدعت : ٠١ ةّداملا
 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقلا نم ٠3و
 ررحتو ،هالعأ روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1
 : يتأي امك

 ..................... ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا لسرت : 12 ةداملا“
 رامدلا ةحلسأ ليومت وأ باهرإلا ليومت )ىتح رييغت نودب(
.لماشلا

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

 ةصصختملا ةئيهلا ةافاوم نيعضاخلا ىلع بجي : 22 ةداملا“
 لاــجآلا يف ،ةــباــقرــلاو فارشإلا تاــهـــجو ةصتـــخملا تاـــطـــلسلاو
 ةسراممل ةيرورضلا تامولعملاو قئاثولا لكب ،اهددحت يتلا

.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا اهماهم

 ّرــســلاـب وأ يــنـــهــملا ّرـسلاـب دادــتــعالا نيــعــضاــخلا نــكـــمـــي ال
 ةصتخملا تاطلسلاو ةصصختملا ةئيهلا ةهجاوم يف يكنبلا

.”ةباقرلاو فارشإلا تاهجو

 ىوعد وأ ةيئازج ةعباتم ةيأ ذاختا نكمي ال : 32 ةداملا“
 نيعضاخلا دض ينهملا وأ يكنبلا ّرسلا كاهتنا لجأ نم ةيندم
 ةهبشلاب راطخإلل نيعضاخلا نيرومأملا وأ نيّريسملا وأ
 تاراطخإلاب اوماق وأ تامولعملا ،ةين نسحب اولسرأ نيذلا

 ىتح ةصصختملا ةئيهلل نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
 وأ يلصألا يمارجإلا طاشنلا ةيهامب ملع ىلع اونوكي مل ولو
 ثدحي مل ةهبشلاب راطخإلا لحم يمارجإلا طاشنلا ناك اذإ
 .”ايلعف

 نيرومأملا وأ مهيّريسم وأ نيعضاخلا ىلع عنمي : ٤2 ةداملا“
 اهب ةقلعتم تامولعم وأ ةهبشلاب راطخإ دوجو نع فشكلا

 ماكحألا هذه فدهت الو .ةصصختملا ةئيهلا ىلإ اهلاسرإ مت
 نـــع ةرداصلا تاـــموـــلــــعملا ،فرصتـلا تحت عضوــــلا عــــنــــم ىلإ
 امدنع ،تايلمعلاو تاباسحلاو نئابزلاب ةقلعتملاو عورفلا

 ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكم ضارغأل ةيرورض نوكت
 تايلمعلو لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا
.قيقدتلاو ةقباطملا

 نوعضاخلا نويوـنـعــملاو نوــيــعــيــبــطلا صاــخــشألا ىــفـــعـــي
 ةيلوؤسم ةيأ نم ،ةين نسحب اوفرصت نيذلا ةهبشلاب راطخإلل
.ةيئازج وأ ةيندم وأ ةيرادإ

 دؤت مل ول ىتح امئاق ةيلوؤسملا نم ءافعإلا اذه ىقبيو
 ّالأب تارارقب تاعباتملا تهتنا وأ ةجيتن ةيأ ىلإ تاقيقحتلا

.”ةءاربلا وأ حيرستلا وأ ةعباتملل هجو

 تائيه علطت نأ ةصصختملا ةئيهلا نكمي : 52 ةداملا“
 يتلا تامولعملا ىلع ،ةلثامم ماهم سرامت يتلا ىرخألا لودلا

 ىلإ فدـهـت اـهـنأ ودـبـي يـتـلا تاـيـلـمـعـلا لوــح اــهــيدــل رــفوــتــت
 ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ لاومألا ضييبت
 ةاعارم عم ،اهب ةطبترملا ةيلصألا مئارجلاب وأ لماشلا رامدلا
 ريغ ضارغأل تامولعملا هذه لامعتسا مدعو لثملاب ةلماعملا

.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا كلت

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

..................................... يئاضقلا نواعتلا متي : 92 ةداملا“
 ليومت وأ باهرإلا ليومت وأ لاومألا ضييبت )ىتح رييغت نودب(
.لثملاب ةلماعملا ةاعارم عم ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا

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

 ............... يئاضقلا نواعتلا نمضتي نأ نكمي : ٠3 ةداملا“
 ةحلسأ راشتنا ليومت وأ باهرإلا ليومت )ىتح رييغت نودب(
 ،لماشلا رامدلا

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

 يذ 72 يف خرؤملا 1٠–5٠ مقر نوناقلا ممتي : ١١ ةّداملا
 روكذملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةجحلا
 ٤3و 2رركم ٤3و 1رركم ٤3و رركم ٤3و رركم ٠3 داومب ،هالعأ

 7ررــكــم ٤3و 6ررــكـــم ٤3و 5ررـــكـــم ٤3و ٤ررـــكـــم ٤3و 3ررـــكـــم
 : يتأي امك ررحتو ،9رركم ٤3و 8رركم ٤3و
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 ةيرئازجلا ةيئاضقلا تاهجلا صتخت : رركم ٠3 ةداملا“
 : باهرإلا ليومت لاعفأ يف رظنلاب

 يباهرإلا لعفلا بكترا ولو ىتح رئازجلا يف ةبكترملا –
،جراخلا يف ةيباهرإلا ةمظنملا وأ يباهرإلا دجو وأ جراخلاب

 امدنع يبنجأ وأ يرئازج فرط نم جراخلا يف ةبكترملا –
 وأ ،رئازجلا يف ليومتلا هل هجوملا يباهرإلا لعفلا بكتري
 ليومتلا امهل هجوملا ةيباهرإلا ةمظنملا وأ يباهرإلا ناك
،رئازجلا يف نيدجاوتم

 لـيوـمـتـلا هــل هــجوملا يباــهرإلا لــعــفــلا فدــهــتسي اــمدــنــع –
 ةيسنج نم ةيحضلا تناك وأ جراخلا يف رئازجلا حلاصم
.ةيرئازج

 ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا صاصتخالا دعاوق قبطتو
.”لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت لاعفأ ىلع

 78 ةداملا يف ةررقملا ةبوقعلاب بقاعي : رركم ٤3 ةداملا“
 وأ ؤطاوت وأ ةكراشم لك ىلع ،تابوقعلا نوناق نم ٤رركم
 ءادسإ وأ ليهست وأ ضيرحت وأ ةدعاسم وأ ةلواحم وأ رمآت
 3 ةداــملا يف اهـــيـــلع صوـــصــنـــملا لاـــعـــفألا باـــكـــترال ةروـــشـــم
.”هالعأ

 ىلإ جد ٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغب بقاعي : 1رركم ٤3 ةداملا“
 اهيلع صوصنملا ماكحألا مرتحي مل عضاخ لك ،جد٠٠٠.٠57

 : يتأي امب ةقلعتملاو ،نوناقلا اذه يف

،يونعملا صخشلا نم يقيقحلا ديفتسملا ديدحت –

 اهيلع صوصنملا قئاثولاو تالجسلاب ظافتحالا مدع –
.نوناقلا اذه يف

 ناك اذإ ،جد ٠٠٠.٠57.3 ىلإ جد ٠٠٠.٠57 نم ةمارغلا عفرتو
.”ايونعم اصخش عضاخلا

 ىلإ جد ٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغب بقاعي : 2رركم ٤3 ةداملا“
 تاقيقحتلا ريس ةلقرع نوبكتري نيذلا نوعضاخلا جد ٠٠٠.٠٠5
.”نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةيلاملا

 رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت ىلع بقاعي : 3رركم ٤3 ةداملا“
.”تابوقعلا نوناق ماكحأل اقفو لماشلا

 ةررقملا ىرخألا تابوقعلاب ساسملا نود : ٤رركم ٤3 ةداملا“
 ةميرج بكتري يذلا يونعملا صخشلا بقاعي ،نوناقلل اقفو
 ةميرج وأ ،هالعأ 3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا باهرإلا ليومت
 يف ةررقملا تابوقعلاب ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت

.”تابوقعلا نوناق نم رركم 81 ةداملا

.”ةبوقعلا فعاضت دوعلا ةلاح يف : 5رركم ٤3 ةداملا“

 امكح ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ردصت : 6رركم ٤3 ةداملا“
 تناك اذإ ،ةنادإلاب مكح بايغ ةلاح يف ىتح لاومألا ةرداصمب
 اهيلع صوصنملا مئارجلا باكترا نع ةجتان تادئاع لكشت

.”نوناقلا اذه يف

 نييباهرإلا لاومأ ةرداصمو زجح متي : 7رركم ٤3 ةداملا“
 ببسب ةيمومعلا ىوعدلا ءاضقناب ماكحأ رودص ةلاح يف ىتح
.”رخآ ببس يأل وأ ةافولا

 ةميرجلا باكترا توبث مدع ةلاح يف : 8رركم ٤3 ةداملا“
 ةميرجك لاومألا ضييبت ةميرجب ةعباتملا متت ،ةيلصألا
.”ةيلصأ

 ةيبنجأ ةلود نع ةرداصلا تابلطلا ذفنت : 9رركم ٤3 ةداملا“
 صوصنملا مئارجلا نع ةجتانلا لاومألا ةرداصم ىلإ ةيمارلاو
 يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو ،نوناقلا اذه يف اهيلع
 اهنم اميس ال ،ينطولا عيرشتلاو ةلصلا تاذ ةيلودلا تايلآلا

.”ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق

 2 رركم 3و 1رركم 3و رركم 3  داوملا ماكحأ ىغلت : ٢١ ةّداملا
 52٤1 ماع ةجحلا يذ 72 يف خرؤملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا نم
 ضييبت نم ةياقولاب قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا
.امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا

 عيرشتلا يف ةاغلملا داوملا ىلإ ةلاحإ لك ضّوعت : ٣١ ةّداملا
 كلذو ،نوناقلا اذه نم اهلباقت يتلا داوملاب لوعفملا يراسلا

 : يتأي امك

 يذ 72 يف خرؤـملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا نم رركم 3 ةداملا –
 قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قـفاوملا 52٤1 ماـع ةـجحلا

 ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب
 اذه نم رركم ٤3 ةداملا اهضّوعت ،ةاغلملا ،ممتملاو لدعملا
،نوناقلا

 72 يف خرؤـملا 1٠-5٠ مقر نوناقلا نم 1رركم 3 ةداملا –
 قلعتملاو 5٠٠2 ةنس رياربف 6 قفاوملا 52٤1 ماع ةـجحلا يذ
 ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب
 اذه نم ٤ رركم ٤3 ةداملا اهضّوعت ،ةاـغـلـملا ،مــمــتــملاو لدــعــملا
.نوناقلا

 تاءارـــجإلا يف ةاــغــلــملا داوــملا ىلإ ةراــشإ لــك ضّوعـــتو
 ةاعارم عم ،تايفيكلاو لاكشألا سفنل اقفو ةيراجلا ةيئاضقلا
.تابوقعلا نوناق نم 2 ةداملا ماكحأ

 ةّيمـــسّرــلا ةدــــيرـــجلا يف  نوـــناـــقـــلا اذــــه رـــشـــني : ٤١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 رياربف 7 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 61 يف رئازجلاب ررح
.32٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نمألا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.ةّيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب تاكلتمملا ةيامحو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 فسوي دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا

 ةلاكولاب تاكلتمملا ةيامحو نمألل اريدم هتفصب ،مخمخوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيرئازجلا ةيئاضفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٠١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف لّوأ
.ةيدملا ةيالو يلاو ناويد

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 دـمـحـم دّيسلا ماــهــم ىهــنــت ،32٠2 ةــنــس رــيارــبــف لّوأ قـــفاوملا

.ةيدملا ةيالو يلاو ناويدل اسيئر هتفصب ،فاصفص نيساي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٠١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف لّوأ
.تايالولا ضعب يف يراقعلا ظفحلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا
 تايالولا يف يراقعلا ظفحلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،طاوغألا ةيالو يف ،لحكل رامع –

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،سومغد رهزل –

،ةنتاب ةيالو يف ،ينونرد ميركلا دبع –

،ةياجب ةيالو يف ،ودارش ةحيلص –

،لجيج ةيالو يف ،يرداق دولوم –

.ةزابيت ةيالو يف ،يضايعلب لامج –

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج

.ةديعس ةيالو يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 دـمحم دّيسلا ماـهـم ىـهـنــت ،32٠2 ةـنس يــفــناــج 82 قــفاوــملا

 هفيلكتل ،ةديعس ةيالو يف ةيبرتلل اريدم هتفصب ،يحادم
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 سجرن ةدّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا
 قيثوتلاو ثحبلاو تاساردلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةحبابد
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٠١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف لّوأ
.راردأ ةيالو يف ةفاقثلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 يفناج 7 نم ءادتبا ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا

 اريدم هتفصب ،ناجرموب رداقلا دبع دّيسلا ماهم ،32٠2 ةنس
.ةافولا ببسب ،راردأ ةيالو يف ةفاقثلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.نارهوب يضايرلا بكرملا رييست ةسسؤمل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ةنس ويلوي ٤ نم ءادتبا ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا

 ةسسؤمل اماع اريدم  هتفصب ،طبارم فصنم ّديسلا ماهم ،22٠2
.نارهوب يضايرلا بكرملا رييست

ةّيدرف ميسارم
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 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٠١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس رياربف لّوأ
.لقنلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 تيآ ميعن دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس رياربف لّوأ قـفاوـملا

.لقنلا ةرازوب اشتفم هتفصب ،يدهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحصلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.ترايت ةيالو يف ناكسلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 راتخم دّيسلا ماهم ىهنت ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا

 ،ترايت ةــيالو يف ناـكـسلاو ةــحــصــلل ارــيدــم هــتــفــصــب ،نارــقـم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 رـمـعـم دّيـسـلا ماـهـم ىهـنـت ،32٠2 ةــنــس يــفــناــج 92 قــفاوــملا
 يلاعأو يلحاسلاو يفرحلا ديصلل ريدم بئان هتفصب ،شمرد
 ،ةــيدـيـصلا تاــجــتــنــملاو يرــحــبلا دــيــصــلا ةرازوــب راــحــبــلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 مالــعإلا رــيدــم نييــعــت نــمضتـــي ،٣٢٠٢ ةــنس يفــناـــج
.ةّيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب فيشرألاو قئاثولاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ،مخمخوب فسوي ّديسلا ّنيعي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا

 ةــيــئاضفــلا ةــلاــكوــلاــب فــيشرألاو قـــئاـــثوـــلاو مالـــعإلل ارـــيدـــم
.ةّيرئازجلا

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ناويد سيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.تنشومت نيع ةيالو يلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ،ةيدوب مساقلب دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا

.تنشومت نيع ةيالو يلاو ناويدل اسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٠١ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 نيرــيدم نيـيــعــت نـمـضـتـي ،٣٢٠٢ ةــنــس رــيارــبــف لّوأ

.تايالولا ضعب يف يراقعلا ظفحلاو يضارألا حسمل
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماع بجر ٠1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا
 يف يراـقــعــلا ظــفــحلاو يــضارألا حــســمل نــيرــيدــم ،مهؤاــمــسأ
: ةيتآلا تايالولا

،ةريوبلا ةيالو يف ،ودارش ةحيلص –

،فيطس ةيالو يف ،يرداق دولوم –

،ةدكيكس ةيالو يف ،لحكل رامع –

،ةنيطنسق ةيالو قرش يف ،سومغد رهزل –

،ةلشنخ ةيالو يف ،ينونرد ميركلا دبع –

.ةليم ةيالو يف ،يضايعلب لامج –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيبرتلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج

.ةماعنلا ةيالو يف
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ،يحادم دـمحم دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا

.ةماعنلا ةيالو يف ةيبرتلل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 رــيدـم بـئاـن نيـيـعــت نـمـضـتـي ،٣٢٠٢ ةــنــس يــفــناــج
.لجيج ةعماجب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ،ديدح فسوي دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا

 ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا نيوكتلاب اّفلكم ،ريدم بئان
 جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا

.لجيج ةعماجب
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 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ريدم ةــبــئاــن نيــيــعــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس يــفــناــج
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ،كاروأ ةمينغ ةدّيسلا نّيعت ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا

 .تايئاصحإلل ينطولا ناويدلاب ةماعلا لئاسولل ريدم ةبئان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١ ماــــــــــــع بجر ٦ يف ناــخّرؤم ناــيذــيــفــنــت ناــموسرــم
 نييعت نانمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج ٨٢ قفاوملا

 ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم
.تايالولا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ،مجر نب لامك دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا

.فلشلا ةيالو يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل اريدم
––––––––––––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 يــتآلا نادـــّيـــســـلا نّيـــعـــي ،32٠2 ةــنـــس يـــفـــناـــج 82 قـــفاوـــملا
 نيتيالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،حلاص نإ ةيالو يف ،يلاد كلام –

.مازق نإ ةيالو يف ،هـللا رصن ةزمح –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةماعلا ةيريدملاب نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.تاباغلل

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 يتآلا نادـــــّيــســلا نــــــــّيــعــي ،32٠2 ةــنــس يــفــناــج 82 قــفاوــملا
: تاباغلل ةماعلا ةيريدملاب ،امهامسا

،لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةزوباركوب نامحرلا دبع –

.ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،يراس قازرلا دبع –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةراجتلا ريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج

.ةماعنلا ةيالو يف
––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ،ليلب مساقلب دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا

.ةماعنلا ةيالو يف ةراجتلل اريدم

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةحصلا ريدم نييــعــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس يــفــناــج
.طاوغألا ةيالو يف ناكسلاو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ،نارقم راتخم دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا

.طاوغألا ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ناويد سيئر نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 6 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ،شوطڤ دـمحم دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا

.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو ناويدل اسيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةئيبلل نيريدم نييعت نمضتي ،٣٢٠٢ ةنس يفناج

.تايالولا ضعب يف

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ةيتآلا ةداسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةئيبلل نيريدم ،مهؤامسأ

،ةيادرغ ةيالو يف ،سيار دـمحم –

،نوميميت ةيالو يف ،بنيز نب ةيمس –

،سابع ينب ةيالو يف ،كلاملا دبع نب حابصم –

،تناج ةيالو يف ،يريزد ىليل –

.ريغملا ةيالو يف ،ةينواضر رمع –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٧ يف خّرؤم يذيفنت موسرم
 ةيمنت ريدــم نيــيــعــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس يــفــناــج
 تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب يرحبلا ديصلا
.ةيديصلا

––––––––––––

 ٤٤٤1 ماـــــــــــع بجر 7 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
 ،شمرد رمعم دّيسلا نّيعي ،32٠2 ةنس يفناج 92 قفاوملا

 يرحبلا دـيـصـلا ةرازوــب يرــحــبــلا دــيــصــلا ةــيــمــنــتــل ارــيدــم
.ةيديصلا تاجتنملاو
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ةيلاملا ةرازو

 يفناج ٨٢ قفاوملا ٤٤٤١ ماع بجر ٦ يـف خّرؤــم رارــــق
 رــيدــم ىلإ ءاــضـمإلا ضــيوــفــت نــمــضــتــي ،٣٢٠٢ ةــنــس

 كالمألل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ
.ةينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

 يف خّرؤملا 5٠3-22 مقر يــساـــئرــلا موــسرـملا ىــضـتـقمـــب –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاـضعأ نييعت

 يف خّرؤملا ٤5-59 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 دّدحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر 51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خّرؤملا 252-12 مـقر يذيفنتلا موـسرملا ىـضـتـقـمبو –
 نــمضتملاو 12٠2 ةنس وــينوي 6 قــفاوملا 2٤٤1 ماـــع لاوــش 52
،ةيلاملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خّرؤملا 282-12 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماـع ةدـعقلا يذ 62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

 يــف خّرؤـــمـلا يـــساـــــئرــــلا موــــسرــملا ىلــــع عالـــطالا دــــــعـــبو –
 22٠2 ةنس ربمسيد 92 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج 5
 لئاسولا ةرادإل اريدم ،ةديمص يلع دّيــسلا نييــعت نـمضتملاو
،ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو

: يتأي ام رّرقي

 رــيدــم ،ةدــيــمــص يلـــع دـّيـــســــلا ىلإ ضّوــــفـــي : ىلوألا ةداملا
 ،ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملاب ةيلاملاو لئاسولا ةرادإ
 عيمج ىلع ةيلاملا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا
.تارارقلا كلذ يف امب ،تاررقملاو قئاثولا

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

 يفناج 82 قفاوملا ٤٤٤1 ماع بجر 6يـف رـــئازـــجـلاــب رّرـــح
.32٠2 ةنس

يلاسك لامج ميهاربا

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

 ربوتكأ ٨١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع لوألا عيبر ٢٢ يف خّرؤم رارق
 سـلـجـم ءاــضــعأل ةــيــمــسالا ةــمــئاــقــلا دّدــحــي ،٢٢٠٢ ةــنــس

.مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملل هيجوتلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف خّرؤم رارق بجومب
 سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،22٠2 ةنس ربوتكأ 81
 اقيبطت ،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملل هيجوتلا

 خّرؤملا 7٤1-98 مقر يذيفنتلا موسرملا نم 51 ةداملا ماكحأل
 نمضتملاو 9891 ةنس تشغ8 قفاوملا ٠1٤1 ماع مّرحم6 يف

 هميظنتو مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا ءاشنإ
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو

 ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثمم ،ةيدياحول دـمحم دّيسلا –
،اسيئر ،تارداصلا

 تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو لثمم ،ناتفإ نايفس دّيسلا –
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 ةيمنتلاو ةحالفـلا ةرازو ةــلــثــمم ،رازــج ةــمــيــســن ةدّيــســلا –
،اوضع ،ةيفيرلا

 يرحبلا ديصلا ةرازو لثمم ،روتنه نامحرلا دبع دّيسلا –
،اوضع ،ةيديصلا تاجتنملاو

،اوضع ،ةعانصلا ةرازو ةلثمم ،يداز نب ةديرف ةدّيسلا –

 ،مجانملاو ةقاطلا ةرازو لثمم ،يروصنم ميرك دّيسلا –
،اوضع

،اوضع ،ةحصلا ةرازو لثمم ،راروف لامج دّيسلا –

،اوضع ،ةيلاملا ةرازو ةلثمم ،يلسان ةميرك ةيبهذ ةّديسلا –

 ةيمومعلا لاغشألا ةرازو لثمم ،تكرزم ديعلب دّيسلا –
،اوضع ،ةيدعاقلا تآشنملاو يرلاو

 يلاعلا ميلعتلا ةرازو لثمم ،نابعش نب دمحأ دّيسلا –
،اوضع ،يملعلا ثحبلاو

 ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو لثمم ،يلاك نيدلا زع دّيسلا –
،اوضع ،ةيديلقتلا

 تاــقاــطــلاو ةــئــيــبـــلا ةرازو لــثـــمم ،ساوـــح رــمـــع دـــّيـــســـلا –
،اوضع ،ةددجتملا

 ةيامحل ينطولا سلجملا ةلثمم ،يدمح ةميسن ةدّيسلا –
.اوضع ،نيكلهتسملا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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 لقنلا ةرازو

 ٤٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٨٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
 تايطـعــم ددــحي ،٢٢٠٢ ةـنــس رــبــمــســيد ٢٢ قــفاوــملا
 تايفيك اذكو باّكرلا بوكرو ليجستلاو زجحلا
 راــفــسألا يلــماــعــتــمو نيــلــقاــنلا فرــط نــم اــهــلاــسرإ
.ةيوجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

 ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،لقنلا ريزوو

 لّوألا عيبر 3 يف خرؤملا 6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمب –
 دعاوقلا ددحي يذلا 8991 ةنس وينوي 72 قفاوملا 91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يندملا ناريّطلاب ةّقلعتملا ةّماعلا

ماع ناضمر 52 يف خرؤملا 7٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةـــياـــمـــحـــب قــــلـــعـــتـــملاو 81٠2 ةـــنـــس وـــيـــــنوــــــي ٠1 قــــــفاوـــــملا 93٤1
 عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

 ٤1 يف خرؤملا 59-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ماهم ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ 8 قفاوملا 1٤٤1 ماع نابعش

،ممتملاو لدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا

 6 يف خرؤملا 153-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمتبس 31 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص

 ديدحتو باّـكرـلا تاـموـلـعـم ةـجلاـعـمل ةـيـنـطو ةـموـظـنـم ءاـشـنإ
،اهريسو اهميظنتو اهماهم

 يف خرؤملا 5٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 51 يف خرؤملا ٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو -
 ددحي يذلا 5991 ةنس رياربف 51 قفاوملا 51٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 233-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٤٠٠2 ةنس ربوتكأ ٤2 قفاوملا 52٤1 ماع ناضمر ٠1
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

 يف خرؤملا 133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 81٠2 ةنس ربمسيد 22 قفاوملا ٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر ٤1
 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

 يف خرؤملا 663-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 12٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص ٠2

،لقنلا ريزو تايحالص

: نوررقي

 موــسرــملا نــم ٠3 ةداــملا ماــكــحأل اــقــيــبــطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 3٤٤1 ماع رفص 6 يف خرؤملا 153-12 مقر يسائرلا

 ةينطو ةموظنم ءاشنإ نمضتملاو 12٠2 ةنس ربمتبس 31
 ،اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو باّكرلا تامولعم ةجلاعمل
 بوكرو ليجستلاو زجحلا تايطعم ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي
 يلماعتمو نيلقانلا فرط نم اهلاسرإ تايفيك اذكو باّكرلا
 يتلا ،باّكرلا تامولعمل ةينطولا ةدحولا ىلإ ةيوجلا رافسألا

." ةدحولا " هاندأ اهيلإ راشي

 لك نع ،رافسألا يلماعتمو نيلقانلا ىلع نيّعتي : ٢ ةداملا
)RNP تايطعم( زجحلا تايطعمو تامولعم عمج ،ةلحر
)droceR emaN regnessaP( باّكرلا  بوكرو ليجست تايطعمو  
 اهلاسرإو)IPA( )noitamrofnI regnessaP decnavdA تايطعم(
 نوبهأتــي نــيذــلــل اذــهو ةــنــمؤــم ةـــفــصــب اــيــنورــتــكــلإ ةدـــحوـــلل
 نتم ىلع ينطولا ميلقإلل نيرباعلا وأ /و لوخدلاو ةرداغملل
 .ةيوج لقن ةليسو

 وأ لقان نيب كرتشم زمرب ةيوج ةلحرب رمألا قلعت اذإ
RNPوIPA تايطعم لاسرإ ةيمازلإ عقت ،نييلاتتم نيلقان ةدع
.ةلحرلاب موقي يذلا يوجلا لقانلا ىلع هاندأ ةروكذملا

: ةيتآلا رصانعلا نمRNP تايطعم نوكتت : ٣ ةداملا

،بكارلا فلمل يعجرم زمر –

،ةركذتلا رادصإ /زجحلا خيرات –

،رفسلا )خيراوت( خيرات –

،داليملا خيراتو ) باقلأ ( بقل و )ءامسأ( مسا –

،)ينورتكلإلا ناونعلا ،فتاهلا مقر( تانايبو ناونع –

،ةرتوفلا ناونع كلذ يف امب عفدلا قرط –

،ينعملا بكارلا فلمل ةبسنلاب يلكلا راسملا –

،رفسلا يريثك تانايب تامولعم –

،رفسلا نوع /رفسلا ةلاكو –

 روضح مدع ،ليجستلا ،تاديكأتلا لثم رفاسملا ةيعضو –
،ةظحل رخآ يف رفاسم

،بكارلا فلم ةئزجت / مساقت صخت تالالد –
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 ،يداع باهذ ،رادصإلا خيرات ،ةركذتلا مقر( ركاذتلا دادعإ –
،)راعسألا ميسقت

،دعقملا صخت ىرخأ تانايبو دعقملا مقر –

،زمرلا ميسقت لوح تامولعم –

،ةعتمألاب ةصاخلا تانايبلا لك –

،بكارلا فلم يف ةدراولا مهؤامسأو باّكرلا ددع –

،اهعمج مت يتلا )IPA( باّكرلا لوح ةقبسم ةمولعم لك –

RNP تايطعم ىلع تأرط يتلا تاليدعتلل لماك نايب –
.اهركذ قباسلا

: ةيتآلا رصانعلا نمIPA تايطعم نوكتت : ٤ ةداملا

،بكارلا فلمل يعجرم زمر –

،ةلمعتسملا رفسلا ةقيثو عونو مقر –

،رفسلا ةقيثو تردصأ يتلا ةئيهلا وأ ةلودلا –

،رفسلا ةقيثو ةيحالص ءاهتنا خيرات –

،سنجلاو داليملا خيراتو بقلو مساو ةيسنج –

 ميلقإلا يف لوخدلل ةلمعتسملا ةيدودحلا روبعلا ةطقن –
،هنم جورخلا وأ يرئازجلا

،)يوجلا لقانلا زمرو ةلحرلا مقر ( لقنلا زمر –

،ةلحرلا خيرات –

،لقنلا ةليسو لوصوو قالطنا ةعاس –

،باكرلل يئاهنلا لوزنلاو ةيلصألا بوكرلا ةطقن –

،ةلحرلا لوصوو قالطنا ةطقن –

،)بكار ،ةرئاطلا مقاط( بكارلا صخشلا ةيعضو –

 ،ةعتمألا ديدحتو نزوو ددع –

،دعقملا مقر –

، نيلوقنملا صاخشألل لماكلا ددعلا –

.بكارلل يفيرعتلا مقرلا –

 نيلقانلا لبق نمRNPوIPA تايطعم لسرت : 5 ةداملا
 غيصو تالوكوتوربـل اــقــبـــط ،ةـــيوـــجلا راـــفـــسألا يلـــماـــعـــتـــمو

 ةيعمجل ةيهيجوتلا ئدابملل اقفو ةدعملا تايطعملا ليوحت
 ةمظنملاو يلودلا يندملا ناريطلا ةمظنمو يلودلا يوجلا لقنلا
 .كرامجلل ةيملاعلا

 لــيوــحت نــّيــعــتــي ،يــنــقــت للــخ دوــجو ةــلاــح يف : ٦ ةداملا
 متي نأ ىلع ةبسانم ىرخأ ةليسو لكبRNPوIPA تايطعم
.ينمألا ىوتسملا سفنب ديقتلا

 لاسرإ رفسلا يلماـعــتــمو نيــلــقاــنــلا ىلــع بــجــي : ٧ ةداملا
: ةيتآلا لاجآلا نمض ةدحولا ىلإRNPوIPA تايطعم

– ٨٤ RNP :لبق ةعاس )8٤( نوعبرأو نامث ىلوألا ةرملا يف 
،ةجمربملا ةلحرلا قالطنا

– ٤٢ RNP : ةعاس )٤2( نورشـعو عـبرأ ةـــيـــناـــثـــلا ةرـملا يف 
،ةجمربملا ةلحرلا قالطنا لبق

– ٠ RNP :ةلحرلا قالغإ دنع ةثلاث ةرم،

– IPA :ةقيقد ٠3ريدقت ىصقأكو ةلحرلا قالغإ دعب اّروف 
.ةرئاطلا عالقإ دعب

 ايرورضRNPوIPA تايطعم ىلإ جولولا ناك اذإ : ٨ ةداملا
 نــمألاو عاــفدـلاب طــبـترـم يــقــيــقــحو نــّيــعــم دــيدــهــت ةــهــجاوــمل

 لـيوـحت ،ةدــح ىلـع ةـلاـح لـك ،بلـط ةدـحوـلل نـكـمـي ،نيـيـنـطوــلا
 يف اهيلع صوصنملا ةددـــحملا لاــجآلا جراــخRNP تاــيــطــعــم
 .هالعأ 7 ةداملا

 راعشإك ةيصن ةلاسر لاسرإب ةدحولا موقت : ٩ ةداملا
 مالتسا ديكأتل ةيوجلا رافسألا يلماعتمو نيلقانلل مالتسالاب
.مهتامازتلا مهمارتحاوRNPوIPA تايطعم

 ةــّيـــمـــسرـــلا ةدـــيرـــجلا يف رارــــقــــلا اذــــه رــــشـــنــــي : ٠١ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 22 قفاوملا ٤٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج 82يف رئازجلاب ررح 
   .22٠2 ةنس ربمسيد

ينطولا عافدلا ريزو نع

ماعلا نيمألا

 ةشيب نب حلاصلا دــمحم ءاوللا

 ةيلخادلا ريزو
 ةيلحملا تاعامجلاو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

  دارم ميهاربا

ةيلاملا ريزو
يلاسك لامج ميهاربا

 ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
يّبطديشرلا دبع

لقنلا ريزو
دوجلب لامك
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 ٣١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع يناثلا عيبر ٨١ يف خّرؤم رارق
 ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحي ،٢٢٠٢ ةنس ربمفون
.لقنلا ةرازول تاقفصلل

––––––––––––

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثلا عيبر 81 يف خّرؤم رارق بجومب
 781و 581 نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،22٠2 ةنس ربمفون 31
 ةجحلا يذ 2 يف خّرؤملا 7٤2-51 مقر يسائرلا موسرملا نم
 ميظنت نمضتملاو 51٠2 ةنس ربمتبس 61 قفاوملا 63٤1 ماع
 ةليكشت دّدحت ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا
: يتأي امك ،لقنلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا

: نيمئادلا ءاضعألا ناونعب

 ،اسيئر ،لقنلا ريزو لثمم ،نامحرلا دبع ةبارع دّيسلا –

 ةـبــئاــن ،لـــقــنــلا رـــيزو ةـــلــثـــمم ،ةدـــيوـــج شاـــقـــن ةدـــّيـــســـلا –
 ،سيئرلل

 ،اوضع ،لقنلا عاطق لثمم ،ةبقع دارح دّيسلا –

 ،اوضع ،لقنلا عاطق ةلثمم ،ةيكز ليحر ةدّيسلا –

 ةيريدملا( ةيـلاملا رـيزو ةــلـثــمم ،ةدــيرــف جاــنــس ةدــّيـــســـلا –
 ،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا

 ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،كوربم طبارم ّديسلا –
 ،اوضع ،)ةبساحملل

 ةــيــقرــتو ةراــجــتــلا رــيزو لــثــمم ،نيــساــي ةواوز دّيــســلا –
.اوضع ،تارداصلا

: نيفلختسملا ءاضعألا ناونعب

 ،افلختسم ،لقنلا عاطق لثمم ،ريشب ينارقم دّيسلا –

 ،افلختسم ،لقنلا عاطق لثمم ،دارم يدومح دّيسلا –

 ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،رمع نورفع دّيسلا –
 ،افلختسم ،)ةينازيملل

 ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،حابص يوالعي ةدّيسلا –
 ،ةفلختسم ،)ةبساحملل ةماعلا

 ةــيــقرــتو ةراــجــتــلا رــيزو لــثمم ،رضخل نوــلـــهـــف دــــّيسلا –
.افلختسم ،تارداصلا

 قفاوملا 3٤٤1 ماع مّرحم ٤1 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
 ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي يذلا 12٠2 ةنس تشغ 32
.لقنلا ةرازول تاقفصلل

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

 ربمتبس ٧١ قفاوملا ٤٤٤١ ماع رفص ٠٢ يف خّرؤم رارق
 ماع رفص ٩ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٢٢٠٢ ةنس
 نمضتملاو ٠٢٠٢ ةنس ربمتبس ٧٢ قفاوملا ٢٤٤١
 ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت
 لمعلاو ةيديلقــتـــلا ةـــعاـــنـــصـــلاو ةـــحاــيـــســـلا ةرازوـــل
.يلئاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص ٠2 يف خّرؤم رارق بجومب
 ماع رفص 9 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،22٠2 ةنس ربمتبس
 نييعت نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ربمتبس 72 قفاوملا 2٤٤1
 ةحايسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ

: يتأي امك ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

: نومئادلا ءاضعألا “

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

 ةعانصـلاو ةــحاـيـسـلا رــيزو لــثــمم ،يراــمــع نيــمأ دــّيــســلا –
،سيئرلل ابئان ،يديز رداقلا دبع دّيسلل افلخ ،ةيديلقتلا

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

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

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

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

 ،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،فولخم دمحأ دّيسلا  –
.اوضع ،رمحل ريمس دّيسلل افلخ

: نوفلختسملا ءاضعألا

 ةعانــصلاو ةــحاــيــســلا رــيزو لــثــمم ،كوــلــم لــيــبــن دّيــســلا –
،افلختسم ،يخيش ميرك دّيسلل افلخ ،ةيديلقتلا

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

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

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

 ،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يوادمح قوراف دّيسلا  –
.“ افلختسم ،يشرق دولوم ّديسلل افلخ
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 ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو


 قــــفاوــملا ٤٤٤١ ماـــــع يناثلا عيبر لّوأ يف خّرؤــم رارــــق
 يلــخادــلا مـيـظـنـتلا ددـحـي ،٢٢٠٢ ةـنـس رــبوـتــكأ ٧٢
.ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ

  ناضمر 12 يـف خرؤملا 61-38 مقر نوناــقــلا ىـضـتـقمب –
 ءاـشـنإ نـمـضـتـملاو 3891 ةـنــس وــيــلوــي 2 قــــفاوـــملا 3٠٤1 ماع
،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا

 يف خرؤــملا 5٠3-22 مــقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتقـمبو–
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يـف خرؤـملا 57-69 مـــقر يذـــيـفنـتلا موـــسرــملا ىضـتـقـمبو–
 قلعتملاو 6991 ةنس رياربف 3 قفاوملا 61٤1 ماع ناضمر ٤1
 تامدخلا ةلداــعــمل يــنــطوــلا قودــنــصــلا مــيــظــنت تاــيــفــيــكـــب
،هنم 6 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،هريسو ةيعامتجالا

 يف خرؤـملا ٤21-8٠ مقر يذــيـفـنتلا موـــسرـــملا ىضـتـقـمبو–
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ 51 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

 91٤1 ماــع لوألا عـيـبر 71 يف خرؤــملا رارــقـلا ىـضــتـقـمبو–
 يلـخادلا ميظنتلا نمضتملاو 8991 ةنس ويلوي 11 قفاوملا
،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلل

: يتأي ام ررقي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 موــسرـمـلا نــم 6 ةداـمـلا ماــكـحأل اــقـيـبـطـت : ىلوألا ةداملا
 قفاوملا 61٤1 ماع ناضمر ٤1 يف خرؤملا 57-69 مقر يذيفنتلا

 ميظنتلا رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو 6991 ةنس رياربف 3
 يذلا ،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلل يلخادلا

.”قودنصلا“ صنلا بلص يف ىعدي

 نوراشتسم هدعاسي يذلا ماعلا ريدملا ةطلس تحت : ٢ ةداملا
 ميظنت لمشي ،صيخلتلاو تاــساردــلاب نوــفــلكمو نودعاســم
 ،ةماعلا ةيريدـمـلل ةــيزــكرــملا لكايــهــلا ىلــع ةداــيز ،قودــنــصــلا

.ةيلحم لكايه

يناثلا لصفلا

ةيزكرملا لكايهلا

: يتأي ام ،ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا لكايهلا مضت : ٣ ةداملا

،ةينقتلا ةيريدملا–

 ،تامدخلا رييست ةيريدم–

،ةبساحملاو ةيلاملا ةيريدم–

،لئاسولاو ةماعلا ةرادإلا ةيريدم–

.ةنرصعلاو مالعإلا ةمظنأ ةيريدم–

: ماعلا ريدملاب قحلت

،ةماعلا ةيشتفملا–

،قيقدتلا ةيلخ–

،رييستلا ةبقارم ةيلخ–

.يعامتجالا ءاغصإلا ةيلخ–

 ،صوــصـــخلا ىلــع ،ةــيـنـقـتـلا ةــيرـــيدــملا فــلــكـــت : ٤ ةداملا
: يتأي امـب

 زاجنإ عيراشم رييست تاءارجإو ةمظنأ عضوو دادعإ –
،قباطملاو مراصلا اهقيبطت ىلع رهسلاو قودنصلا تانكس

 فرــط نــم تاــنــكــسلا زاــجــنإ لاــجــم يف فادــهألا دــيدــحت –
 ةيوهج ةيريدم لك بسح جماربلا عيزوت حارتقاو ،قودنصلا

،ةيئالوو

 ةيعونلاو ةفلكلا مارتحا عم جماربلا زاجنإ ىلع رهسلا  –
،ةبولطملا لاجآلاو

 ةينقتلا ةفيظولا ءادأل رـمـتـسـملا نيــســحــتــلا ىلــع رــهــســلا –
 عيراشملا قالطنا ةلحرم نم ةينكسلا جماربلل نسحلا ريسلاو
،يئاهنلا مالتسالا ةياغ ىلإ

 يداــملا ىوـتـسـملا ىلـع عــيراـشـملا زاـجـنإ ةــلاـح ةـعـباــتــم –
،اهتبقارم نامضو يلاملاو

 ةيرودلا لئاصحلا اذكو ةيتاينازيملا تاعّقوتلا دادعإ –
،اهتاطاشنل

 ةروـــصـــب ةماعلا ةيرامعملا تاساردلا ةيعون نيسحتو دادعإ –
 ةقيرطب ةقلعتملا ةماعلا تاـساردــلاو عــيراــشــمــلل ةــمــظــتــنـــم
،تانكسلا زاجنإ

 ىوتسملا ىلع ةينكسلا جــمارـبـلا زاـجـنإ يـف ةـمـهاـسـملا –
 عيراشملا ةعباتمو طورشلا رتافد دادعإـب اــمــيــسال ،يــنــطوــلا

،دوقعلا ةغايص ةياغ ىلإ ضورعلا تابلط قالطإ ذنم

.ءاضتقالا دنع ،ةزجنملا تانكسلا ةنايص نامض –
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: )2( نيترئاد ةينقتلا ةيريدملا مضت

،تاقفصلاو تاساردلا ةرئاد –

.ةعباتملاو ةبقارملا  ةرئاد –

 ،صوصخلا ىلع ،تامدخلا رييست ةيريدم فلكت : 5 ةداملا
: يتأي امب

 رهسلاو قودنصلا تامدخ رييست تاءارجإ ذيفنتو دادعإ –
،قباطملاو مراصلا اهقيبطت ىلع

،قودنصلا تامدخ ديدحتب مايقلا –

 ديدحتو قودنصلا تامدخ عيونتو ريوطت يف ةكراشملا –
،اهنم ةدافتسالا ريياعم

 تامدخلل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا حارتقا –
 اهتعباتمو اهذيفنت نامضو ةيئالوو ةيوهج ةيريدم لك بسح
،اهتبقارمو

 يفو تامدخلا رييست يف ةيوهجلا تايريدملا ةدعاسم –
 نـمـض ةـجــمدـملا ةــيراــجـتــلا تالــحملا عــيــب تاـيــلــمــع دــيــســجت

،قودنصلا فرط نم  ةزجنملا تانكسلا

 ةيرودلا لئاصحلا اذكو ةــيــتاــيــنازــيــملا تاــعــّقوــتــلا دادــعإ –
.اهتاطاشنل

: )2( نيترئاد تامدخلا رييست ةيريدم مضت

،تامدخلا ةرئاد –

.ةيلاملا تابيكرتلا ةرئاد –

 ،صوصخلا ىلع ةبساحملاو ةيلاملا ةيريدم فلكت : ٦ ةداملا
: يتأي امب

 يلاملاو يــبــساــحملا رـيــيــســتــلا تاءارــجإ ذــيــفــنــتو دادــعإ –
،قباطملاو مراصلا اهقيبطت ىلع رهسلاو قودنصلل

،قودنصلل يلاملاو يبساحملا رييستلا نامض –

،قودنصلا دراوم ليصحت ةعباتم نامض –

 ةيوهجلا تايريدملاو قودنصلل ةيكنبلا تاباسحلا كسم –
،ةيونسلا ةليصحلا دادعإو

 قودنصلا رييستو لمع ططخمو ةينازيملا ذيفنتو دادعإ –
،ىرخألا هلكايه عم نواعتلاب

،ةنيزخلا تاكرح ةبقارمو ةعباتم –

 نامض عم قودنصلا ةنيزخ لاومأ ضئاف فيظوت حارتقا –
،اهتبقارمو اهتعباتم

.اهتاطاشنل ةيرودلا لئاصحلا دادعإ –

: )2( نيترئاد ةبساحملاو ةيلاملا ةيريدم مضت

،ليصحتلاو ةينازيملاو ةيلاملا ةرئاد –

.ةبساحملا ةرئاد –

 ىلــع لــئاــسوــلاو ةــماــعــلا ةرادإلا ةــيرــيدــم فــلــكــت : ٧ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

 يرادإلا رـيـيـسـتـلا تاءارـجإ ذـيـفـنـتـلا زـيـح عــضوو دادــعإ – 
 ةـقـلـعـتملا كلـت كلذــكو ةــيرشبــلا دراوملا رــيــيستــب ةــقــلــعــتملا

،مراصلا اهقيبطت ىلع رهسلاو لئاسولاب

 ريسل ةيرورــضــلا ةــيداــملاو ةــيرــشــبــلا لــئاــسوــلا دــيدــحت –
،قودنصلا

،قودنصلل ةيرشبلا دراوملا رييستو فيظوت نامض –

،قودنصلا تارامثتسا رييستو زاجنإو طيطخت نامض –

 تادعملاو تازيهجتلاب قودنصلا لكايه ديوزت نامض –
،لمعلا تاودأو

 ةعباتلا ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألا ةنايصو رييست نامض –
،قودنصلل

 ةررقملا ةفاظنلاو نمألا ريبادت لك قيبطت ىلع رهسلا –
،لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا بجومب

،قودنصلا تانوزخمو تاكلتمم رييست نامض –

 ةلوقـنــملاو ةــيراــقــعــلا تاــكــلــتــمــملا درــج نيــيــحتو كـــســـم –
،تانوزخملاو

،قودنصلا فيشرأ ظفحو رييست نامض –

،قودنصلا تارايس ةريظح ةنايصو رييست نامض –

 فرط نم ةعوفرملا ةيئاضقلا ىواعدلا ةعباتمو ةجلاعم –
 ةيوستلا ليضفت عم رخآ مصخ يأ لبق نم وأ قودنصلا
 ييراســلا مــيــظــنــتــلاو عــيرـــشــتـــلا راـــطإ يف تاعازنـلل ةيدوـلا
،لوعفملا

 تاراشتسالا لاجم يف ةيوهجلاو ةيزكرملا لكايهلا ةدعاسم –
 ،تاعزانملاو ةينوناقلا

 ةيرودلا لئاصحلا اذكو ةــيــتاــيــنازــيــملا تاــعــّقوــتــلا دادــعإ –
.اهتاطاشنل

: رئاود )3( ثالث لئاسولاو ةماعلا ةرادإلا ةيريدم مضت

،ةيرشبلا دراوملا ةرئاد –

،لئاسولا ةرئاد –

.ةينوناقلا نوؤشلاو تاعزانملا ةرئاد –
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 ىلع ةنرصعلاو مالعإلا ةمظنأ ةيريدم فلكت : ٨ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

 ةيجيتارتسالل اقفو تامولعملا ةمظنأ ذيفنتو ديدحت –
،قودنصلل ةماعلا

 لاجم يف ةيجيتارتسالا تاهجوتلا ديدحت يف ةكراشملا –
،تامولعملا تايجولونكت

 يف قودنصلا لكايه اهنع ربعت يتلا تاجايتحالا ةسارد –
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لاجم

 مالعإلاو تامولعملا ةمظنأ لاجم يف تارامثتسالا مييقت –
،اهنع رّبعملا تاجايتحالا بسح يلآلا

 مالعإلا ةزهجأ ةريظحل ةنايصلا ططخم ذيفنتو ةجمرب –
،يلآلا

،مالعإلا ةمظنأ تايجولونكت لاجم يف ةظقيلا نامض –

،مالعإلا ةمظنأ ذيفنتو ميمصت ىلع فارشإلا –

 قودنصلاب ةصاخلا مالعإلا ةمظنأ ريوطت ططخم ةرادإ  –
،ةدمتعملا تاينازيملل اقفو

،مالعإلا ةمظنأ نمأو رطاخملا ةرادإ ةسايس ذيفنتو ديدحت –

،ةيئاصحإلا تانايبلا ليلحتو لالغتسا –

 لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لاجم يف تاجايتحالا ديدحت –
.اهتاطاشنل ةيرودلا لئاصحلا دادعإو

: )2( نيترئاد ةنرصعلاو مالعإلا ةمظنأ ةيريدم مضت

،ةنرصعلاو تايئاصحإلاو مالعإلا ةمظنأ ةرئاد –

.مالعإلا ةمظنأ نمأو يلآلا مالعإلا ةرئاد –

 ،ماع شتفم اهريدي يتلا ةماعلا ةيشتفملا فلكت : ٩ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 عيرشتلا قيبطتب ةقلعتملا ةباقرلاو شيتفتلا ماهم زاجنإ –
،قودنصلا ةطشنأ نيدايم عيمج يف  ميظنتلاو

 ميظنت صوصخب ةباقرلاو شيتفتلل يونس جمانرب دادعإ –
،قودنصلا لكايه ريسو

 ةيعضو اهضرفت يتلا ةيرورضلا قيقحتلا ماهم لكب مايقلا –
،ةصاخ

،ةباقرلاو شيتفتلا ماهم نع ةيرود ريراقت دادعإ –

 .اهتاطاشن نع ةيونس ةليصح دادعإ –

 ىلع ،ةقباطملا ةبقارمب قيقدتلا ةيلخ فلكت : ٠١ ةداملا 
: يتأي امب ،صوصخلا

،ةبقارملاو قيقدتلل يونس جمانرب دادعإ – 

 لامعأب ةطبترملا فئاظولا عــيــمــجل ةــيدــعــبــلا ةــبــقارــملا –
،قودنصلا رييست

،ةيلخادلا ةبقارملا ماظنل نسحلا ريسلا نم دكأتلا –

 ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت مارتحا نم دكأتلا –
،لوعفملا

،اهب لومعملا تاءارجإلاو ريياعملا مارتحا نم دكأتلا –

،يفيظو لالتخا وأ للخ لك فشك –

 اهب لومــعــملا رــيــياــعــملاو تاءارــجإلا ةــعاــجــن نــم دــكأــتــلا –
.ءاضتقالا دنع ،ةيرورضلا تانيسحتلا حارتقاو

 ماهمل ةيرود ةليصح اذكو اهتاطاشنل يونس ريرقت دادعإ –
.قيقدتلا

 ةيلاعفلا ةبقارمب رييستلا ةبقارم ةيلخ فلكت : ١١ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةعاجنلاو

،لكايهلا لك ةيلاعف مييقتل جمانرب ذيفنتو دادعإ –

 ىلع هرشن متي غالبإ ماظن ةمدخلا زيح عضوو دادعإ –
 عمج دصق ةيوهجلا تايريدملاو ةماعلا ةيريدملا ىوتسم
 ذاختال معدلا رصانع ماعلا ريدملا حنمو ةيلآ ةفصب تامولعملا
،رارقلا

 ىلـــع رهسلل ةعباتملا تاحول ذيفنتلا زيح عضوو دادعإ –
 ةمزاللا ةيحيحصتلا تارارقـلا ذاختا دــصــق ةعاجنــــلا تارشؤم

،بسانملا تقولا يف

 ،قودنصلا طاشن لوح ةيرود ريراقت دادعإ –

 جئاتنلا ليلحتو ةينازيملا ذيفنت ىلع فارشإلاو ةبقارملا –
،قودنصلا لكايه فرط نم ةمدقملا

 ميدقتو ةققحملا جئاتنلاو فادهألا نيب قراوفلا ةبقارم –
،ةيحيحصت تاءارجإل تاحارتقا

 لــئاــسوــل لوــقــعــملاو لــثــمألا لاــمــعــتــسالا نــم قــقــحــتــلا –
،قودنصلا

 قيقحت ىدم ىلع فوقولا دصق تاطاشنلا ريراقت دادعإ –
 جــئاــتــنــلاو ةرــيــخألا هذــه نيــب قراوــفــلا زارــبإل اذــكو ،فادــهألا
،اهتاريربتو ةيقيقحلا

 تائيهلا ىلع هضرع دصق يونسلا رييستلاريرقت دادعإ –
.هيلع ةقداصملل ةصتخملا
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 ىلـــع ،يـــعاـــمـتـجالا ءاــــغــصإلا ةـيــلـخ فــلـكــت : ٢١ ةداملا 
: يتأي امب ،صوـصـخلا

 قودنصلا يقفترم ةقفارمو هيجوتو ءاغصإلاو لابقتسالا –
،مهتاملظتو مهضئارعب لفكتلا اذكو

 ةمدقملا تامدخلا ةيعون نيسحتل ةمئالملا ريبادتلا حارتقا –
،هيقفترمل قودنصلا فرط نم

 نيقفترملا تاملظت لوح ماعلا ريدملل ةيرود ةليصح ميدقت –
،اهب لفكتلا ىدمو

.اهتاطاشن لوح ةيرود لئاصح دادعإ –

ثلاثلا لصفلا

ةيلحملا لكايهلا

 ةــيوـهـجلا تاـيرـيدـملا ،ةـيـلـحملا لــكاـيـهـلا مـضـت : ٣١ ةداملا
.ةيئالو تاقحلم اهب قحلت يتلا

 هدعاسي يوهج ريدم ةيوهجلا ةيريدملا ريدي : ٤١ ةداملا
 ىلع فلكتو ،نويعرف ءاردمو ،صيخلتلاو تاساردلاب فلكم
: يتأي امب صوصخلا

 تانكسلا زاجنإ عيراشمل يتايلمعلا رييستلا نامض –
،ةيميلقإلا اهترئاد قاطن يف ةلجسملا

 نيـمـتـنـملا ءارجألل ةــهــجوملا تاــمدــخلا رــيــيــســت ناــمــض –
،يميلقإلا اهصاصتخال ةعباتلا تايالولل

 ةيوهجلا ةيريدملا لئاسوو دراومل يرادإلا رييستلا نامض –
،اهب ةقحلملا ةيئالولا تاقحلملا اذكو

 ةيوهجلا ةيريدملل يبساحملاو يلاملا رييستلا نامض –
 .اهب ةقحلملا ةيئالولا تاقحلملا اذكو

: صوصخلا هجو ىلع نمضت راطإلا اذه يف

 راطإ يف ةلجسملا ةينكسلا جماربلا ذيفنتلا زيح عضو –
 ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل مراصلا مارتحالا
،قودنصلا فرط نم ةدمتعملا تاءارجإلا اذكو لوعفملا

،اهدراوم ليصحت –

 نع وأ ةرشابم ةفصب ،تانكسلا زاجنإ جمانرب ذيفنت  –
 ةــيادــب نم كلذو ضوفم عورشم بحاصل اهدانسإ قيرط

 مالتسالا ةياغ ىلإ عورشـمـلل ةـصــصــخــملا ةــيــضرألا نــع ثــحــبــلا
،تانكسلل يئاهنلا

 مراصلا مارتحالا نمض ةيوهجلا ةيريدملا ةبساحم كسم –
 ةقباطم ىلع رهسلاو لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل
،ةيلاملا تايلمعلا لك ةحصو

،ةيوهجلا ةيريدملل ةيرشبلا دراوملا رييست –

 تانكسلا ةريظحو ،ةيوهجلا ةيريدملا تاكلتمم رييست –
 تاــمدــخلا ةــلداــعــمل ينــطوــلا قودــنــصــلا فرــط نــم ةزــجــنــملا
،اهل ةعباتلا ةيراجتلا تالحملا اذكو ةيعامتجالا

 ةرـئاد يف ةـيـئاـضـقـلا تاــهـجلا ماـمأ قودـنـصـلا لــيـثمــت –
.تاعزانملا رييستو يميلقإلا اهصاصتخا

 تايرــيدــم )٤( عــبرأ قودــنــصــلل ةــيوهــجلا تاــيريدــملا مــضــت
: ةيعرف

،ةبساحملاو ةيلاملل ةيعرفلا ةيريدملا –

،لئاسولاو ةرادإلل ةيعرفلا ةيريدملا –

،تامدخلا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا –

.ةينقتلا ةيعرفلا ةيريدملا –

 ،قودنصلل ةيوهجلا تايريدملا رقمو ةمئاق ددحت : 5١ ةداملا
 يف ،يميلقإلا اهصاصتخا اذكو هالعأ ٤1 ةداملا يف ةروكذملا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا

 ،صوصـخلا ىلـع ةـيئالوــلا تاـقـحـلـملا فــلـكـت : ٦١ ةداملا
: يتأي امب

،نيقفترملا هيجوتو لابقتسا –

 تامدخ فلتخمب ةـقــلــعــتــملاو ةــعدوــملا تاــفــلـملا مالــتــسا –
،قودنصلا

،تافلملل ةيلوألا ةجلاعملاو ليجستلا  –

،نيقفترملل قئاثولاو تارامتسالا فلتخم ميلست –

 ةـــيالو يـف ةــيلـحملا تاــطـلسـلا ىدـــل قودنـصـلا لـيـثمــت –
،صاصتخالا

 ةطلسلا نع ةرداصلا تاميلعتلا وأ ماهملا عيمجب لفكتلا –
.ةيمّلسلا

عبارلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

 عــيــبر 71 يــف خرؤــملا رارــــقـــــلا ماـــكـــــحأ ىـــغـــلـــت : ٧١ ةداـملا
 نمضتملاو 8991 ةـنـس وــيـلوــي 11 قــفاوــمـلا 91٤1 ماـــع لوألا
 تاــمدــخلا ةــلداــعــمل يــنــطوــلا قودــنــصــلــل يلــخادــلا مــيــظــنــتــلا
.ةيعامتجالا

 ةـيـمـسرــلا ةدــيرــجـــلا يـف رارــقــلا اذــه رــــشـــنـــــي : ٨١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 قفاوملا ٤٤٤1 ماع يناثـلا عـــيبر لوأ يف رـــئازـــجلاــب ررـح
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