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GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
نيبةيقافتالاىلعقيدصتلانمضتي ،٠2٠2ةنسوينوي8 قفاوملا1441ماع لاّوش61 يفخّرؤم٠51–٠2 مقريسائرموسرم

لخدلاىلعبئارضلابقلعتياميفيبيرضلاجاودزإلاءاغلإلادنلوهةكلمموةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا
......8102ةنسويام9خيراتبرئازجلابنيعّقوملا،اهلوكوتورباذكو،اهبنجتوبئارضلانمبرهتلاعنملولاملاسأرىلعو

ةّيميظنتميسارم
سلـجم يف وــــضع نيـــيعت نمـــــــضتي ،٠2٠2 ةنــــس ويــــــنوي51 قـــــفاوـــملا1٤٤1 ماع لاّوــــــش٣2 يف خّرؤم161-٠2 مــــــــــقر يــــــسائر موسرم

...........................................................................................................................................................................................ةمألا

ءاضعأ نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم٣61–٠2 مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................ةموكحلا

ريزولا نييعت ماكحأ ءاغلإ نمضـتي ،٠2٠2 ةنس وــيـنوي٧2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ5 يف خّرؤم561–٠2 مقر  يسائر موسرم
.......................................................................................................جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا

ةّيدرفميسارم
،ةّيروهمجلا سيئر ىدل راشتسم نييــعت نمـــضـــــتي ،٠2٠2 ةنــــس وـــيــــــنوي٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش82 يف خّرؤم يسائر موسرم

.........................................................................................................................................ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلاب ّفلكم

..................رئازجلا كنب ظفاحم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

ميلعتلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا

.............1 نارهو ةعماج ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم

ةحالفلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةسائرب تافيرشتلل ماعلا ريدملا نييــعت نمـــضـــــتي ،٠2٠2 ةنــــس وـــيــــــنوي81 قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

صيخلتلاو تاساردلاب نيفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................اقباس– نيدهاجملا ةرازوب

.....نيتيالو يف نيدهاجملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

مولعلل نيدموب يراوه ةعماجب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................ايجولونكتلاو

.......................ةفاقثلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................................يزيليإ

نارمعلاو نكسلا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................راردأ ةيالو

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا ةرازوب

ةئيهتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا

ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٧٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةحايسلا ةرازوب ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةحصلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................ةليم ةيالو يف ءانبلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةعباتلا ةيعونلا كالسألا ضعب عضو نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش61 يف خّرؤـــــــــم كرـــــــتشم يرازو رارـــــــق
ةـــــيــلحملا تاــــــعاـــمجلاو ةـــــيــلــخادــلا ةرازو ىدــل ةــمدخلاـــب ماـــيـــقـــلا ةـــلاـــح يف تاـــيـــفشتسملا حالصإو ناـــكسلاو ةـــحصلا ةرازوـــل
ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملاو ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا( ةينارمعلا ةــــــئيهتلاو
.................................................................................................................................)مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

قفاوملا8٣٤1 ماع لاّوش٣2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ويام٧1 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر٤2 يف خّرؤم رارق
.................هتاقتشمو بيلحلل ينهملا ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧1٠2 ةنس ويلوي٧1

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا1٤٤1 ماع رفص8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس وينوي6 قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش٤1 يف خّرؤم رارق
.................................................ةيئاملا دراوملل جمدملا رييستلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩1٠2
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3م0٢0٢ ةنس وينوي٧٢

)عبات( سرهف

22

22

22

22

24

24



ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٧٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
يبيرضلاجاودزإلاءاغلإلةيقافتاماربإيفامهنمةبغر –

عنملولاملاسأرىلعولخدلاىلعبئارضلابقلعتياميف
،اهبنجتوبئارضلانمبرهتلا

:يتأيامىلعاتقفتادق

لوألالصفلا

ةيقافتالاقيبطتلاجم
ىلوألاةداملا

نوينعملاصاخشألا

ىدحإيفنيميقملاصاخشألاىلعةيقافتالاهذهقبطت–1
.امهيلكيفوأنيتدقاعتملانيتلودلا

هذهبجومباهيلعصوصنمةعفنمحنممدعبجي–2
نمناكاذإلامسأروألخدرصنعبقلعتياميفةيقافتالا
فورظلاوقئاقحلاةفاكىلإرظنلاب،جاتنتسالايقطنملا
ضارـغألا دــحأناكةعفنملاىلعلوصحلانأ ،ةـــلصلاتاذ
ةرشابمةروصباهنع جتن ةلماعموأبيترتيألةيسيئرلا
حنمنأتبثملانمنكيملام،ةعفنملاكلتةرشابمريغوأ
فدهوضرغعمقفاوتيفورظلاهذهيفةعفنملاكلت
ةصتخملاةطلسلاموقتو .ةيقافتالا هذهنمةلصلاتاذماكحألا

ةلودلايفةصتخملاةطلسلاراطخإبةدقاعتملاةلودلايف
.ةرقفلاهذهبجومبزايتمايأضفرلبقىرخألاةدقاعتملا

2ةداملا
ةينعملابئارضلا

سأرىلعولخدلابئارضىلعةيقافتالاهذهقبطت–1
ةيسايسلااهماسقأوأةدقاعتمةلودةحلصملةضورفملالاملا
.اهضرفةقيرطنعرظنلافرصبةيلحملااهتاطلسوأ

بئارضلاعيمج،لاملاسأرولخدلابئارضنمدعت–2
وألاملاسأريلامجإىلعوأ،يلامجإلالخدلاىلعةضورفملا

بئارضلاكلذيفامب،لاملا سأروألخدلانمرصانعىلع
تاكلتمملاىلعلزانتلانمةيتأتملاحابرألاىلعةضورفملا
غلابملاىلعةضورفملابئارضلاو ةلوقنملاريغوأةلوقنملا
الضف تاكرشلااهعفدتيتلابتاورلاوأروجأللةيلامجإلا

نعةجتانلاةميقلاضئاوفىلعةضورفملابئارضلا نـــع
.لاملاسأر

ةيلاحلابئارضلاىلعصاخلكشبةيقافتالاهذهقبطت–3
:يتأيامك

:رئازجللةبسنلاب)أ

،يلامجإلالخدلاىلعةبيرضلا–

ماع لاّوش6١ يفخّرؤم0٥١–0٢ مقريسائرموسرم
قيدصتلانمضتي ،0٢0٢ةنس وينوي٨ قفاوملا1441
ّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلانيبةيقافتالاىلع
يبيرضلاجاودزإلاءاغلإلادنلوهةكلمموةّيبعّشلا

سأرىلعولخدلاىلعبئارضلابقلعتياميف
اذكو،اهبنجتوبئارضلانمبرهتلاعنملولاملا
ويام9خيراتبرئازجلابنيعّقوملا،اهلوكوتورب

.8102ةنس
––––––––––

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب –

،هنم9–19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو –

ةّيرئازجلاةّيروهمجلانيبةيقافتالاىلععالطالادعبو–
يبيرضلاجاودزإلاءاغلإلادنلوهةكلمموّةيبعّشلاّةيطارقميّدلا

عنملولاملاسأرىلعولخدلاىلعبئارضلابقلعتياميف
نيعّقوملا،اهلوكوتورباذكو،اهبنجتوبئارضلانمبرهتلا

،8102ةنسويام9خيراتبرئازجلاب

:يتأياممسري

ةّيروـــهــــمـــجلانيبةيـــــقاــــفتالاىلعقدـــــــصي:ىلوألاةداملا
جاودزإلاءاغلإلادنلوهةكلمموّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلا
سأرىلعولخدلاىلعبئارضلابقلعتياميفيبيرضلا
،اهلوكوتورباذكو،اهبنجتوبئارضلانمبرهتلاعنملولاملا
يفرشنتو،8102ةنسويام9خيراتبرئازجلابنيعّقوملا
.ّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجللةيمسرلاةديرجلا

ةّيروهمجللّةيمسّرلاةديرجلايفموسرملااذهرشني:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

وينوي8 قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش61 يف رئازجلابرّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبتديجملادبع
––––––––––

ةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلانيبةيقافتا
يبيرضلاجاودزإلاءاغلإلادنلوهةكلمموةّيبعّشلا
لاملاسأرىلعولخدلاىلعبئارضلابقلعتياميف

.اهبنجتوبئارضلانمبرهتلاعنملو

ةكلمموةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلاّنإ
،ادنلوه



٧٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٥
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ةئيهيأو ةكرش ،درفيأ”صخش“حلطصملمشي)د
،صاخشألانمىرخأ

ةيونعمةفصيذصخشيأ”ةكرش“حلطصمينعي)ـه
ضارغألةيونعمةفصوذصخشهنأىلعلماعينايكيأوأ
،ةبيرضلاضرف

ةسسؤم“و ”ةدقاعتمةلودةسسؤم“اترابعينعت )و
نمةلغتسمةسسؤم،يلاوتلاىلع”ىرخألاةدقاعتملاةلودلا

فرطنمةلغتسمةسسؤمو ،ةدقاعتمةلودبميقمفرط
،ىرخألاةدقاعتملاةلودلابميقم

ةرئاطوأةنيفسبلقنيأ”يلودلقن“ةرابعينعت )ز
ةلوديفرييستلليلعفلااهرقمكلتمتةسسؤمهبموقت
وأةنيفسلاليغشتاهيفمتاذإامةلاحيفادعام،ةدقاعتم
 ،ىرخألاةدقاعتملاةلودلالخادعقتنكامأنيبطقفةرئاطلا

:”ةصتخملاةطلسلا“ةرابعينعت )ح

هلثمموأ ةيلاملابّفلكملاريزولا،رئازجللةبسنلاب–1
،ضّوفملا

ةيلاملابفلكملاريزولا،ادنلوهةكلممل ةبسنلاب –2
.ضّوفملاهلثمموأ

:”نطاوم“حلطصمينعي)ط

ةّيروهمجلاةيسنجزوحييعيبطصخشيأ–1
،ادنلوهةكلممةيسنجوأةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

دمتــــستةيـــــعــــمجوأةكرـــــش،يوــــنـــعمصــــخـــــشيأ–2
ةلودلايفاهبلومعملانيناوقلانمةينوناقلااهتيعضو
.ةدقاعتملا

ةلودلبقنمتقويأيفةيقافتالاهذهقيبطتدنع –2
،اهيففيرعتهلدريملحلطصموأةرابعيأّنإفةدقاعتم
يذلاىنعملاهلنوكي،كلذفالخقايسلاِضتقيملامو
قلعتياميفةلودلاكلتنوناقبجومبتقولاكلذيف هزوحي
ىنعميأحجريو،ةيقافتالاهذهاهيلعقبطتيتلابئارضلاب

ىنعملاىلعةلودلاكلتيفةقبطملاةيبيرضلانيناوقللًاقبط
كلتلىرخألاتاعيرشتللًاقفوحلطصمللوأةرابعللىطعملا
.ةلودلا

4ةداملا

مـيقمـلا

”ةدقاعتمةلودميقم“ةرابعينعت،ةيقافتالاهذهفادهأل–1
مكحب،ةلودلاكلتنيناوقلًاقفوةبيرضللعضخيصخشيأ

ةعيبطيذرخآرايعميأوأ،هترادإناكموأهتماقإوأهنكس
عضاخصخشيألمشتالةرابعلاهذهّنأريغ.ةلثامم

بستكملالخدلابقلعتياميفطقفةلودلاكلتيفةبيرضلل
.اهبدجاوتملالاملاسأروأةلودلاكلتيفرداصمنم

وأةلودلاكلت”ةدقاعتمةلوديفميقم“حلطصملمشي–2
قودنصواهنعةقثبنمةيلحمةطلسوأيسايسميسقتيأ

،تاكرشلاحابرأىلعةبيرضلا–

 ،ينهملاطاشنلاىلعمسرلا–

و ،كالمألاىلعةبيرضلا–

تاطاشنليصاحمىلعةضورفملابئارضلاوتاواتإلا–
.بيبانألابتاقورحملالقنو لالغتسالاو ثحبلاو بيقنتلا

.)”ةيرئازجلاةبيرضلا“ـبدعباميفاهيلإراشي(

:ادنلوهلةبسنلاب )ب

،لخدلاةبيرض–

،روجألاةبيرض–

حابرألانمةموكحلاةصحكلذيفامب،تاكرشلاةبيرض–
ةضورفملاةيعيبطلادراوملالالغتسانمةيتأتملاةيفاصلا

،مجانملانوناقبجومب

.مهسألاحابرأىلعةبيرضلا–

.)”ةيدنلوهلاةبيرضلا”ـبدعباميفاهيلإراشي(

وأةلثاممةبيرضيأىلعًاضيأةيقافتالاهذهقبطت–4
نيتدقاعتملانيتلودلانميأاهضرفتاهرهوجيفةهباشم
ةيلاحلابئارضلاىلإةفاضإ،ةيقافتالاهذهعيقوتخيراتدعب
نيـــتلودلااتـــلكلةــصتـــخملاتاطــــلسلاموــــــقتو .اهـــنمًالدـــــبوأ
ةيرهوجلاتارييغتلابضعبلاامهضعبراطخإبنيتدقاعتملا
.ةيبيرضلااهتاعيرشتىلعاهجاردإمتيتلا

يناثلالصفلا

تافيرعت

3ةداملا

ةماعتافيرعت

فالــــخقايــــسلابلطـــتيملام،ةيقاـــــــفتالاهذهضارغأل–1
:كلذ

ةدقاعتملاةلودلا“و ”ةدقاعتمةلود“احلطصمينعي )أ
،ادنلوهوأرئازجلابرمألاقلعتيامدنعادنلوهةكلمم”ىرخألا

،قايسلاهيضتقيامبسح

ةّيرئازجلاةّيروهمجلا،”رئازجلا“حلطصمينعي )ب
ميلقإينعييفارغجلاىنعملابو ،ةـّيـبـعّشلاةّيطارقميّدلا
كلذيفامبةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا
اهيلعسرامتيتلاقطانملااذكو،هءاروامو يميلقإلارحبلا
اهنيناوقةطلسّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا
دراوملالالغتساوبيقنتلاناديميفةيدايسلااهقوقحوأ
 ،ةيولعلا اههايمواهضرأنطابو راحبلاعاقلةيعيبطلا

ةكلممنميبوروألاءزجلا،”ادنلوه“حلطصمينعي )ج
جراخعقتةقطنميأو،يميلقإلااهرحبكلذيفامب ،ادنلوه
ادنلوهةكلمماهنمضسرامت،هلةمخاتموأيميلقإلااهرحب

،ةيدايسلااهقوقحوأاهصاصتخاةطلس
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ةلودللةيميظنتلاماكحأللًاقفورّيسمهبفرتعمدعاقت
نكيملوأاذهدعاقتلاقودنصلخدناكءاوس ،ةدقاعتملا

.ماعلكشبةلودلاكلتيفةبيرضلانمىفعم

نوكيامدـــــــنع،ةداـــــــملاهذـــهنـــم)1(ةرقفلاماكـــــحألًاقـفو–3
نإف،نيتدقاعتملانيتلودلااتلكيفًاميقميعيبطصخش
:يتآلاك،ذئدنعددحي،هعضو

انكساهيفكلتمييتلاةلودلايفطقفًاميقمدعي )أ
دعيفنيتلودلااتلكيفامئادانكسكلتميناكاذإامأ،امئاد
ةيصخشتاقالعاهبهطبرتيتلاةلودلايفطقفًاميقم
،)ةيويحلاحلاصملازكرم(قثوأةيداصتقاو

اهيفكلمييتلاةلودلاديدحتناكمإلابنكيملاذإ )ب
يفامئادانكسكلتميالناكاذإوأ،ةيويحلاهحلاصمزكرم
كلتمييتلاةلودلايفطقفًاميقمّدعُيف،نيتلودلانميأ
،داتعملاهنكساهيف

نيتدقاعتملانيتلودلااتلكيفداتعمنكسهلناكاذإ)ج
يفطقفًاميقمدعيف،امهنميأيفداتعمنكسهلنكيملوأ
 ،اهيفًانطاومنوكييتلاةلودلا

ملوأنيتدقاعتملانيتلودلااتلكيفًانطاومناكاذإ )د
ناتصتخملاناتطلسلاىعستف،امهنميأيفًانطاومنكي

كرتشمقافتابةلأسملاةيوستىلإنيتدقاعتملانيتلودلايف
.امهنيب

نوكيامدنع،ةداملاهذهنم)1(ةرقفلاماكحألًاقفو –4
نيتلودلااتلكيفًاميقميعيبطلاصخشلافالخرخآصخش

عقييتلاةلودلايفطقفًاميقمربتعيهّنإف،نيتدقاعتملا
.يلعفلاهترادإرقماهيف

5ةداملا
ةمئادلاةأشنملا

”ةمئادلاةأشنملا“ةرابعينعت،ةيقافتالاهذهضارغأل –1
ةفصبةسسؤمطاشنهلالخنمسراميلمعللاًتباثارقم
.ةيئزجوأةيلك

:ةصاخةفصب”ةمئادلاةأشنملا“ةرابعلمشت –2

،ةرادإلارقم )أ

،عرف)ب

،بتكم)ج

،عنصم )د

و ،ةشرو)ـه

رخآناكميأوأرجحموأزاغوأطفنرئبوأمجنم)و
.اهلالغتساوأةيعيبطلادراوملاجارختسال

وأبيكرتوأعيمجت عورشموأ ءاشنإوأءانبعقوم–3
لكـــــشي،عورــــــــشملاوأعـــــقوـــــملااذهبةلـــــصوذيفارـــــشإطاـــــشن
.رهشأ)6(ةتسنمرثكأهتدمتماداذإطقفةمئادةأشنم

،ةداــــملاهذــــهيفةقباـــــسلاماــــــــكــــــحألانــــعرظــــنـلاضـــــغـب–4
: ”ةمئادلاةأشنملا“ةرابعلمشتال

وأضرعوأنيزختضرغلطقفقفارملامادختسا )أ
،ةسسؤملااهكلمتيتلاعئاضبلاوأعلسلاميلست

اهكلمتيتلاعئاضبلاوأعلسلانمنوزخمبظافتحالا )ب
،ميلستلاوأضرعلاوأنيزختلاضرغلطقفةسسؤملا

اهكلمتيتلاعئاضبلاوأعلسلانمنوزخمبظافتحالا)ج
،ىرخأةسسؤملبقنمليوحتلاضرغلطقفةسسؤملا

وأعلسءارشضرغلطقفلمعللتباثرقمبظافتحالا )د
،ةسسؤمللتامولعمعمجوأعئاضب

يأبمايقلاضرغلطقفلمعللتباثرقمبظافتحالا )ـه
و ،ةسسؤمللايوناثوأايريضحتاعباطيستكيرخآطاشن

يأبمايقلاضرغلطقفلمعللتباثرقمبظافتحالا )و
)ـه(ىلإ)أ(ةيعرفلاتارقفلايفةروكذملاةطشنألانمجيزم

لمعللتباثلارقملليلامجإلاطاشنلايستكينأةطيرش
.ايوناثوأايريضحتاعباطجيزملااذهنعجتانلا

هذهنم)2(و )1(نيترقفلاماكحأنعرظنلاضغب–5
لقتسمعضوبعتمتملاليكولافالخ–صخشناكاذإ،ةداملا

ةسسؤمباسحللمعي – )6(ةرقفلاماكحأهيلعقبطنتيذلاو
،ةسسؤملامسابدوقعماربإةطلسةدقاعتمةلوديفهيدلو
ةلودلاكلتيفةمئادةأشنم ةزئاحدعتةسسؤملاكلتّنإف
باسحلصخشلاكلذاهبموقييتلاتاطاشنلالكلةبسنلاب
يفةروصحمريخألااذهتاطاشننكتملام،ةسسؤملاكلت
نمتسروماذإ،حمستاليتلاو ،4ةرقفلايفةروكذملاكلت
ةمئادةأشنمناكملااذهرابتعاب،لامعأللتباثناكملالخ
.ةرقفلاكلتماكحأقفو

ةدقاعتمةلوديفةمئادةأشنماهيدلةسسؤمربتعتال–6
طيــــــــــــــسولالخنمةلودلاكلتيفاطاــــــشنلوازتاهـــنأدرــجـــمل

،لقتسمعضويذرخآليكويأوأةلومعلابماعليكووأ
داتعملابولسألابصاخشألاءالؤهلثملمعينأةطيرش
.مهلامعأل

ىلعرطيستةدقاعتمةلوديفةميقمةكرشنوكّنإ–7
ةلودلابةميقمةكرشلبقنماهيلعرطيسموأةكرش

ىرخألاةلودلاكلتيفًالمعلوازتوأ،ىرخألاةدقاعتملا
كلذّنإــــــــف،)كـلذفالـــــــخوأةـــــمـئادةأـشـــــنـملالــــخنمءاوــــــس(
ةمئادةأشنمنيتكرشلانمًايألعجيالهتاذدحيفعقاولا
.ىرخألاةكرشلل

ثلاثلالصفلا
لخدلاىلعةبيرضلا

6ةداملا
ةيراقعلاتاكلتمملالخد

نمةدقاعتمةلوديفميقمهيلعلصحييذلالخدلاّنإ –1
نمهيلعلّصحملالخدلاكلذيفامب(ةلوقنمريغتاكلتمم

ةدقاعتملاةلودلايفةنئاكلا)تاباغلالالغتساوأةعارزلا
.ىرخألاةلودلاكلتيفةبيرضللهعاضخإزوجي،ىرخألا
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ددحملاىنعملا”ةلوقنملاريغتاكلتمملا“ةرابعلنوكي –2
تاكلتمملااهبدجوتيتلاةدقاعتملاةلودلانوناقلًاقفواهل
تاكلتــــمــملالمــــشتةرابـــعلاّنإــــف،لاـــحيأىلعو.ةروــــكذـــــملا
ةــيــــناوـــيــــحلاةورــــثلاوةلوقـــــنملاريغتاكلتـــــــــــــمملابةقــــحلملا

قوقحلاويباغلالالغتسالاوةعارزلايفةمدختسملاتادعملاو
ةيكلمبةقلعتملاماعلانوناقلاماكحأاهنأشبقبطتيتلا
قوقحلاوةلوقنملاريغتاكلتمملابعافتنالاقحو،يضارألا

قحلاوألالغتسالالباقمةتباثلاوأةريغتملاتاعوفدملايف
ةيعيبطلادراوملاوعبانملاوةيندعملاتابسرتلالالغتسايف

ريغتاكلتمملانمضتارئاطلاونفسلاجردنتالو ،ىرخألا
.ةلوقنملا

مادختسانعجتانلالخدلاىلع)1(ةرقفلاماكحأقبطت –3
وأ،اهريجأتوأةرشابمةروصبةلوقنملاريغتاكلتمملا
.رخآلكشيأباهلالغتسا

لـــــخدلاىلع)3(و )1(نيــــترــــــقفلاماــــكحأًاضـــــيأقبـــــطت–4
لخدلاىلعوةسسؤملةلوقنملاريغتاكلتمملانمبستكملا
لجأنمةلمعتسملاةلوقنملاريغتاكلتمملانميتأتملا

.ةلقتسمةيصخشتامدخذيفنت

7ةداملا
لامعألاحابرأ

ةبيرضللةدقاعتمةلودةسسؤملةدئاعلاحابرألاعضخت –1
ةلودلايفًاطاشنةسسؤملاسرامتملام،طقفةلودلاكلتيف

نإف.اهيفةعقاوةمئادةأشنملالخنمىرخألاةدقاعتملا
ضرفزوجيهّنإف،ًافنآركذامكًاطاشنةسسؤملاترشاب
حابرألاردقبنكلو،ىرخألاةلودلايفاهحابرأىلعةبيرضلا
.ةمئادلاةأشنملاكلت ىلإبسنتنأنكمييتلا

ةسسؤمرشابتامدنع،)3( ةرقفلاماكحأةاعارمعم –2
نمىرخألاةدقاعتملاةلودلايفًاطاشنةدقاعتمةلودلةعبات
حابرأةدقاعتمةلودلكددحت،اهيفةمئاقةمئادةأشنملالخ
اهقيقحتعّقوتييتلاحابرألاساسأىلعةمئادلاةأشنملاكلت
ةطشنألارشابتةرياغمو ةلصفنمةسسؤمتناكولاميف
فورظيفوأاهسفنفورظلايفةهباشمةطشنأوأاهسفن
يتلاةسسؤملاعمًامامتةلقتسمةفصبلماعتتوةهباشم
.اهلةمئادةأشنملثمت

فيراصملامصخبحمسي،ةمئادةأشنمحابرأديدحتدنع –3
كلذيفامبةمئادلاةأشنملالامعأضارغألاهلمحتيتلا
يفاهلمحتمتًءاوس،ةماعلاةيرادإلاوةيذيفنتلافيراصملا
.رخآناكميأيفوأةمئادلاةأشنملااهيفدجوتيتلاةلودلا

ىلإطقفادانتساةمئادةأشنمىلإحابرأيأبسنتال–4
باسحلعئاضبلاوأعلسللةمئادلاةأشنملاكلتءارش

.ةسسؤملا

ىلإةبوسنملاحابرألاددحت،ةقباسلاتارقفلاضارغأل –5
نكيملام،ماعدعبماع،ةقيرطلاسفنبةمئادلاةأشنملا

.كلذفالخبفرصتللٍفاكو هيجوببسكانه

لماعتلامتلخدللرصانعىلعحابرألالمتشتامدنع –6
،ةيقافتالاهذهنمىرخأداومبجومبلصفنملكشباهعم
.ةداملاهذهماكحأبرثأتتنلداوملاكلتماكحأّنإف

8ةداملا
يوجلاو يرحبلالقنلا

تارئاطلاوأنفسلاليغشتنمةجتانلاحابرألاعضخت –1
نضتحتيتلاةلودلاكلتيفطقفةبيرضلليلودلالقنلايف

.ةسسؤملليلعفلاةرادإلارقم

ىلعيرحبلالقنلاةسسؤمليلعفلاةرادإلارقمناكاذإ –2
ةدقاعــــتملاةلودلايفادوـــــــجومرقــــملااذهربتـــــعي،ةنيفــــــسنتم
اذهدجويملاذإو ،ةنيفسلاليجستءانيماهيفعقييتلا
يتلاةدقاعتملاةلودلايفادوجومرقملاربتعيف،ءانيملا

.ةنيفسلالغتسماهيفميقي

نعةجتانلاحابرألاىلعًاضيأ)1(ةرقفلاماكحأقبطت –3
ةلاكووأكرتشميراجت لمعوأيراجتعمجتيفةكراشملا
.ةيلودلامعأ

9ةداملا
ةكرتشملاتاسسؤملا

:امدنع –1

ةرشابمةروصبةدقاعتمةلودلةعباتةسسؤمكراشت )أ
ةسسؤملامسأريفوأةبقارموأةرادإيفةرشابمريغوأ
وأ ،ىرخألاةدقاعتملاةلودللةعبات

ريغوأةرشابمةروصبصاخشألاسفنكراشي)ب
ةعباتةسسؤملامسأريفوأةبقارموأةرادإيفةرشابم
.ىرخألاةدقاعتملاةلودللةعباتةسسؤميفوةدقاعتمةلودل

امهتقالعيفناتسسؤملانوكت،نيتلاحلااتلكيفو
وأاهيلعقفتمطورشبنيتطبترم،ةيلاملاوأةيراجتلا

قفتينأنكميناكيتلاطورشلانعفلتختةضورفم
نأنكميناكحابرأيأّنإف،ةلقتسمتاسسؤمنيباهيلع

ملاهنكلو،طورشلاهذهنودنمنيتسسؤملاىدحإاهققحت
نمضاهجاردإنكمي،طورشلاهذهدوجوببسباهققحت

عمو.كلذلًاعبتةبيرضللاهعاضخإوةسسؤملاكلتحابرأ
تمربأدقةكرتشملاتاسسؤملانوكنأموهفملانمف ،كلذ
تامدخلاتاقافتاوأفيلاكتلامساقتتاقافتالثم،تاقافتا
تاقــــــفنلاو ةيذيفــــــنتلاتاقفـــــنلاعيزوتساـــــسأىلع،ةماـــــــعلا
ثحبلاتاقفنو ةيراجتلاوةينقتلاتاقفنلاو ةماعلاةيرادإلا

هتاذدحيفلثميال ،ةلثامملاتاقفنلانماهريغوريوطتلاو
.ةقباسلاةلمجلايفدروامكاطرش

ةعباتةسسؤمحابرأنمضةدقاعتمةلودجردتامدنع –2
ةعباتةسسؤمحابرأ – كلذلًاقفوةبيرضللاهعضختو –اهل
ةدقاعتملاةلودلاكلتيفةبيرضللاهعاضخإمتىرخألاةلودلل
ضورفملانمناكاحابرأةجردملاحابرألاهذهتناكو،ىرخألا
تناكولو،ًالوأةروكذملاةلودللةعباتلاةسسؤملااهققحتنأ
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تقفتايتلاكلتنيتسسؤملانيباهيلعقفتملاطورشلا
ءارجإ،ذئدنع،ىرخألاةلودلاىلعف،ةلقتسمتاسسؤم اهيلع
كلتىلعةضورفملاةبيرضلاغلبمىلعبسانملاليدعتلا
نّيعتي،ليدعتلااذهلثمديدحتلو.ةلودلاكلتيفحابرألا

ناتطلسلارواشتتو،ةيقافتالاهذهلىرخألاماكحألاةاعارم
تعداذإامهنيباميفنيتدقاعتملانيتلودلايفناتصتخملا
.كلذةرورضلا

01ةداملا
مهسألاحابرأ

ةكرشاهعفدتيتلامهسألاحابرأعضختنأنكمي –1
ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفميقملةدقاعتمةلوديفةميقم
.ىرخألاةلودلاكلتيفةبيرضلل

يفةميقمةكرشاهعفدتيتلامهسألاحابرأنأريغ –2
ةلودلاكلتيفةبيرضللاضيأعضختنأنكميةدقاعتمةلود

نميلعفلاديفتسملاناكاذإنكلو ،ةلودلاكلتنيناوقلاقبط
ةبيرضلاّنإفىرخألاةدقاعتملاةلودلاباميقممهسألاحابرأ
:ىدعتتنأبجيالةضورفملا

ديفتسملاناكاذإ،مهسألاحابرأليلامجإلاغلبملانم5% –
،%01ةرـشاـبمريـغوأةرشابمةفصبكلمتةكرشيلعفلا

،مهسألاحابرأعفدتيتلاةكرشلالامسأرنم،لقألاىلع

تالاحلالكيفمهسألاحابرأليلامجإلاغلبملانم51% –
.ىرخألا

،ةداـــــــملاهذهنـــــم)2(ةرـــقــــفلاماـكــــــحأنـعرـــظــــــنـلاّضـغـب –3
عفدتيتلاةكرشلااهيفميقتيتلاةدقاعتملاةلودللزوجيال
اهتعفديتلامهسألاحابرأىلعةبيرضلاضرف،مهسألاحابرأ
مهسألاحابرأنميلعفلاديفتسملاناكاذإ،ةكرشلاكلت

.4ةداملانم)2(ةرقفلايفهيلإاراشمدعاقتللاقودنص

نأنيتدقاعتملانيتلودللةصتخملاتاطلسلانكمي –4
قافتاب)3(و )2( نيترقفلاماكحأقيبطتةيفيكديدحتلايعست
.امهنيبكرتشم

ضرـــفةيــلــــمعىلع)3(و )2(نيــــترـــقــــفلاماكــــــحأرـــــثؤتنل –5
اهنمعفدتيتلاحابرألاصخياميفةكرشلاىلعةبيرضلا
.مهسألاحابرأ

،ةداملاهذهموهفمبسح”مهسألاحابرأ“ةرابعبدصقي –6
عتمتلاقوقحوأعتمتلامهسأوأمهسألانملّصحملالخدلا
قوقحةيأوأسيسأتلاصصحوأمجانملامهسأوأىرخألا
يفةكراشملاوأ،ةقحتسملانويدلانيبنمّدعتالىرخأ
ىرخألاةمهاسملاقوقحنعمجانلالخدلابناجىلإحابرألا
مهسألالخدىلعقبطملايبيرضلاماظنلاسفنلعضختيتلا

حابرألةعزوملاةكرشلااهبميقتيتلاةلودلاعيرشتلاقبط
.مهسألا

هذهنم)9(و )3(و )2(و )1(تارــــــقفلاماكـــحأقبــــطــــتال –7
يفميقملا،مهسألاحابرأنميلعفلاديفتسملاناكاذإةداملا
يتلاىرخألاةدقاعتملاةلودلايفًالمعلوازي،ةدقاعتمةلود

ةأشنملالخنم،مهسألاحابرألةعفادلاةكرشلااهيفميقت
تامدخىرخألاةلودلايفيدؤيوأ،اهيفةدوجومةمئاد

،اهيفةدوجومةتباثةدعاقلالخنمةلقتسمةيصخش
مهسألاحابرأاهببسبتعفديتلامهسألاةيكلمتناكو
يفو.ةتباثلاةدعاقلاوأةمئادلاةأشنملاهذهبًايلعفةطبترم
،)41(ةداملاوأ)7(ةداملاماكحأقيبطتمتي،ةلاحلاهذهلثم
.ةلاحلابسح

وأًاحابرأةدقاعتمةلوديفةميقمةكرشتققحاذإ –8
نأىرخألاةلودلانكميال،ىرخألاةدقاعتملاةلودلانمًالخد
،ةكرشلااهعفدتيتلامهسألاحابرأىلعةبيرضيأضرفت
يفميقملةعوفدمهذهمهسألاحابرأتناكاذإامةلاحيفّالإ
ةطبترممهسألاةيكلمتناكاذإامةلاحيفوأىرخألاةلودلا

ةلودلاكلتيفةدوجومةتباث ةدعاق وأ ةمئادةأشنمبًايلعـف
،ةعزوملاريغحابرألاىلعةبيرضللعضختالهّنأامك،ىرخألا

ةعزوملاريغحابرألاوأةعوفدملامهسألاحابرأتناكولىتح
ةلودلاكلتيفًائشانًالخدوأًاحابرأًايئزجوأًايلكلثمت

.ىرخألا

هذهنم)8(و )2(و )1(تارقفلاماكحأنعرظنلاّضغب –9
اهتعفديتلامهسألاحابرأىلعةبيرضلاضرفزوجي،ةداملا
،ةلودلاكلتعيرشتلاقبطةدقاعتمةلوديفةميقملاةكرشلا
عضخو ،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفميقميعيبطصخشل
ىلعلاملاسأرنعةجتانلاةميقلاضئاوفىلعةبيرضلل
نأدعب31ةداملانم5ةرقفلايفهيلعصوصنملاوحنلا
عضختنأزوجي ،ًالوأةروكذملاةلودلايفميقمريغحبصأ
نكلو،ةريخألاهذهعيرشتلاقبطةلودلاكلتيفةبيرضلل
ةمئادلاةأشنملاكلت ىلإبسنينأنكمييذلاردقلابطقف
.لاملاسأرريدقتىلعةددسملاريغتاداريإلاةبلاطم

11ةداملا
دئاوفلا

ميقملةعوفدمو ةدقاعتمةلوديفةئشانلادئاوفلانإ –1
يفةبيرضللعضختنأنكميىرخألاةدقاعتملاةلودلايف

.ىرخألاةلودلاكلت

ةبيرضللاضيأعضختنأنكميدئاوفلاهذهلثمّنأريغ –2
كلـتعيرشتلاقفوو اهيفتأشنيتلاةدقاعتملاةلودلايف

يفاميـقمدئاوفلانميلعفلاديفـتسـملاناـكاذإنـكـلو ،ةـلودـلا
يغبنيالةضورفملاةبيرضلانإف،ىرخألاةدقاعتملاةلودلا
.دئاوفلليلامجإلاغلبملانم%8ةبسنىدعتتنأ

ّنإف،ةداملاهذهنم)2(ةرقفلاماكحأنعرظنلاضغب –3
نمىفعت،نيتدقاعتملانيتلودلاىدحإيفةئشانلادئاوفلا
:ةلودلاكلتيفةبيرضلا

ةلودلاكلتةموكحوهدئاوفللددسملافرطلاناكاذإ – أ
وأ ،ةيلحمةطلسوأةيسايسةئيهوأ

ةلودلاةموكحةدئافلةعوفدمدئاوفلاتناكاذإ – ب
،ةيلحمةطلسوأةيسايسةئيهةدئافلوأىرخألاةدقاعتملا
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كلذيفامب(تائيه وأتاسسؤمل ةعوفدمدئاوفلاتناكوأ
ةلودلاكلتةماتو ةلماكةفصباهزوحت)ةيلاملاتاسسؤملا
،يزكرملااهكنبوأاهنعةقثبنمةطلسوأنممسقوأىرخألا
وأ

امب(ةئيه وأ ةسسؤميألةعوفدمدئاوفلاتناكاذإ –ج
اهحنممتضورقصوصخب)ةيلاملاتاسسؤملاكلذيف

وأ ،نيتدقاعتملانيتلودلايتموكحنيبمربمقافتالاقيبطت

هحنمضرقصوصخبةعوفدمدئاوفلاتناكاذإ –د
راشمدعاقتللقودنصوأىرخأةيلامةسسؤميأوأكنب
وأ،4ةداملانم)2(ةرقفلايفهيلإ

ىلععيبلابةطبترمةعوفدملادئاوفلاتناكاذإ –ـه
.ةيملعوأةيراجتوأةيعانصتادعميألباسحلا

نأنيتدقاعتملانيتلودللةصتخملاتاطلسلانكمي–4
قافتاب)3(و )2( نيترقفلاماكحأقيبطتةيفيكديدحتلايعست
.امهنيبكرتشم

هذهيفةمدختسميهامك”دئاوفلا“ةرابعينعت–5
اهعاونأفالتخاىلعنويدلاتادنسنعجتانلالخدلا،ةداملا

ىلعرفوتتتناكءاوسو ،المأنهرب ةنومضمتناكءاوس
ليخادمصاخلكشبو،المأنيدملاحابرأيفةكراشملاطرش

تاوالعلاكلذيفامب،ضورقلاتادنسو ةيمومعلاقيدانصلا
هذهضرــــغلو.تادنـــــــسـلاهذهلـثـــــــمـبةـقـلـعـــــتـمـلاصـــــصـــــــحلاو
.ادئاوف عفدلانعرخأتلاتامارغدعتال،ةداملا

اذإ،ةداملاهذهنم)3(و )2(و )1(تارقفلاماكحأقبطتال–6
،ةدقاعتمةلوديفميقملا دئاوفلانميلعفلاديفتسملاناك
اهيفتأشنيتلاىرخألاةدقاعتملاةلودلايفًالمعلوازي
تامدخيدؤيوأ،اهيفةدوجومةمئادةأشنملالخنمدئاوفلا

ناكو،اهيفةدوجومةتباثةدعاقلالخنمةلقتسمةيصخش
هذهبًايلعفاطبترمةدئافلاهنعتعفديذلانيدلادنس

متي،ةلاحلاهذهلثميفو.ةتباثلاةدعاقلاوأةمئادلاةأشنملا
.ةلاحلابسح،41ةداملاوأ7ةداملاماكحأقيبطت

ةقالعببسب،عوفدملادئاوفلاغلبمزواجتمتيامدنع–7
امهنملكنيبوأيلعفلاديفتسملاو ةعفادلاةهجلانيبةصاخ
هلجأنمعفديذلانيدلاةميقةاعارمعم،نيرخآصاخشأو
ديفتسملاو ةعفادلاةهجلاهيلعقفتتنأنكميناكيذلاغلبملا
ةداملاهذهماكحأّنإف،ةصاخلاةقالعلاكلتبايغيفيلعفلا

،ةلاحلاهذهلثميفوً.اريخأروكذملاغلبملاىلعطقفقبطت
ًاقبطةبيرضللًاعضاخلظيتاعوفدملانمدئازلاءزجلاّنإف
ةاعارمبوجوعمةدقاعتمةلودلكلةيبيرضلاةمظنألل
.ةيقافتالاهذهلىرخألاماكحألا

نوكتامدنعةدقاعتمةلوديفةئشاندئاوفلاربتعت–8
كلمتامدنع،هّنأريغ.ةلودلاكلتيفةميقمةعفادلاةهجلا
مأةدقاعتمةلوديفةميقمتناكءاوس،دئاوفللةعفادلاةهجلا

اهبطبتريةدقاعتمةلوديفةتباثةدعاقوأةمئادةأشنم،ال
ةأشنملاهذهلمحتتو ،دئاوفلاهلجأنمتعفديذلانيدلا

ةريخألاهذهّنإف،دئاوفلاهذهءبعةتباثلاةدعاقلاوأةمئادلا
وأةمئادلاةأشنملااهيفدجوتيتلاةلودلايفةئشانربتعت
.ةتباثلاةدعاقلا

21ةداملا
تاواتإلا

ميقملةعوفدملاوةدقاعتمةلوديفةئشانلاتاواتإلانإ –1
يفةبيرضللعضختنأنكمي،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايف

.ىرخألاةلودلاكلت

عضختنأًاضيأنكميتاواتإلاهذهلثمّنأرـيــغ –2
نيناوقلاقفوو اهيفتأشنيتلاةدقاعتملاةلودلايفةبيرضلل
ًاميقمتاواتإلانميلعفلاديفتسملاناكاذإنكل،ةلودلاكلت

ةـــــضورــــــــــفملاةبيرـــــــــــضلاّنإف،ىرــــخألاةدقاعــــــتملاةـــــــلودلايف
:ىدعتتنأبجيال

لجأنمعوفدملاتاواتإلليلامجإلاغلبملانم%51 –أ
وأيبدألمعيألفلؤُملاقوقحلامعتساقحوألامعتسا

مالفألاوأةيئامنيسلامالفألاكلذيفامب،يملعوأينف
،يتوصلاخسنلاو ةروصلالقنلئاسونماهريغو ةطرشألاو

تالاحلالكيفتاواتإلليلامجإلاغلبملانم%5 –ب
.ىرخألا

نأنيتدقاعتملانيتلودللةصتخملاتاطلسلانكمي–3
كرتشمقافتاب)2(ةرقفلاماكحأقيبطتةيفيكديدحتلىعست
.امهنيب

هذهيفمدختسموهامك”تاواتإلا“حلطصمينعي–4
لباقمةملتــــسملااهتعـــيـــبطتناكًاّيأتاعوــــــــفدـــــملا،ةداملا
لمعيأبةصاخلافلؤملاقوقحلامعتساقحوألامعتسا
يأوأةيئامنيسلامالفألاكلذيفامب،يملعوأينفوأيبدأ
وأجذومنوأميمصتوأ ةـــيراجتةمالعوأعارتخاةءارب
تامولعملباقموأ،ةجلاعموأةيّرسةبيكرتوأ،ططخم
.ةيملعوأةيراجتوأةيعانصبراجتبةقلعتم

اذإ،ةداملاهذهنم)2(و )1(نيترقفلاماكحأقبطتال–5
ةدقاعتمةلوديفميقملاتاواتإلانميلعفلاديفتسملاناك
اهيفتأشنيتلاىرخألاةدقاعتملاةلودلايفًالمعسرامي
يدؤيوأ،اهيفةدوجومةمئادةأشنملالخنمتاواتإلاهذه
،اهيفعقتةتباثةدعاقلالخنمةلقتسمةيصخشتامدخ
ةطبترمتاواتإلااهنععفدتيتلاةيكلملاوأقحلاناكو
هذهلثميفو.ةتباثلاةدعاقلاوأةمئادلاةأشنملاهذهبًايلعف
.ةلاحلابسح،41ةداملاوأ7ةداملاماكحأقيبطتمتي،ةلاحلا

ميقماهعفداذإةدقاعتمةلوديفتأشندقتاواتإلا ّدعُت–6
،تاواتإلاعفدييذلاصخشلاناكاذإفكلذعمو.ةلودلاكلتيف
ةلوديفكلمي،ال مأةدقاعتمةلوديفًاميقمناكءاوس
تامازتلالااهب طبترتةتباثةدعاقوأةمئادةأشنمةدقاعتم
وأةمئادلاةأشنملاكلتتناكو،تاواتإلاكلتاهنععفدتيتلا
دعت،ذئدنع،تاواتإلاهذهعفدءبعلمحتتةتباثلاةدعاقلا

ةأشنملااهيفدجوتيتلاةلودلايفةئشان تاواتإلاهذه
.ةتباثلاةدعاقلاوأةمئادلا
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نيبةصاخةقالعببسب،تاواتإلاغلبمزواجتيامدنع–7
صاخشأو امهيلكنيبوأيلعفلاديفتسملاو ةعفادلاةهجلا
يتلاتامولعملاوأقحلاوألامعتسالاةاعارمعمنيرخآ
ةهجلاهيلعقفتتنأنكميناكيذلاغلبملااهلجأنمعفد
نإف،ةصاخلاةقالعلاكلتبايغيفيلعفلاديفتسملاو ةعفادلا
يفوً.اريخأروكذملاغلبملاىلعطقفقبطتةداملاهذهماكحأ

ًاعضاخلظيتاعوفدملانمدئازلاءزجلانإف،ةلاحلاهذهلثم
عمةدقاعتمةلودلكلةيبيرضلاةمظنأللًاقبطةبيرضلل
.ةيقافتالاهذهلىرخألاماكحألاةاعارمبوجو

31ةداملا
ةيلامسأرلاحابرألا

ةدقاعتملاةلودلاكلتيفةبيرضللعضختنأنكمي –1
نمةدقاعتمةلوديفميقماهققحييتلاحابرألا،ىرخألا
يفاهيلإراشملاةلوقنملاريغتاكلتمملاةيكلمنعلزانتلا
ةدقاعتملاةلودلايفةعقاولاوةـيـقاـفـتالا هذـه نـم6ةداملا
.ىرخألا

ةلوقنمتاكلتممنعلزانتلانمةجتانلاحابرألاّنإ –2
اهكلتمتةمئادةأشنملةيراجتلاتاكلتمملانماًءزجلكشت
وأىرخألاةدقاعتملاةلودلايفةدقاعتمةلودلةعباتةسسؤم
ميقماهكلتميةتباثةدعاقلةدئاعلاةلوقنملاتاكلتمملانم

ةيدأتضرغبىرخألاةدقاعتملاةلودلايفةدقاعتمةلوديف
نعةجتانلاحابرألاكلذيفامب،ةلقتسمةيصخشتامدخ
لماكعموأاهدرفمب(ةمئادلاةأشنملاهذهلثمنعلزانتلا
عضختنأنكمي،ةتباثلاةدعاقلاهذهلثموأ)عورشملا
.ىرخألاةلودلاكلتيفةبيرضلل

تارئاطوأنفسنعلزانتلانمةققحملاحابرألاّنإ –3
ةصصخمةلوقنمتاكلتمموأيلودلالقنلايفلغتست
ةبيرضللعضخت،تارئاطلاوأنفسلاهذهلثملالغتسال
يلعفلاةرادإلارقماهيفعقييتلاةدقاعتملاةلودلايفطقف
.ةسسؤملل

ريغةيكلميأنعلزانتلانعةجتانلاحابرألاعضخت –4
،ةداملا هذه نم )3(و )2(و )1(تارقفلايفاهيلإراشملاكلت
لزانتملاربتعييتلاةدقاعتملاةلودلايفطقفةبيرضلل
.اهيفاميقم

ةدقاعتمةلوديفاميقميعيبطصخشنوكيامدنع–5
ةرقفلاماكحأّ نإف،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفاميقمحبصيو
بسح،ةبيرضلاضرفنمًالوأةروكذملاةلودلاعنمتنل)4(
مهــــــسألالامـــــسأرميـــقضئاوفىلع،ةيلـــــــخادلااهتاعيرـــــــشت
عافتنالاقحو ءارـــــشلاتاراــــيخو،حاــــبرألامــــساقتتاداـــهـــشو
ىلعةعقاولانويدلااذكو حابرألامساقتتاداهشومهسألاب
ةلودلايفيعيبطلاصخشلاةماقإةرتفناونعبةكرشقتاع
ًالوأةروكذملاةدقاعتملاةلودلاتماقاذإو.ًالوأةروكذملا

ةلمجللًاقفولاملاسأرميقضئاوفىلعةبيرضضرفب
يفاهجاردإمتينلهذهلاملاسأر ميقضئاوفّنإف ،ىلوألا
ةلودلالبقنملاملاسأرةميقديدحتدنعيبيرضلاءاعولا
.ىرخألاةدقاعتملا

41ةداملا
ةلقتسملاةيصخشلاتامدخلا

ةلوديفميقميعيبطصخشهققحييذلالخدلاّنإ –1
ىرخأتاطاشنوأةينهمتامدخصخياميفةدقاعتم
يفطقفةبيرضللعضخينأنكمي،القتسماعباطيستكت
:ةيتآلاتالاحلاادعام،ةلودلاكلت

ةتباثةدعاق،ةيدايتعاةفصب،كلتميميقملاناكاذإ–أ
اذإو.هتاطاشنةلوازمضرغلىرخألاةدقاعتملاةلودلايف

عضخيلخدلاّنإف،ةتباثلاةدعاقلاهذهلثمكلتميناك
يذلاردقلابنكلو ،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفةبيرضلل
وأ ،ةتباثلاةدعاقلاكلتلبسنينأنكمي

ددملوأةدملىرخألاةدقاعتملاةلودلايفماقأاذإ–ب
ةردقملاةدملانماموي381نعديزتوأاهعومجميفيواست
ةيئابجلاةنسلايفيهتنتوأأدبتارهش )21(رشعينثاب
ّالإةبيرضللعضخيالهّنإف،ةلاحلاهذهلثميفو،ةينعملا

.ىرخألاةلودلاكلتيفةسرامملاةطشنألانمققحملالخدلاءزج

تاطاشنلاةصاخ”ةينهملاتامدخلا“ةرابعلمشت–2
ةلقتسملاةيميلعتلاوأةيوبرتلاوأةينفلاوأةيبدألاوأةيملعلا

نيـــــماــــحملاو ءاـــــــبــــطألابةـــصاــــخلاةلقــــتــــسملاتاـــــطاـــــــشنلااذـــــكو
نانــــــسألاءابـــطأو نييرامـــــعملانيـــسدنـــــهملاو نيسدــــنـــــهملاو
.نيبساحملاو

51ةداملا
ةلقتسملاريغةيصخشلاتامدخلا

هذهنم02و91و81و61داوملاماكحأةاعارمعم–1
ىرخألاةلثامملاتآفاكملاوروجألاوبتاورلاّنإف،ةيقافتالا
– ةفيظوبقلعتياميف –ةدقاعتمةلوديفميقماهبستكييتلا

يفاهتلوازممتيملام،ةلودلاكلتيفطقفةبيرضللعضخت
ةــــــــلودلا يف اهــــتــــلوازمتّمتاذإف.ىرــــــخألاةدقاعـــــتملاةــــــــــلودلا
تآفاكملاهذهلثمعضختنأزوجيف،ىرخألا ةدقاعتملا
.ىرخألاةلودلايفةبيرضللةبستكملا

ّنإف،ةداملاهذهنم)1(ةرقفلاماكحأنعرظنلاضغب –2
قلعتياميفةدقاعتمةلودميقماهبستكييتلاتآفاكملا

نأنكمي،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفاهتلوازممتيةفيظوب
تالاحلايفًالوأةروكذملاةلودلايفطقفةبيرضللعضخت
:ةيتآلا

وأةدملىرخألاةلودلايفادوجومديفتسملاناك اذإ )أ
ةردقملاةدملانمًاموي381اهعومجميفزواجتتالددمل
ةيئابجلاةنسلايفيهتنتوأأدبت ،ارهش)21( رشعينثاب
و ،ةينعملا

لمعبحاصلبقنمةعوفدمتآفاكملانوكتنأ)ب
و ،هنعةباينوأىرخألاةلودلايفميقمريغ

وأةمئادةأشنماهتلمحتدقتآفاكملانوكتالنأ)ج
.ىرخألاةلودلايفلمعلابحاصاهكلميةتباثةدعاق
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ّنإف،ةداملاهذهنمةقباسلاماكحألانعرظنلاضغب–3
قلعتياميف ةدقاعتمةلوديفميقماهبستكييتلاتآفاكملا

لقنلايفلمعتةرئاطوأةنيفسنتمىلعسرامتةفيظوب
اهيفعقييتلاةدقاعتملاةلودلايفةبيرضللعضخت،يلودلا

.ةسسؤملليلعفلاةرادإلارقم

61ةداملا
ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم

يتلاىرخألاتآفاكملاوةرادإلاسلجمءاضعأتآفاكم
ةرادإسلجميفًاوضعهتفصبةدقاعتمةلودميقماهاضاقتي

ةبيرضللعضخت،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفةميقمةكرش
.ىرخألاةلودلاكلتيف

71ةداملا
نويضايرلاو نونانفلا

لخدلاّنإف،51و41و7داوملاماكحأنعرظنلاضغب –1
ايهيفرتًانانفهتفصب،ةدقاعتمةلوديفميقمهبستكييذلا

نويزفلتلاوأةعاذإلايفوأامنيسلايفوأحرسملايفنانفك
ةيصخشلاهتطشنأنم،ًايضايروأًايقيسومهتفصبوأ
هعاضخإزوجي،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفاهسرامييتلا
.ىرخألاةلودلاكلتيفةبيرضلل

اهلوازةيصخشةطشنأبقلعتيلخددوعيالامدنع –2
يضايرلاوأنانفلل،كلتهتفصبيضايروأيهيفرتنانف
نعرظنلاضغبولخدلا كلذّنإف،رخآصخشلنكلوهسفن
ةدقاعتملاةلودلايفةبيرضللعضخي،51و41و7داوملاماكحأ
.يضايرلاوأنانفلاةطشنأةلوازماهيفتمتيتلا

يذلالخدلاىلع)2(و )1(نيترقفلاماكحأقبطتال–3
يفاهسراميةطشنأنمةدقاعتمةلوديفميقمهبستكي
ىرخألاةلودلاكلتلةرايزلاتناكاذإ،ىرخألاةدقاعتملاةلودلا

ةيمومعةيلامتادامتعانميسيئر لكشبوألماكلابةلومم
ةيسايسلااهماسقأوأامهيلكوأنيتدقاعتملانيتلودلاىدحإل
وأقافتاراطإيفةرايزلاتمتاذإوأ،ةيلحملااهتاطلسوأ
لثميفو.نيتدقاعتملانيتلودلايتموكحنيبيفاقث بيترت
ةلودلايفطقفةبيرضلللخدلاعضخينأنكمي،ةلاحلاهذه
.يضايرلاوأيهيفرتلانانفلااهيفميقييتلاةدقاعتملا

81ةداملا
ةيونسلاتاشاعملاوةيدعاقتلابتاورلا

يعامتجالانامضلاتاعوفدمو
تاشاعملاوةيدعاقتلابتاورلاىلعةبيرضلاضرفزوجي –1

ةلوديفةئــــــشاـــــنلا،ةلثاـــــمملاىرــــخألاتآفاـــــكـــملاوةيوــــنــــسلا
يف،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفميقملةعوفدملاوةدقاعتم
.ًالوأةروكذملاةلودلا

ىرخألاتاعوفدملاويدعاقتلابتارلاةبيرضللعضخي–2
ةدقاعتمةلودلةيعامتجالاتانيمأتلانوناققفومتتيتلا
ةروكذملاةلودلايف،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفميقمةدئافل
.الوأ

تآفاكملا وأيونسلاشاعملاوأيدعاقتلابتارلاربتعي –3
تامهاسملاتناكاذإةدقاعتمةلوديفةئشانلاىرخألاةلثامملا
شاعملاوأاذهيدعاقتلابتارلاب ةطبترملاتاعوفدملاوأ
يـتلاتاقاقحتسالاوأىرخألاةلثامملاتآفاكملاوأيونسلا

الو.ةلودلاكلتيفةبيرضلانمءافعإللةلهؤـم،اهـمّـلـست
تآفاكملاو يونسلاشاعملا وأ يدعاقتلابتارلالقندّيقي
ةلوديفنيمأتةكرشوأدعاقتقودنصنمىرخألاةلثامملا

،ىرخأةلوديفنيمأتةكرشوأدعاقتقودنصىلإةدقاعتم
ةروكذملاةلودللةيبيرضلاقوقحلا،لاكشألانملكشيأب
.ةداملاهذهبجومبًالوأ

هباحرصماغلبم“يونـسلاشاــــعملا“حلــــطــــــصمينعي–4
ةايحلاةرتفلالخةددحمديعاوميفةيرودةفصبهعفدمتي
دهعتبجومباهديدحتنكميوأةددحمةينمزةرتفلالخوأ
نملماكوٍفاكردقىلعلوصحلالباقمتاعفدلاديدستب
.لاملاةميقوألاملا

يفازجديدستبمايقلاةلاحيفةداملاهذهماكحأقبطت–5
تآفاـــــكملاوأيونـــسلاشاـــــعملاوأيدـــــــعاقـــتلابتارلانملدــــب
.ىرخألاةلثامملا

91ةداملا
ةيموكحلاةمدخلا

:81ةداملاماكحأةاعارمعم–1

يتلاىرخألاةلثامملاتآفاكملاو روجألاوبتاورلانإ )أ
اهتاطلسوأةيسايسلااهماسقأدحأوأةدقاعتمةلوداهعفدت
كلتلاهادأتامدخبقلعتياميفيعيبطصخشلةيلحملا
يفةبيرضللعضختنأنكمي،ةطلسلاوأمسقلاوأةلودلا

.ةلودلاكلت

ىرخألاةلثامملاتآفاكملاو روجألاوبتاورلاهذهّنأّالإ)ب
تيدأاذإطقفىرخألاةدقاعتملاةلودلايفةبيرضللعضخت
يعيبطلاصخشلاناكوىرخألاةلودلاهذهيفتامدخلا

:ناكو،ةلودلاكلتيفًاميقم

وأ ،ةلودلاكلتةيسنجكلمي )1

ةيدأتضرغلطقفةلودلاكلتيفًاميقمحبصيمل )2
.تامدخلا

روجألاوبتاورلاىلع71و61و51داوملاماكحأقبطت–2
يفتامدخةيدأتبرمألاقلعتاذإىرخألاةلثامملاتآفاكملاو
ةيسايسلااهماسقأدحأوأةدقاعتمةلوداهلوازتلامعأراطإ
.ةيلحملااهتاطلسوأ

02ةداملا
نوسّردملاو ةذتاسألا

ميقملاسّردملاوأذاتسألااهاضاقتييتلاغلابملاّنإ–1
ىرــــخألاةدقاعـــــتملاةلودلايفدجاوـــــــتــــملاوةدــــقاـــعـــــتمةلوديف

نيتنسىلعديزتالةدمليملعلاثحبلاوأسيردتلاضرغل
ثحبلاوأسيردتللىرخأةسسؤموأةيلكوأةعماجيف)2(
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يفطقفةبيرضللعضخت ،ىرخألاةلودلاكلتيفيملعلا
.ًالوأةروكذملاةلودلا

ثحبلانعجتانلالخدلاىلعةداملاهذهماكحأقبطتال–2
عورشلا ّمت لبةماعلاةعفنملالجأنمريخألا اذه متيملاذإ
.نينّيعمصاخشأوأصخشلةصاخلاةعفنملالجأنمهيف

12ةداملا
ةبلطلا

،ناكوأنوكيو،صبرتموأبلاطاهمّلستييتلاغلابملا
ةدقاعتملاةلودلايفًاميقم،ةدقاعتمةلودةرايزلبقةرشابم
ةعباتمضرغلطقفًالوأةروكذملاةلودلايفدجاوتيو،ىرخألا

هتشيعمفيلاكت ةيطغتلهلةعوفدملاو،هنيوكتوأهميلعت
ةلودلاكلتيفةبيرضللعضختال،هنيوكتوأهميلعتوأ
رداصمنمةئشانتاعوفدملاهذهلثمنوكتنأطرشب
.ةلودلاكلتجراخةدجاوتم

22ةداملا
رخآلالخدلا

،ةدقاعتمةلوديفميقماهبستكييتلالخدلارصانعّنإ –1
نمةقباسلاداوملااهلقرطتتمليتلاو ،اهؤشنمناكامنيأ

.طقفةلودلاكلتيفةبيرضللعضخت،ةيقافتالاهذه

ليخادملاادعام ،ليخادملاىلع)1(ةرقفلاماكحأقبطتال –2
)2(ةرقفلايفةددحملاةلوقنملاريغتاكلتمملانمةيتأتملا

ميقملا،ليخادملاهذهلثمنمديفتسملاناكاذإ،6ةداملانم
ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفًالامعأسرامي،ةدقاعتمةلوديف

ةيصخشتامدخيدؤيوأ،اهيفدجوتةمئادةأشنملالخنم
ةتباثةدعاقلالخنمىرخألاةدقاعتملاةلودلايفةلقتسم
طبترملخدللردملاةيكلملاوأقحلاناكو،اهيفةدجاوتم
لثميفو.ةتباثلاةدعاقلاوأةمئادلاةأشنملاهذهلثمبًايلعف
بسح،41ةداملاوأ7ةداملاماكحأقيبطتمتي،ةلاحلاهذه
.ةلاحلا

عبارلالصفلا
لاملاسأرىلعةبيرضلا

32ةداملا
لاملاسأر

ةلوقنملاريغتاكلتمملايفلثمتملالاملاسأرّنإ–1
هكلمييذلاو ،ةيقافتالاهذهنم6ةداملايفاهيلإراشملا

،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفدوجومو ةدقاعتمةلوديفميقم
.ىرخألاةلودلاكلتيفةبيرضللعضخينأنكمي

يتلاةلوقنملاتاكلتمملايفلثمتملالاملاسأرّنإ–2
اهكلتمت ةمئادةأشنملةيراجتلاتاكلتمملانماءزجلكشت
،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفةدقاعتمةلودلةعباتةسسؤم
ةتباثةدعاقلاهتيكلمدوعتةلوقنمتاكلتمميفلثمتملاوأ
ةدقاعتملاةلودلايفةدقاعتمةلوديفميقماهيلعرفوتي
نأنكــــمي،ةلقتـــــسمةيـــــصخــــشتاـــــمدخءادأضرـــغلىرــــخألا

.ىرخألاةلودلاكلتيفةبيرضللعضخي

يفلغتستتارئاطونفسيفلثمتملالاملاسأرّنإ–3
نفسلاهذهليغشتبطبترتةلوقنمتاكلتممويلودلالقنلا

يتلاةدقاعتملاةلودلايفطقفةبيرضللعضخي،تارئاطلاو
.ةسسؤملليلعفلاةرادإلارقماهيفعقي

ميقملةدئاعلاىرخألالاملاسأررصانععيمج عضخت–4
.ةلودلاهذهيفطقفةبيرضلل،ةدقاعتمةلوديف

سماخلالصفلا
يبيرضلاجاودزإلاةلازإ

42ةداملا
يبيرضلاجاودزإلاةلازإ

نأ،اهيميقمىلعةبيرضللاهضرفدنع،ادنلوهلزوجي–1
لاملاسأروألخدلارصانع،يبيرضلاساسألايفجردت
رئازجلايفطقفةبيرضللةعضاخيهوأعضختدقيتلا

.ةيقافتالاهذهماكحأبجومب

وألخدلا رصانعدمتسيادنلوهيفميقملاناكاذإ –2
وهوأعضخينأنكميلاملاسأر لــخد رصاــنــعكلتمي
ساسألانمضاجردمنوكيو طقفرئازجلايفةبيرضللعضاخ
)1(تارقفللاقفوكلذو ،)1(ةرقفلايفهيلإراشملايبيرضلا

)1(ةرقفلاو،7ةداملانم)1(ةرقفلاو،6ةداملا نم)4(و )3(و
ةداملانم)6(ةرقفلاو،01ةداملانم)7(ةرقفلاو،8ةداملانم
نم)3(و )2(و )1(تارقفلاو ،21ةداملانم)5(ةرقفلاو،11
نم)3(و)1(نيترقفلاو،41ةداملانم)1(ةرقفلاو،31ةداملا
)1(ةرقفلاو،81ةداملانم)2(و )1(نيترقفلاو ،51ةداملا
،22ةداملانم)2(ةرقفلاو ،91ةداملانم))أ(ةيعرفلاةرقفلا(
ّنإف،ةيقافتالاهذهنم32ةداملانم)3(و)2(و )1(تارقفلاو
حنملالخنمهذه لاملا سأر وأ لخدلا رصانعيفعتادنلوه
ماكحألاقفوضيفختلااذهغلبمددحيو .ةبيرضللضيفخت
اذهلو.يبيرضلاجاودزإلاءاغلإبقلعتملايدنلوهلانوناقلا
ةجردمةروكذملالاملاسأروألخدلارصانعربتعت،ضرغلا

ةبيرضلانمىفعملالاملاسأروألخدلا رصانعغلبميف
.ماكحألاكلتبجومبةيدنلوهلا

ةبــــيرـــضلامـــصـــخبادــــنلوــــهحمــــست،كلذىلعةوالـــــــعو –3
ةبيرضلانملــــــخدلارصاـــنعناونعبرئازـــجلايفةعوــــفدـــــملا
يفةبيرضللهذهلخدلارصانععضختثيــــح،ةيدنلوهلا
هيلإراشملايبيرضلاساسألانمضةجردماهنوكلرئازجلا

،01ةداملانم)9(و )2(نيترقفللاقفوكلذو )1(ةرقفلايف
ةداملاو ،21ةداملانم)2(ةرقفلاو ،11ةداملا نم)2(ةرقفلاو
ةداملانم)5(ةرقفلاو ،71ةداملانم)2(و )1(نيترقفلاو ،61
رئازجلايفةبيرضللاهعاضخإنكميو ،ةيقافتالاهذهنم81
ةدعاقلايف،هذهلخدلاتانوكمجاردإهيفمتييذلادحلاىلإ
غلبمنوكينأبجيو.)1(ةرقفلايفاهيلإراشملاةيبيرضلا

ناونعبرئازجلايفةعوفدملاةبيرضللًايواسممصخلااذه
نوناقلاماكحأتناكاذإامةلاــــــحيفنكلو،لخدلارــــصانــــع
،كلذىلعصنتيبيرضلاجاودزإلاءاغلإبقلعتملايدنلوهلا
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يفهبحومسملامصخلاغلبمىدعتينأغلبملااذهلزوجيالف
لخدلارصانع لثمتةجردملالخدلارصانعتناكاذإامةلاح
اهتاعيرشتماكحأبجومبهمصخبادنلوهحمستيذلاديحولا
.يبيرضلاجاودزإلاءاغلإبةقلعتملاةيلخادلا

ماكحألقحاللاوأيلاحلاقيبطتلاةرقفلاهذهدّيقتال
ةطيرش،يبيرضلاجاودزإلاءاغلإبةقلعتملايدنلوهلانوناقلا
ســـــــمييذلاضيــــــفخــــتلاغلــــبمباـــســــحيفكلذرــــــصــــــحنينأ
نميتأتملالخدلاعومجمبقلعتياميفةيدنلوهلاةبيرضلا
رئازجلا يف ةعوفدملا ةبيرضلا باستحاودحاودلبنمرثكأ

 .ةقحاللا تاونسلا يف ةروكذملا لخدلا رصانع ىلع

مصخبادنلوهحمست ،)2(ةرقفلاماكحأنعرظنلاضغب –4
ةبيرضلانملخدلارصانعىلعرئازجلايفةعوفدملاةبيرضلا
)7(ةرقفلاو،7ةداملانم)1(ةرقفلابجومبيتلا،ةيدنلوهلا

نم)5(ةرقفلاو،11ةداملانم)6(ةرقفلاو ،01ةداملانم
22ةداملانم)2(ةرقفلاو،41ةداملانم)1(ةرقفلاو ،21ةداملا

اهنوكلرئازجلايفةبيرضللاهعاضخإزوجي ،ةيقافتالاهذهنم
،)1(ةرقفلايفهــيلإراــــشملايبيرـــــضلاساــــسألايفةـــــــــــجردم
قلعتملايدنلوهلانوناقلاماكحأهبحمستامدودحيفو
ةضورفملاةبيرضلامصخصوصخبيبيرضلاجاودزإلاءاغلإب
.ةيدنلوهلاةبيرضلانمىرخأةلوديفلخدلارصانعىلع
باسحلةداملاهذهنم)3(ةرقفلاماكحأقبطت،كلذلاعبتو
.مصخلااذه

وحنلاىلعيبيرضلاجاودزإلاءاغلإمتي ،رئازجلايف –5
: يتآلا

لامسأركلتميوأًالخدبستكيرئازجلايفميقملاناكاذإ
هذهماكحألًاقفوادنلوهيفةبيرضللعضخينأنكمي
: مصخترئازجلاّنإف،ةيقافتالا

نمادنلوهيفةعوفدملالخدلاةبيرضلايواسماغلبم – أ
،ميقملالخدىلعةبيرضلا

يفةعوفدملالامسأرىلعةبيرضللايواسماغلبم – ب
.ميقملالامسأرىلعةبيرضلانمادنلوه

نمءزجلاكلذزواجتينأبجيالمصخلااذهّنأريغ
بوسحموهامك،لاملاسأرىلعوألخدلاىلعةبيرضلا

بــــســـــح،لاـــــملاسأروألــــــخدللبــــسنييذلاو ،مـــــصــــخلالبق
.رئازجلايفةبيرضللعضخيدقيذلاو،ةلاحلا

سداسلالصفلا
ةصاخماكحأ

52ةداملا
زييمتلامدع

ةلودلايفةدقاعتمةلودينطاوم عاضخإزوجيال–1
نم،ةلصتاذطرشيأوأبئارضةيألىرخألاةدقاعتملا

تامازتلالانملقثأاًءبعلكشتوأةفلتخمنوكتنأاهنأش
وأعضخيدقيتلااهبةطبترملاتامازتلالاو ةيبيرضلا

،فورظلاسفنلظيفىرخألاةلودلاكلتونطاوماهلعضخي
،ماكحألاهذهاضيأقبطتو.ةماــــــقإلاباهــــنمقلـــــعتاماميس ال
صاخشألاىلع،1ةداملانم)1(ةرقفلاماكحأنعرظنلاضغب
.امهيلكوأنيتدقاعتملانيتلودلاىدحإبنيميقملاريغ

يفنوميقملاةيسنجلاوميدعصاخشألاعضخيال–2
نميأيفةلصتاذطرشيأوأةبيرضيألةدقاعتمةلود
لكشتوأةفلتخمنوكتنأاهنأشنم،نيتدقاعتملانيتلودلا

ةطبترملاتامازتلالاو ةيبيرضلاتامازتلالانملقثأاًءبع
لظيفىرخألاةلودلاكلتونطاوماهلعضخيدقيتلااهب
.ةماقإلاباهنمقلعتاماميسال،فورظلاسفن

يتلاةمئادلاةأشنملاىلعةبيرضلاضرفزوجيال–3
ةدقاعتملاةلودلايفةدقاعتمةلودلةعباتةسسؤماهكلتمت

ىلعةضورفملاةبيرضلانعاليضفتلقتةيفيكبىرخألا
سفنسرامتيتلاىرخألاةلودلاكلتلةعباتلاتاسسؤملا
ةلودربجيهنأىلعمكحلااذهريسفتنكميالو.طاشنلا

ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفنيميقمللحنمتنأىلعةدقاعتم
ضرفضارغألتاضيفختوأتاءافعإوأمصخلابقوقحيأ
يتلاةيلئاعلاتايلوؤسملاوأةيعضولابسحبةبيرضلا

.اهيفنيميقمللاهحنمت
)1(ةرقفلاماكحأاهيلعقبطنتيتلاتالاحلاءانثتساب –4

ةداملانم)7(ةرقفلاو ،11ةداملانم)7(ةرقفلاو ،9ةداملانم
اهعفدتيتلاىرخألاتافورصملاوتاواتإلاودئاوفلاّنإف،21
ةدقاعتملاةلودلايفميقملةدقاعتمةلودلةعباتةسسؤم
امكةددحملاطورشلاسفنبجومباهمصخنكمي،ىرـــــخألا
كلذكو .ًالوأةروكذملاةلودلايفميقمل اهعفدمتدقهنأول
ةلودل ةعبات ةسسؤم قتاع ىلع عقي نْيَد ّيأل ةبسنلاب لاحلا

همصخ نكميف ىرخألا ةدقاعتملا ةلودلا يف ميقم ءازإ ةدقاعتم
نم هضارتقا مت دق هّنأ ول امك ةددحملا طورشلا سفن بجومب
حابرألاديدحتضرغلكلذو ،ًالوأ ةروكذملا ةلودلا يف ميقم
.ةسسؤملاهذهلةبيرضللةعضاخلا

اهلامسأرنوكيةدقاعتمةلودتاسسؤمعاضخإزوجيال–5
ريغوأرشابملكشب،ايئزجوأايلكهيفامكحتموأاكولمم
،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفرثكأوأميقمفرطنم،رشابم
نوكينأهنأشنم،ةلصتاذطرشيأوأةبيرضيأل
ةيبيرضلاتامازتلالانملقثأاًءبعلكشيوأ افلـتـخـم
تاسسؤماهلعضختدقيتلااهبةطبترملاتامازتلالاو

.ًالوأةروكذملاةلودللةعباتىرخأةلثامم
سرامييعيبطصخشلبق نم ةعوفدملاتامهاسملا–6

ماظنل،ةدقاعتمةلوديفصاخلاهباسحلوأاروجأمالمع
ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفةبيرضلاضارغأبديقتتاشاعم
يفةيبيرضلاضارغأللةقيرطلاسفنبلماعتنأبجي
فرتعميدعاقتماظنىلإعوفدمماهسإكًالوأةروكذملاةلودلا

: نأطرشب ً،الوأةروكذملاةلودلاكلتيفةيبيرضضارغألهب
حبصينألبقدعاقتلاماظنيفمهاسيدرفلااذهناك)أ

و ،ًالوأةروكذملاةلودلايفًاميقم
ىلع،ًالوأةروكذملاةلودلايفةصتخملاةطلسلاقفاوت)ب

ةلودلاهدّيقتيدعاقتماظنةداعلباقيماعلادعاقتلاماظننأ
.ةبيرضلاضارغأل
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ماظن“دعاقتلاماظن“حلطصملمشي،ةرقفلاهذهضارغأل
.ماعلايعامتجالانامضلاماظنبجومبهؤاشنإمتدعاقت

،اهلاكشأوبئارضلاعيمجىلعةداملاهذهماكحأقبطنت–7
.2ةداملاماكحأنعرظنلاضغب

62ةداملا
لدابتملاقافتالاتاءارجإ

نيتلودلاىدحإتاءارجإنأصخشلنّيبتياـمدـنـع –1
هلةبسنلابيدؤتفوسوأ،يدؤتامهيتلكوأنيتدقاعتملا
،هنكمي،ةيقافتالاهذهماكحأعمقفتتالةبيرضضرفىلإ
يفاهيلعصوصنملاةجلاعملالئاسونعرظنلافرصب
ىلـــــعهـــتيــــضقضرـــــعينأ،نيتلودلاكلــــتلةيلـــــحملاةمـــــظنألا
.نيتدقاعتملانيتلودلانميألةعباتلاةصتخملاةطلسلا

يلتيتلاتاونس)٣( ثالثلالالخةيضقلاضرعيغبنيو
فلاخيامبةبيرضلاضرفىلإىّدأيذلاءارجإلابراعشإلوأ
.ةيقافتالاهذهماكحأ

ضارتعالانأاهلادباذإ،ةصتخملاةطلسلاىلعنّيعتي –2
لحىلإلصوتلاىلعةرداقاهسفنيهنكتملاذإو،رربم
قافتالاقيرطنعةيضقلاةيوستلةدهاجىعستنأ،ٍضرُم
ىرخألاةدقاعتملاةلودللةصتخملاةطلسلاعملدابتملا

.ةيقافتالاهذهماكحأفلاختيتلاةبيرضلاضرفبنجتفدهب
دودحيأنعرظنلاضغبهيلإلصوتلامتيقافتايأذفنيو
.نيتدقاعتملانيتلودللةيلحملاةمظنألايفةدراوةينمز

نيــــتلودلايفنيـــتـــصتــــخملانيتـــطلــــسلاىلعنّيعــــــتي –3
اميفلدابــــتملاقافــــتالاقــــيرــــطنعايعــــستنأنيـــتدقاعـــتـــملا

ريسفتنمأشنتدقكوكشوأةبوعصيأليلذتىلإاهنيب
ًاعمارواشتتنأامهلزوجيامك.اهقيبطتوأةيقافتالاهذه
هذهيفدرتمليتلاتالاحلايفيبيرضلاجاودزإلاةلازإل
.ةيقافتالا

نيتدقاعتملانيتلودلايفنيتصتخملانيتطلسللزوجي –4
قافتاىلإلصوتلالجأنمةرشابمامهضعببالصتتنأ

.ةقباسلاتارقفلالوح

: دنع –5

ةطلسلاىلعةيضقصخشضرع،)1(ةرقفلابجومب– أ
ىدحإتاءارجإنأساسأىلعةدقاعتمةلودلةصتخملا
ةبيرضلاضرفىلإ يدؤتامهيتلكوأنيتدقاعتملانيتلودلا

و ،ةيقافتالاهذهماكحأفلاخيامبصخشلاكلذىلع

نيتدقاعتملانيتلودلايفناتصتخملاناتطلسلازجعت – ب
ةرقفللاقبط ةيضقلاكلتلحدصققافتاىلإلصوتلاىلع
تامولعملا لك ميدقت خيرات نم ءادتبا،)2(نيماعلجأيف)2(
يف رـظـنـلا ةـيــغــب ةصتــخملا تاــطــلسلا فرــط نــم ةــبوــلــطملا
،نيتدقاعتملا نيتلودلل ةصتخملا تاطلسلا ىلإ ،ةيضقلا

ىلعةيضقلانعةقثبنملاةقلاعلالئاسملاضرعنّيعتي
هذهّنأريغ.ايباــــــتك كلذصخـــشلابلـــطاذإميكــــحتللةئيـــــه
ردـــصأاذإميكـــــحتلاىلعاهـــضرعبـــجيالةقلاـــــعلالئاســـــــملا

نيتدقاعتملانيتلودلاىدحإلةيرادإةمكحموأيئاضقسلجم
صـــخـــشلبـــقيملامو.لئاـــــسملاهذــــهنأــــشبايئاــــضقارارـــــق
يذلالدابتملاقافتالابةيضقلانمرشابملكشبرثأتم
نيتلودلااتلكمزليريخألااذهّنإف،ميكحتلارارقهبجومبذفني
دودحيأدوجونعرظنلاضغبهذيفنتمتيو نيتدقاعتملا

.نيتدقاعتملانيتلودللةيلحملاةمظنألايفةدراوةينمز
،نيتدقاعتملانيتلودلايفنيتصتخملانيتطلسللزوجيو
هذهقيبطتلبسانملابولسألااررقتنأ،لدابتمقافتاب
.ةرقفلا

72ةداملا
تامولعملالدابت

نيتدقاعتملانيتلودلايفةصتخملاتاطلسلاىلعّنيعتي–1
هذهماكحأذيفنتلةمئالماهنأرّدقييتلاتامولعملالدابت
ةقلعتملاةيلحملانيناوقلاذيفنتوأةرادإلوأةيقافتالا

نيتلودلامسابةضورفملااهتايمستوأاهعاونألكببئارضلاب
،ةيلحملااهتاطلسوأةيسايسلااهماسقأوأ،نيتدقاعتملا

.ةيقافتالاهذهماكحأفلاخيالةبيرضلاكلتضرفنأاملاط
.تاــــــمولعــــــــملالدابــــتلاديــــيقت2و1نيتداـــــملاماــــكـــــحألكــــشـــــتالو
نيتدقاعتملانيتلودلايفنيتصتخملانيتطلسللزوجيو
هذهقيبطتلبسانملابولسألاارّرقتنألدابتمقافتاب
.ةرقفلا

ةدقاعتمةلوداهاقلتتتامولعميأعملماعتلامتي–2
تامولعملالثماهلثمةيّرساهنأىلع)1(ةرقفلابجومب

متيالو،ةلودلاهذهلةيلحملانيناوقللًاقفواهيلعلصحتملا
مكاحملاكلذيفامب(تاطلسلاوأصاخشأللّالإاهنعفشكلا

بئارضلاليصحتوأمييقتبنيينعملا)ةيرادإلاةزهجألاو
تاعباتموأتاءارجإقيرطنع ،)1(ةرقفلايفاهيلإراشملا

هذهبةقلعتملاىواعدلاتارارق،بئارضلاهذهبةقلعتم
صاخشألاءالؤهمدختسيالو.قبسامىلعفارشإلاوأبئارضلا
زوجيو.طقفضارغألاهذهلّالإتامولعملاكلتتاطلسلاوأ
وأمكاحمللةماعتالوادمءانثأتامولعملاهذهفشكمهل

لامعتسانكمي،قبسامعرظنلاضغبو.ةيئاضقماكحأيف
ضارغألةدقاعتمةلودفرطنماهيلعلصحتملاتامولعملا
ضارغألاهذهلتامولعملاكلتمدختستنأنكميامدنعىرخأ
ةصتخملاةطلسلاميدقتو نيتلودلااتلكنيناوقبجومبىرخألا

.مادختسالااذهحيبتةصخرلتامولعمللةمدقملاةلودلايف

متيتلاميكحتلاةئيهدوزتنأةدقاعتملالودللزوجي–3
تامولعملاب،62ةداملانم)5(ةرقفلاماكحأبجومباهؤاشنإ
ميكحتلاةئيهءاضعأعضخيو.ميكحتلاءارجإذيفنتلةمزاللا
)2(ةرقفلايفاهيلإراشملاحيرصتلابةقلعتملاتابجاولل
.اهنعفشكلامتتامولعميألةبسنلابةداملاهذهنم

ىلعةقباسلاتارقفلاماكحأريسفت،لاحيأب،نكميال–4
:ـبةدقاعتم ةلودمزلتاهنأ

تاسرامملاونيناوقللةفلاخمةيرادإتاءارجإذاختا )أ
،ىرخألاةدقاعتملاةلودللوأةلودلاكلتلةيرادإلا
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نوناقلابجومباهيلعلوصحلانكميالتامولعمميدقت)ب
وأةلودلاكلتلةداتعملاةيرادإلاتاسرامملاراطايفوأ
،ىرخألاةدقاعتملاةلودلل

يراجتّرسيأنعفشكلااهنأشنمتامولعمميدقت)ج
نوكيتامولعموأةيراجتةقيرطوأينهموأيعانصوأ
.)ماعلاماظنلا(ةماعلاةسايسللافلاخماهنعفشكلا

،ةداملاهذهبجومبتامولعمةدقاعتمةلودتبلطاذإ –5
عيمجتبةصاخلااهتاءارجإىرخألاةدقاعتملاةلودلامدختست
ولىتح،ةبولــــــطملاتاموــــلعملاىلعلوصــــحللتاـــمولـــعملا

تامولعملاكلتلجاتحتالىرخألاةدقاعتملاةلودلاكلتتناك
يفدراولامازتلالاعضخيو.اهبةصاخلاةبيرضلاضارغأل
رّسفُتالنكـلو)4(ةرقفلايفةدراولادودحللةقباسلاةرقفلا

ةلودلحمستاهنأىلع،لاوحألانملاحيأب،دودحلاهذه
سيلهّنأدرجملتامولعملاميدقتنععانتمالابةدقاعتم
.يلحملااهراطإيفاهيفةحلصمةلودلاكلتل

)4(ةرقفلاماكحأريسفت،لاوحألانملاحيأب،نكميال–6
تامولعملاميدقتنععانتمالابةدقاعتمةلودلحمستاهنأىلع

وأىرخأةيلامةسسؤموأكنبىدلةظوفحماهنأدرجمل
وأ،اينامتئاوأًاليكوهتفصبفرصتيصخشوأضّوفم
.امصخشةيكلمقوقحبةطبترماهنوكببسب

82ةداملا
ليصحتلايفةدعاسملا

ةدعاسملاضعبلااهضعبلناتدقاعتملاناتلودلامدقت–1
ريغةدعاسملاهذهدعتو .ةيئابجلانويدلاليصحتلجأنم
نيتصتخملانيتطلسللزوجيو.2و1نيتداملاماكحأبةدّيقم

تايفيكاددحتنأ،لدابتمقافتاب،نيتدقاعتملانيتلودلايف
.ةداملاهذهقيبطت

هذهيفةمدختسميهامك”يئابجنيد“ةرابعينعت–2
فالتـــــخاىلعبئارـــــضلاناوـــــنعبقحتـــسملاغلـــــبملا،ةداــــملا

نيتدقاعتملانيتلودلاباسحلةلصحملا،اهتيمستوأاهتعيبط
تناكاملاط،ةيلحملااهتاطلسوأةيسايسلااهماسقأوأ
هذهلفلاخمريغلكشبتضرفدقةضورفملابئارضلا
افرطناتدقاعتملاناتلودلانوكتقافتايألوأةيقافتالا

وأليصحتلافيلاكتو ةيرادإلاتامارغلاو دئاوفلااذكو ،هيف
.ةبيرضلاهذهبةقلعتملاظفحلا

يتلاةيئابجلانويدلاىلعّالإةداملاهذهماكحأقبطتال–3
ةلودلايفنوناقلاقيبطتبحمسيقافتاعوضوملكشت
قافتالامتيملام،اهيف نعطلا متي مل يتلاو ،بلطللةمدقملا

ناكاذإ ،كلذعمو.ةصتخملاتاطلسلانيبكلذفالخىلع
ريغهتفصبصخشىلعتضرفةبيرضباطبترمنْيّدلا

قبطتةداملاهذهماكحأّنإف،بلطللةمدقملاةلودلايفميقم
ملامكلذو ،نْيّدلايفنعطلانكمملانمنوكيالامدنعطقف
ىلوتتو.ةصتخملاتاطلسلانيبكلذفالخىلعقافتالامتي
ةقبطملااهنيناوقماكحألًاقفونويدلاليصحتىرخألاةلودلا

نويدلاهذهتناكولامكاهعمجواهبةصاخلابئارضلاىلع
.ىرخألاةلودلاكلتلةدئاعنويد

نكمي اًنْيَد ةدقاعتم ةلودل يئابجلا نْيّدلا نوكي امدنع–4
نم ةيظفحتلا تاءارجإلا ذاختا،اهنيناوقلاقبط ،ةلودلا هذه
ةصتخملا تاطلسلا نم بلطب ،بجيف ،هليصحت نامض لجأ
تاءارــــجإلا دامتـــــــعا ضارـــــغأل نْيّدلا اذه لوـــــــبق ،ةــــــــلودلا هذــــــهــــل
ةدقاعتملا ةلودلل ةصتخملا تاطلسلا فرط نم ةيظفحتلا
تاءارـــــجإلا ذاــــختا ىرــــخألا ةلودلا هذــــــه ىلع بجـيو .ىرــــــخألا
اهعيرشت ماكحأل اقبط يئابجلا نْيّدلا اذه هاجتا ةيظفحتلا

ىرخألا ةلودلا هذهل يئابج نيدب قلعتي رمألا ناك ول امك
يئابجلا نيّدلا نوكي ،تاءارجإلا هذه قيبطت لالخ ،ولو ىتح
اقحتسم وأ ةروكذملا ىلوألا ةلودلا يف ليصحتلل لباق ريغ
.هليصحت عنم يف قحلا هل صخش ىلع

عضختال،)4(و )3(نيترقفلاماكحأنعرظنلاضغب –5
نيترقفلاضارغألةدقاعتمةلوداهلبقتيتلاةيئابجلانويدلا
نويدلاىلعةيولوأ يأحنمتالو ةينمزدودحل،)4(و )3(
،كلتاهتعيبط ببسبةلودلاكلتنيناوقبجومبةيئابجلا

،ةصتخملاتاطلسلانيبكلذفالخىلعقافتالامتيملامو
.ديدستلانعنيدملازجعببسبنجسلاباهليصحتنكميالف
ةلوداهلبقتيتلاةيئابجلانويدلاّنإف ،كلذىلإةفاضإلاب
،ةلودلاكلتيف،زوجيال)4(و )3(نيترقفلاضارغألةدقاعتم
بجومبنويدلاكلتىلعةقبطمةيولوأةيأاهلحنمتنأ
.ىرخألاةدقاعتملاةلودلانيناوق

وأةيحالصوأدوجوبةقلعتملاىواعدلاعفرزوجيال–6
تائيهلاوأمكاحملامامأةدقاعتمةلودل يئابجلانْيّدلاغلبم
.ىرخألاةدقاعتملاةلودللةعباتلاةيرادإلا

اقبطابلط،تقويأيف،ةدقاعتمةلودمدقتامدنع–7
ةدقاعتملاةلودلاموقتنألبقو )4(وأ)3(نيترقفلاماكحأل
ىلإينعملايئابجلانْيّدلاغلبمميلستو ليصحتبىرخألا
: هنوكنعيئابجلانْيّدلااذهفقوتي،ًالوأةروكذملاةلودلا

ةلودلليئابجنيدل)3(ةرقفللاقبطمدقمبلطةلاحيف)أ
،ةلودلاهذهنيناوقلاقبطليصحتللالباقًالوأ ةروكذملا

كلتيفهليصحتعنمينأعيطتسيالصخشىلعاقحتسمو
وأ،ةلودلاهذهنيناوقلاقبطو ةظحللا

يئابجنْيَدل،)4( ةرقفللاقبطمدقمبلطةلاحيف)ب
اقبط،هءازإذختتنأةلودلاهذهنكمي،ًالوأ ةروكذملاةلودلل
.هليصحتنامضلةيظفحتتاءارجإ،اهعيرشتل

غالبإبًالوأةروكذملاةلودلايفةصتخملاتاطلسلاموقت
موقتو ،ىرخألاةلودللةصتخملاتاطلسلل،اروف ،عوضوملااذه
قيلعتب،ىرخألاةلودلارايتخابسح،ًالوأةروكذملاةلودلا
.اهبلطبحسوأ

هذهماكحأريسفت،لاوحألانملاحيأب،نكميال–8
: مازتلالاةدقاعتمةلودىلعضرفتاهنأىلعةداملا

اهتسراممو اهعيرشتفلاختةيرادإتاءارجإذاختاب)أ
ةلودللةيرادإلاةسرامملاو عـيرشتــلافلاختوأةيرادإلا
،ىرخألاةدقاعتملا



ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٧٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس وينوي٧٢ 16

لوكوتورب
ةّيرئازجلاةّيروهمجلانيبةمربملاةيقافتالابقلعتياميف

جاودزإلاءاغلإلجأنمادنلوهةكلممو ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا
سأرىلعولخدلاىلعبئارضلابقلعتياميفيبيرضلا
ناعّقوملاقفتادقف،اهبنجتوبئارضلانمبرهتلاعنملولاملا
.ةيقافتالانمأزجتيالاءزجلكشتةيتآلاماكحألانأىلعهاندأ

ةماعماكحأ
نايونتالنيتدقاعتملانيتلودلااتلكنأ هيلعقفتملانم

يبيرضلاعاضخإلاوأيبيرضلاعاضخإلامدعلصرفثادحإ
،ةبيرضلابنجتوأيئابجلابرهتلالالخنمضفخنملا

ءافعإلاىلعلوصحلاىلإفدهتتاقافتاربعكلذناكءاوس
ةدافتسانامضدصقةيقافتالاهذهبجومبهيلعصوصنملا
.رشابمريغلكشبةثلاثةلوديفنيميقملا

I- ـهةيعرفلاةرقفلا،1ةرقفلا،3ةداملا
،ةيبيرضضارغألايونعماصخشهرابتعابنايكناكاذإ

كلذلخدناكو ،ةدقاعتمةلوديفةبيرضللهتاذدحباعضاخ
هرابتعابىرخألاةدقاعتملاةلودلايفةبيرضللاعضاخنايكلا
ةصتخملاتاطلسلاّنإف،نايكلاكلذيفنيمهاسملل الخد
اهنكل،يبيرضلاجاودزإلابنجت،ةهجنم،لفكتريبادتذختت

ةبيرضلانملخدلا)ايئزج(ىفعينأ،ىرخأةهج نم،عنمت
اقلعتمرمألاناكاذإامديدحتلو .ةيقافتالاقيبطتدرجمل
اهنأنايكلاكلذلخدىلعةضورفملاةبيرضلاربتعت،كلذب

،)ماعلاماظنلا(ةماعلاةسايسللةفلاخمريبادتذاختاب)ب

ملىرخألاةدقاعتملاةلودلاتناكاذإةدعاسمميدقتب)ج
بسح،ظفحلاوأليصحتللةلوقعملاريبادتلاعيمجذختت
،ةيرادإلااهتسرامموأاهعيرشت بجومبةرفوتملا،ةلاحلا

ءبعلااهيفنوكييتلاتالاحلايفةدعاسمميدقتب)د
ةروصببسانتمريغةلودلاهذهىلعبترتملايرادإلا

اهيلعلصحتنأنكمييتلاتازايتمالابةنراقمةحضاو
.ىرخألاةدقاعتملاةلودلا

92ةداملا
ةيلصنقلازكارملاوةيسامولبدلاتاثعبلاءاضعأ
ةيئابجلاتازايتمالا ىلع ةيقافتالاهذه ماكحأ رثؤتال

ةيلصنقلازكارملاوأةيسامولبدلاتاثعبلاءاضعألةحونمملا
ماكحأبجومبوأ،يلودلانوناقللةماعلادعاوقلابجومب

.ةصاختايقافتا

03ةداملا
يميلقإلاعسوتلا

لمشيكلذناكءاوس،ةيقافتالاهذهديدمتزوجي–1
اهماكحألمشتل،ةيرورضلاتاليدعتلاضعبوأاهلمجم
تناكاذإ،ابوروأيفةدوجومريغادنلوهةكلممنمقطانم
كلتلاهرهوجيفةلثاممبئارضضرفتةينعملاةقطنملا
اذهنمديدـــــمتيأحبــــصيو.ةيـــقاــــــفتالااهــــيلعقبـــــــطـــــنتيتلا
هذهلعضخيوخيراتلااذهنمارابتعالوعفملايراسليبقلا
وحنلاىلع،ءاهنإلاطورشكلذيفامب ،طورشلاوتاليدعتلا
لئاسرلاو تاركذملايفهيلعقافتالاوهديدحتنكمييذلا
.ةيسامولبدلاتاونقلالالخنماهلدابتمتييتلا

لمعلا ءاهنإّنإف،كلذفالخىلعقافتالامتيملام–2
ةقطنملمشيةيقافتاللديدمتيأاًضيأيهنيالةيقافتالاب
.ةداملاهذهبجومبريخألااذهبةينعم

عباسلالصفلا
ةيئاهنماكحأ

13ةداملا
ذافنلا

رهشلانممويرخآيفذيفنتلازّيحةيقافتالاهذهلخدت
يتلاتاراطخإلارخآمالتساهيفمتيذلارهشلليلاوملا
ايباتكضعبلااهضعبةدقاعتملالودلااهلالخنمترطخأ

ةيروتسدلاتايضتقملاءافيتسابةيسامولبدلاتاونقلاربع
يرستاهماكحأّنأو ،ذيفنتلازيحةيقافتالا لوخدلةيلخادلاوأ

يتلاةبيرضللةعضاخلاثادحألاو تارتفلاوتاونسلاىلع
ةنسلانميفناجرهشنملوألامويلانمارابتعاثدحت

.ذيفنتلازيحةيقافتالااهيفتلخديتلاكلتلةيلاوملاةيندملا

23ةداملا
ءاهنإلا

نماهئاهنإةياغىلإلوعفملاةيراسةيقافتالاهذهلظت
نيتلودلانميأل زوجيو .نيتدقاعتملانيتلودلاىدحإفرط

،ةيسامولبدلاتاونقلاربعةيقافتالاءاهنإنيتدقاعتملا
)6(ةتسنعلقياللجأيفءاهنإلابيباتكراعشإميدقتب
اذهباستحاأدبيثيح،ةيداليم ةنسيأ ةياهنلبقرهشأ
ةيقافتالالوخدخيراتنعتاونس)5( سمخرورمدعبلجألا

نعفقوتتةيقافتالاّنإف،ةلاحلاهذهلثميفو.ذيفنتلازيح
دعبةبيرضللةعضاخلاتارتفلاو تاونسللةبسنلابذافنلا

.ءاهنإلابراطخإلااهيفمتيتلاةيندملاةنسلاةياهن

،لوصألابسحناضّوفملا،هاندأناعّقوملاماق،كلذلًاتابثإ
.ةيقافتالاهذهعيقوتب

تاغللابنيتخسنيف ،8102ةنس ويام9يفرئازجلابرّرح
ةثالثلاصوصنلا نم لكلو ،ةيدنلوهلاوةيزيلجنإلاوةيبرعلا

ريسفتلايففالتخالاةلاحيفو.ةينوناقلا ةيجحلاسفن
ةغــــــــــللاصـــنحــــجري ،ةيدنـــــلوـــهلاوةيبرـــــعلانيتــــــــــخــــــسنلانيـــب
.ةيزيلجنإلا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نع
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ادنلوه ةكلمم نع

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

كولب فاتس
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امب،نايكلاكلذيفنيمهاسملالخدىلعةضورفمةبيرض
مزلتسانإو .ريخألااذهلامــــــسأريفمهتمهاسمعمبسانتي
هتمهاسمعمبسانتيامب،مهاسملكنأديدحتنكمي،رمألا

ىلعةضورفملاةبيرضلادّيقينأهلزوجي،نايكلاكلذيف
ةبيرضلامصخكلذيفامب(نايكلاكلذىوتسمىلعلخدلا
ىلععقـتيــــتلاةبــــيرــــضلاعم،)ةثلاــــثلالودلاىلعةلمــــــتحملا

ةلودللزوجي،كلذىلعةوالعو.هسفنلخدلاناونعبهقتاع
بئارـــــضضرـــفنعيلـــــــــختلا،نايــــكلاكلذاهـــــيفمـــــــيقييتلا

.نيمهاسملاىلعنايكلاكلذحابرأعيزوتىلعةلمتحم

II- 62ةداملاو،2ةرقفلا،3ةداملا
نيتلودللةصتخملاتاطلسلاتلصوتاذإ،هيلعقفتملانم

ةيقافتالاراطإيفجردنيلحىلإ،كرتشمقافتاب،نيتدقاعتملا
: ةيتآلاتالاحللةبسنلاب

ريسفتبقلعتياميف3ةداملانم)2(ةرقفلاقيبطت - أ
وأ،ةيقافتالايففّرعمريغحلطصم

فالتخالا: لاثملاليبسىلع(فصولايففالتخالا–ب
.)صخشوألخدلارصنعيف

،جودزمءافعإوأيبيرضجاودزاكلذىلعبترتيدقف
نيتطلسلااتلكلبقنمهرشندعبلحلااذهنوكيثيح
ةبسنلابةيقافتالاماكحأقيبطتلًاضيأًامزلم،نيتصتخملا

.ةلثاممىرخأتالاحل

III-4ةداملا
نودبةنيفسنتمىلعشيعييذلايعيبطلاصخشلادعي

،نيتدقاعتملانيتلودلانميأيفيقيقحةماقإلحميأ
.ةنيفسلاءانيماهيفعقييتلاةدقاعتملاةلودلايفًاميقم

VI-7ةداملا
امدنع،7 ةداملانم)2(و)1(نيترقفلابقلعتياميفامأ

لوازتوأعئاضبوأًاعلسةدقاعتمةلودلةعباتةسسؤمعيبت
ةمئادةأشنملالخنم،ىرخألاةدقاعتملاةلودلايفتاطاشن
ىلعةمئادلاةأشنملاكلتحابرأديدحتمتيالف،اهيفةدوجوم
متيلب،ةــــســــسؤملاهاـــضاقــــتتيذلايلامــــجإلاغلــــــــبملاساـسأ

بسنينأنكمييذلالخدلاةصحساسأىلعطقفاهديدحت
تاعيبملاكلتبقلعتياميفةمئادلاةأشنملليلعفلاطاشنلل
.لامعألاوأ

تاساردنمضتتدوقعةلاحيف،صوصخلاهجوىلعو
تآشنمدييشتوأتادعموأبيكرتوأديروتوأةيئاصقتسا

كلتمتامدنعو ،ةماعلاغشأوأ،ةيملعوأةيراجتوأةيعانص
ةبوسنملاحابرألاديدحتمتيالف،ةمئادةأشنمةسسؤملا
لب،دقعلليلامجإلاغلبملاساسأىلعةمئادلاةأشنملاهذهل
اهذيفنتمتي يتلا دقعلا ةصحساسأىلعطقفاهديدحتمتي
ةدقاعتملاةلودلايفةمئادلاةأشنملالبقنميلعفلكشب
اذهبةقلعتملاحابرألاعضختو.ةرــــــيـخألاهذــــهنضـــــتــــحتيتلا
،ةســــسؤــــملليســــيئرلابتـــكملاهذفــــنييذلادقعلانـــــمءزــــــــجلا
.ةسسؤملااهيفميقتيتلاةدقاعتملاةلودلايفطقفةبيرضلل

V-41ةداملاو7ةداملا
يفامب،ةينقتتامدخةيدأتلباقمةضوبقملاغلابملادعت

اعباطيستكتيتلاةيئاصقتسالاتاساردلاو تاساردلاكلذ
ةراشتسالاتامدخةيدأتنعوأ،اينقتوأايجولويجوأايملع
،41ةداملاوأ7ةداملاماكحأاهيلعقبطتاغلابم،فارشإلاوأ

.ةلاحلابسح

IV-32و51و31و8داوملا
يلعفلاةرادإلارقمّدعُي،32و51و31و8داوملاضارغأل-1

ةريخألاهذهعتمتتامك،ادنلوهيفادوجومV.N MLK ةكرشل
ةكرشبقلعتياميفيبيرضلاعاضخإلايفيرصحلاقحلاب

V.N MLK)ةيئابــــــجلاةيقاـــفتالابجوـــــمب)نيالريالاــــــــــيور
.اسنرفو ادنلوهنيبةمربملا

يأىلعًاـــــــــضيأ)1(ةرـــقــــفلايفدراولامــــــكــــحلاقبطـــــــــني-2
يتلايوجلالقنلاةطشنأةسرامماهيفرمتستةيعضو
لبقنميرهوجوألماكلكشبV.N MLKةكرشاهنمضت

.ادنلوهيفًاميقمربتعي رخآصخش

IIV-21و11و01داوملا
غلبمقوفيغلبمبردصملانمةبيرضلاعطتقتامدنع

،21 وأ11 وأ01داوملاماكحأبجومبةضورفملاةبيرضلا
بئارضلانمدئازلاغلبملادادرتساتابلطميدقتبجيف
كلذو ،ةبيرضلاضرفتيتلاةلودللةصتخملاةطلسلاىدل

يتلاةيندملاةنسلاءاضقنادعبتاونس)٣( ثالثنوضغيف
.ةبيرضلاضرفاهيفمت

IIIV-31و01ناتداملا
ةلوديفاميقميعيبطصخشناكاذإ،هيلعقفتملانم

الخدىضاقتيوةكرشيفةريبكةصحكلتمي،ةدقاعتم
وأةكرشلاكلتل)ةيئزجلاوأةيلكلا(ةيفصتلاباطبترم

هتجلاعممتتلخدلااذهلثمنإف،مهسألةكرشلاكلتءارش
.ايلامسأراحبرسيلو مهسألانمابستكمالخدهرابتعاب

XI-3ةرقفلا،11ةداملا
امك”ةيلاملاةسسؤملا“حلطصملمشي،هيلعقفتملانم

:11ةداملانم)3(ةرقفلايفروكذموه

،ةيمنتلاليومتلةيدنلوهلاةكرشلا–

و ،ةيمانلانادلبلالجأنمرامثتسالليدنلوهلاكنبلا–

.ةيدنلوهلانيمأتلاةلاكو–

،كرتشمقافتاب،ددحتنأةصتخملاتاطلسللزوجي
.مكحلااذهاهيلعقبطنييتلاىرخألاةيموكحلاتائيهلا

X- 61ةداملا
ســلــجــموضع“حلطصمّنإف،ادنلوهيفةكرشميقتامدنع

ّنإ .”sirassimmoc“و ”redruutseb“ نــمالــكلــمــشــي”ةرادإلا
صاخشألا ،يلاوتلاىلع،ناينعي“ضّوفملا”و “ريدملا“يحلطصم
نيفلكملاصاخشألاوةكرشللةماعلاةرادإلابنيفلكملا

 .اهيلعفارشإلاب
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IX- 62ةداملا
ءارجإلةجيتنهيلإلصوتلامتيقافتايأبقلعتياميف

اذإ،62ةداملايفهيلعصوصنملاوحنلاىلعلدابتمقافتا
تاطــــــلـــسللزوـــجي،ةيـــــنطولااهـــــتاعـــيرــــشــــتلاــفالـــــخرــــــمألامزل
ضرفتيتلاةلودلاّنأىلعاقفتتنأنيتلودللةصتخملا

ضرفتنل،هالعأروكذملاقافتاللةجيتنةيفاضإبئارض
ناونعبفيلاكتوأدئاوفوأةيفاضإموسروأتادايزيأ

ءارجإيفعورشلامتيسهنأامبةيفاضإلابئارضلاهذه
،قافتاللةجيتنىرخألاةلودلايفةقفاوملاةبيرضللمصخ
ضيفختلااذهناونعبةلودلاكلتيفةدئافيأددستنلو
.يبيرضلا

IIX- 82و72ناتداملا
تامولعملاىلع82و72نيتداملاماكحأقبطت،كلذلًاعبت -1

يفةدعاسملاولخدلابةقلعتملاحئاوللاذيفنتبةلصلاتاذ
حئاوللابجومبمتتيتلاتاعوفدملاوأتامهاسملاليصحت

تاطلسلابناجنمادنلوهنيناوقبجومبلخدلابةقلعتملا
لاخدإوأقيبطتوأذيفنتبةينعملاةيدنلوهلاةيبيرضلا

.ذيفنتلازيحلخدلابةقلعتملاحئاوللاهذه

)1(ةرقفلابجومبةدراولاتامولعملامادختسازوجيال -2
ّالإةيقافتالاهذهنم72ةداملابقلعتياميف،ةداملاهذهنم
تازايتمالاحنموديدحتواهليصحتوتامهاسملاديدحتضرغل

بجومبدوصقملاوحنلاىلعلخدلابةقلعتملاحئاوللابجومب
.ةداملاهذهنم)1(ةرقفلا

،لوصألابسحناضّوفملاهاندأناعّقوملاماق،كلذلًاتابثإ
.لوكوتوربلااذهعيقوتب

تاغللاب ،نيتخسنيف8102ةنس ويام9يفرئازجلاب رّرح
ةثالثلا صوصنلا نم ّلكلو،ةيدنلوهلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا

ريسفتلايففالـــتخالاةلاـــح يفو.ةيــــنوــــناــــقلا ةــــّيجــــحلا ســـــــفـــن
ةغـــــللا صنحــــجري،ةــــيدنــــلوــــهلاو ةـــيــــبرـــــعلانيتــــخــــسنلانيب
.ةيزيلجنإلا

١٤٤١ ماع لاّوش٣٢ يفخّرؤم١6١-0٢ مقر يسائر موسرم
وضع نييعت نمضتي ،0٢0٢ ةنس وينوي٥١ قفاوملا

.ةمألا سلجم يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

811و1–2٩و6–1٩ داوــملا اـــميسال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــنب–
،هـنم )2 ةرقفلا(٩11و )٣ ةرقفلا(

22 يف خّرؤملا٠1–61 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ52 قـفاوملا٧٣٤1 ماـع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا،تاباختنالا ماظنب

82 يف خّرؤـملا٤٠–61 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو61٠2 ةنس رياني٩ قـفاوملا٧٣٤1 ماـع لوألا عيبر
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

22 يف خّرؤـملا8٤–61 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
61٠2 ةــنس رـــياربف لّوأ قـــــفاوملا٧٣٤1 ماــــع يـــناثلا عـــيبر
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٠2 يف خّرؤـملا٣1–٩1 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩1٠2 ةـــــنس يــــفناج٧2 قـــــفاوـــملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
،ةمألا سلجم يف نيوضع نييعت نمضتملاو

٠2 يف خّرؤـملا٤1–٩1 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩1٠2 ةــــــنس يـــــفناج٧2 قــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
 ،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٣1 يف خّرؤملا86–٩1 مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩1٠2 ةـــنس رــــياربف81 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤـــــملا٤٤1–٠2 مــــقر يــــسائرلا موـــــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةـــنس وـــينوي٧ قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع لاّوــــش51 يف

،ةـــمألا سلجم يف ءاضعأ  نييعت

: يتأي ام مسري

٩11و )٣ ةرقفلا(811 نيتداملا ماكحأل اقبـــط : ىلوألا ةداملا
يف اوضع ،سورع دعس دّيسلا نّيعُي ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(
.هبيصنت خيرات نم ءادتبا ،تاونس )6( تس ةدمل ةمألا سلجم

ةـــيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــــه رــــــشني:٢ ةداملا
.ةّـيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي51 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع لاّوــش٣2 يف رــئازجلاب رّرـح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةّيميظنت ميسارم

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نع
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

ادنلوه ةكلمم نع

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

كولب فاتس
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،ةيجراخلا نوؤشلل اريزو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلل اريزو
،ماتخألل اظفاح ،لدعلل اريزو
،ةيلاملل اريزو
،ةقاطلل اريزو
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالل اريزو
،قوقحلا يوذو نيدهاجملل اريزو
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل اريزو
،ةينطولا ةيبرتلل اريزو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل اريزو
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةريزو
،نونفلاو ةفاقثلل ةريزو
،ةضايرلاو بابشلل اريزو
،تايئاصحإلاو ةنمقرلل اريزو
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريزو
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلل ةريزو
،ةعانصلل اريزو
،مجانملل اريزو
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلل اريزو
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلل اريزو
،ةراجتلل اريزو
،ةموكحلل ايمسر اقطان ،لاصتالل اريزو
،ةيمومعلا لاغشألل اريزو
،لقنلل اريزو
،ةيئاملا دراوملل اريزو
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريزو
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلل اريزو
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلل اريزو
،ناملربلا عم تاقالعلل ةريزو
،ةئيبلل ةريزو
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلل اريزو
،ةينالديصلا ةعانصلل اريزو
،فارشتسالاب افلكم ،لوألا ريزولا ىدل ابدتنم اريزو
،ةرغصملا تاسسؤملاب افلكم ،لوألا ريزولا ىدل ابدتنم اريزو
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب افلكم ،لوألا ريزولا ىدل ابدتنم اريزو
،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاب افلكم ،لوألا ريزولا ىدل ابدتنم اريزو
،ةيجراخلا ةراجتلاب افلكم ،ةراجتلا ريزو ىدل ابدتنم اريزو
،ةيوارحصلا ةئيبلاب افلكم ،ةئيبلا ةريزو ىدل ابدتنم اريزو
،ةبخنلا ةضايرب ةفلكم ،ةضايرلاو بابشلا ريزو ىدل ةلودلل ةبتاك
.يفاقثلا جاتنإلاو ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلاب افلكم ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ىدل ةلودلل ابتاك

.ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0٢0٢ ةنس وينوي٣٢ قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لّوأ يفخّرؤم٣6١–0٢ مقر يسائر موسرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٩و6–1٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
٩1٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف خّرؤملا٠٧٣–٩1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

،لوأ اريزو ،دارج زيزعلا دبع دّيسلا نييعت نمضتملاو
دّيسلا نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

،ةموكحلل اّماع انيمأ ،يراخوب ىيحي
: يتأي ام مسري
: ةداسلاو تادّيسلا نّيعت: ىلوألا ةداملا

ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤملا1٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٢ ةداملا
.ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا1٤٤1

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمـــــــــسرلا ةديرــــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رشــــــني :٣ ةداملا
.٠2٠2 ةنسوينوي٣2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع
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0٢ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٨٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
ســــــيئر ىدل راشتسم نييــعت نمضتي ،0٢0٢ ةنس وـــينوي
.ةيلاملاو ةيداـــصتـــــقالا نوؤـــــــشلاب ّفلــــــكم ،ةّيروهمجلا

`````````````````````````
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم2–2٩و6–1٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
٩2 يف خّرؤملا٧٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

يذلا٠2٠2 ةنس يفناج52 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،اهميظنتو ةيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي

8 يف خّرؤملا٩٣–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،مّمتملا ،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب

: يتأي ام مسري
اراشـــتـــــسم ،فلــخ زيزـــــعلا دبـــــع ّديــــــسلا ّنيعي: ىلوألا ةداملا

.ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلاب افلكم ،ةّيروهمجلا سيئر ىدل
ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٢ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
وينوي٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش82 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس
نوبت ديجملا دبع

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

١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ لّوأ يفخّرؤم يساـــئر موسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0٢0٢ ةنس وينوي٣٢ قفاوملا

.رئازجلا كنب ظفاحم
`````````````````````````

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نميأ دّيسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا1٤٤1
هفيلكتل ،رئازجلا كنبل اًظفاحم هتفصب ،نامحرلا دبع نب
 .ىرخأ ةفيظوب

١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ لّوأ يفخّرؤم يساـــئر موسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0٢0٢ ةنس وينوي٣٢ قفاوملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول ماعلا نيمألا

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

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رينم دّيسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا1٤٤1
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،حارب دلاخ
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا

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

١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ لّوأ يفخّرؤم يساـــئر موسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0٢0٢ ةنس وينوي٣٢ قفاوملا

.١ نارهو ةعماج ريدم
`````````````````````````

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديسلا ماــــــــهم ىهــــنت ،٠2٠2 ةنــــــس ويـــــــــنوـــــي٣2 قـــــفاوـــــــملا1٤٤1
هفيلكتل ،1 نارهو ةعماجل اريدم هتفصب ،نايز نب يقابلا دبع
 .ىرخأ ةفيظوب

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

١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقـــــلا يذ لّوأ يفخّرؤم يساـــئر موسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0٢0٢ ةنس وينوي٣٢ قفاوملا
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ماعلا نيمألا
.اقباس– يرحبلا

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

1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديمحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،ينادمح
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– يرحبلا ديصلاو

ةّيدرف ميسارم

ماع ةدعقلا يذ٥ يفخّرؤم٥6١–0٢ مقر  يسائر موسرم
ءاغلإ نمضـتي ،0٢0٢ ةنس وــيـنوي٧٢ قفاوملا١٤٤١
،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا نييعت ماكحأ
.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاب فّلكملا

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

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٩و6–1٩ ناــــــتداــــــــملا اميـــــس ال ،روتــــــــسدلا ىلع ءاـــــــــــنب  –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

يناثلا عيبر11 يف خّرؤملا1٠–٧1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةمئاــــق ددــــحي يذلا٧1٠2 ةنــــس رياــــــنـــي٠1 قفاوــــملا8٣٤1 ماــــع
يتلا ةيسايـــسلا فئاـــــظولاو ةلودــــــلا يف ايـــــلعـلا تايلوؤـــــسملا

،اهاوـــــس نود ةّيرئازجلا ةّيسنجلاب عتمتلا اهيلوتل طرتشي
،هنم2 ةداملا اميس ال

يف خّرؤملا٣61–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضــتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لّوأ

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري
مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ ةيغال ّدعت : ىلوألا ةداملا

٣2 قـــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةدعـــــــقلا يذلّوأ يف خّرؤملا٣61–٠2
اريزو ةنباعش ريمس ّديسلا نييعتب ةقلعتملا٠2٠2 ةنس وينوي
،جراخلاب ةيـــنـــطولا ةــيلاـــجلاب افلــــكم ،لوألا رــــيزولا ىدل ابدتنم

ةّيمــــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرــــملا اذه رشـــــني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٧2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ5 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع



٧٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٥
21م0٢0٢ ةنس وينوي٧٢

٨١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش6٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييــعت نمـــضـــــتي ،0٢0٢ ةنــــس وـــيــــــنوي
.ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل

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

1٤٤1 ماع لاّوش62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةروتعوب داؤف دّيسلا نّيعي ،٠2٠2 ةنس وينوي81 قفاوملا

 .ةّيروهمجلا ةسائرب تافيرشتلل اماع اريدم
`````````````````````````H`````````````````````````

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيّفلكم ماهـــــم ءاهـــــنإ نمـــــضــــــتــي ،0202 ةنـــــس وــــيــــنوـــي
.اقباس– نيدهاجملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ّديسلاو ةّديسلا ماهـم ىهـــــنت ،0202 ةنـــــــس وـــيــــــنوــــي7 قـــــفاوــــــملا
صيخلتلاو تاـــــساردلاب نيـــــّفلكم امهتفـــــصب ،امهامــسا يتآلا

: اقباس– نيدهاجملا ةرازوب
،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،نانبل ةجلعلا–
.هبلط ىلع ءانب ،سيبيرق نيدلا رون–

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

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـيرـيدـم ماـهـم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــنوــي
.نيتيالو يف نيدهاجملل

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهـنــــت ،0202 ةــــنـــــس وـــيــــــنوــــي7 قــــفاوــــــملا
نيتيالولا يف نيدهاجملل نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نيتيتآلا

،ةبانع ةيالو يف ،يسواقم ةليمج–
.فراطلا ةيالو يف ،يسيوس ريغصلا دـمحم–

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

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـعـماـجـب ماـهـم ءاـهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــنوــي
.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا
: ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماجب ،مهؤامسأ ةيتآلا

ةيمنتلاب اّفلــــــكم ،رــــــيدـــــم بئان هتـــــــفــــصب ،فداــــهوــــب كلام–
،هيجوتلاو فارشتسالاو

ةسدنــــهلا ةيلــــــكل ةديـــــــمع اهـــتفــــصب ،يــــشاعــــم ةدــــيـــــــشر–
،قئارطلا ةسدنهو ةيكيناكيملا

،ءايزيفلا ةيلكل ةديمع اهتفصب ،نورمع ةليقع–
مالعإلاو كينورتكلإلا ةيلكل ةديمع اهتفصب ،ناكرب ةيهز–

،يلآلا
،ةيندملا ةسدنهلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يدادح ليعامس–
.تايضايرلا ةيلكل اديمع هتفصب ،هلاتخوب لامك–

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةفاقثلا ةرازوب

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رتيش ديعلا دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا

ةـيـنـفـلاو ةـيـفاـقـثـلا تاـطاشنـلا ةـيـقرـتـل رـيدـم بئاـن هـتـفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةفاقثلا ةرازوب

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

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.يزيليإ ةيالو يف ةضايرلاو

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
مـيـهارـبا دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس وـيــنوــي7 قـــفاوملا

.يزيليإ ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،فيرش
`````````````````````````H`````````````````````````

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس ويام5 نم ءادتبا ىهنت ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا

اشتفم هتفصب ،ينومحرنيمألا دبع دـمحم ّديسلا ماهم ،0202
.ةافولا ببسب ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

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

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدــــم ماـــــهـــم ءاهـــــــنإ نمــــــــضـــــتي ،0202 ةنــــــــس ويـــــنوـــــي
.راردأ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رصانلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا

.راردأ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلل اريدم هتفصب ،هلـلا باش
`````````````````````````H`````````````````````````

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ّفلــــــكم ماــــــهم ءاهــــنإ نمـــــضــــتي ،0202 ةنـــــــس وــــيـــــنوـــــي
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

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

قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوامس زيزعلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي7
بتــــكــــملا لوؤــــسم ،صيــــخلـــتلاو تاــــساردلاب اّفلكم هتفـــــــــــصب
،ةيئاملا دراوملا ةرازوب ،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
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7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
ةعاـنصلاو ةـحاـيسلاو ةـيـنارـمـعـلا ةـئيـهـتـلا ةرازوـب
.اقباس– ةيديلقتلا

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سيرد ّديـســلا ماــــهـــــم ىهــــنت ،0202 ةنـــــس وـــيــــنوــــي7 قــــــفاوـــــــملا

ةئيهتلا ةرازوب نيمدختسملل ريدم بئان هتفصب ،شوخرت
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاو ةينارمعلا

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

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.اقباس– ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نـيدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس وـيــنوــي7 قـــفاوملا
ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا
: اقباس– ةيديلقتلا

،ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،ةطاطوب داؤف–

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،شيليعب قيفر–

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي

.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيموس ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنــــــــس وــــيـــــنوـــــي7 قــــــفاوــــــملا

ةينالديصلا داوملا ليجستل ريدم ةبئان اهتفصب ،يوايحي

اهتلاحإل ،تايفــــشتـــــسملا حالـــــصإو ناكـــــسلاو ةــــحــــــصلا ةرازوــــــب

.دعاقتلا ىلع

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

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ريمعتلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنـــــس وــــيــــنوــــي

.ةليم ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو

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

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،قودص جاح ميكح دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا

.ةليم ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

١٤٤١ ماع لاّوش6١ يفخّرؤـــــــــم كرـــــــتشم يرازو رارـــــــق
ضعب عضو نمضتي ،0٢0٢ ةنس ويـــــنوي٨ قـــــفاوــــملا
ناكسلاو ةحصلا ةرازول ةعباتلا ةيعونلا كالسألا

ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف تايفشتسملا حالصإو
ةــــــئيهتلاو ةـــــيلحملا تاــــــعاـــمجلاو ةـــــيلخادلا ةرازو
ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا( ةينارمعلا

تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملاو
.)مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحـتو ةيلحملا

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

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

6 يف خّرؤــملا1٠-٠2 مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب–

٠2٠2 ةــنس يفــناــج2 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

81 يف خّرؤملا٩5-5٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو5٩٩1 ةنس رياربف81 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر

ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطو زكارم ءاشنإ

،مّمتملاو لّدعملا ،مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو

٧ يف خّرؤملا٣٩٣-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو٩٠٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا٠٣٤1 ماع ةجحلا يذ

كالــــسأل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاـــخلا يـــساسألا نوــــناقلا

،ةيمومعلا ةحصلا يف نيماعلا نييبطلا نيسرامملا

خّرؤــملا121-11 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–

ةــــنس سراــــم٠2 قــــــفاوملا2٣٤1 ماــــــع يــــناثلا عـــيبر51 يف

نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا نـــمضتملاو11٠2

،ةيمومعلا ةحصلل نييبطلا هبش كالسأل نيمتنملا



٧٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةدعقلا وذ٥
23م0٢0٢ ةنس وينوي٧٢

ةــــــــيلحملا تاــــــــــعامجلاو ةـــــــــيلخادــــــلا ةرازو نــــــــــمضت:2 ةداملا

ةـنـيدملا يسدـنـهمل ةــيــنــطوــلا ةسردملا( ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو

ةــيــلحملا تاــعاــمجلا يمدــخــتسم نــيوــكــتــل ةــيــنــطوــلا زــكارملاو

راسملا رــيــيست )مــهــتاــموــلــعــم دـــيدجتو مـــهـــتاـــيوـــتسم نيسحتو

ةداملا يف نــيروــكذملا نيكــلسلــل نيمــتــنملا نيفــظوــمــلـــل ينـــهملا

يف ةددحملا ةـــيساسألا ةـــيـــنوـــناـــقـــلا ماـــكـــحألا قـــفو ،هالــــعأ ىلوألا

ماع ةجحلا يذ٧ يف خّرؤملا٣٩٣-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

يذـــيفنتلا موسرــملاو ،٩٠٠2 ةـــــنس رــــبمفوــن٤2 قفاوملا٠٣٤1

٠2 قفاوملا2٣٤1 ماع يناثلا عيبر51 يف خّرؤملا121-11 مقر

.هالعأ نيروكذملاو ،11٠2 ةنس سرام

ماـــــيقلا ةــــلاح يف نوـــــعوــــضوملا نوــــــفظوملا دــــــيفتسي:3 ةداملا

يذيفنتلا موسرملا ماــــكحأل اــــقبط ةـــيقرتلا قــــح نــــم ةــــمدخلاب

٤2 قفاوملا٠٣٤1 ماع ةجحلا يذ٧ يف خّرؤملا٣٩٣-90 مقر

خّرؤملا121-11 مقر يذيفنتلا موسرملاو ،٩٠٠2 ةنس ربمفون

11٠2 ةنس سرام٠2 قفاوملا2٣٤1 ماع يناثلا عيبر51 يف

.هالعأ نيروكذملاو

فــــظوملا فرـــط نـــم ةـــــلوغشملا ةــــبترلا نوــــــكت:4 ةداملا

.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ،ةيقرت نم دافتسا يذلا

ّةيــــمـسّرـلا ةدـــــــيرـجلا يــف رارــــــقـلا اذـــــــه رــــــــشـني :٥ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس  وينوي8 قفاوملا1٤٤1 ماع  لاّوش61 يف رئازجلاب رّرح

٠2٠2.

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

لّوألا ريزولا نع

،هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

دادعتلاكلسلا

ةيمومعلا ةحصلا يف نوماعلا ءابطألا

ةيمومعلا ةحصلا وضّرمم

2

4

دادعتلاكلسلا

ةيمومعلا ةحصلا يف نوماعلا ءابطألا

ةيمومعلا ةحصلا وضّرمم

5

10

ديجملادبع“ةنيدملايسدنهملةينطولاةسردملاناونعب
: ”نايزم

تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملاناونعب
: مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحـتو ةيلحملا

5 يف خّرؤملا٣٩1-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددـــحي يذــــلا٤1٠2 ةـــنس وــــيلوي٣ قــــفاوملا5٣٤1 ماــــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤـــملا٤61-81 مـــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–

نمضتملاو81٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٩2

اــــهميــــظنتو ةــنـــــيدـــــملا يـــسدنـــــــهمل ةــينــــــطولا ةـــسردــــــملا ءاــــــــــشنإ

،اهريسو

: يتأي ام نورّرقي

موـــــــسرــــملا نــــــم2 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا

0341 ماــــــع ةــــجحلا يذ٧ يف خّرؤــــــملا٣٩٣-90 مـــــقر يذـــــيـــــفنتلا

موــــسرملا نــــــــم٣ ةداـــــملاو ،9002 ةنس رــــــبمفون٤2 قـــــــفاوملا

ماـــــع يـــــناــثلا عــــيبر51 يف خّرؤـــــملا121-11 مقر يذـــــيفنتلا

عضوي ،هالعأ نيروكذملاو ،11٠2 ةنس سرام٠2 قـفاوملا2٣٤1

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف

ةنيدملا يسدنهمل ةـــــيــــنطوـــلا ةـــسردملا( ةـــينارــــمعلا ةئيهتلاو

ةيلــــحملا تاعاــــمـــجلا يـــمدخــــتسم نيوــــكتل ةيــــنــــطولا زــــكارـــــملاو

دادـــــــعــــتلا دودـــــــح يفو )مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو

نوــمتنملا نوـــفظوملا ،رارـــقلا اذـــه بـــجومب هـــيـــــــلــع صوــــــصــــنـــملا

: نييتآلا نيكلسلل
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ويام٧١ قفاوملا١٤٤١ ماـــــع ناـــــضمر٤٢ يفخّرؤــــم رارــــــق
ماع لاّوش٣٢ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0٢0٢ ةنس
نييعت نمضتملاو٧١0٢ ةنس ويلوي٧١ قفاوملا٨٣٤١
ينــــــــهــــــملا يـــنــــــطولا ناوــــــــيدلا ةرادإ سلـــــــجـــم ءاـــــضــــــــعأ
.هتاقتشمو بيلحلل

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

٧1 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
8٣٤1 ماع لاّوش٣2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ويام
ءاضعأ نيــيــــعت نمـــــضـــــتملاو٧1٠2 ةنــــــس ويـــــــلوي٧1 قـــــــفاوــــملا

،هتاقتشمو بيلــــحلل ينــــهملا ينـــــطولا ناوــــــيدلا ةرادإ سلـــــجــــم
: يتأي امك

ةـيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلا رـيزو لـثمم ،يسيوــم رداــقــلا دــبــع–"
،اسيئر ،ةيفيرلا

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

."ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،ةولوم رديوق–

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

ةيئاملا دراوملا ةرازو
ةنس وينوي6 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٤١ يفخّرؤم رارق

قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٨ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0٢0٢
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩١0٢ ةنس ربوتكأ٧
دراوملل جمدملا رـيـيستـلـل ةـيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ةرادإ
.ةيئاملا

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

6 قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش٤1 يف خّرؤم رارق بجومب
1٤٤1 ماع رفص8 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس وينوي
ءاضعأ نييــعــت نــمضتملاو٩1٠2 ةـنس رـبوــتــكأ٧ قـــفاوملا

دراوــــــمـــلل جمدــــملا ريــــيـــــستلل ةيـــــنطولا ةلاـــــكولا ةرادإ سلـــــجم
: يتأي امك ،ةيئاملا

"–.......................................................................................

ريزولل الثمم ،يريتسم فيطللا دبع دّيسلا هسأري يذلا
،ةيئاملا دراوملاب فلكملا

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


