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ةـّيميظنتميسارم
: يتأي امب فلكي ،ةفصلا هذهبو

يف ةينطولا تايجيتارتسالاو تاسايسلا ذيفنت نامض–
دــيدحتو ةددــجــتملا تاــقاــطــلاو يوــقاــطــلا لاــقــتــنالا نـــيداـــيـــم
،ةيرورضلا ةيداملاو ةيلاملاوةيرشبلاو ةينوناقلا لئاسولا

ةقاطلا ريفوت ىلع زكترملا يوقاطلا جذومنلا حارــتـقا–
جاـــتـــنإو كالـــهـــتسال مادـــتسم طـــمـــنو ةددـــجــــتملا تاــــقاــــطــــلاو
جماـنرـبـل اـقـبـطو ةـيـنـعملا تاـعاـطـقـلا عـم لاصتالاـب ،ةــقاــطــلا
،ةموكحلا

،اهنيمثتو ةدّدجتملا تاقاطلا ريوطت–

يجيردتلا لادبتسالاو ةقاطلا يف مكحتلا ةيقرتو ريوطت–
،تاقاطلا نيب ام

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ يف ةردابملا–
،هصاصتخا نيدايم مكحت يتلا

راطإ يف هصاصتخا نيدايم يف ةيمومعلا ةطلسلا ةسرامم–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ةينقتلا تافصاوملاو تاميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا–
.هصاصتخا نيدايم يف

تاــــقاــطـلاو يوــــقاــطـلا لاـــقــتـنالا رــيزو فـلــكـي:٣ ةداملا
: يتأي امب ،يوقاطلا لاقتنالا لاجم يف ،ةددجتملا

لاقتنالل لمعلا تاططخمو تايجيتارتسا ذيفنتو ميمصت–
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،يوقاطلا

تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ينطولا يوقاطلا جذومنلا دادعإ–
،ةينعملا

لاقتنالاب ةقلعتملا تاطاشنلل طيطختلا تاودأ دادعإ–
،يوقاطلا

لـــيـــلحت لاـــغشأو ةسارد لــــك يف ةــــمــــهاسملاو ةرداــــبملا–
لاصتالاب ،ةقاطلا يف مكحتلا لاجم يف فارشتساو ريدقتو
،ةينعملا تاعاطقلا عم

ىلع رهسلاو ،ةقاطلا يف مكحتلل ينطو ططخم حارتقا–
عم رواشتلاب ،هقيبطت نع ةمجانلا راثآلا مييقتو هذيفنت
،ةينعملا تاعاطقلا

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم٢٢٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
ددــــحــي ،0٢0٢ ةـنــس رــبــمــفوــن٢٢قــفاوــملا٢٤٤١ ماــــع

تاــقاــطــلاو يوــقاــطــلا لاــقــتــنالا رــيزو تاــيـــحالص
 .ةددجتملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاـقاـطـلاو يوـقاـطـلا لاـقـتـنالا رــيزو رــيرــقــت ىلع ءاــنــب–
،ةددجتملا

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا2٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

6 يف خرؤملا٤63–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا71٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةددجتملا تاقاطلاوةئيبلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

تاقاطلاو يوقاطلا لاــقـتنالا رــيزو فلـكـي: ىلوألاةداملا
جماــنرــبو ةــموــكــحــلــل ةــماــعــلا ةساــيسلا راــطإ يف ،ةدّدـــجـــتملا

فدــهــت يتــلا تاــيــجــيــتارــتسالاو تاساــيسلا دادــعإب ،اــهــلــمــع
ىلوـتـيو ،ةدّدـجـتملا تاـقاـطــلاو يوــقاــطــلا لاــقــتــنالا ةــيــقرــتــل
تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط اهتبقارمو اهتعباتمو اهذيفنت
.اهب لومعملا

سلجمو ةموكحلاو لوألا ريزولا ىلع هتاطاشن ضرعيو
.ةررقملا لاجآلاو تايفيكلاو لاكشألا بسح ءارزولا

تاـــقاــطـلاو يوـــقاـــطـلا لاـــقـتـنالا رــيزو سراــمــي:٢ةداملا
ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا عم لاصتالاب ،هتايحالص ةدّدجتملا

يوــقاـطـلا لاــقـتنالا نــيداـيـم يــف ،اـهــتاــصاـصــتـخا دودــح يــفو
 .ةددجتملا تاقاطلاو
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لادـــبـتسالا ةيجـيـتارـتـسال عـجـشـم ءارــجإ لـــك حارــتقا–
رثكألا ةقاطلا دراوم ةيقرت ربع تاقاطلا نيب ام يجيردتلا

،اثيولت لقألاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةيدودرم

.ةقاطلل ينالقعلا لامعتسالا ةفاقث ةيقرت–

ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو فلكي :٤ةداملا
:يتأي امب ،ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف

لمـعـلا تاـطـطـخـمو تاـيـجـيـتارـتسالا ذـيـفـنـتو مـيـمصت–
ّيأو ءابرهكلا جاتنإل ةدّدجتملا تاقاطلا ريوطتب ةطبترملا

،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ىرخأ تاقيبطت

ةـيــقرــتو رــيوــطــتــل ينــطوــلا جماــنرــبــلا حارــتــقاو دادــعإ–
عــم لاصتالاــب ،هذــيــفــنــت طــطــخــم اذـــكو ةددـــجـــتملا تاـــقاـــطـــلا
،ةينعملا تاعاطقلا

ةـيدـعاـقــلا لــكاــيــهــلا نيمــثــتو رــيوــطــت تاءارــجإ حارــتــقا–
عــم لاصتالاــب ،ةددــجــتملا تاــقاــطــلا يف ةــيــنــطوــلا تاردــقــلاو
،ةينعملا تاعاطقلا

يف ةينطولا تايناكمإلل مييقت ةسارد لكب ةردابملا–
،اهزاجنإو ،ةدّدجتملا تاقاطلا

رــيدــقـتلاو لـيلحـتلا لاــغـشأو ةـسارد لـــك يــف ةـمهاـسـملا–
،ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف فارشتسالاو

فلتخم يف ةددجتملا تاقاطلا جمدي ءارجإ لك حارتقا–
.ةيداصتقالاوةيعامتجالا تاطاشنلا تاعاطق

تاـــقاـطـلاو يوــقاـطـلا لاـــقــتـنالا رـــيزو مـــهاـــســي:5ةداملا
: يتأي اميف ،ةينعملا تاعاطقلا عم ،ةددجتملا

مهاست يتلا داوملاو تازيهجتلل ةيلحم ةعانص ةماقإ–
ريوطت يفو ةددجتملا تاقاطلا يفو ةقاطلا يف مكحتلا يف

،ةيوقاطلا تامدخلا تاسسؤم

لـيـهأتــلــل ةصصخــم ةــيدــعاــق لــكاــيــه رــيوــطــتو ةــماــقإ–
نيدايم يف ةلمعتسملا تازيهجتلاو داوملا ةيعون ةبقارمو
،ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلا

ىلــع رـهـسلاو سـيـياــقملاوةيـنـقتلا تاـمـيظـنتلا دادـــعإ–
،سييقتلاب ةفلكملا ةرازولا عم لاصتالاب ،اهقيبـطت

ةــلصلا تاذ ةــيــنــقــتــلا تاــمــيــظــنـــتـــلاو تاءارـــجإلا دادـــعإ–
تازيهجتلاو تآشنملا ةقباطم ىلع رهسلاو ،عاطقلا تاطاشنب
.ةيعانصلا

تاـــقاـطـلاو يوــقاــطـلا لاــقـتنالا رــيزو كراــشـي:6ةداملا
يملعلا ثحبلا تاطاشن يف ةينعملا تاعاطقلا عم ةددجتملا

.هصاصتخا نيدايمب طبترملا يجولونكتلا ريوطتلاو

لاجم يف يجولونكتلا راكتبالا ةيقرتل ءارجإ لك حرتقيو
تاسسؤملا عم لاصتالاب ىلوتيو ،ةددجتملا تاقاطلا لامعتسا
.كلذ نيمثت ،ةينعملا

.هصاصتخا نيدايم يف ةيجولونكت ةظقي نمضي امك

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو موقي:7ةداملا
،ينعملا عاطقلا عم رواشتلابو يلودلا نواعتلا لاجم يف
: يتأي امب

فارطألا ددعتملاو يئانثلا نواعتلا ةيقرتو ريوطت نامض–
،هصاصتخا نيدايم يف

تادهاعملا قيبطت ىلع ،هصاصتخا نيدايم يف ،صرحلا–
،اهيف افرط رئازجلا نوكت يتلا ةيلودلا تايقافتالاو

يف ةيلودلاو ةيميلقإلا تائيهلا تاطاشن يف ةكراشملا–
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا لاجم

ةــطــبــترملا ةــيــلودــلا تاضواــفملا يف هــتــمــهاسم ميدــقــت–
.هصاصتخا نيدايمب

ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو لمعي:٨ةداملا
.هصاصتخا نيدايمب ةلص تاذ تامولعم ةمظنأ ةماقإ ىلع

ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا ديدحتوفادهألا طبضب موقيو
.كلذل ةيرورضلا ةيلاملاو

تاـــقاــطـلاو يوــقاـطـلا لاـــقـتـنالا رــيزو نمــضـي :٩ةداملا
،هعاطقل ةزكرمملا ريغوةيزكرملا لكايهلا ةبقارم ةددجتملا

رهسيو ،هتطلس تحت ةعوضوملا ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو
.هعاطقل ةعباتلا تائيهلاو تالاكولل نسحلا ريسلا ىلع

نيموسرملا يف ةدراولا ةفلاخملا ماكحألا ىغلت :0١ ةداملا
قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا2٠3–٥1 مقر نييذيفنتلا

،ةقاطلا ريزو تايحالص ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2
93٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٤63–71 مقرو،لدعملا
ريزو تايحالص ددحي يذلا71٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا
.ةددجتملا تاقاطلاوةئيبلا

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرـملا اذـــه رــشني:١١ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
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عم تاقالعلاو ةيموكحلا تاطاشنلا يف ريزولا ةكراشم•
ةيرواشتلا تائيهلاو سلاجملا يفو نيبختنملاو ناملربلا
،ةينطولا

ةعباتمو عاطقلا تاطاشن نع ةعمجم لئاصح ةعباتم•
،عاطقلا ريوطتل ىربكلا عيراشملاو جماربلا

،نواعتلاو ةيجولونكتلا ةظقيلاو ثحبلا تاطاشن ةعباتم•

ةــكرحلا عـــمو مالـــعإلا تاـــئيـــه عـــم تاـــقالـــعـــلاو لاصتالا•
.نييداصتقالاونييعامتجالا ءاكرشلاو نينطاوملاو ةيوعمجلا

اهماهمو اهريسو اهميظنت ددحي يتلا،ةماعلا ةيشتفملا–
،يذيفنت موسرم بجومب

 :ةيتآلا لكايهلا–

،يوقاطلا لاقتنالا ةيريدم•

،ةقاطلا يف مّكحتلا ةيريدم•

،ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ةدّدجتملا تاقاطلا ةيريدم•

ةدّدجتملا تاقاطلا ريوطتو يتاذلا كالهتسالا ةيريدم•
،ةيئابرهكلا ةكبشلا جراخ

،نواعتلاو لاصتالاو ميظنتلا ةيريدم•

.ةماعلا ةرادإلا ةيريدم•

 :يتأي امب فلكتو،يوقاطلا لاقتنالا ةيريدم:٢ةداملا

تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ينطولا يوقاطلا جذومنلا دادعإ–
 ،ةينعملا

لاقتنالاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا دادعإ يف ةكراشملا –
،يوقاطلا

،يـنـطوـلا يوــقاــطــلا جذومـنـلا ذيـــفـنت مييــقـتو ةـعــباــتــم–
تالــيدــعـتـلا حارــتـقاو ،ةـيـنــعملا تاـــعاــطــقــلا عــم رواــشـتلاـب
،ةـيرورــضلا

هتانوكم لكب يوقاطلا لاقتنالا ريوطت يف ةمهاسملا–
لادــبــتسالاو ةــقاــطــلا يف مــكــحــتــلاو ةددــجــتملا تاــقاـــطـــلا نـــم
،تاقاطلا نيب ام يجيردتلا

،اـهدادـعإو عاـطـقـلـل ةـيـفارشتسالا تاساردــلاــب ةرداــبملا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

تارشؤملاو تايئاصحإلا رشنو تامولعملا ةمظنأ ةماقإ–
تاــقاــطلاو يوــقاـطـلا لاـقتــنالا عاـطـق تاطاـشـنب ةلصلا تاذ
،ةددـجـتملا

يوقاطلا لاقتنالا لاجم يف ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض–
.ةددجتملا تاقاطلاو

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم٣٢٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١ ماع
يوقاطلا لاقتنالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
 .ةددجتملا تاقاطلاو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

تاـقاـطـلاو يوـقاـطـلا لاـقـتـنالا رــيزو رــيرــقــت ىلع ءاــنــب–
،ةددجتملا

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا881–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا3٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2
،ممتملاولدعملا ،ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

6 يف خرؤملا٥63–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةــنس رـــبـــمسيد٥2 قــــفاوملا93٤1 ماــع يناــثــلا عـــيـــبر
تاقاطلاوةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةددجتملا

6 يف خرؤملا223–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

لاقتنالا ةرازوــل ةـيزــكرـملا ةرادإلا لـمـتـشـت : ىلوألاةداملا
لاقتنالا ريزو ةطلس تحت ،ةدّدجتملا تاقاطلاو يوقاطلا
 :يتأي ام ىلع ،ةدّدجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

هب قحليو ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو،ماعلا نيمألا–
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو ديربلا بتكم

تاساردلاب نيفلكم )٤( ةعبرأ هدعاسيو،ناويدلا سيئر–
يف ريزولا تاطاشن ميظنتو ريضحتب نوفلكي صيخلتلاو
 :لاجم
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يف ةينعملا تاعاطقلاو ىرخألا لكايهلا عم ةمهاسملا–
تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا عاطق تاطاشنو جمارب رثأ مييقت
يف ةببستملا تازاغلا تاثاعبنا صيلقت لاجم يف ةددجتملا
،ةلصلا تاذ تاطاشنلاو يرارحلا سابتحالا

تاـقاـطـلاو يوـقاـطـلا لاـقـتـنالا عاـطـق تازــجــنــم نيمــثــت–
يف ةـــبـــبستملا تازاـــغـــلا تاـــثاـــعـــبـــنا صيـــلـــقـــت يف ةددـــجـــتملا
.ينطولا ىوتسملا ىلع يرارحلا سابتحالا

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فـلــكـتو،ةجذمنلاو فارـشـتسالل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدـملا *
 :يتأي امب

،يوقاطلا لاقتنالل فارشتسالا تاسارد زاجنإ –

ينطولا يوقاطلا جذومنلا ،ةينعملا تاعاطقلا عم ،دادعإ–
،ةئيبلا ىلع هرثأ مييقتو

،عاطقلل ةيريدقتلاو ةيداصتقالا تاساردلا دادعإ–

 ،يوقاطلا لاقتنالل ةيفارشتسالا جذامنلاو تاودألا ريوطت–

فارــشـتسالا لاــجم يــف يــموـكحلا لـمـعـلا يف ةـمـهاــسملا–
،يوقاطلا لاقتنالاب قلعتملا

.عاطقلا تايجيتارتساو تاسايس ليلحتو ةعباتم نامض–

،تامولعملا ةمظنأو يلآلا مالعإلل ةيعرفلا ةـيرـيدـملا *
 :يتأي امب فلكتو

ةيئاصحإلا تايطعملا كونب رييستو ريوطتو ميمصت–
،عاطقلل

،عاطقلا تازاجنإ لئاصحوتاصخلم زيزعت–

،عاطقلل ةيفرظ ريراقتو تارشؤمو تايئاصحإ رشن–

،ةيجولونكت تانايب دعاوق ريوطت–

،عاطقلا تاطاشن ةنمقر نامض–

ةـيزـكرـملا ةرادإلــل ةينورتـكـلإلا عقاوــملا ةماـقإو ميــمــصـت–
رهسلاو ،ةينـعـملا لــكاـيـهـلا عـم ،ةزــكرــمملا رـيـغ حــلاصـمـللو
،نسحلا اهريس ىلع

.يلآلامالعإلا تازيهجت ةنايصو ظفح نامض–

فلــكـتو ،ةيجولونكتلا ةظقيلل ةيعرفلا ةـيرـيدـملا *
 :يتأي امب

تاـقاـطـلاـب ةـقـلـعـتملا ةـيوـقاـطـلا ةـظـقـيـلا طاشن رـيوـطـت–
نيب ام يجيردتلا لادبتسالاو ةقاطلا يف مكحتلاو ةددجتملا
،تاقاطلا

ةيقرتو ةيجولونكتلا ةظقيلاو ثحبلا تاطاشن ةعباتم–
،ةديدجلا تايجولونكتلا

،ةيوقاطلا ةظقيلل ةيرود ريراقت دادعإ–

تايجولونكتلاب صاخلا ميظنتلا دادعإ يف ةمهاسملا–
مكحتلاو ةددجتملا تاقاطلا تالاجم يف ةديدجلا تاصصختلاو

،تاقاطلا نيب ام يجيردتلا لادبتسالاو ةقاطلا يف

لاـجـم يف يجوـلوـنـكــتــلا روــطــتــلا ةــعــباــتــم ماــظــن عضو–
،اهقاوسأو اهتاهجوتو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلا

روـــــطـت نـــع ةــــيرود رــــيراــقــت دادــــعإو ةـظــقـيـلا ناــمـض–
،نوبركلل ةصلقملا تايجولونكتلا

ةــبــبسملا تازاــغــلا تاــثاــعــبــنا نيمــثــت صرــف ةــعــباـــتـــم–
.يرارحلا سابتحالل

 :يتأي امب فـلـكتو ،ةــقاــطلا يف مّكحتلا ةــيرــيدــم:٣ةداملا

رهسلاو ةقاطلا يف مكحتلا ريوطت ةيجيتارتسا ديدحت–
،اهذيفنت ىلع

،ةقاطلا يف مكحتلاب قلعتملا ميظنتلا نييحتو دادعإ–

جـــمارــبـــلا،ةيـنـــعملا تاــــعاــطــقــلا عــم رواـــشــــتـلاــب ،دادـــــعإ–
رــهــسـلاو ،تاــعاــطــقــلا هذــــه يف ةــقاــطـلا يف مــكـحتلل ةـيـعاــطـقـلا

،اــهذيـفـنت ىلــع

ىلع رهسلاو ،ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا جمانربلا دادعإ–
 ،هذيفنت

ةمـيـقـلا تاذ ةـيراـكـتبالا عيراـشملا ةـقـفارـمو عيـجـشـت–
،ةقاطلا يف مكحتلا لاجم يف ينطولا داصتقالل ةفاضملا

ىلع ةقاطلا يف مكحتلل ةيعاطقلا جماربلا راثآ مييقت–
.يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

عاطقلا يف ةقاطلا يف مكحتلل ةيعرفلا ةيريدملا *
،ةيلحـملا تاعامجلا ىوتسم ىلعو يتامدخلاو ينكسلا

 :يتأي امب فلكتو

ةينـكسـلا تاـعاـطــقلل ةــيوــقاــطلا ةــعاــجنلا جـماـنرـب دادـــعإ –
تاــعاــطـقـلا عــم رواــشـتـلاـب ،ةيلـحــملا تاــعاــمـجلاو ةـيـمدــخلاو
،ةينعملا

يف ةلاّعف تازيهجت جولو ىلع عّجشي ميظنت حارتقا–
،قوسلا

قيبطت ىلع ،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،صرحلا–
،ينابملا يف يرارحلا ميظنتلا
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تاعاطقلل ةيوقاطلا ةعاجنلا جمانرب ذيفنت ةعباتم نامض–
،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيتامدخلاو ةينكسلا

لاـــجــــم يف تاساردــــلا دادــــعإ يف ةــــمــــهاسملاو ةرداــــبملا–
يتامدخلاو ينكسلا عاطقلا يف ةقاطلا يف مّكحتلا ريوطت
،ةيلحـملا تاعامجلاو

ريفوت لاجم يف جمانربلا تازجنمل يونسلا مييقتلا–
دـنــع ،ةــيرورضلا ةــيــحــيــحصتــلا رــيــبادــتــلا حارــتــقاو ةــقاــطــلا
.ءاضتقالا

تاــعاـطـقلا يف ةــقاطلا يف مــكـحـتلل ةـيـعرــفلا ةـيرـيدـملا *
 :يتأي امب فلكتو،ةيداصتقالا

تاـعاـطـقـلاـب صاخلا ةـيوـقاـطـلا ةـعاـجـنـلا جماـنرــب دادــعإ–
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةيداصتقالا

يف ةلاّعف ةيعانص تازيهجت جولو عّجشي ميظنت حارتقا–
،ةـيـنـعملا تاـعاـطـقـلا عـم رواشتـلاـب ،ةــيداصتــقالا تاــعاــطــقــلا

،ةلص تاذ ةيجولونكت ةظقي نامضو

مـيـظـنـتـلا قـيـبـطـت نـم ،ةـيـنـعملا تاـعاـطـقـلا عــم ،دــّكأتــلا–
كالـهـتسالا تاذ تاسسؤمـلـل يوـقاـطـلا قــيــقدــتــلاــب قــلــعــتملا
،عساولا يوقاطلا

،يوقاطلا قيقدتلا طاشن ريوطت ىلع رهسلا–

تاعاطقلل ةيوقاطلا ةعاجنلا جمانرب ذيفنت ةعباتم نامض–
،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،ةيداصتقالا

ريوطت لاجم يف تاساردلا ريوطت يف ةمهاسملاو ةردابملا–
،ةيداصتقالا تاعاطقلا يف ةقاطلا يف مكحتلا

رـيـفوـت لاجـم يف جـماـنرـبـلا تازـجـنمل اــيوـنـس ميـيـقـتلا–
دـنـع ،ةـيرورـضـلا ةـيحـيـحصتلا رـيـبادــتـلا حارــتـقاو ةــــقاـــطـلا
 ،ءاضتقالا

لــجأ نـم ميـظـنت دادــعإ يــف ،لــقـنـلا عاـطـق عـم ،ةـمـهاـسـملا–
،ةقاطلا ريفوتل ةعجشملا لقنتلا طامنأ ريوطت

دوقولا ريوطتل لقنلا عاطقل ةيرورضلا ريبادتلا حارتقا–
.اثيولت لقألاو ارفوت رثكألا ليدبلا

مّكحتلل ينطولا جمانربلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا *
 :يتأي امب فلكتو،ةقاطلا يف

رواشتلاب ،ةقاطلا يف مكحتلل يونسلا جمانربلا حارتقا–
،ةينعملا تائيهلا عم

،ةقاطلا يف مكحتلل يونسلا جمانربلا قيسنت نامض–

يف مكحتلا جمانربل ةيلاملاو ةينقتلا ةعباتملا نامض–
،ةينعملا تائيهلا عم نواعتلاب ،ةقاطلا

يف مكحتلا جمانرب تازاجنإل ةيونسلا ةليصحلا دادعإ–
،ةقاطلا

لـكاـيـهـلا عـم قـيسنـتـلاـب ،ةـيزـيـفـحـتـلا رـيـبادـتـلا حارـتــقا–
،ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا جمانربلا ةيقرتل ،ةينعملا

يف مكحتلاب ةلصلا تاذ موــسرلا ليصحت ةعباتم نامض–
،ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا عم ،ةقاطلا

لكايهلا عم رواشتلاب ،ةيلاملا لئاسولا ريفوت نامض–
،ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا راطإ يف ،ةينعملا

يتلا وأ ةصلقملا يرارحلا سابتحالا زاغ تاثاعبنا نيمثت–
.ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا جمانربلا راطإ يف اهيدافت متي

ةكبشلاب ةلوصوملا ةدّدجتملا تاقاطلا ةيريدم:٤ةداملا
 :يتأي امب فلكتو ،ةينطولا ةيئابرهكلا

ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ–
،يوقاطلا لاقتنالا راطإ يف ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا

يف ةينطولا تاردقلا لاجم يف دراوملا نيمثتو مييقت–
،ةددجتملا تاقاطلا

نم ءابرهكلا جاتنإ ريوطت ةيقرت ةيجيتارتسا ديدحت–
،ةددجتملا تاقاطلا رداصم

ريوطتب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا دادعإ يف ةمهاسملا–
،ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ةددجتملا تاقاطلا

تاقاطلا ريوطتل ينطولا جمانربلا ذيفنت ىلع رهسلا–
،ةددجتملا

ةصلقملا يرارحلا سابتحالا تازاغ ثاعبنا نيمثتو مييقت–
ةددجتملا تاقاطلاجمانرب راطإ يف اهيدافت متي يتلا وأ
.ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

تاقاطلا دراوم نيمثتو مييقتل ةيعرفلا ةيريدملا *
 :يتأي امب فلكتو،ةددجتملا

تاردقلا مييقت ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،ةردابملا–
،ةددجتملا تاقاطلل ةينطولا

نيمثت تايلمعب ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،ةردابملا–
،اهريوطتو ،ةددجتملا تاقاطلا دراوم

لاجم يف اهريوطتو تاردقلا زيزعت تايلمعب ةردابملا–
،ةددجتملا تاقاطلا نيمثت

ريوطت لاجم يف تاساردلا دادعإ يف ةمهاسملاو ةردابملا–
.ةددجتملا تاقاطلا نيمثتو
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ريوطتل ينطولا جمانربلا ذيفنتل ةيعرفلا ةيريدملا *
 :يتأي امب فلكتو،ةددجتملا تاقاطلا

ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا دادعإ يف ةمهاسملا–
راطإ يف ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ةددجتملا تاقاطلا
،يوقاطلا لاقتنالا

ةددجتملا تاقاطلا ريوطت جمانرب ذيفنت ىلع رهسلا–
،ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا

يف ةيميلقإلاو ةيعاطقلا تاططخملا دادعإ يف ةكراشملا–
،ةددجتملا تاقاطلا لاجم

جاتنإب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا دادعإ يف ةمهاسملا–
،ةددجتملا تاقاطلا رداصم نم ءابرهكلا

ةصلقملا يرارحلا سابتحالا تازاغ ثاعبنا نيمثتو مييقت–
ةددــــجـتـملا تاــقاــطــلا جــماــنرـــب راـــطإ يــف اـهــيداـــفت مت يتلا وأ
.ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا

نـم ءاـبرــهــكــلا جاــتــنإ رــيوــطــتــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا *
 :يتأي امب فلكتو،ددجتم ردصم

ءابرهكلا ريوطتل ةمئالملا ةيزيفحتلا تاءارجإلا حارتقا–
تاــعاــطــقــلا عــم نواــعــتــلاــب ،ةددــجــتـــم رداصم نـــم ةـــجـــتـــنملا
،ةينعملا

دادعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةردابملا–
رداصم نــم اــقالــطــنا ءاــبرــهــكــلا جاــتــنإ لاــجــم يف مــيـــظـــنـــتـــلا

،ةددجتم

،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،ةركتبم لولح حارتقا–
،اهنيزختو ددجتملا ردصملا تاذ ةيئابرهكلا ةقاطلا جاتنإل

ةيجاتنإلا تاردقلا ريوطتل تاسارد دادعإ يف ةكراشملا–
ةيئابرهكلا ةكبشلا يف هجمدل ددجتم ردصم نم ءابرهكلل
،ةينطولا

جاتناب ةقلعتملا تازاجنإلل ةيونسلا لئاصحلا دادعإ –
 .ةيئابركلا ةكبشلاب ةلوصوملاو ددجتم ردصم نم ءابرهكلا

تاقاطلا رــيوـطـتو يتاذــلا كالهتسالا ةـيرــيدــم:5ةداملا
 :يتأي امب اميس ال فلكتو ،ةيئابرهكلا ةكبشلا جراخةددجتملا

ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا ديدحت–
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةيئابرهكلا ةكبشلا جراخ

كالهتسالل ينطولا لمعلا ططخم ذيفنت يف ةكراشملا–
،ةددــجــتملا تاــقاــطــلا بعُش تاــقــيـــبـــطـــت رـــيوـــطـــتـــلو يتاذـــلا

،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب

ةلوزعملا قطانملا يف ءابرهكلا لاخدإ ريوطت ىلع رهسلا–
ةــلوصوملا رــيـــغ ةددـــجـــتملا تاـــقاـــطـــلا رداصم نـــم اـــقالـــطـــنا

،ةيئابرهكلا ةكبشلاب

تاقاطلا ناديم يف ثحبلا جئاتن نيمثت يف ةمهاسملا–
عـيـجشتو ةـيـئاـبرـهـكـلا ةـكــبشلاــب ةــلوصوملا رــيــغ ةددــجــتملا
،ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف ةئشان تاسسؤم ءاشنإ

ةكبشلا جراخ ةددجتملا تاقاطلا ميمعت تايلمع ذيفنت–
،ةيئابرهكلا

صوصــخب ةــيزـيـفحتلاو ةــقـفارملا تاءارــجإلا حارــتـقا–
ةددـجـتملا تاـقاـطـلا تاـقـيـبـطــت رــيوــطــتو يتاذــلا كالــهــتسالا

،ةيئابرهكلا ةكبشلا جراخ

يتاذلا كالهتسالاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا دادعإ–
،ةلصلا تاذ تاقيبطتلا ريوطتبو

يتاذلا كالهتسالا لاجم يف تازاجنإلا لئاصح دادعإ–
،ةيئابرهكلا ةكبشلا جراخ ةددجتملا تاقاطلا تاقيبطتو

ةصلقملا يرارحلا سابتحالا زاغ تاثاعبنا نيمثتو مييقت–
جراخ ةددجتملا تاقاطلا جمانرب راطإ يف اهيدافت مت يتلا وأ
.ةيئابرهكلا ةكبشلا

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

 :يتأي امب فلكتو،يتاذلا كالهتسالل ةيعرفلا ةيريدملا *

كالهتسالل ينطولا لمعلا ططخم دادعإ يف ةمهاسملا–
،هذيفنت ىلع رهسلاو ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،يتاذلا

يـف عــيـجـشـتلاوزـيــفحتلا تاــمزـــيــناكيمو تاودأ ةيقرت–
ةــــكــــبشلا جراــــخ ةددــــجــــتملا تاــــقاــــطــــلاو يتاذــــلا كالـــــهـــــتسالا
،ةيئابرهكلا

يتاذلا كالهتسالاب ةطبترملا عيراشملا عيجشتو ةقفارم–
ةديدج نهم زورب معدو ينطولا داصتقالل ةفاضملا ةميقلا تاذ
،ةددجتملا تاقاطلاب ةقلعتم تاطاشن وأ

نيــقــلـعـتملا ميــظـنـتـلاو عــيرــشـتـلا دادـــعإ يــف ةــكراــشـملا–
ةـــكـبـشـلا جراــخ ةددـجـتملا تاــقاــطــــــــلاو يتاذـــلا كالــهـتـسالاـــــــــب
.ةيئابرهكلا

تاـــقاــطلا تاــقـيـبـطت رــيوـطـتل ةـيـعرــفـلا ةــيرــيدـملا *
 :يتأي امب فلكتو ،ةكبشلاب ةلوصوملا ريغ ةددــجـتملا

رواـشـتلاب ،ةـبسانـملا ةـيزــيـفـحـتلا تاءارــجإلاـب ةرداـبملا–
تاذ تاـقـيـبـطـتـلا ةـيـقرـتو رـيوـطـتـل ،ةـيـنـعملا تاـعاـطـقـلا عـم
،ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا ريغ ةددجتملا تاقاطلاب ةلصلا
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نع ةقثبنملا عيراشملا زاجنإ ىلع رهسلاو ةقفارملا–
،ةددجتملا تاقاطلا تاقيبطت

زيفحتلاو ليهأتلا تامزـيـناكيم عضو يف ةكراشملا–
،ةددجتملا تاقاطلا لامعتسا ىلع

ريوطتب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا دادعإ يف ةكراشملا–
.ةددجتملا تاقاطلاب ةقلعتملا تاقيبطتلا

فـلــكتو ،نواــعتلاو لاصتالاو ميـظـنتلا ةـيرــيدـم:6ةداملا
 :يتأي امب اميسال

تاساردلاو يميظنتلا لاجملا يف عاطقلا لاغشأ قيسنت–
،ةينوناقلا

يوقاطلا لاقتنالا ةرازول لاصتالا ةيجيتارتسا دادعإ –
،ةددجتملا تاقاطلاو

لاقتنالا ةرازو تاطاشنب ةقلعتملا تارهاظتلا ميظنت–
تحت تائيهلا عم نواعتلاب ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا
 ،ةياصولا

،مالعإلا لئاسو عم ةرازولا تاطاشن رييست–

تاقالعلا لاجم يف عاطقلا تاطاشن قيسنتو ةعباتم–
،ةيلودلا

يئانثنواعت تايقافتاو تالوكوتورب دادعإ يف ةمهاسملا–
،اهذيفنت ةعباتم نامضو ،عاطقلا صخت

ةيلودلا تامظنملا تاطاشن يف عاطقلا ةكراشم قيسنت–
.ةصصختملا ةيموكحلاو

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

،ةينوناـقـلا تاساردـلاو مـيـظـنـتـلـل ةـيـعرـفــلا ةــيرــيدملا *
 :يتأي امب فلكتو

عيرشتلا لاجم يف ةيموكحلا لاغشألا يف ةمهاسملا–
،عاطقلا يف تاعزانملا ناديم يف ةعباتملا نامضو ،ميظنتلاو

،عاطقلاب ةصاخلا صوصنلا عيراشم دادعإ يف قيسنتلا–

،ةينعملا لــكاــيــهـلا عـم ،عاطقلا صوصن عيراـشـم دادـــعإ–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اهتقباطم ىلع صرحلاو

تاعاطقلا اهب ردابت يتلا صوصنلا عيراشم ليلحت–
،ىرخألا

عاطقلا نوكي يتلا تاعزانملا ةيوست ةعباتمو ةسارد–
.اهيف افرط

 :يتأي امب فلكتو،مالعإلل ةيعرفلا ةيريدملا *

لاصتالا لاجم يف لمعلا تاططخمو جمارب ذيفنتو دادعإ–
تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالا ةيقرتو ميمعت اذكو ،ةيعوتلاو
،ةددجتملا

مكحتلا نيدايم يف ةيعوتلاو لاصتالا جمارب ميمصتو دادعإ–
،ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف

موهفم ميمعت ىلع ،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب ،رهسلا–
طيحـملاو ينهملا طيحـملاو روهمجلا ىدل يوقاطلا لاقتنالا
،يسردملا

.عاطقلاب ةصاخلا قئاثولا رييستو ريوطت–

 :يتأي امب فلكتو،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا *

ددعتملاو يئانثلا نواعتلا تاطاشن يف ةكراشملاو ةعباتملا–
،عاطقلا صخي يذلا فارطألا

لاجم يف يئانثلا نواعتلا تاطاشن قيسنتو طيشنت–
،عاطقلا صاصتخا

يذلا فارطألا ددعتملا نواعتلا تاطاشن طيشنتو ةعباتم–
،عاطقلا مهي

،نواعتلا لاجم يف ةموكحلا تاهيجوت ذيفنت ىلع رهسلا–

عم ةمهاسملاو ،خانملا لوح ةيلودلا تاضوافملا ةعباتم–
لك لالخ نم رئازجلا تامازتلا ذيفنت يف ةينطولا تائيهلا
تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلا ريوطتب حمست يتلا صرفلا
.ةددجتملا

 :يتأي امب فلكتو ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم:7ةداملا

،ةيزكرملا ةرادإلا تاينازيم ذيفنتو دادعإ–

تالاكولاو ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيم مييقت ءارجإ–
،عاطقلل ةعباتلا

ةيزكرملا ةرادإلل ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألا رييست نامض–
،ةزكرمملا ريغ حلاصمللو

ةرادإلل ةعباتلا ةيرشبلا دراوملا نـيوـكتو رييست نامض–
، ةزكرمملا ريغ حلاصمللو ةيزكرملا

،عاطقلل ةيرشبلا دراوملا ةسايس ديدحت يف ةمهاسملا–

.ةيزكرملا ةرادإلا فيشرأو قئاثو رييستو ءاشنإ–
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 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 :يتأي امب فلكتو،ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا *

 ،ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا دادعإ–

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييست نامض–

تاراسملا رييست لاجم يف ميظنتلا ذيفنت ىلع رهسلا–
رــــيــــغ حــــلاصملاو ةــــيزــــكرملا ةرادإلا يمدــــخــــتسمل ةــــيـــــنـــــهملا
،ةزكرمملا

ةــيزــكرــملا ةرادإلا يـمدـخـتـسم نـيوـكـتو رييـسـت ناــمـض–
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

،عاطقلل ةيرشبلا دراوملا ةسايس ديدحت يف ةمهاسملا–

ةيرشبلا دراوملا نيمثتو ريوطت ةسايس ذيفنتو حارتقا–
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلل

ةددـــعـتملاو ةــيوـنـسلا تاــطـطخملا ذـيـفـنت ناـمـضو دادــعإ–
ىوــتــسـملا نيــســحتو فراــعــملا دــيدـــجتو نيوــكــتـلل تاوـنــسلا
.ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلل ةيرشبلا دراوملل

فـلـكـتو ،لــئاــسوــلاو ةـيـنازـيــمـلل ةــيــعرــفلا ةــيرــيدــملا *
 :يتأي امب

ةرادإلا رــيـسل ةــيرورـضلا تاـيــناــكـمإلا عــضوو ءاــصـحإ–
،ةــيزــكرــملا

تايلمع ةفاك ذيفنت ىلع صرحلاو ةرازولا ةينازيم دادعإ–
،ةيزكرملا ةرادإلل ةبساحـملاو ةيلاملاو ةينازيملا

زــــيــــهجتو رــــيسل ةــــيرورضلا تاداــــمــــتــــعالا صيصخـــــت–
،عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو ةزكرمملا ريغ حلاصملا

ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلل ةيلاملا تاريدقتلا دادعإ–
،ةزكرمملا

ةــيزــكرـملا ةرادإلا تاـيـنازـيم ذـيــفـنـتو ريـيــسـت ناــمـض–
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

ةعباتلا تالاكولاو ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيم مييقت–
،عاطقلل

ةيرورضلا لئاسولا نم ةيونسلا تاجاحلا مييقتو ديدحت–
،حلاصملل نسحلا ريسلل

ةرادإلل ةـيراــقـعلاوةــلوــقنملا تاــكـلـتـمملا ةـناـيـص ناــمض–
،اهيلع ظافحلاوةيزكرملا

ةيراقعلاوةلوقنملا كالمألا درج تايلمع ةعباتمو دادعإ–
،ةرازولل

صاخلا فيشرألاو ةيقئاثولا ةدصرألا رييستو ءاشنإ –
،ةيزكرملا ةرادإلاب

،هيلع ظافحلاوةيزكرملا ةرادإلا فيشرأ رييست نامض–

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا قيبطت ىلع رهسلا–
.عاطقلا ىوتسم ىلع ،فيشرألاو قئاثولاب ةقلعتملا

 :يتأي امب فلكتو،دوقعلاو تاقفصلل ةيعرفلا ةيريدملا

ةيمومعلا تاقفصلل ةيرازولاو ةيعاطقلا ةنجللا ةدعاسم–
،اهلاغشأ يف

تاــقـفصلل ةــيعاـطـقـلاوةــيرازوــلا ةـنـجـلـلا ةــناــمأ ناـمـض –
،ةـيـموـمـعلا

ةـيزـكرملا ةرادإلل ةـيـموـمـعـلا تاـقـفصلا ةـعـباــتــم ناــمض–
،اهذيفنتو

تاقفصلا ماربإ رييست يفةياصولا تحت تائيهلا ةدعاسم–
،دوقعلاو

تاباسح ىلع ةبوسحـملا تاقفنلا ةعباتمو ذيفنت نامض–
.ةرازولل ةعباتلا صاخلا صيصختلا

لاقتنالا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:٨ةداملا
رارـــق بجومب بتاـــكـــم يف ةددـــجـــتملا تاـــقاـــطـــلاو يوـــقاــــطــــلا

تاــقاــطــلاو يوـــقاـــطـــلا لاـــقـــتـــنالا رـــيزو نيب كرـــتشم يرازو
ةــفــيـــظوـــلاـــب ةـــفـــلـــكملا ةـــطـــلسلاو ةـــيـــلاملا رـــيزوو ةددـــجـــتملا
.ةيمومعلا

يف بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكمب بتاكملا ددع ددحيو
.ةيعرف ةيريدم لك

نيموسرملا يف ةدراولا ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:٩ةداملا
قــفاوــملا73٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا3٠3–٥1 مقر نييذيفنتلا

ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي يذـلا٥1٠2 ةنـس رـبــمـــســـيد2
6 يف خرؤملا٥63–71 مقرو ،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ةرازول
يذلا71٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر
تاقاطلاوةــئيــبــلا ةرازوــل ةــيزــكرملا ةرادإلا مــيــظــنــت ددــحـــي
.ةددجتملا

ةّيــمسّرلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرـملا اذـــه رــشــنـي:0١ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
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يناثلا عيبر6 يفخّرؤم٤٢٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
قــلـعـتـي،0٢0٢ ةـنـس رـبـمــفوــن٢٢قــفاوـملا٢٤٤١ ماـــع
.ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاوش٠2 يف خّرؤملا11–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقـب قـلـعـتملاو2٠٠2 ةــنس رـــبـــمسيد٤2 قــــفاوملا32٤1
،هنم3٠1 ةداملا اميس ال ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحـب قـلـعـتملاو9٠٠2 ةــنس رــيارــبـــف٥2 قــــفاوملا٠3٤1
،مّمتملاولّدعملا ،شغلا عمقوكلهتسملا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٤1–61 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقب قلعتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم29 ةداملا اميس ال ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم٠32 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2  مقر  يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2
ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ىدــل ةأشنملا ةصصخــتملا ناــجــلــلا ماـــهـــم
اهليكشتو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملل
،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ماهم دّدحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

يف خّرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٠32 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81
موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا،ةحصلاب ّقلعتملاو81٠2
تاذ ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيك ديدحت ىلإ
ريسوميظنتوةليكشتوماهم طبضويرشبلا لامعتسالا

ىدــل ةأشنملا ،ةــيــبــطـــلا تاـــمزـــلـــتسملا ىلع ةـــقداصملا ةـــنجل
بلص يف ىعدت يتلا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
هديدجتوةقداصملا ررقم حنم طورش اذكو،”ةنجللا“ صنلا

.هنع لزانتلاوهليوحتوهبحسو

لوألا لصفلا

ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل

 لوألا مسقلا

ةليكشتلاوماهملا

يتلا تاــبـلطلا يف اــهـيأر ءادـــبإـب  ةـنـجـللا فّلـــكــت :٢ ةّداملا
داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلــل  ماــعــلا رــيدملا اــهـــيـــلـــع اـــهضرـــعـــي
: يتأي امب ةقّلعتملا تابلطلا اميس الو ،ةينالديصلا

،اهليدعتوةقداصملا تاررقم ديدجت–

،اهنع لزانتلاواهليوحتوةقداصملا تاررقم بحس–

ةــــعاــجـنو ةــمالــسونــمأو ةدوــجب قــلــعـــتت ةـــلأـــسم لــك –
 .ةيبطلا تامزلتسملا

: نم  ةنجللا نوكتت:٣ ةّداملا

هل ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
تامزلتسملا ىلع ةقداصملا لاجم يف تالهؤموتاصاصتخا
،اسيئر ،ةيبطلا

تاصاصتخا هل ةحصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا لاجم يف تالهؤمو

 ،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع )1( لثمم–

،ءايزيفلا يف )1(ريبخ–

،ءايميكلا يف )1(ريبخ–

،ةيويحلا ءايزيفلا يف )1(ريبخ–

،مومسلا  ملع يف ينطولا زكرملا نع لثمم )1(ريبخ–

،تاسايقلا ملع يف )1( ريبخ–

صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا نع لثمم )1( ريبخ–
،يبطلا داتعلاو ةيودألا

،ةلديصلا ملع يف )1(ريبخ–

،يويحلا بطلا يف )1( ريبخ–
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داوملل ةينطولا ةلاكولا رقم يف ةنجللا نطوت:٢١ ةّداملا
ةــناـمأ ةـلاــكوـلا هذــهل ةصـتـخملا حلاصملا ىلوــتـت .ةـيـنالدـيـصلا
.ةنجللا

.هيلع قداصتويلخادلا اهماظن  ةنجللا دعت :٣١ ةّداملا

هلسرتو اهتاطاشن نع ايونس اريرقت  ةنجللا دعت :٤١ ةّداملا
لسرت امك .ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلإ هنم ةخسن

ةينالديصلا داوـمـلل ةيـنطوـلا ةـلاــكوـلا لـمـحتت :5١ ةّداملا
.ةنجللا ريسب ةقلعتملا تاقفنلا

يناثلا لصفلا

 ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيك

،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا ماكحأل اقبط:6١ ةّداملا
لامعتسالل زهاج يبط مزلتسم يأل قوسلا يف عضولا عضخي
نيتداملا يف ددحم وه امك رّدصم وأ دروتسموأ ايعانص جتنم
93٤1 ماعلاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا نم312و212
،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب ّقلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا

،ةينالديصلا داوملل  ةينطولا ةلاكولا همّلست ةقداصم ررقمل
.ةقداصملا ةنجل يأر دعب

ةقداصملا تايفيك ددحت ،هالعأ ةرقفلا ماكحأب لالخإلا نود
ايرصح ةهجوملاوايلحم ةجتنملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع
ةـــعاـــنصلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب رــــيدصتــــلــــل
.ةينالديصلا

بيترت بسح ةيبطلا تامزلتسملا فّنصت:7١ ةّداملا
: ضيرملا ىلع لمتحـملا رطخلل اقفو ةروطخلا

،فيعض لمتحم رطخ:I فنصلا

،طسوتم لمتحم رطخ:aIIفنصلا

،لاع لمتحم رطخ:bII فنصلا

.ديدش لمتحم رطخ:III فنصلا

ةروكذملا ةدمتعملا ةيبطلا تامزلتسملا فينصت ذخأي
.يلودلا قفاوتلا روطت ،باسحلا يف ،هالعأ

لوألا مسقلا

ةقداصملا بلط

وأ/و جاـتنإلل ةـيـنالديـصـلا تاـسسؤملا نكــمـي :٨١ ةّداملا
نيتداملا يف ةددحم يه امك اهاوس نود ةدمتعملا لالغتسالا

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا نم912و812
لدعملا،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
ىدل يبطلا مزلتسملا ىلع ةقداصملا بلط عاديإ ،ممتملاو
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

عون لكب ينعم يبط يجولويب وأ/و يدايع )1( ريبخ–
 .ةنجللا لامعأ لودج يف لجسم ،ةيبطلا تامزلتسملا نم

مــكــحــب هــنــكــمــي صخش لــكــب نيعــتست نأ ةــنــجــلــلا نــكــمـــي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هتالهؤموهتاصاصتخا

نم رارق بجومب اهؤاضعأوةنجللا سيئر ّنيعي :٤ ةّداملا
نم حارتقا ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نمو ،مهتاطلس
.تاونس )3( ثالث ةدمل ،ءاربخلل ةبسنلاب

هفالختسا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
ةرتفلل نّيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو.اهسفن لاكشألا بسح
.ةدهعلا نم ةيقبتملا

 .ينهملا رسلاب ةقداصملا ةنجل  ءاضعأ مزلي :5 ةّداملا

اذإ ةنجللا يف وضعك كراشي نأ ناك اــّيأ نكمي ال:6 ةّداملا
ةطساوب ولو ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم هل تناك

تامزلتسملا قيوست وأداريتسا وأجاتنإ يف ،رخآ صخش
.ةقداصملل ةضورعملا ةيبطلا

نيذلا ءاربخلاوةنجللا يف ءاضعألا ءاربخلا ىلع بجي
اــحــيرصت ،ضرــغــلا اذــهــل ،اوــعــّقوــي نأ ةــنــجــلــلا مــهــب نيعـــتست
لك ةبسانمب كلذوةحلصملا عزانت دوجو مدعب دهشي ابوتكم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةبولطم ةربخ

يناثلا مسقلا

ريسلاوميظنتلا

ىلـع ءاـنـب )1( ةـيداــع ةرود يـف ةـنـجـلـلا عـمتجت:7 ةّداملا
عمتجت نأ نكميو ،رهشأ )3( ةثالث لك اهسيئر نم ءاعدتسا

نم بلطب ،كلذ ةرورضلا تضتقا املك ،ةيداع ريغ ةرود يف
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

لامعألا لودج اذكوتاءاعدتسالا ةنجللا سيئر دعي :٨ ةّداملا
خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )8( ةينامث لبق ءاضعألا ىلإ اهلسريو
 .عامتجالا

ىلإ ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه صيلقت نكميو
  .مايأ )3( ةثالث

ةيبلغأ روضحب ّالإ ةنجللا  تاعامتجا حصت ال :٩ ةّداملا
يف ديدج  عامتجا جمربي ،باصنلا لمتكي مل اذإو.اهئاضعأ
حـصــيو.لــجؤــملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،ةنجللا عمتجت نأ

ةيـبـلـغألاـب ةـنــجـللا ءارآ ىلـع ةــقداــصملا مــتـت:0١ ةّداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو.نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي

لجس يف ررحتو رضاحم يف  ةنجللا ءارآ  نوّدت:١١ ةّداملا
 .ةنجللا سيئر نم هيلع رشؤمومقرم
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ىدــل عدوملا ةـقداـصملا بـلط نوـكـي نأ بـجــي :٩١ ةّداملا
يرادإ ينقت فلمب اقفرم ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

: عباط تاذ تامولعملا نّمضتي

ةينالديصلا ةسسؤملاويبطلا مزلتسملا لوح ،يرادإ–
،ةبلاطلا

جوتنملا ةياغ ىلإ يبطلا مزلتسملا ميمصت نم ،ينقت–
،يئاهنلا

.ءاضتقالا دنع ةيدايعلا تامولعملاو،يملع –

ريزولا نم رارق بجومب ةقداصملا فلم ليكشت ددحي
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

بلط ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نكمي
مزلتسملا لوح اميس ال ،ةيرورض اهاري ةيليمكت ةمولعم يأ
.ينعملا يبطلا

بـلــطـتت يتلا ةــيبـطـلا تاــمزــلـتـسـملا ةــلاــح يف :0٢ ةّداملا
تايطعملا  ةقداصملا فلم نّمضتي نأ بجي ،ةيدايع تاسارد
ةدوجوملا ةيدايعلا تايطعملا ىلإ ءوجللا ناك اذإ ّالإ ،ةيدايعلا

اـمدـنـع ةرـفوـتملا ةـيـمـلـعـلا قـئاـثوـلا ةـطساوـب هرـيرـبـت نـكـمـي
يبطلا مزلتسملا نيب ةتبثم ةلداعم ةقداصملا بلاط تبثي
.تايطعملا هذهب ينعملا مزلتسملاوةقداصملا بلط عوضوم

قوــقـح عفدىلإ ةقداصملا فـلـم عادــيإ عــضـخي :١٢ ةّداملا
ةـبـلاــطــلا ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا اــهــلــمــحــتــت يتــلا ةــقداصملا

.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو

.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملل عاديإلا لصو ملسي

موقت لوبق ةسارد لحم ةقداصملا فلم نوكي :٢٢ ةّداملا
ةينامثىدعتي ال لجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا اهب
ةحصوفلملا لامتكا نم دّكأتلا ةساردلا ّصختو ،مايأ )8(
.ةقداصملاب ةطبترملا قوقحلا عفد اذكوهل ةنّوكملا قئاثولا

،هلوبق مدعب حّرصي ،لماك ريغ ةقداصملا  فلم نوكي امدنع
.كلذب ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا غّلبتو

،الوبقم ةقداصملا فلم ربتعا اذإ اـم ةـلاــح يــف :٣٢ ةّداملا
ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ةصتـخملا حـلاصملا ينـقـت مــيــيــقــتــب موــقــت
ىلإ ،ةجاحلا دنع ،ءوجللا  اهنكمي يتلا ةينالديصلا داوملل
.لاجملا اذه يف ةصتخم تاسسؤم وأ/وءاربخ ةدعاسم

مـلـعـت ،تاــظــحالــم ةــقداصملا فــلــم مــيــيــقــت رــيــثــي اــمدــنــع
ةينالديصلا ةسسؤملا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
.ةبولطملا ةيليمكتلا تامولعملا ميدقتل كلذب ةبلاطلا

مييقتلا يف نيكراشملا ءاربخلل نوكي ّالأ بجي:٤٢ ةّداملا
رــيــغ وأ ةرشاــبـــم ةـــحـــلصم يأ ةـــقداصملا تاـــفـــلمل ينـــقـــتـــلا

وأ داريتسا وأ جاتنإ يف ،رخآ صخش ةطساوب ولو ،ةرشابم

اذهل نوعّقويو ،مهتربخ لحم ةيبطلا تامزلتسملا قيوست
دهشي ابوتكم احيرصت،ةبولطم ةربخ لك ةبسانمب ضرغلا

لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ةحلصملا عزانت دوجو مدعب
.امهب

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا دّدحي
.ةصتخملا تاسسؤملاوءاربخلا ةمئاق

32 ةداملا يف هيلع صوصنملا مييقتلا لثمتي:5٢ ةّداملا
اهب مايقلا بجاولا براجتلاوتامييقتلاوتاساردلا يف هالعأ

نم دــكأــتـلا لجأ نم لاجملا يف ريياعملاو سيياقملل اقبط
تافصاوملاوةعاجنلاوتانوكملا يبطلا مزلتسملا ءافيتسا
ةقداصملا فلم يف ةدراولا ةمالسلاونمألاب اصوصخ ةقلعتملا
.هالعأ91 ةداملا ماكحأل اقفو عدوملا

: لحارم )٤( عبرأ ىلع مييقتلا لمتشي

،يميظنتلا ينقتلا مييقتلا–

،ةيجولويبلاوةيئايميكلاوةيئايزيفلا براجتلا مييقت–

،رطاخملا ليلحت ريرقت مييقت–

.ءاضتقالا دنع ،ةيدايعلا تايطعملا مييقت–

يتلا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا متت:6٢ ةّداملا
بابسأل ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا حلاصم نكمي ال
يقئاثو مييـقت ساسأ ىلـع ،اــهتـبـقارـم وأ/و اهمـيـيـقت ،ةينقت
اذهل نينيعملا نييدايعلا ءاربخلا ةنجل مييقت ريرقتوفلملل
.ءاضتقالا دنع ،ضرغلا

لجأ يف اهمييقت ريرقت نييدايعلا ءاربخلا ةنجل مّلست
فلم ميلست خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال
.ءاضتقالا دنع ،ةيليمكت تامولعم بلط نكميو ،ةقداصملا

اهريسواهميظنتونييدايعلا ءاربخلا ةنجل ةليكشت ددحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

داوملل ةينطولا ةــلاــكوـلل  ماـعـلا رــيدـملا ضرــعي:7٢ ةّداملا
رـيراـقــتو ةــقداصـملا فـلمل ةيساـسألا رــصانــعـلا ،ةينالديصلا
يطعت نأ اهيلع بجي يـتـلا ةــنجـلـلا ىلــعينقـتـلا مييــقـتـلا

.اهراطخإ خيرات نم اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف اهيأر

)٠3( نيثالث ىدعتت ال ةدمل لجألا اذه ديدمت نكمي هنأ ريغ
.ةيليمكت ةمولعم لك بلطت امدنع اموي

تابـلـطلا يف اـهـيأر ةـنـجـللا لــسرـت نا بـجـي:٨٢ ةّداملا
داوملل ةينطولا ةــلاـكوـلل ماـعـلا رـيدـملا ىلإ اـهـيـلع ةـضورـعملا
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث زواجتي ال لجأ يف  ةينالديصلا
.اهتلوادم ىلع ةقداصملا
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ةسسؤملا ىعدت ،فلملا مييقت نم ءاهتنالا دعب :٩٢ ةّداملا
رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف مدقت نأ ىلإ ةبلاطلا ةينالديصلا
ةــمدــقملا رصاــنـــعـــلا ضرـــعـــت مدـــع تبـــثـــت ةداـــهش ،اـــموـــي )٥1(
اهيلع قفاوملا تاليدعتلا ءانثتساب ،ليدعت يأ بلطل اميعدت
لالخ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل اهغيلبت مت يتلا
.ينقتلا مييقتلا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلع بجي:0٣ ةّداملا
ىدعتي ال لجأ يف ،ةنجللا يأر دعب ،ةقداصملا بلط يف تبلا

فلم لوبق خيرات نم ءادتبا،اموي )٠٤2( نيعبرأو نيتئام
.هالعأ22 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةقداصملا بلط

زواجتت ال ةدمل  لجألا اذه ديدمت ةيئانثتسا ةفصب نكميو
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا فرط نم اموي )٠9( نيعست
.ةينالديصلا

تاــموــلــعــم بلــطــت اــمدــنــع لــجألا قــلــعــي ،تالاحلا لـــك يفو
ميدقت ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نــّيعتيوةيليمكت
،ءاضقنا دنعو،اهل ةددحـملا لاجآلا يف ةيليمكتلا تامولعملا

.ايغال ةقداصملا بلط حبصي لجألا اذه

دعب ،يبطلا مزلتسملا  ىلع ةقداصملا  ضفر متي :١٣ ةّداملا
 : يتأي ام اميس ال ،نّيبتي امدنع  ،ةقداصملا  ةنجل يأر

،يبطلا مزلتسملا ةعاجنوتافصاوم فلت–

سيلوةيعونلا ةبيكرتلا ىلع يبطلا مزلتسملارفوتي ال –
،ةقداصملا فلم يف هب حيرصتلا مت امل اقباطم

،قفاوم ريغ نمألا ريرقت ربتعي –

ةيعون نامضب  ةبقارملا وأ/و عينصتلا تايلمع حمست ال–
،عونصملا يبطلا مزلتسملا ةعاجنوةيلاعفونمأو

بلطلل اميعدت  ةمدقملا تامولعملاو قئاثولا بيجتست ال –
.موسرملا اذه ماكحأل

نم اغلبم ةقداصاا بلط ضفر ررقم لك نوكي نأ بجي
ةسسؤملا ىلإ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا
.ارربم ،ةقداصملا  ةبلاطةينالديصلا

يناثلا مسقلا

ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم

الإ يبط مزلتسم ىلع ةقداصملا ررقم ملسي ال :٢٣ ةّداملا
يـف ةروــكذـملاواـنوـناـق ةدـمـتـعملا ةـيـنالدـيـصلا تاــســسؤـملل
.هالعأ81 ةداملا

عضو نع لوؤسم ةقداصملا ررقم لغتسم وأ /و زئاح
.قوسلا يف يبطلا مزلتسملا

مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم ركذي نأ بجي:٣٣ ةّداملا
 : ةيتآلا تامولعملا يبطلا

 ،يبطلا مزلتسملل ةيراجتلا ةيمستلا –

 ،يبطلا مزلتسملا نييعت –

،يبطلا مزلتسملا فينصت –

،يبطلا مزلتسملا تافصاوم –

،هناونعوةقداصملا ررقم زئاح مسا –

،هناونعوةقداصملا ررقم لغتسم مسا –

جاتنإ عقاوموأ/و عقوم ناونعونيجتنملا وأ جتنملا مسا –
،يبطلا مزلتسملا

،يبطلا مزلتسملا ظفح ةدموطورش –

  .ةلداعم تائيهوأ قيدصتلا تائيهوأ ةئيه –

تاــنايـبلا لــك رــكذ بوــجوب،اــعوفشم نوكــي نأ نكــميو
.تاميلعتلا  ةرشنومسولا ىلع ،ةحصلا ةيامحل ةيرورضلا

)٥(  ســمـخب  ةـقداــصملا ررـقـم ةـيــحالص ةدــم ددــحت:٤٣ ةّداملا
.هئاضمإ خيرات نمءادتبا ،تاونس

بلطب ،يبط مزلتسم ةقداصم ررقم ديدجت نكمي:5٣ ةّداملا
ةــنــجــلــلا يأر دــعــب ،ةــقداصملا ررــقــم لــغــتسم وأ/وزــئاــح نـــم
)٠9( نيعست ىدعتي ال لجأ يف فلمب اقوفرم بلطلا اذه مدقيو
.ررقملا اذه  ةيحالص ءاهتنا خيرات لبق اموي

بجومب ،هالعأ ةرقفلا يف روكذملا فلملا ليكشت دّدحي
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم رارق

ةلاكولا غيلبت  ةقداصملا لغتسموأ/و زئاح مزلي:6٣ ةّداملا
ررقم ةيحالص ةدم لالخ ،اروف ةينالديصلا داوملل ةينطولا
: يتأي امب ،ةقداصملا

،يلوألا حيرصتلل ةنّوكملا رصانعلا يف جردي رييغت لك–
،هالعأ91 ةداملل اقفو

ةصتخملا ةيحصلا ةطلسلا هضرفت دييقت وأ عنم لك–
مزـلـتسـملا قــيوـسـت مـتـي ثـيـح رــخآ دــلـب يأوأ أــشـنـملا دــلـبلل
نمألا ريرقت مييقت ىلع رثؤت دق ةدــيدـج ةمولعم يأو يبطلا
.ينعملا يبطلا مزلتسملل

ريزولا نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

هيلع قداصملا يبطلا مزلتسملا عضو  متي مل اذإ:7٣ ةّداملا
ارهش )81( رشع ةينامث لجأ يف هريدصتوأ ايلعف قوسلا يف

داوملل ةينطولا ةلاكولا ظفتحت ،ةقداصملا ررقم غيلبت نم
.ةقداصملا ررقم بحس يف اهقحب ،ةينالديصلا
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ثلاثلا لصفلا
  ليوـحـتوبحس طورش

ةقداصملا ررقم نع لزانتلاو

ةــيــــنالدـيــصـلا داوـــمـلل ةيـنطوـلا ةـلاـــكوـــلا نكـمـي:٨٣ ةّداملا
يبطلا مزلتسملا ةدوجوأ/و يحصلا نمألاب قلعتتبابسأل
رشع ينثا ىدعتت ال ةدمل  اتقؤم بحست  نأ ،هيلع قداصملا
تالاحلا يف ،يبطلا  مزلتسملا اذهل  ةقداصملا ررقم ارهش )21(
: ةيتآلا

جـئاـتـنلا ىلـع لوـصحلاب يـبطلا مزـلـتـسملا حاـمـس مدــع–
،ةوجرملا

فلم يف ةدراولا ةبيكرتلا ىلع يبطلا مزلتسملا رفوت مدع–
،ةقداصملا

عــيرــشـتـلا يــف اـهـيـلع صوـصـنملا طورـشـلا مارتحا مدــع–
  .امهب لومعملا ميظنتلاو

رشع ينثا ةدم ءاضقنا دعب ايئاهن تقؤملا بحسلا حبصي
ةقداصملا ررقم لغتسموأ/و زئاح عفري مل اذإ ارهش )21(
 .بحسلا اذه تررب يتلا تاظفحتلا

داوـمـلل ةـيـنطوـلا ةــلاــكوــلل ماـعـلا رــيدــملا ذختي :٩٣ ةّداملا
وأ ةقداصملا ررقمل تقؤملا بحسلا عفر رارق ةينالديصلا

 .ةقداصملا ةنجل يأر دعب ،يئاهن بحسىلإ هليوحت

غــّلبي يئاهن وأ تقؤم بحس رارق لك نوكي نأ بجي
.ارربم ،ةقداصملا ررقم لغتسم وأ/و زئاحلل

وأ تــقؤـملا بـحـسلا تاـبـلـط ردـصـت نأ نـــكـمي:0٤ ةّداملا
: نم يبط مزلتسم لكل ةقداصملا ررقمل  يئاهنلا

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا–
،ةحصلاب فلكملا ريزولا –
،يبطلا مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم لغتسموأ/و زئاح –
،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا –
،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا ةينطولا تاسسؤملا–
،ةلهؤملا ينالديصلا ميظنتلل ةيلودلا وأ ةينطولا تائيهلا–
داتعلا صوصخب ةظقيلا لاجم يف ةصتخملا تاطلسلا –

.يبطلا

بحس ببس لكشت نأ اهنأش نم يتلا تامولعملا غّلبت
ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولاىلإ يبطلا مزلتسملا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملاو

وأ /و زئاحل ّغلبي يئاهن وأ تقؤم بحس لك نوكي نأ بجي
.ارّربم ،ةقداصملا ررقم لغتسم

ةقداصملا  ررقم لغتسموأ/و زئاح  ىلع بجي :١٤ ةّداملا
لك ذاختا ةقداصملا ررقمل  يئاهن وأ تقؤم بحس ةلاح يف

،ينعملا يبطلا مزلتسملا عيزوت فقول ةيرورضلا ريبادتلا

)صصحلا( ةصحلا ةداـــــــعإوأ فالــتإو بحس هــيــلــع نيعـــتـــيو
يتلا تاءارجإلا لك  مارتحاويبطلا مزلتسملا نم ةقوسملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا اهتذختا

ريغ ةيبطلا تامزلتسملا ةداعإوأ فالتإو بحس نوكي
.ةقداصملا ررقم لغتسموأ/وزئاح قتاع ىلع ةقباطملا

ةيبطلا تامزلتسملا ةداعإوأ فالتإوبحس تايفيك ددحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومبّ

لـــك عوــضوــم بـحـسـلا ررــقـم نوــكـي نأ نـــكمي :٢٤ ةّداملا
داوـملل ةيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا اــهارــت يـتـلا ةـيمالــعالا رـيـبادـتلا
.ةديفم ةينالديصلا

لزانتلا وأ ةقداصملا ررقمل ليوحت لك يدؤي :٣٤ ةّداملا
ةينطولا ةلاكولا فرط نم ديدج ةقداصم ررقم دادعإ ىلإ ،هنع
ةـــســسؤـم حــلاصلّ الإ مـتــي نأ نـكـمي الو.ةينالديـصـلا داوـمـلل

هذه هعدوت يرادإ فلم ةسارد دعب انوناق ةدمتـعم ةـينالديـص
.هالعأ63 ةداملا اميس ال ،موسرملا اذه ماكحأل اقبط ةريخألا

عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

سيل يتلا ةيبطلا تامزلتسملا ميلست رمتسي:٤٤ ةّداملا
.موسرملا اذه عيقوت خيرات دنع ةقوسملا ةقداصم ررقم اهل
لــجأ يف ةــقداــصملا فـلـم ةــيوــسـت عوــضوــم نوــــكي نأ بــجيو
موسرملا اذه رشن خيرات  نم ءادتبا )2( نيتنس زواجتي ال

 .ةيمسرلا ةديرجلا يف

نم رارق بجومب ةقداصملا تافلم ةيوست تايفيك ددحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا

اذه رشن خيرات لبق ةمّلسملا ةقداصملا تاررقم ىقبت
.اهتيحالص ةدم ءاهتنا ةياغ ىلإ ةحلاص موسرملا

اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:5٤ ةّداملا
رفص٤2 يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ

ماهم نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع
داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ةأشنملا ةصصختملا ناجللا
اـــهـــلـــيـــكشتو يرشبـــلا بطـــلا يف ةـــلـــمـــعــــتسملا ةــــيــــنالدــــيصلا

ةينالديصلا تاجتنملا ةنجلب ةقلعتملاو ،اهريسواهميظنتو
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملاو

ةّيمسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرـملا اذـــه رــشــنـي:6٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
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يناثلا عيبر6 يفخّرؤم5٢٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
قّـلــعــتـي،0٢0٢ ةـنـس رــبـمفوــن٢٢قــفاوــملا٢٤٤١ ماـــع
.ةينالديصلا داوملا ليجست  تايفيكب

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاوش٠2 يف خّرؤملا11–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا32٤1
،هنم3٠1 ةداملا اميس ال،3٠٠2 ةنسل

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحـب قـلـعـتملاو9٠٠2 ةــنس رــيارــبـــف٥2 قــــفاوملا٠3٤1
،مّمتملاولّدعملا ،شغلا عمقوكلهتسملا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٤1–61 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم29 ةداملا اميس ال،71٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم٠32 ةداملا اميس ال، ممتملاو

يفخرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٤82–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قّلعتملاو2991 ةنس ويلوي6قفاوملا31٤1 ماع مرحم٥ يف

،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا تاجتنملا ليجستب

يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2
ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ىدــل ةأشنملا ةصصخــتملا ناــجــلــلا ماـــهـــم
اهليكشتو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملل
،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا91٠2  ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم

يف خّرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةنسربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٠32 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألاةداملا
ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81
موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب ّقلعتملاو81٠2
يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيك ديدحت ىلإ
ةنجل ريسو ميظنتوةليكشتوماهم طبضو يرشبلا بطلا

ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا ىدــل ةأشنملا ةــيــنالدــيصلا داوملاليجست
اذــكو ،”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،ةينالديصلا داوملل

هليوحتوهبحسوهديدجتولـيـجستـلا ررـقـم حــنــمطورـش
.هنع لزانتلاو

لوألا لصفلا

ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل

لوألا مسقلا

ةليكشتلاوماهملا

: يتأي اميف ،اهيأر ءادبإب ةنجللا فّلكت :٢ةداملا

،ةينالديصلا داوملا ليجست تابلط–

.ةلجسم ريغ ةيودأ لامعتسال ةتقؤملا صيخارتلا تابلط–

اهيلع هضرعي بلط لك يف اهيأر ءادبإب اضيأ ةنجللا فلكتو
: اميس ال ،ةينالديصلا داوملل  ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

 ،ةينالديصلا داوملا ليجستل ةقباسلا تابلطلا–

،ليجستلا تاررقم ليدعتوديدجتب تابلط–

،اهنع لزانتلاواهبحسوليجستلا تاررقم ليوحت تابلط–

يف ةينـقـتـلاوةـيداـيـعـلا تاـيـطـعملاـب قـّلـعـتـت ةـلأسم لـك–
.ةينالديصلا داوملا  ليجست لاجم

ةعفنملا يف ،كلذ ىلع ةدايز ،اهيأر ةنجللا يدبت:٣ةداملا
جوــتـنم لــــك نــمأوةــيـعوــنوةــمالــسوةـيـلاــعـفوةـيجالـعــلا

،ةديدج ةلاّعف داوم نم نوكتي ليجستلل عضاخ ينالديص
.ةلثامملا ةيجالعويبلاو ةسينجلا ةيودألا يف ءاضتقالا دنعو

يعاودـــلا لـــيدـــعـــت وأ ةداـــيز لـــك يف اـــهـــيأر كلذـــك يدـــبـــتو
لامعتسالا دوـيـق ادــعاـم ،ةـيـنالدـيـصلا تاــجوـتنملل ةـيـجالــعــلا
يف ةدايز لك اذكوةمالسلا وأ/و نمألا لكشمب ةقالعلا تاذ
دــنـع ،دــيدــج ضرــع لــك وأ يــنالدـيـصلا لــكـشـلا وأ ةرــياــعملا
.ءاضتقالا

راطخألاوعفانملل يملعلا مييقتلا يف اضيأ اهيأر يدبتو
.ةينالديصلا داوملل ةيجالعلا ةميقلاو
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: نم ةنجللا نوكتت :٤ةداملا

هل ،ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
،اسيئر ،ينالديصلا لاجملا يف تالهؤموتاصاصتخا

تاصاصتخا هل ،ةحصلاب فّلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
،ينالديصلا لاجملا يف تالهؤمو

تاصاصتخا هل يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع )1( لثمم–
،ينالديصلا لاجملا يف تالهؤمو

،ةينالديصلا ءايميكلا يف )1( ريبخ–

،ةيسونيلاجلا ةلديصلا يف )1(ريبخ–

،ةلديصلا ملع يف )1( ريبخ–

،مومسلا ملع يف )1( ريبخ–

،ةينالديصلا ةظقيلا يف )1( ريبخ –

،ايجولويبلا يف )1( ريبخ–

يجالعلا صّصختلل نييدايعلا ءاربخلا ةنجل )1( لثمم–
.لامعألا لودج يف ةلجسملا ةنجللا لاغشأب ينعملا

مـكـحـب ،هــنــكــمــي صخش لــكــب نيعــتست نأ ةــنــجــلــلا نــكــمــي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم ،هتالهؤموهتاصاصتخا

نم رارق بجومب اهؤاضعأو ةنجللا سيئر ّنيعي :5ةداملا
نم حارتقا ىلع ءانب ةـيـنالديصلا ةــعانــصـلاـب ّفلــكـملا رــيزوــلا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نمو ،مهتاطلس
.تاونس )3( ثالث ةدمل ،ءاربخلل ةبسنلاب

هفالختسا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

 .ينهملا رّسلاب ةنجللا  ءاضعأ مزلي:6ةداملا

اذإ ةنجللا يف وضعك كراشي نأ ناك اّيأ نكمي ال:7ةداملا
ةطساوب ولو ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم هل تناك

ةينالديصلا داوملا قيوست وأ داريتسا وأ جاتنإ يف ،رخآ صخش
.ليجستلل ةعضاخلا

نيذلا ءاربخلاوةنجللا يف ءاضعألا ءاربخلا ىلع بجي
اــحــيرصت ،ضرــغــلا اذــهــل ،اوــعــّقوــي نأ ةــنــجــلــلا مــهــب نيعـــتست
لك ةبسانمب كلذو ةحلصملا عزانت دوجو مدعب دهشي ابوتكم
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو ةبولطم ةربخ

يناثلا مسقلا

ريسلاوميظنتلا

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ةرود يف ةنجللا عمتجت :٨ةداملا
.رهش  لك يف ةرم اهسيئر نم

تضتقا املك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ اهنكميو
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نم بلطب ةرورضلا
.ةينالديصلا

لامعألا لودج اذكوتاءاعدتسالا ةنجللا سيئر دعي :٩ةداملا
نــم ،لــقألا ىلع مايأ )8( ةينامث لبق ءاـضـعألا ىلإ اـهـلسرــيو
ريغ تارودــلا يف لــجألا اذــه صيـلـقت نــكــمـيو.عامتجالا خيرات
 .مايأ )3( ةثالث ىلإ ةيداعلا

ةيبلغأ روضحب ّالإ ةنجللا تاعامتجا حصت ال:0١ةداملا
دـيدــج عاــمــتــجا جمرــبــي ،باصنــلا لــمــتــكــي مــل اذإو،اهئاضعأ
حصيو ،لجؤملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،ةنجللا عمتجت نأ

ةــيـبــلـغألاـب ةنــجــلــلا ءارآ ىلــع ةــقداــصملا مــتـت:١١ةداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعأللةطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي

لجس يف لجستو رضاحم يف ةنجللا ءارآ نّودت :٢١ةداملا
 .ةنجللا سيئر نم ،هيلع رشؤمومقرم

داوملل ةينطولا ةلاكولا رقم يف ةنجللا نّطوت:٣١ةداملا
.ةلاكولا هذهل ةصتخملا حلاصملا اهتنامأ ىلوتتو ةينالديصلا

.هيلع قداصتويلخادلا اهماظن ةنجللا دعت:٤١ةداملا

هلسرت اهتاطاشن نع ايونس اريرقت ةنجللا دعت :5١ةداملا
اـمـك .ةـيـنالدـيـصلا داوملل  ةينـطوـلا ةــلاــكوــلل ماــعــلا رـيدــملا ىلإ
ةــعاـنـصـلاـب ّفلــكـملا رــيزوــلا ىلإ رـيرــقـتلا نـم ةـخـسـن لــسرــت
.ةينالديصلا

ةينالديصلا داوملل  ةينطولا ةلاكولا لمحتت:6١ةداملا
.ةنجللا ريسب ةقلعتملا تاقفنلا

يناثلا لصفلا

 ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيك

،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا ماكحأل اقبط :7١ةداملا
زـــــهاــج ينالدـــــيص جوـــــتـــــنـــــم يأل قوـسـلا يــف عـضوـلا عـضـخـي
ددحـم وــه اـمـك رّدصم وأ دروتسم وأ ايعانص جتنم لامعتسالل

يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا نم9٠2و8٠2و7٠2 داوملا يف
قّلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81
ةــلاــكوــلا هـمّلــست لـيـجســت ررـــقمل ،مـمتملاو لدــعملا ،ةحـصلاـب
داوملا ليجست ةنجل يأر دعب ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا
.ةينالديصلا

ليجست تايفيك ددحت ،هالعأ ةرقفلا ماكحأب لالخإلا نود
بجومب ريدصتلل ايرصح ةهجوملاوايلحم ةجتنملا ةيودألا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق
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ريغ ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيك دّدحت :٨١ةداملا
11–81 مقر نوناقلا نم7٠2 ةداملا يف ةددحم يه امك ،ةيودألا
81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا

ريزولا نم رارق بجومب ،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

بلط لحم ةينالديصلا داوملا نوكت نأ بجي:٩١ةداملا
دنع أشنملا دـلب يف ةـقّوـسـموةــلـجـسـم ،دارــيـتسالل لـيجــستلا

.ليجستلا بلط ميدقت خيرات

ةدروتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيك نأ ريغ
رارق بجومب دّدحت أشنملا دلب يف ةقّوسملا ريغو ةلجسملا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم

وأ/و جاتنإلل ةيــنالديصـلا تاــســسؤــملا نــكــمــي:0٢ةداملا
نيتداملا يف ةددحم يه امك اهاوس نود ةدمتعملا لالغتسالا

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا نم912و812
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
ىدــل ينالدـــيص جوـــتـــنـــم لـــيـــجست بلـــط عدوـــت نأ ،مـــمـــتملاو
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

بلط لك لبق ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي:١٢ةداملا
ىدلليجستلل  قباس بلط عاديإ ،ينالديص جوتنم ليجست
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

لوألا مسقلا

ليجستلل  قباسلا بلطلا

فرط نم ليجستلل قباسلا بلطلا عدوي نأ بجي :٢٢ةداملا
،ضرــغــلا اذــهــل ةدــعــم ةراــمـــتسا يف ةـــيـــنالدـــيصلا تاسسؤملا

ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهجذومن دّدحي
  .ةينالديصلا

%٥2 ديدست تبثي لصو ليجستلل قباسلا بلطلاب قفري
 .امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ليجستلا قوقح نم

.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملل عاديإ لصو مّلسيو

داوــمـلل ةينـطوـلا ةــلاـــكوــلل ماــعــلا رــيدــملا نكــمـي :٣٢ةداملا
فرط نم ليجستلل قباسلا بلطلا ةسارد دعب ،ةينالديصلا

:نأ ،هحلاصم

فـلـم عادـيإ ىلإ ةــبــلاــطــلا ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا وــعدــي –
قباسلا اهبلط ناك اذإ ليجستلا تاءارجإ ةرشابمل ليجستلا
 ،الوبقم ليجستلل

صصختلاب ةينعملا نييدايعلا ءاربخلا ةنجل يأر بلطي –
،يأرلا ءادبإل ليجستلا ةنجل راطخإ مث ،يجالعلا

ةنجللا ىلع ةرشابم ليجستلل قباسلا بلطلا ضرعي –
.يأرلا ءادبإل

نيثالث ىدعتي ال لجأ يف اهيأر ءاطعإ ةنجللا ىلع بجي
.اهراطخإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3(

اهميظنتواهتليكشتونييدايعلا ءاربخلا ةنجل ماهم ددحت
،ليجستلل ةقباسلا تابلطلا ةسارد تايفيك اذكو اهريسو
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

يناثلا مسقلا

ليجستلا بلط

لوبق ةلاح يف ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي:٤٢ةداملا
لـجأ يف ليجسـتلل اــهــبـلط عادــيإ ،لــيـجـسـتـلل قـــباـســلا بــلــطلا

: ةيتآلا رصانعلاو فلمب اقفرم )1( ةدحاو ةنس ىدعتي ال

دّدحت بلطلا عوضوم ينالديصلا جوتنملا نم تانّيع–
،جوتنملا ةيعون ةبقارم تاجايتحال اقفو  اهنم ةيمك

ةبقارمب ةقلعتملا ةيرورضلا ةّصاخلا لئاسولاوفشاوكلا–
.كلذب ةقلعتملا قئاثولا اذكوينالديصلا جوتنملا ةيعون

لــجأ دــيدمت بلــط مدــقــت نأ ةــيــنالدـــيصلا ةسسؤملا نـــكـــمـــي
اـنوــناــق ررــبــم اــموــي )٠9( نيعستــب لــيــجستــلا فــلــم ميدـــقـــت
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ريدقت بسح ديدجتلل لباقو
ةرقفلا يف دّدحـملا ةنس لجأ ءاهتنا لبق ةينالديصلا داوملل
.هالعأ

فرط نم ديدمتلا بلط بايغ يفو،ةنس لجأ ءاضقنا دنعو
ىدـــل ليــجسـتلا بـلط عادــيإ نكـمــي ال ،ةـيـنالدـيـصلا ةــســسؤـملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

،دحوم ينقت فلم لكش يف ليجستلا بلط نوكي:5٢ةداملا
.ةيرايعملا ةيلودلا ةغيصلا قفو رّرحيو

ريزولا نم رارق بجومب ليجستلا فلم ليكشت دّدحي
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

ةيجالعويبلاو ةسينجلا ةيودألا ضعبل ةبسنلاب:6٢ةداملا
لــكويوـيحلا ؤــفاكــتـلا نــع ةــسارد ميدــقــت نوـــكـي ،ةـلـثاــمـملا

.ايرابجإ ىرخألا يجالعلا ؤفاكتلا براجت

ةلــــثاــمملا ةيجالعويبلاو ةسينجلا ةيودألا ضعب نأ ريغ
.هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا براجتلاو ةساردلا نم ةيفعم

رارق بجومب ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا  دّدحي
ةمئاق اذكوةروكذملا براجتلا ةسارد نم ءافعإلا ريياعم
.ةينعملا  ةلثامملا ةيجالعويبلاو ةسينجلا ةيودألا
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نع ةرداصلا تاررقملا ىلع مييقتلا اذه دمتعي نأ نكمي
تاــطــلس وأ ةــمراصلا ةــيــنالدــيصلا ةــيــمــيــظــنــتــلا تاــطـــلسلا
ةينطولا ةلاكولا عم فارتعالا تايقافتا تمربأ يتلا نادلبلا
.ةينالديصلا داوملل

،هالعأ ةرقفلا يف هيلع صوصنملا مييقتلا تاءارجإ ددحت
فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةينعملا ةيودألا ةمئاقو
.ةينالديصلا ةعانصلاب

نأ ةينالديـصلا داوملل ةينطولا ةـلاــكوــلا نكــمـي :٣٣ةداملا
يف ،ةـقاـطلاـب فـلـكـملا عاـطـقـللةصتخملا حـلاـصملاب نيعتست
ةـينالدـيـصلا ةــيودألا ليـجـسـت دـنـع ةـبـقارملاوميـيـقـتـلا راــطإ
.ةيعاعشإلا

داوملل ةينطولا ةلاكولل  ماعلا ريدملا ضرعي :٤٣ةداملا
ةيساسألا رصانعلا ،يأرلا ءادبإ لجأ نم ةنجللا ىلع ةينالديصلا

حــلاصمـــلـــل ينـــقـــتـــلا مـــيـــيـــقـــتـــلا رـــيراـــقـــتو لـــيـــجستـــلا فـــلمل
اهيلع بجيو ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا
ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف اهيأر يطعت نأ

.اهراطخإ خيرات نم

)٠3( نيثالث ىدعتت ال ةدمل لجألا اذه ديدمت نكمي هنأ ريغ
.ةيليمكت ةمولعم لك بلطت امدنع اموي

تاـبـلـطـلا يـف اـهــيأر ةـنـجــللا لــسرــت نأ بــجـي :5٣ةداملا
داوملل  ةينطولا  ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ  اهيلع ةضورعملا
نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث زواجتي ال لجأ يف ةينالديصلا

.اهتلوادم ىلع ةقداصملا خيرات

ةسسؤملا ىعدت ،فلملا مييقت نم ءاهتنالا دعب :6٣ةداملا
رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف مدقت نأ ىلإ ةبلاطلا ةينالديصلا
اميعدت ةمدقملا رصانعلا ضرعت مدع تبثت ةداهش ،اموي )٥1(
يتلا اهيلع قفاوملا تاليدعتلا ءانثتساب ليدعت يأل بلطلل

مييقتلا لالخ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل اهغيلبت مت
.ينقتلا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلع بجي:7٣ةداملا
ةــئاــم لــجأ يـف ،ةـنجــلـلا يأر دــعـب ،ليــجسـتـلا بــلــط يــف تــبلا

بــلط فــلـم لوـبــق خــيراـــت نــم ءادــتـبا ،اــموــي )٠٥1( نيــسـمــخو
.هالعأ82 ةداملا ماكحأل اقبط ،ليجستلا

ةلاكولل ماعلا ريدملا ددمي نأ ،ةيئانثتسا ةفصب ،نكميو
)٠9( نيعست ىدعتت ال ةدمل لجألا اذه ةينالديصلا داوملل ةينطولا

.اموي

بلــطــت اــمدــنــع لــجألاـــب لـــمـــعـــلا فـــقوـــي ،تالاحلا لـــك يفو
ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نــّيعتيو .ةيليمكت تامولعم
ءاضقنا دنعو .اهل ددحـملا لجألا يف ةيليمكتلا تامولعملا ميدقت
.ايغال ليجستلا بلط حبصي ،لجألا اذه

ةلمكت عفدب اطورشم ليجستلا  فلم عاديإ نوكي:7٢ةداملا
ةسسؤملا قتاع ىلع عقت يتلا ليجستلا قوقح نم ٥7%
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو ةبلاطلا ةينالديصلا

.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملل عاديإ لصو ملسيو

ةيناكمإ ةسارد لحم ليجستلا  فلم  نوكي :٨٢ةداملا
لجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا فرط نم لوبقلا

لامتكا نم دّكأتلا ةساردلا ّصختو .مايأ )8( ةينامث زواجتي ال
ليجستلا قوقح عفد اذكو،هل ةنّوكملا قئاثولا ةحصو فلملا
.هب ةطبترملا

مدعب حرصي ،لمتكم ريغ ليجستلا فلم نوكي امدنع
  .كلذب  ةبلاطلا ةينالديصلا  ةسسؤملا غلبيو .هلوبق

،الوبقم ليجستلا فلم رــبـتـعا اذإ اـم ةــلاــح يف :٩٢ةداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا ينقت مييقتب موقت
ءاربخلاب ،ةجاحلا دنع ،نيعتست نأ اهنكمي يتلا ةينالديصلا

.لاجملا اذه يف ةصتخملا تاسسؤملا وأ/و

ريدملا ملعي ،تاظحالم ليجستلا فلم مييقت ريثي امدنع
ةسسؤملا ةـــيـــنالدـــيصلا داوـــمـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلـــل ماــــعــــلا
ةـيـلــيـمـكـتلا تاــموـلــعملا مــيدقــتل كــلذــب ةـبــلاــطــلا ةيـنالديصلا
.ةبولطملا

.ينقتلا مييقتلا يف نيكراشملا ءاربخلا ىلع بجي:0٣ةداملا
ريغ وأ ةرشابم  ةحلصم يأ مهل نوكت ّالأ ليجستلاتافلمل
وأ داريتسا وأ جاتنإ يف ،رخآ صخش ةطساوب ولو  ةرشابم
،نوعّقويو،مهتربخ لحم نوكت يتلا ةينالديصلا داوملا قيوست
مدعب دهشي ابوتكم احيرصت ،ةربخ لك ةبسانمب ضرغلا اذهل
لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو ةحلصملا عزانت دوجو
.امهب

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا دّدحي
.ةصتخملا تاسسؤملاوءاربخلا ةمئاق

ينالديص جوتنم ليجست بلط نوكي نأ نكمي:١٣ةداملا
جاتنإ عقوم ةرايزب اطورشم دروتسم وأ ايلحم عونصم
ةلاكولا ءاربخ فرط نم ةلاعفلا داوملاويئاهنلا جوتنملا
ةبقارم وأ/و قيقدتلا راطإ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا
.ةيعونلا

ريزولا نم رارق بجومب ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

ةينطولا ةلاكولا نكمي ،ةيودألا ضعبل ةبسنلاب:٢٣ةداملا
مييقت ساسأ ىلع ليجستلا ررقم حنمت نأ ةينالديصلا داوملل
.ليجستلا ةنجل يأر دعب ليجستلا فلمل ينقت وأ/و يقئاثو
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يأر دعب ينالديصلا جوتنملا ليجست ضفر متي:٨٣ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف اصوصخ،ليجستلا ةنجل

لامعتسالل ةيداعلا طورشلا يف رضم ينالديصلا جوتنملا–
،ليجستلا بلط  يف ةروكذملا

لكشب حضوم ريغ  ينالديصلا جوتنملل يجالعلا رثألا–
،بلاطلا فرط نم فاك

ةيعونلا ةبيكرتلا ىلع رفوتي ال ينالديصلا جوتنملا–
،ليجستلا فلم يف امهب  حرصملا ةيمكلاو

ةيعون نامضب حمست ال ةبقارملا وأ/و عينصتلا تايلمع–
،ينالديصلا جوتنملا نمأوةيلاعفو

بيجتستال بلطلل اميعدت  ةمدقملا تامولعملاو قئاثولا–
،موسرملا اذه ماكحأل

جوتنملا عضو ىلع قفاوم ريغ يداصتقالا يبطلا مييقتلا–
.قوسلا يف

ةسسؤملل ّغلبملا ليجستلا ضفر ررقم لك نوكي نأ بجي
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نم ةبلاطلا ةينالديصلا
.ارربم ،ةينالديصلا

ثلاثلا مسقلا

 ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقم

ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقم ميلست نكمي ال :٩٣ةداملا
يف ةروكذملاوانوناق ةدمتعملا ةينالديصلا تاسسؤملل الإ
.هالعأ٠2 ةداملا

عضو نع لوؤسم ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاح
.قوسلا يف ينالديصلا جوتنملا

جوــتـنملا ليــجـــسـت ررـــقــم نمــضــتـي نأ بــجي:0٤ةداملا
 : ةيتآلا تامولعملا ينالديصلا

 ،ينالديصلا جوتنملل ةيراجتلا ةيمستلا –

 ،ةيلودلا ةكرتشملا ةيمستلا –

 ،رادقملاوينالديصلا لكشلا –

،ضرعلاوبيضوتلا عون –

،هتدموينالديصلا جوتنملا ظفح طورش –

 ،هناونعوليجستلا ررقم  زئاحمسا –

 ،هناونعوليجستلا ررقم  لغتسممسا –

جوتنملا ةعانص يف نيلخدتملا فلتخم ناونعومسا –
بيضوتلا /ةلمجلا /طيسولا جوتنملا : ةعانص عقومو،يئاهنلا
،ءاضتقالا دنع صصحلا ريرحت ،)يوناثلاويلوألا(

وأ /و يئافشتسا( هصيصختوينالديصلا جوتنملا ةمئاق –
.)ينالديص

رــيـبادـتــلاـب ،ءاـضـتقالا دــنـع ،اــعوــفـشـم نوـكـي نأ بـجـيو
لامعتسال ةيرصحلا لوادجلا دحأ يف جاردإلا اميسال ،ةيرصحلا
لامعتسالا رصح وأ/و  فصولاولوصحلا طورش بسح ءاودلا

 .اهاوس نود ةيئافشتسالا تاسسؤملا يف

ةهجوملا ةرشنلاوجوتنملا تازيمم صخلم قحالم يف ركذيو
.امهيلع قفاوملا ضيرملل

احلاص ينالديص جوتنم ليجـسـت ررقـم نوـكي :١٤ةداملا
.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل

،ينالديص جوتنم ليجست ررقم ديدجت نـكـمـي :٢٤ةداملا
ةنجل يأر دعب ،ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاح نم بلطب
نينامثو ةئام لبق فلمب اقفرم بلطلا اذه مدقيو ،ليجستلا
.ررقملا اذه ةيحالص ءاهتنا خيرات نم ،اموي )٠81(

رارق بجومب ،هالعأ ةرقفلا يف روكذملا فلملا ليكشت دّدحي
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم

لالخ ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاح  مزلي:٣٤ةداملا
ةينطولا ةلاكولل حيرصتلاب ،ليجستلا ررقم ةيحالص ةدم
: يتأي امب اصوصخو ،ليدعت لكب اروف ةينالديصلا داوملل

يلوألا فلملا  ليدعت ىلإ يدؤت يتلا  ةديدجلا تامولعملا–
ةداملا ةيعونو أشنملاب ةقلعتملا كلت اميس ال ،ليجستلا بلطل
،ةلاعفلا

ةبسنلاب ةدئافلا لدعم مييقتب ةقلعتملا ةديدجلا تامولعملا–
،ينالديصلا جوتنملا رطخل

ةهجوملا ةرشنلا وأ/و جوتنملا تازيمم صخلم تاليدعت–
،ضيرملل

عينـصـتلا جــهاــنــمب ةــقـلــعـتملا ةــيرورـضــلا تاريــيـغتلا–
نيعـــب ذـــخألا عـــم لــــيــــجستــــلا بلــــط يف ةروــــكذملا ةــــبــــقارملاو
ةبقارمو عينصت متي يكل ةينقتلاو ةيملعلا تاروطتلا رابتعالا
،ةلوبقملا ةيملعلا جهانملا بسح ينالديصلا جوتنملا

ةصتخملا ةيحصلا ةطلسلا هضرفت يذلا دييقتلا وأ عنملا–
.ينالديصلا  جوتنملا قوسي نيأ رخآ دلب يأ وأ أشنملا دلبل
ريرقتلا لالغتسا يف رثؤت نأ اهنأش نم ةديدج ةمولعم لكو
.ينعملا ينالديصلا جوتنملل ينمألا

يف ،بلطت نأ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نكمي
اهتافاوم ،ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و  زئاح نم ،تقو يأ
لازي ال رطخلل ةبسنلاب ةدئافلا لدعم نأ ّنيبت يتلا تايطعملاب
.ابسانم
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،ينعملا ينالديصلا جوتنملا عيزوت فقول ةيرورضلا ريبادتلا
جوتنملا نم ةّقوسملا )صصحلا( ةصحلا بحس هيلع نــّيعتيو
يتلاتاءارـجإلا لــك مارــتــحاو اـهــتداــعإ وأ اــهــفالــتإوينالديصلا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا اهتذختا

وأ اهفالتإو ةقباطملا ريغ ةينالديصلا داوملا  بحس نوكي
.ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاح قتاع ىلع اهتداعإ

رارق بجومب ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا دّدحي
وأ اهفالتإو ةقباطملا ريغ  ةينالديصلا داوملا  بحس تايفيك
.اهنحش ةداعإ

لــك عوــضوــم بـحــسـلا ررــقــم نوــكــي نأ نــكــمــي:٨٤ةداملا
داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا اــهارــت يتــلا ةــيــمالــعإلا رــيــبادــتــلا
.ةديفم ةينالديصلا

هنع لزانتلا وأ ليجستلا ررقمل ليوحت لك يدؤي:٩٤ةداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولا فرط نم ديدج ليجست ررقم دادعإ ىلإ
ةينالديص ةسسؤم حلاصلّ الإ متي نأ نكمي الو.ةينالديصلا

ةريخألا هذه هعدوت يرادإ فلم ةسارد دعب ،انوناق ةدمتعم
.هالعأ3٤ ةداملا اميس ال ،موسرملا اذه ماكحأل اقبط

اذه ىقبي هنع لزانتلا وأ ليجستلا ررقم ليوحت دنع
.ديدج ليجست ررقم دادعإ ةياغ ىلإ احلاص ررقملا

عبارلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:05ةداملا
31٤1 ماع مرحم٥يف خّرؤملا٤82–29 مقر يذيفنتلا موسرملا
تاجتنملا ليجستب قّلعتملاو2991 ةنس ويلوي6 قفاوملا
ةفلاخملا ماكحألاو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا

ماع رفص٤2 يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
ناجللا ماهم نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ةأشنملا ةصصختملا
،اهريسو اهميظنتو اهليكشتو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

.ةيودألا ليجست ةنجلب ةقلعتملاو

ةّيـمــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرـملا اذــــه رــشــنــي :١5ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

ريزولا نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

لجسملا جوتنملل  يلعفلا  عضولا  متي مل اذإ :٤٤ةداملا
نم  ارهش )81( رشع ةينامث لجأ يف هريدصت وأ قوسلا يف

داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوــلا ظــفــتحت ،لــيــجستــلا ررــقــم غــيــلــبــت
.ليجستلا ررقم بحس يف اهقحب ةينالديصلا

ثلاثلا لصفلا

ليجستلا ررقم بحس طورش

هنع لزانتلاوهليوحـتو

ةـيـنالدـيـصـلا داوـمـلل ةـيـنطوـلا ةــلاــكوــلا نــكــمـي:5٤ةداملا
ينالديصلا جوتنملا ةيعون وأ/و يحصلا نمألاب قلعتتبابسأل
.جوتنملا اذه ليجست ررقمل تقؤملا بحسلاب مايقلا ،لجسملا

ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقمل تقؤملا بحسلا حبصي
عـفرـي مـل اذإ ،ارهش )21( رـشـع ينـثا ةدــم ءاـضـقـنا دـنـع اـيـئاــهـن
تررــب يتلا تاظــفحتلا ليجـسـتلا ررـقـم لــغتسم وأ/وزئاــح
.بـحـسـلا اذــه

رارق ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل  ماعلا ريدملا ذختي
يأر دعب يئاهن بحس ىلإ هليوحت وأ تقؤملا بحسلا عفر

.ليجستلا ةنجل

وأ تقؤملا بحسلا تابلط ردصت نأ نكمي :6٤ةداملا
   :نم نّيعم ينالديص جوتنم لكل ليجست ررقمل  يئاهنلا

،ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا–

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا–

،ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقم لغتسم وأ/و زئاح–

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا–

،ةحصلا ةرازول ةعباتلا ةينطولا تاسسؤملا–

،ينالديصلا ميظنتلل ةيلودلاوةينطولا تائيهلا –

.ةينالديصلا ةظقيلا يف ةصتخملا تاسسؤملا–

ىلإ بحسلا رربت نأ اهنأش نم يتلا تامولعملا غّلبت
ةلاكولل ماعلا ريدملاوةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

غلبي يئاهن وأ تقؤم بحس رارق لك نوكي نأ بجي
.ارربم،ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاحلل

ليجستلا  ررقم لغتسم وأ/و زئاح  ىلع بجي:7٤ةداملا
لك  ذاختا ،ليجستلا  ررقمل  يئاهن وأ تقؤم بحس ةلاح يف
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يناثلا عيبر6 يفخّرؤم6٢٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نّمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١ ماع
ةــكرــتشملا ةــيــعاــطــقــلا ةــيداصتــقالا ةــنــجــلــلا ماـــهـــم
.اهريسواهميظنتواهليكشتوةيودألل

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم٤32 ةداملا اميس ال،ممتملاو

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،ممتملاولدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2
ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ىدــل ةأشنملا ةصصخــتملا ناــجــلــلا ماـــهـــم
اهليكشتو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملل
،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3

اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
،اهريسو

يف خّرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس رمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

6 يف خّرؤملا٥23–٠2 مقر يذيفنتلاموسرملا ىضتقمبو –
،٠2٠2 ةـنس رـبـمــفوــن22قفاوملا2٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيـــبر
،ةينالديصلا داوملا ليجست  تايفيكب قّلعتملاو

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٤32 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألاةداملا
ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81
موسرملا اذه فدهي،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب ّقلعتملاو81٠2
ةـكرـتشملا ةـيـعاـطـقـلا ةـيداصتـقالا ةـنـجـلــلاماـــهـــم دـــيدحت ىلإ
ةلاكولا ىدل ةأشنملا ،اهريسواهميظنتواهليكشتو ةيودألل
.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدتوةينالديصلا داوملل ةينطولا

لوألا لصفلا

ةليكشتلاوماهملا

راعسأ ديدحت يف ةنجلل ةيسيئرلا ةمهملا ّلثمتت:٢ةداملا
.ليجستلا دنع ةيودألا

 : يتأي امـب اميسال،فّلكت ةفصلا هذهبو

اـيـلـحـم ةـجـتنملا ةــيودألا ليجــسـت دـنـع راــعـسألادــيدــحت–
 ،ةدروتسملاو

ليجستلا تارّرقم ديدجت دنع ةيودألا راعسأ ةعجارمب مايقلا–
ساسأ ىلع انوناق ةرربملا راعسألا يف تارييغتلا ّلك لالخو
ةزئاحلا ةبلاطلا ةينالديصلا تاسسؤملا اهمّدقت يتلا تاّفلملا

،ليجستلا تارّرقمل ةلغتسملا وأ/و

راعسألا ةنراقم ،ءاضتقالا دنعو،يداصتقالا فلملا ةسارد–
،يلودلا ديعصلا ىلع

،ةيودألا راعسأ يف يئاهن لكشبو ،ةجاحلا دنع ،لصفلا–
عباتلا صتخملا زاهجلا فرط نم ضيوعتلا فلم ةسارد دعب
لوــمـعـملا ميـظنـتلاوعـيرــشـتلل اـقـبـط ،يــعاــمـتـجالا ناــمــضلل
،امهب

ةسايس عضوب حمست يتلا رصانعلا ديدحت يف ةمهاسملا–
،ريدصتلاوينطولا جاتنإلا ريوطتل ةعجشم راعسأ

ىضرملا لوصح نامض ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لك حارتقا–
،ةيودألا ىلع

،اهماهمب ةقالع تاذ ةربخ لكب  مايقلا–

،ةيودألا قوسل يلاملا طبضلا يف ةكراشملا–

لباقلا ءاودلا تاقفن يف  دّيج  مّكحت نامض يف ةمهاسملا–
.ضيوعتلل

ةنجللا فرط نم ةيودألا راعسأ ديدحت تاءارجإ ددحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

: يتأي امك،ةنجللا لكشتت :٣ةداملا

،ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
،اسيئر

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا نع )1( لّثمم–

ةماعلا ةيريدملا ( ةيلاملاب فّلكملا ريزولا نع )1( لّثمم–
،)كرامجلل

،يعامتجالا نامضلاو لمعلاب ّفلكملاريزولا نع )1( ّلثمم–

،ةراجتلاب فلّكملا ريزولا نع )1( لّثمم–
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ةيبلغألاب ةنجّللا تارارق ىلع ةقداصملا ّمتت:0١ةداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي

يف ررحتورضاحم يف ةنجللا تالوادم نّودت:١١ةداملا
.ةنجللا سيئر نم هيلع رّشؤمومّقرم لّجس

داوملل ةينطولا ةلاكولا رقم يف ةنجللا نّطوت:٢١ةداملا
.ةلاكولا هذهل ةصتخملا حلاصملا اهتنامأىلوتتو،ةينالديصلا

رـيدملا اــهيلع هضرعي فلم لك يف ةنجللا تبت :٣١ةداملا
زواجتيال لـجأ يف ةــينالديصلا داوــملل ةــينطولا ةـلاكولل ماعلا
دودــح يــفو ،اــهراــطــخإ خــيراــت يلــت يـتــلا اموـي )٠3( نيــثالــثلا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ليجستلل ةددحـملا لاجآلا

.امهب

ةرشع زواجتت ال ةدمل  هديدمت نكمي لجألا اذه نأ ريغ
.ةيفاضإ تامولعم بلط لاح يف مايأ )٠1(

داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ ةنجللا تارارق ّغلبت
ةبحاصةينالديصلا ةسسؤملل هرودب  اهّغلبي يذلا ،ةينالديصلا
.بلطلا

لــجأ يف انعط مدقــت نأ ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي
رارقب هـغـيلـبت خــيراــت نــم اــموــي )٥1( رـشـع ةـسـمـخ زواجتي ال
.ةنجللا

.هيلع قداصتويلخادلا اهماظن ةنجللا ّدعت :٤١ةداملا

هلسرتو اهتاطاشن نع ايونس اريرقت ةنجللا دعت:5١ةداملا
لسرتو ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ
.ةينالديصلا ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا لمحتت :6١ةداملا
.ةنجللا ريسب ةطبترملا تاقفنلا

موسرملا ماكحأ اميسال ،ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت :7١ةداملا
قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا

ةصصختملا ناجللا ماهم نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6
ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ةأشنملا

ةقلعتملاو،اهريسو اهميظنتو اهليكشتو يرشبلا بطلا يف
تامزلتسملاو ةينالديصلا تاجتنملا راعسأ ةسارد ةنجلب
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

ةّيــمــسّرلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرـملا اذــــه رـشــــنـي :٨١ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نع )1( لّثمم–

 ،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا نع )1( لّثمم–

ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا  نع )1( لّثمم–
،ءارجألا لاّمعلل

،ةيداصتقالا ةيلديصلا يف )1( ريبخ–

 .ةحصلا داصتقا يف )1( ريبخ–

مـكـحـب ،هــنــكــمــي صخش ّلــكــب ةــنــجــلــلا نيعــتست نأ نــكــمــي
 .اهلاغشأ يف اهتدعاسم ،هتالهؤموهتاصاصتخا

نم رارق بجومب ةنجللا ءاضعأوسيئرلا ّنيعي:٤ةداملا
نم حارتقا ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا
صاــخـشألا نيــب نــم ،اــــهـل نيــعـباـتـــلا تاــئــيــهلاوتاطــلـسلا
اــهــتدــم ةدــهــعــل ،ةــيودألا راــعسأ دــيدحت لاــجـــم يف نيصتـــخملا

.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

هفالختسا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

.ينهملا ّرسلاب ةنجللا ءاضعأ مزلي :5ةداملا

ةنجللا يف وضعك كراشي نأ صخش يأ نكمي ال:6ةداملا
ةطساوب ولو ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم هل تناك اذإ

.ةيودألا قيوست وأداريتسا وأ جاتنإ يف رخآ صخش

مهب نيعتست نيذلا ءاربخلاوةنجللا ءاضعأ ىلع بجي
مدعب دهشي ابوتكم احيرصت ،ضرغلا اذهل اوعّقوي نأةنجللا

ةبولطم ةربخ لــك ةـبـساــنمب كــلذو،ةحلصملا عزانت دوــجو
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو

يناثلا لصفلا

ريسلاوميظنتلا

يف اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنجللا عمتجت:7ةداملا
املك ةيداع ريغ  ةرود يفورهشلا يف )2( نيترم ةيداع ةرود
.كلذ ةرورضلا تضتقا

لاـــمــعأ لودـــجوتاءاـــعدـتـسالا سـيـئرــلا ّدــعــي:٨ةداملا
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانب تاعامتجالا
ةينامث لبق ةنجللا ءاضعأ ىلإ اهلسريوةينالديصلا داوملل
اذه صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )8(
.مايأ )3( ةثالث ىلإ ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا

ةيبلغأ روضحب ّالإ ةنجللا تاعامتجا حصت ال:٩ةداملا
يف ديدج عامتجا جمربي ،باصنلا لمتكي مل اذإو.اهئاضعأ
حصيو،لجؤملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،ةنجللا عمتجت نأ
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ةـّيدرفميسارم
ماع لوألا عـيـبر52 يـف ناـخّرؤــم ناـيذـيـفنت ناــموــسرــم

نانمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا2441
.لوألا ريزولا حلاصمب ماهم ءاهنإ

–––––––––––

ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا2441
: لوألا ريزولا حلاصمب ،امهامسا يتآلا دّيسلاو

،تاساردلل اريدم هتفصب ،ديعسلا تيآ دمحأ–

.صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم اهتفصب ،ةرمع نب ةريصن–
–––––––––––

ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا2441
مهفيلكتل ،لوألا ريزولا حلاصمب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
: ىرخأ فئاظوب

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يسيع لامج–

،يلآلا مالعإلل ريدم بئان هتفصب ،سيبادم لالب–

ةــيـــنازـــيـــمـــلـــل رـــيدـــم بئاـــن هـــتـــفصب ،ودـــبـــع نـــيدـــموـــب–
،ةبساحملاو

،تاساردلل اسيئر هتفصب ،ربجم ناسح–

،تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،صفحوب ةمطاف–

،تاساردلل اسيئر هتفصب ،نادوعسم دمحـم–

،تاساردلل اسيئر هتفصب ،براشوب رمع–

،تاساردلل اسيئر هتفصب  ،دوعس دمحـم–

،تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةيحباور لامك–

.تاساردلل اسيئر هتفصب ،نوراه ينسح–
–––––––––––★–––––––––––

2441 ماـــع لوألا عـيـبر52 يــفخّرؤـم يذـيـفـنت موــسرـم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا

.اقباس– ةموكحلا سيئر حلاصمب تاسارد ةسيئر
–––––––––––

ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا2441
تاسارد ةسيـــئر اـــهـــتــــفصب ،مــــلاــــح ىليــــل ةرــــيــــمس ةــــكــــيسم
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس– ةموكحلا سيئر حلاصمب

2441 ماــع لوألا عـيـبر52 يـفخّرؤــم يذيفـنـت موـسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

–––––––––––
ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا2441
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب امهامسا

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،ناهدوب ىسوم–
ةـيــنوــناــقــلا تاساردــلــل ارــيدــم هــتــفصب ،ارــكوــب سيردإ–

.فيشرألاو
–––––––––––★–––––––––––

2441 ماــع لوألا عـيــبر52 يــفخّرؤـم يذـيـفـنـت موـسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف نيريدم باون
يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةرازوـب يجوـلوـنـكـتـلا رـيوــطــتــلاو
.يملعلا ثحبلاو

–––––––––––
2441 ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
ةماعلا ةيريدملا يف نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا
مـيـلـعـتـلا ةرازوـب يجوـلوـنـكـتـلا رــيوــطــتــلاو يمــلــعــلا ثحــبــلــل
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،لئاسولاو نيفظوملل ريدم بئان ،كفسم ةدع–
لكايهلا ةنايصو لالغتسالل ريدم بئان ،مالع نايفس–

،هتازيهجتو ثحبلل ةيساسألا
طيطــخــتو تاـيــئاـصــحإلل رــيدــم ةـبـئاـن ،لــعـيوـف ةـلـيـبـن–

،تارامثتسالا
.ليلحتلاو مييقتلل ريدم بئان ،يارس رامع قيفوت–

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماــع لوألا عـيـبر52 يــفخّرؤــم يذــيفـنـت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
.ةبانع ةعماجب

–––––––––––
ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا2441
: امهيبلط ىلع ءانب ،ةبانع ةعماجب ،امهامسا

اــفــّلــكــم رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،يضاــقــلــب رــهاــطـــلا دمحم–
،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو جردتلا يف يلاعلا نيوكتلاب

.ةسدنهلا مولع ةيلكل اديمع هتفصب ،شاطخ رداقلا دبع–
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ماــع لوألا عيـبر52 يـف ناـخّرؤــم ناــيذـيـفـنت ناــموــسرــم
نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا2441

.لوألا ريزولا حلاصمب

–––––––––––

2441 ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
: لوألا ريزولا حلاصمب ،مهؤامسأ

،تاساردلل اريدم ،يسيع لامج–

،تاساردلل اريدم ،ربجم ناسح–

،اريدم ،ودبع نيدموب–

،اريدم ،نادوعسم دمحـم–

،اريدم ،ةيحباور لامك–

،اريدم ،سيبادم لالب–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،صفحوب ةمطاف–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم ،ملاح ىليل ةريمس ةكيسم–

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،دوعس دمحـم–

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،براشوب رمع–

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،نوراه ينسح–
–––––––––––––––––

2441 ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو تادــّيسلا نــّيـــعـــت ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن11 قـــفاوملا
: لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ءاسؤر ،مهؤامسأ ةيتآلا

،طبارم نب ةنيمأ–

،يراج ةمسب–

،روكش ةريم–

،ديعس تيآ ةبيهو–

،ماقر ةحيبر–

،راطيب ةليهس–

،ورقوب ةليبن–

،رهاظ هـللاإلا دبع–

،يحاي نيدلا ريخ–

.زوزع دمحأ ديس–

2441 ماـــع لوألا عــــيــــبر52 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
.ةملاق ةعماجب

–––––––––––

2441 ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
: ةملاق ةعماجب ،مهؤامسأ

موــلــع ةــيــلــكــل ادــيــمــع هــتــفصب ،ثراو نــب نــيدـــلا لاـــمـــج–
،هبلط ىلع ءانب ،نوكلاو ضرألا مولعو ةايحلاو ةعيبطلا

ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب ،يمساق فسوي–
،هبلط ىلع ءانب ،ةيعامتجالاو

نيوكتلاب اّفلكم ريدم بئان هتفصب ،يواسيع نيزلا دـمحـم–
يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا

.جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماــع لوألا عـيــبر52 يــفخّرؤـم يذـيفـنـت موــسرـم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
.راشب ةعماجب ريدم يبئان

–––––––––––

ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا2441
ءانب ،راشب ةعماجب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا يتآلا

: امهيبلط ىلع

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ريدم بئان ،يدوب رداقلا دبع–
اذكو تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لّوألا نيروطلا
،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا

ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ريدم بئان ،نامرج دمحـم–
.ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماـــع لوألا عــــيــــبر52 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا

.ةبانع ةيالو يف
–––––––––––

2441 ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميركلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا

رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،يداش نب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةبانع ةيالو يف يراقعلا



ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٩66  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢ 26

2441 ماــع لوألا عـيـبر52 يــفخّرؤـم يذـيـفـنت موــسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن11 قـــفاوملا

رـيزوـلا ناوـيدـب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب ةــفــّلــكــم
داصتــقاــب فـــّلـــكملا ،لوألا رـــيزوـــلا ىدـــل بدـــتـــنملا
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

–––––––––––
2441 ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،شيلح ةليمج ةّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
ىدـل بدـتـنملا رـيزوـلا ناوـيدـب صيـخـلـتـلاو تاساردــلاــب ةــفـّـلــكــم
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماــع لوألا عـيـبر52 يـفخّرؤـم يذـيفـنـت موــسرــم
نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

–––––––––––

2441 ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو تادــّيسلا نــّيـــعـــت ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن11 قـــفاوملا
: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،شابرخ نب ةاجن–

،راطخألا نم ةياقولل ريدم ةبئان ،مساقلب ةرهوز–

يرازولا بتكملاب تاساردلل ةسيئر ،يعمجوب ةميلس–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

رــيوــطـتـلاو يمـلــعــلا ثــحـبـلل ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا يــف
: يجولونكتلا

،يجولونكتلا دصرلاو راكتبالل ريدم ةبئان ،يوافرش ةيام–

،ليلحتلاو مييقتلل ريدم ةبئان ،لعيوف ةليبن–

لــكايـهـلا ةــناـيصو لالــغـتسالل رــيدــم بـئاــن ،كــفـسـم ةدــع–
،هتازيهجتو ثحبلل ةيساسألا

،لئاسولاو نيفظوملل ريدم بئان ،مالع نايفس–

يجولونكتلا ريوطتلل ريدم بئان ،يارس رامع قيفوت–
،ةكارشلاو

طيطختو تايئاصحإلل ريدم بئان ،نوزع نيدلا رون–
.تارامثتسالا

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماـــع لوألا عـيـبر52 يــفخّرؤـم يذـيفـنـت موــسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن11 قـــفاوملا
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل ماعلا ريدملا

.ةديلبلا ةيالو يف

–––––––––––

2441 ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
مــيرــكـلا دـبـع دّيـسـلا نّيــعــي ،0202 ةـنــس رــبـمــفوــن11 قــفاوـــملا

يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم ،يداش نب
.ةديلبلا ةيالو

–––––––––––★–––––––––––

51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
نـيرـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبــمــتــبس

.)كاردتسا(نيتيالو يف لقنلل
–––––––––––

2441 ماع رفص31 يف رداصلا85 ددعلا ،ةيمسرلا ةديرجلا
.0202 ةنس ربوتكأ لّوأ قفاوملا

:7 رطسلا ،يناثلا دومعلا ،13 ةحفصلا

،”امهيبلط ىلع ءانب“ : نم الدب–

.”دعاقتلا ىلع امهتلاحإل“ : أرــــقــــي–

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةيلاملا ةرازو

ربوتكأ١٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع لوألا عيبر٤ يفخّرؤم رارق
ءاضعألا ةيواستملا ناجللا ءاشنإ نمضتي ،0٢0٢ ةنس

ةــماــعـــلا ةـــيرـــيدملا يفـــظوـــم كالسأ ءازإ ةصتـــخملا
.ةينازيملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ةيناثلا ىدامج91 يفخّرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يفخّرؤملا99–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠991 ةنس سرام72 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ
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: يتأي ام ررقي

ةيواستملا ناجللا ءاشنإ ىلإ رارقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
ةــماــعــلا ةــيرــيدــملا يـفــظوــم كالــسأ ءازإ ةـصـتـخـملا ءاـضــعألا
.ةينازيملل

ةـماـعــلا ةــيرــيدــمـلل ةــيزــكرـملا ةرادإلا ىدل أــشــنــت:٢ ةداملا
ناتصتخم ءاضعألا اتيواستم ناتيرادإ )2( ناتنجل ةينازيملل
: هاندأ ةنـــّيبملا كالسألاب

،نويرامعملا نوسدنهملا ،ةينازيملل نوللحملا–نوشتفملا
نوـــمـــجرـــتملا ،نوـــفرصتملا ،نارــــمــــعــــلاو نــــكسلا وسدــــنــــهــــم
يف نوسدـــنــــهملا ،يلآلا مالــــعإلا يف نوسدــــنــــهملا ،ةــــمــــجارــــتــــلا
نوــلــلحملا ،تاــظوــفحملا ءاــنــمأ نوــيــقــئاــثوــلا ،تاــيـــئاصحإلا
،ةينازيملل ةنياعملا ناوعأ ،ةينازيملل نوبقارملا ،نويداصتقالا

،باّتكلا ،ةرادإلا ناوعأ ،ةرادإلا وقحلم ،نيفرصتملا ودعاسم
،يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم ،نويرادإلا نوبساحملا
مالعإلا يف نوينقتلا نونواعملا ،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا
نيسدنهملا ودعاسم ،يلآلا مالعإلا يف نوـينــقـتلا ناوعألا ،يلآلا

نوــنواــعــملا ،تاـيــئاـصـحإلا يــف نوينقتلا ،تايئاصحإلا يف
يف نوـــــيــــــنــــــقــــــتــــــلا ناوــــــعألا ،تاــــــيــــــئاصحإلا يــف نوــيـنــــــقـتــــــلا
ناوعألا ،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم ،تايئاصحإلا
،نوــيــنـهـملا لاــمـعـلا ،تاــظوــفحملاو قــئاــثوــلا يف نوــيــنــقـــتـــلا

.باّجحلاو تاراــيـسلا وـقـئاـس

: يتأي امك نيتنجللا ءاضعأ ددع ددحي :٣ ةداملا

81 يفخّرؤملا٤63–7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا82٤1 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

11 يفخّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

11 يفخّرؤملا٥٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مرحم
يقــــئاسو نييــــنــــهملا لاــــمــــعــــلاــــب صاخلا يساسألا نوــــناــــقــــلا
،باّجحلاو تارايسلا

يفخّرؤملا1٤2–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس ويلوي22 قفاوملا٠3٤1 ماع بجر92
كالسألل نيمـــتـــنملا نيفـــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقــــلا
،نارمعلاو نكّسلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا ةينقتلا

يف خّرؤملا792–٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠1٠2 ةـنس رـبـمـفوــن92 قـــفاوملا13٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ32
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةينازيملاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل

٤ يف خّرؤملا991–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاب
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينقتلا

بترلاو كالسألا

نيمدختسملاولثمم ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

،ةينازيملل نوللحملا – نوشتفملا

،نويرامعملا نوسدنهملا

،نارمعلاو نكّسلا وسدنهم

،نوفرصتملا

،ةمجارتلا نومجرتملا

،يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا

،تايئاصحإلا يف نوسدنهملا

،تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا

.نويداصتقالا نوللحملا

٤

ناتنجللا

ةنجللا

ىلوألا
٤٤٤
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بترلاو كالسألا
ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

،ةينازيملل نوبقارملا

،ةينازيملل ةنياعملا ناوعأ

،نيفرصتملا ودعاسم

،ةرادإلا وقحلم

،ةرادإلا ناوعأ

،باّتكلا

،نويرادإلا نوبساحملا

،يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم

،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا

،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا نونواعملا

،يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا ناوعألا

،تايئاصحإلا يف نيسدنهملا ودعاسم

،تايئاصحإلا يف نوينقتلا

،تايئاصحإلا يف نوينقتلا نونواعملا

،تايئاصحإلا يف نوينقتلا ناوعألا

،تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم

،تاظوفحملاو قئاثولا يف نوينقتلا ناوعألا

 ،نوينهملا لامعلا

،تارايسلا وقئاس

.باـــّـجحلا

٤

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلايفرارقلااذهرشني:٤ ةداملا

.0202 ةنس ربوتكأ12 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٤ يف رئازجلاب رّرح
ةيـلاـملا رــيزو نـع
هـــنـم ضــيوـــــفــتـبو

ةينازيملل ماعلا ريدملا
زــــــيزــــــعـــــــــل دـــــــــــياــــــــف

ناتنجللا

ةنجللا

٤٤٤ةيناثلا

)عبات(

نيمدختسملا ولثممةرادإلا ولثمم


