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ةـّيميظنتميسارم

ةـــنوــــكــملا رـــصاــنــعـــلا ددـــحــي،٠2٠2 ةــنـــــس رـبـمفوــن٠3 قــــفاوــملا2٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم353–٠2 مقر يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةلودلا تاداريإ فينصتل

ةـــنوــــكــملا رــصاــنــعـــــلا ددــحــــي ،٠2٠2 ةــنـــــس رـبـمفوــن٠3 قــــفاوــملا2٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم٤53–٠2 مقر يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل

موـــــسرــملا مـــمــتيو لدـــــعــي،٠2٠2 ةــنـــــــس رــــبـمفوــن٠3 قــــفاوــملا2٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم553–٠2 مقر يذيفنت موسرم
تاـــيفيكو طورـــــش ددحي يذلا5102 ةـــــنس تشغ92 قـــفاوــــملا6341 ماـع ةدـــعقلا يذ41يف خّرؤــملا432–51 مقر يذــيفنتلا

...........................................................................يراجتلالجسلا يفليجستللةعضاخلاةمظنملانهملاو ةطشنألا ةـسرامم

ةيقرت ةسسؤم ءاشنإ نمضتي،٠2٠2 ةــنـــــس رـبـمفوــن٠3 قــــفاوــملا2٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم653–٠2 مقر يذيفنت موسرم
............................................................................اهريسو اهميظنتو اهماهم ددحيو ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو

رــــــــيزو تاــيــحالـــص ددـــحـي،٠2٠2 ةــنـــــس رـبـمفوــن٠3 قــــفاوــملا2٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم753–٠2 مقر يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةئيبلا

ةرادإلا مــيـظـنت نــمـضـتي،٠2٠2 ةــنـــــس رـبـمفوــن٠3 قــــفاوــملا2٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم853–٠2 مقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا

ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ددحـي،٠2٠2 ةنـــس رـبـمفوــن٠3 قــــفاوــملا2٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤم953–٠2 مقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................اهريسو ةئيبلا ةرازول

ةـّيدرفميسارم

نكسلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ةيالو يف نكسلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةزابيت

نيماع نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
......................................................................................................................تايالولا يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا نيواودل

....ةراجتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

يف ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

تالخدتلاو راقعلا ةئيهت ةريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةدوجوملا ةجسنألا يف

نكسلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

نيواودل نيماع نيريدم نييعت نانمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.................................................................................................................................تايالولا يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا
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ةرازوب تاساردلل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةراجتلا

............ةراجتلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...تايالولا يف ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةعانصلا ةرازو

يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص22 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةنودم ددحي يذلا61٠2 ةنس ربمسيد51 قفاوملا83٤1 ماع لوألا عيبر51
ةـيـقرــتو رامـــثـتسالا مـــعدو ةــطـــسوــتملاو ةرـــيـغـصلا تاـــســــسؤـملا لــيــهأــتـــــل يـنـطوــلا قودــنـصلا" هــناوـنــع يذـــلا2٠3–٤21مقر
............................................................................................................................................................."ةيعانصلا ةـيـسفاـنـتـلا

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا  ممتيو لدعي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص22 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
صيـصـخـتــلا باـــســـح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي يذلا71٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يف

راــمــثـتسالا مـــعدو ةطــسوـتـملاو ةرــيغــصلا تاــســسؤــملا لــيهأــــتـــــل ينــطولا قودــنـصلا" هــناوـنـع يذــــلا2٠3–٤21 مـــقر صاــخلا
..............................................................................................................................................."ةيعانصلا ةـيـسـفاـنـتـلا ةـيـقرــتو

..ةعانصلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي،0202 ةنس ربمفون61 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر03 يف خّرؤم رارق

تايفشتسملاحالصإوناكسلاو ةحصلا ةرازو

يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا مّمتي ،٠2٠2 ةنس ربمفون21 قفاوملا2٤٤1ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةــــيـــحــــصلا تاـعاـــــطـقـلا فـــيـــنـــــصت رــيــياــعــم ددــحــي يذــلا8991 ةـنس رـبـمـتــبس71 قـــفاوملا9141 ماـــع ىلوألا ىداـــمــــج62
....................................................................................................................... .اهفينصتو ةصصختملا ةيئافشتسالا تاـــســـسؤــــملاو
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ةـّيميظنتميسارم
ةداــملا قـــفو تادارــيإلا ةـئــفـل نـّيبملا ىوتسملا: ةّداملا.١

ةجحلا يذ22 يف خرؤملا51–81  مقر يوضعلا نوناقلا نم51
 ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع

ةيداصتقالا وأ ةيعونلا ةعيبطلل نـّيبملا ىوتسملا : ةناخلا .2
.تاداريإلل

بسح تاداريإلل ىرخأ زيمرت تايوتسم ديدحت نكمي
فــــلــكملا رـــيزوــلا نــم رارــق بــجوــمب ،ةــجاــحلا دــنـع ،اهــتـعـيــبـط
.ةينازيملاب

امك ،تاداريإلا ةعيبط بسح فينصتلا مسقني:٤ ةّداملا
)8( يناـمـث ىلإ ،هالــعأ3 ةداـملا ماـكــحأ يــف هيـلع صوصنـم وه
: يتآلا وحنلا ىلع تائف

تاعاضخإلا نم اهيلع  لصحتملا تاداريإلا: ىلوألا ةئفلا
لــمـشـتو ،تاــمارـغــلا لــصاــح نــم اذـــكو اـهـتـعـيـبط تـناــك اـمـهـم
: ةيتآلا تاناخلا

: ةيئابجلا تاداريإلا . أ

،لخدلا ىلع بئارضلا1.1

،لاملا سأر ىلع بئارضلا1.2

،كالهتسالا ىلع بئارضلا1.3

 ،ةلثامملا قوقحلاو ةيكرمجلا قوقحلا٤.1

،ىرخأ موسرو بئارض1.5

.تامارغلا جتان1.6

: ةيلورتبلا ةيابجلا– ب

،يحاسملا مسرلا1.7

 ،تاقورحـملا ةواتإ1.8

،تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا1.9

،جتانلا ىلع ةبيرضلا٠1.1

،يبنجألا دقاعتملا كيرشلا رجأ ىلع ةبيرضلا1.11

،يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا1.21

،لخدلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا1.31

،ةيئانثتسالا حابرألا ىلع مسرلا٤1.1

،قبسملا جاتنإلا ىلع ةيفازجلا ةواتإلا1.51

،زاغلا قرح ىلع مسرلا1.61

.ليوحتلا قوقح ىلع جتانلا1.71

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم353–02 مقر يذيفنت موسرم
ددحي،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
. ةلودلا تاداريإ فينصتلةنوكملا رصانعلا

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب

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

يــف خرؤــملا51–81 مـــقر يوـــضـعــلا نوـــناـــقـــلا ىــضــتــقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
37و51 ناتداملا اـميس ال ،مـمـتـملاو لدـعـملا ،ةـيـلاــملا نيـناوـقــب
،هنم

ماع مرحم32 يف خرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــبـساــحــــملاـب قــلــعـتملاو٠991 ةـنـس تــشــغ51 قـــفاوـملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

61٤1 ماع رفص91 يف خّرؤملا٠2–59 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةبساحملا سلجمب قلعتملاو5991 ةنس ويلوي71 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

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

: يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم51ةّداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2 قـــفاوـــملا93٤1 ماــع ةـجـحلا يذ22 يــف خرؤـملا51–81 مــقر

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس
.ةلودلا تاداريإ فينصتل ةنوكملا رصانعلا ديدحت

: بسح فينصتلل ةلودلا تاداريإ  عضخت:2 ةّداملا

   ،تاداريإلا ةعيبط.1

،تاداريإلا صيصخت.2

 .تاداريإلل يبساحـملا ليمحتلا.3

تاداريإلا فينصتل ةنوكملا رصانعلا دنتست :3 ةّداملا
: يتأي امك )2( نييوتسم يذ زيمرت ىلإ  اهتعيبط بسح
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لمشتو ،ةلودلل ةعباتلا كالمألا ليخادم: ةيناثلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا

،ىواتأو قوقح .2.1

   ،لالغتسالاو راجيإلا ليخادم2.2

،ةيراقعلاو ةلوقنملا لوصألا نع لزانتلا جتان2.3

،ةيرادإلا تامدخلا جتان .٤.2

.ىرخأ ليخادمو قوقح .2.5

اذكو ةلودلل ةيلاملا تامهاسملا ليخادم : ةثلاثلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،ىرخألا اهلوصأ

،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا حابرأ جتان .3.1

،ةيلاملا ريغ تاسسؤملا حابرأ جتان .3.2

.ىرخألا ةيلاملا لوصألا دئاوعو تاعاطتقا .3.3

ةمدقملا تامدخلا لباـقـم ةــعوــفدــملا غــلاــبـملا : ةعبارلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،ىواتألا اذكو ةلودلا لبق نم

،ةلودلا تامدخ لباقم ةعوفدملا غلابملا جتان .1.٤

،تاددرتلا لامعتسا ىواتأ .2.٤

 .ةيداماللا لوصألل ىرخأ جتاون .3.٤

لـــمـشـتو ،ةـيـنازــيملا لــصاوــح فـلــتـخـم : ةسماخلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا

يـف ةـيـنازـيـملا يـف ةــجردــملا رـيــغ موـسرلاو بــئارضلا .5.1
،ةددحـملا لاجآلا

،اقبسم ةصصخملا ريغ موسرلا جتان .5.2

،ةنيعم ريغ ةفلتخم تاداريإ .5.3

.ىرخأ  لصاوح .٤.5

لمشتو ،ةعونتملا ةيئانثتسالا لصاوحلا : ةسداسلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا

،ةلودلا نويد ىلع ةيئزجلا وأ ةيلكلا تاءاغلإلا .6.1

،قح ريغب ةعوفدملا غلابملل ةنيزخلا ىلإ تاعاجرتسا6.2

،ايئاهن مداقتلا اهقحل ىتلا ةلودلا نويد6.3

.ىرخأ ةيئانثتسا لصاوح .٤.6

تابهلاو تامهاسملل ةصصخملا لاومألا: ةعباسلا ةئفلا
: ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،اياصولاو

،تامهاسملل ةصصخملا لاومألا7.1

،تابهلا .7.2

.اياصولا.7.3

نم اهيلع لصحتملا لصاوحلاو دئاوفلا: ةنماثلا ةئفلا
تاناخلا  لمشتو ،ةلودلا لاومأ فيظوتو تاقيبستلاو ضورقلا
: ةيتآلا

   ،تادنسلا ىلع دئاوفلا8.1

،تافيظوتلاو تاقيبستلاو ضورقلا جتاون .8.2

،اهعاونأ لكب ةيلاملا قاروألاو تاموسحلاو ميقلا .8.3

.ىرخأ لصاوحو  دئاوف .٤.8

٤ةّداملا يف دّدحـملا فينصتلا نع رظنلا ضغب:5 ةّداملا
روكذملا ”أ“ لودجلا يف ةَنيبملا تاداريإلا فينصت ددحي ،هالعأ

خرؤملا51–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم37ةّداملا ماكحأ يف
81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف

.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ روكذملاو

ةهجولا بســح ةــلودلا تاداريإ فينصت ضرعي :٦  ةّداملا
: يتأي امك

،ةيلحـملا تاعامجلا–

،ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا–

،يعامتجالا نامضلا قيدانص–

،ةياصولا تحت تائيه–

.ىرخأ تاهجو–

لــيـمـحـتلا بـــسـح تادارــيإلا فيـنـصـت ددـــحـي:7 ةّداملا
 .امهب لومعملا نيبساحـملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يبساحـملا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني :٨ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــملا2٤٤1 ماــــع يـــناــثــلا عـيــبر٤1 يــف رــئازـــجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون٠3

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٤53–02 مقر يذيفنت موسرم
ددــحــي ،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
.ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل ةــنوـــكملا رصانـعـلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب

3٤1و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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اــهـب قـحلت يتلا ةفـيظوـلا جــمارـبـلا ةــظــفاــح لوؤـســم ددحي
.يعرف طاشن لك نكمأ نإو ،طاشن لك ةيلوؤسم

ةينازيم ءابعأل طاشنلا بسح فينصتلا مسقني:5 ةّداملا
: ىلإ ةلودلا

،جماربلا ةظفاح•

،جمانربلا•

،يعرفلا جمانربلا•

،طاشنلا•

.ءاضتقالا دنع ،يعرفلا طاشنلا•

يتــلا جمارــبــلا نــم ةــعوــمــجــم جمارــبــلا ةــظـــفاـــح نـــمضتـــت
.ةددحم ةيمومع تاسايس ذيفنت يف مهاست

يتلا تاسايسلل يلمعلا رييستلا راطإ جمانربلا لكشي
.اهعبتتو ةلودلا اهجهتنت

ةدع صخي ةيرازو ةظفاحل عبات جمانرب دامتعا نكمي ال
نم ةقبسملا ةقفاوملا دعب ّالإ ةيمومع تاسسؤم وأ تارازو
.لوألا ريزولا

.جمانربلل ايفيظو اميسقت يعرفلا جمانربلا لثمي

ديدحتب حمسي جمانربلل ايلمع اميسقت طاشنلا لثمي
تادامتعالاو ةعبتملاو ةجهتنملا تاسايسلا ذيفنت ىوتسم
طاشنلا نمضتي نأ نكميو .ةذفنملاو ةصصخملا ،ةبولطملا
.ذيفنتلا ىوتسم رثكأ حضوت ةيعرف ةطشنأ

ءابـعأ ،طاــشنلا بـســح فينـصـتلا زـيـمرت ددحي:٦ ةّداملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم ةميلعت بجومب ةلودلاةينازيم

 يــناــثلا باــبلا

تاقفنلل ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا

ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا نمضتي:7 ةّداملا
ةحونمملا دراوملل اقفو ةينازيملا تاقفن ،ةلودلا ةينازيم ءابعأل
.ةيرادإلا اهتهجو نع رظنلا ضغب

ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا نمضتي:٨ةّداملا
نينثا ىلإ مسقنت نيوانع )7( ةــعـبـس ،ةــلودــلا ةـيـنازـيـم ءابــعأل
: داوم ىعدت افنص )23( نيثالثو

: نيمدختسملا تاقفن–١

،بتاورلا•

،تاضيوعتلاو تاوالعلا•

،تادايزلا•

،لمعلا بحاص تامهاسم•

22 يف خرؤملا51–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
92و82 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
،هنم

مرــحـم٤2 يــف خرؤملا12–٠9 مـقر نوــناـقـلا ىـضـتـقـمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ51 قفاوملا11٤1 ماع
، ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

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

: يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم82ةّداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا51–81 مقر

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس
.ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل ةنوكملا رصانعلا ديدحت

تافينصتلا بسح ةلودلا ةينازيم ءابعأ مدقت :2 ةّداملا
: ةيتآلا

،طاشنلا –

،تاقفنلل ةيداصتقالا ةعيبطلا –

،ةلودلل ىربكلا فئاظولا –

.اهذيفنتو ةينازيملا دادعإب ةفلكملا ةيرادإلا تائيهلا –

لباقو زـّـمرُم لــكـش يف ةـلودـــلـل ةــقــفــن لـــك دـنســت:3ةّداملا
اهيلع صوصنملا تافينصتلاب ةقلعتملا تاناخلا يف عبتتلل

.هالعأ2ةّداملا يف

لوألا بابلا

طاشنلا بسح فينصتلا

ءاــبــعأ ةــهــجو طاــشـنـلا بــســح فينـصـتلا ددحي:٤ ةّداملا
.اهذيفنت ىوتسمو ةلودلا ةينازيم

عــيزوــت موــسرــم يــف،ةـنــس لـــك ،فينــصـتــلا اذـــه ددــحــيو
اهليدعت نكميو .ةينازيملاب فلكملا ريزولا لبق نم ،تادامتعالا

.اهسفن لاكشألا قفو ،ايئانثتسا ،ةنسلا لالخ

فينصتلا اذه دادعإ دصق جماربلا ةظفاح لوؤسم ىلع بجي
ةيمّلسو ةيمييقتو ةحضاو ةفصب نّيبي نأ ،طاشنلا بسح
ةددحـملا تايفيكلاو طورشلل اقفو ،هتاميسقتو جمانربلا لكيه

.هب لومعملا ميظنتلا يف
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،لمعلا بحاص قتاع ىلع ةيعامتجا تامدخ•

،ةمدخلا شاعمو لمعلا ثداوح •

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل بتاورلا تاصيصخت•
.ىرخألا ةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا

: حلاصملا رييست تاقفن–2

،تالاصتالاو لقنلاو تالقنتلا•

،قيثوتلاو مالعإلا•

،ةينهملا تامدخلا•

،راجيإلا•

،حالصإلاو ةنايصلا•

،ىرخأ تامدخ•

 ،مزاوللاوتانيومتلا•

،رييستلل ىرخأ ءابعأ•

،نيوكتلاو نيهمتلا تامدخ•

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاــسسؤملا رييست تاصيصخت•
.ىرخألاةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا

: رامثتسالا تاقفن–3

،ةينيع تاتيبثت•

،ةيونعم تاتيبثت•

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل رامثتسالا تاصيصخت•
.ىرخألاةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا

: ليوحتلا تاقفن–٤

،صاخشألا ةدئافل تاليوحتلا•

،تاسسؤملا ةدئافل تاليوحتلا•

يداصتقالا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل تاليوحتلا•
،ىرخألاةلثامملاةيمومعلا تاسسؤملاو يراجتلاو يعانصلاو

،ةيلحـملا تاعامجلل تاليوحتلا•

،تايعمجلا ةدئافل تاليوحتلا•

،ةيبنجأ لودلو ةيلودلا تامظنملا ةدئافل تاليوحتلا•

.ىرخأ تاليوحت•

: يمومعلا نيّدلا ءابعأ–5

،يمومعلا نيّدلا ىلع دئاوف•

.يمومعلا نيدلا ىلع ىرخأ فيراصم•

: ةيلاملا تايلمعلا تاقفن–٦

،ةيلاملا تامهاسملا•

،تاقيبستلاو ضورقلا•

.تالافكو عئادو•

.ةعقوتملا ريغ تاقفنلا–7

.ةيلاملا ةرازو ةنودم يف الإ7و6و5 نيوانعلا رهظت ال

تاليوحت“و”رييستلل ىرخأ ءابعأ“ : فانصألا ديدحت متـي
،ةجاحلا دنع ،”يمومعلا نيّدلا ىلع ىرخأ فيراــصم“و“ىرــــخأ

.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

زيمرت اذكو تاقفنلل ةيعرفلا فانصألا ددحت :٩ ةّداملا
ريزولا نم رارق بجومب ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا
.ةينازيملاب فلكملا

ثلاــثلا باــبلا

ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح فينصتلا

ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح فينصتلا زكتري:0١ ةّداملا
نمضتي ءابعألل يفيظو فينصت ىلع ةلودلا ةينازيم ءابعأل
قيقحت يف مهاست يتلا ةطشنألا عومجم ،ىوتسملا بسح
.فدهلا سفن

ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح فينصتلا ددحي:١١ ةّداملا
ةهجوملاو ،ةينازيملا ءابعأ فانصأ لكل كرتشملا مساقلا

.ةنراقملا تاساردلاو تايئاصحإلا دادعإل  اصوصخ

ىرــبــكــلا فــئاـــظوـــلا بسح فـــيـــنصتـــلا تاـــيوـــتسم ددحت
: يتأي امك ،ةلودلا ةينازيم ءابعأل ةلودلل

ةماعلا تاجايتحالا ديدحتب ىوتسملا اذه حمسي : عاطقلا–
.اهتيبلت بجي يتلا ةيساسألا ةماعلا ةعفنملاو

ةــطـشـنأ نـمـضتي يذــلا ىوــتــسملا: ةيساسألا ةفيظولا –
يئاهنلا فدهلا سفن قيقحت يف مهاست يتلا ةلودلا فئاظوو
ةددحـملا ةيساسألا ةعفنملاو تاجايتحالا ةيبلت ىلإ فدهتو

.ينعملا عاطقلا يف

ةطشنأ نـمضـتـي يذــلا ىوــتـسملا : ةــيوــناـثـلا ةفـيـظوــلا –
.طيسولا فدهلا سفن قيقحت يف مهاست يتلا ةلودلافئاظوو

ىربـكـلا فـئاظوــلا بــســح فينـصـتلا لــكــشتي:2١ ةّداملا
فادهألا زاجنإب لفكتت يتلا تاعاطقلا نييعت قيرط نعةلودلل

: يتأي اميف ةيسيئرلا تاعاطقلا لثمتتو .فئاظولا بسح

،ةيمومعلا تارادإلل ةماعلا حلاصملا•

،عافدلا•
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،يمومعلا نمألاو ماظنلا•

،ةيداصتقالا نوؤشلا•

،ةئيبلا ةيامح•

،يعامجلا زيهجتلاو نكسلا•

،ةحصلا•

 ،ةدابعلاو ةفاقثلاو هيفرتلا•

،ميلعتلا•

.ةيعامتجالا ةيامحلا•

فينصتلل ةيوناثلاو ةيساسألا فئاظولا ددحت:3١ ةّداملا
نم رارق بجومب اهزيمرتو ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا

عبارـلا باـــبلا

ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا

ءابعأل ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا حمسي:٤١ ةّداملا
تارازولا بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوتب ةلودلا ةينازيم
ةـــيـــلوؤسم زـــكرـــم بسح وأ/و ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملا وأ/و
لكيهلل اقفو تادامتعالا ىقلتت يتلا يتاينازيملا رييستلا
.ةينعملا ةيرادإلا ةئيهلل يلحـملا ميظنتلا وأ/و يميظنتلا

ءابعأل ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا مظني :5١ ةّداملا
.طاشنلاو يميظنتلا لكيهلل اعبت ىوتسملا قفو ةلودلا ةينازيم

.ةيرادإلا ةئيهلا عون لوألا ىوتسملا ددحي

فــنـص ،ةــيرادإ ةــئـيه عوــن لــكـل ،يناــثــلا ىوتــسـملا ددـــحي
.تادامتعالا ىقلتت يتلا ةيرادإلا ةدحولا

يقلتُملا وأ ديفتسملا وأ ةحلصملا ثلاثلا ىوتسملا ددحي
.تادامتعالل

.ةقفنلل يفارغجلا رثألا وأ عقوملا عبارلا ىوتسملا ددحي

ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا زيمرت ددحي :٦١ ةّداملا
فـلــكـملا رــيزوــلا نــم رارــق بــجوــمب ةــلودــلا ةـيـنازـيــم ءاـــبـــعأل
.ةـيـنازيـملاـب

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني:7١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1  يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم553–02 مقر يذيفنت موسرم
لدـــــعــي،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
خّرؤــملا432–51 مقر يذــيفنتلا موــسرملا مـــمــتيو

ةـــــنس تشغ92 قـــفاوــــملا6341 ماـع ةدـــعقلا يذ41يف
ةطشنألا ةـسرامم تاـــيفيكو طورـــــش ددحي يذلا5102
لـــجسلا يفليجستللةعضاخلاةمظنملانهملاو
.يراجتلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قـلـعــتملاو٤٠٠2 ةــــــــنس تشغ٤1 قــــفاوملا52٤1 ماــــع

ناتداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم
،هنم52و42

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قـفاوـملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنــس وـيـنوــي32 قــفاوـملا1٤٤1 ماـــع ةدــعـقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا432–51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا5102 ةنس تشغ92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ41
ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

: يتأي ام مسري

ميمتتو ليدعت ىلإ موـــسرـملا اذـــه فدــهي: ىلوألا ةّداملا
41 يف خرؤملا432–51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماـــكحأ ضـعـب
روكذملاو5102 ةنس تشغ92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ
.هالعأ

يذيفنتلا موسرمـلا نم ىلوألا ةدامـلا ماكحأ لدعت:2 ةّداملا
92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ41 يف خرؤملا432–51مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو5102 ةنس تشغ

مقر نوناقلا نم42 ةدامـلا ماكحأل  اقيبطت : ىلوألا ةّداملا”
٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،4002 ةنس تشغ
ةــــطشنألا ةسرامم تاــــيــــفــــيـــــكو طورش دـــــيدحت ىلإ موسرملا

.”يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةمظنملا نهملاو
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يذــيـفنـتلا موــسرمـــلا نـم4 ةدامـلا ماــكــحأ لدــعـت:3 ةّداملا
92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ41 يف خرؤملا432–51 مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو5102 ةنس تشغ

8٠–٤٠ مقر نوناقلا نم52 ةدامـلا ماكحأل اقبط:4 ةّداملا”
تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا

بلاط مزلي ال ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،4002 ةنس
ةمظنم ةنهم وأ طاشن ةسراممل يراجتلا لجسلا يف ليجستلا

فلــمب نيــبوــلطـملا داــمــتـعالا وأ ةـصــخرـلا نــم ةـخـســن قاـفرإــب
.يراجتلا لجسلا يف ليجستلا

ىقبت ةمظنملا ةنهملا وأ طاشنلل ةيلعفلا ةسرامملا نأ ريغ
امـهـمـلـسـت نيذــلـلا ةصـخرلا وأ داــمـتعالا ىلـع لوـصــحلاـب ةـــطـبـترـم
.”ةلهؤملا ةئيهلا وأ ةرادإلا

432–51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ ممتت:4 ةّداملا
ةنس تشغ92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ41 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت رركم4 ةدامب،هالعأ روكذملاو5102

ةيعيرشت ماكحأب ةرطؤملا نهملا وأ ةطشنألا : رركم4 ةّداملا”
نــم نيمّـلــسملا ةـصــخرلا وأ داــمـتــعالا نأ ىلع ةــحارــص صـنــت
لبق امهيلع لوصحلا متي نأ بجي ،ةلهؤملا ةئيهلا وأ ةرادإلا
لــيــجستــلا بلاــط نوــكــيو ،يراــجــتــلا لــجسلا يف لـــيـــجستـــلا

ةصخرلا وأ دامتعالا نم ةخسن قافرإب ،ةلاحلا هذه يف امزلم
.”يراجتلا لجسلا يف ليجستلا فلمب نيبولطملا

يذـيـفـنـتلا موــسرمـلا نم6 ةداــمــلا ماـــكــحأ لدـــعــت:5 ةّداملا
92 قــفاوملا6341 ماــع ةدـــعـقـلا يذ41 يــف خرؤـملا432–51 مــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روــكذمـلاو5102 ةـنـس تـشــغ

ةنهملا وأ طاشنلل مظنملا صنلا نمضتي نأ بجي:6 ةّداملا”
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع حمست يتلا رصانعلا لك

دارــملا ةــنـهملا وأ طاــشـنــلا عوــضوــمو ةــعــيـبط فيرــعـت –
تاطاشنلا ةنّودم ىلإ اصوصخ عوجرلاب ،ةــقدــب ،امهميظنت
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا

وأ طاشنلا ةسراممل ةبولطملا ةصاخلا طورشلا ديدحت –
،ةمظنملا ةنهملا

ةسرامم يف نيبغارلا ىدل ةبولطملا ةينهملا تاردقلا ديدحت –
،ةمظنملا نهملا وأ ةطشنألا

تازيهجتلاو ةينهملا تالحملاب ةطبترملا طورشلا ديدحت –
،ةيرورضلا ةينقتلا لئاسولاو لمعتست يتلا ةينقتلا

ةسرامم بلط ةساردل ةلهؤملا ةئيهلا وأ ةرادإلا نييعت –
،دامتعالا وأ ةصخرلا ميلست اذكو ةمظنملا ةنهملا وأ طاشنلا

بلاطلا فرط نم مدقملا فلملل ةنّوكملا قئاثولا ديدحت –
،دامتعالا وأ ةصخرلا نم عون لكل ةبسنلاب

ةسرامم ىلع ةباقرلا ءارجإ تايفيك ددحي ماظن عضو –
اـــهـــعوضوـــم حـــيضوـــتـــب كلذو ةـــمـــظـــنملا ةــــنــــهملا وأ طاشنــــلا

،لاجملا اذه يف نيلهؤملا ناوعألا اذكو اهتسرامم تايفيكو

،دامتعالا وأ ةصخرلا ميلستل لجأ ديدحت –

موـــقــت يـتـلا تاــمازــتلالا هــيــف ددــحت طورــش رـتــفد عــضو –
نم ديفتسملا يونعملا وأ يعيبطلا صخشلا ةيلوؤسم اهيلع
،تافلاخملا ةلاح يف ةيرادإلا تابوقعلاو دامتعالا وأ ةصخرلا

،دامتعالا وأ ةصخرلا جذومن ديدحت –

: اهيلع بترتي يتلا تافلاخملا تالاح ديدحت –

ىلإ يدؤي يذلا دامتعالا وأ ةصخرلل تقؤملا بحسلا *
،هتدم ديدحت عم ةسرامملاقيلعت

بترتي يذلا دامتعالا وأ ةصخرلل يئاهنلا بحسلا *
.يراجتلا لجسلا نم بطشلا هيلع

نايرس ةيادب لوخد دنع نيسرامملا راجتلل ةلهم ديدحت –
،هماكحأل لاثتمالل ةنهملا وأ طاشنلا مظني يذلا موسرملا

داـــمـتـعالا وأ ةـصــخرــلا ىلـع لوـصــحلا مدـــع نأ حـيـضوتلا –
لجسلا نم بطشلل ابلط ينعملا ميدقت ايمازلإ هيلع بترتي
.”ضفرلا غيلبت خيرات نم اموي )51( رشع ةسمخ لالخ يراجتلا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا2٤٤1 ماـــع يـــناـثـــلا عــيــبر٤1  يــف رــئازــجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون٠3

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٦53–02 مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ءاشنإ
.اهريسو اهميظنتو اهماهم ددحيو ةئشانلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،لوألا رــيزوـلا ىدــل بدــتـنملا رــيزوــلا رــيرـقــت ىلــع ءاــنــب–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فلكملا

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

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا95–57 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــناــقـلا نمـضـتملاو5791 ةنس رـبـمـتـبس62 قــفاوــملا5931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا
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ماع لاوش8 يف خرؤملا71–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاولدعملا

ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا1٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو8891 ةنس رياني21 قفاوملا8٠٤1 ماع
داوملا اميس ال ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا

،هنم7٤ ىلإ٤٤

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــبـساـحـــملاـب قـلــعـتـملاو٠991 ةـنـس تـشــغ51 قـــفاوملا11٤1
،ممتملاولدعملا ،ةيمومعلا

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2–59 مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةبساحـملا سلجمب قلعتملاو5991 ةنس ويلوي71 قفاوملا
،ممتملاولدعملا

ةدعقلا يذ51 يف خرؤملا11–7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون52 قفاوملا82٤1 ماع
،يلاملا يبساحـملا

63٤1 ماع لاوش7 يف خرؤملا1٠–51 مقر رمألا ىضتقمبو–
ةـيـلاملا نوـناــق نــمضتملاو51٠2 ةـنس وــيــلوــي32 قـــفاوملا
 ،هنم96 ةداملا اميس ال ،51٠2 ةنسل يليمكتلا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

8 يف خرؤملا93–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2  ةــنس رــيارـــبـــف2 قـــفاوملا1٤٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

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

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

22 يف خرؤملا23–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو11٠2 ةــنس رــياــنــي72 قــــفاوملا23٤1 ماــــع رــــفص

،تاباسحلا يظفاحم نييعتب

يف خرؤملا٤52–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم72
عورشم ”و ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع حنمل ةينطو ةنجل ءاشنإ

اــهـتـلـيـكــشـتواــهـماــهــم ددــحــيو ،”لاــمــعأ ةـنــضاـــح”و ”رـــكـــتـبم
 ،اــــهرــيـسو

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةـــماع ماـــكحأ

يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم أشنت:ىلوألاةّداملا
مـــعد لـــكاـــيـــه رـــيـــيستو ةــــيــــقرــــت ةسسؤم“ ىــــــّـمست يراجتو
ايرجلأ(ةرصتخملا ةيمستلا لمحت ”ةئشانلا تاسسؤملا

.”ةسسؤملا “ صنلا بلص يف ىعدتو)روتناف

ةقبطملا دعاوقلل ةلودلا عم اهتاقالع يف ةسسؤملا عضخت
.ريغلا عم اهتاقالع يف ارجات دعتو،ةرادإلا ىلع

فلكملا ريزولا ةياصو تحت ةـسسؤـملا عـضوــت :2ةّداملا
ةـــيوـنــعـملا ةيـصـخشـلاـب عــتمــتــتو ،ةــئــشاــنــلا تاــســسؤـــملاب
.يلاملا لالقتسالاو

.رئازجلا ةنيدم يف ةسسؤملا رقم نوكي:3ةّداملا

يناثلا لصفلا

 ماــــــهـمـلا

ذــــيـفـنـتل ةـيـموـمــعــلا تاــطـلـســلا ةادأ ةــســسؤــملا :٤ةّداملا
تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرتل ةينطولا ةسايسلا
رـيوـطـتوتاــعّرــسـملاو تاـنــضاـحلا اــهـنم اــمــيسال ،ةـئـشاــنــلا
.راكتبالا

: ةيتآلا ماهملا ،ةفصلا هذهب ىلوتتو

لاـجـم يف ةـيـنـطوـلا ةـيـجـيـتارــتسالا ذــيــفــنــت يف ةــكراشملا –
لـــك بــســح ،ةئشانلا تاـسسؤملا مــعد لــكاـيـه ريـيـسـتو ةـيــقرـت
،طاشنلاجم

تاردقلا زيزعتل ةديدج معد لكايه ءاشنإ يف ةكراشملا–
ءاشنإ زــيــفحت دصق ،راــكــتــبالا ةــقــفارــم لاــجــم يف ةــيـــنـــطوـــلا

ةـــيداصتـــقالا ةـــيـــمـــنـــتـــلا يف ةـــمـــهاسملاو ةـــئشاــــن تاسسؤم
،ةيعامتجالاو

تاوـنـسـلا ةددـــعتـملاوةــيونــســلا جــمارـبــلا ذـــيفـنـتودادــــعإ –
نواعتلاب ةئشانلا تاسسؤملا تاعرسموتانضاح ريوطتل
،اهمييقتواهتعباتم نامضو،نيينعملا نيلخدتملا فلتخم عم

ةـعـباـتـم نـمضت يتـلا عــيرستــلا جهاــنــم ذــيــفــنــتو دادــعإ –
عـيراـشـملاو”ةـئـشاــن ةـسسؤـم“ ةمالــعل ةــلـماحلا تاسسؤملا
رــيدــقــت اذــكو ”رــكــتــبــم عورشم“ ةــمالــعــل ةــلــماحلا ةرـــكـــتـــبملا
،كلذ ىلع ةقداصملاو ،امهتاجايتحا

ريوطتو ةيقرت ىلإ يمرت ةردابم لك معدو عيجشت–
،طاشنلا تاعاطق فلتخم عم رواشتلاب معدلا لكايهو راكتبالا

رــشنلا ناـمـضو ةيجوــلوــنكتلا ةظقيلا يــف ةمهاسملا–
ةلصلا تاذ ةمولعم لكل طئاسولا فلتخم ىلع عيزوتلاو
،ةيتالواقملاو يجولونكتلا راكتبالاب
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اــهـيـلـع لصــحتت يتلاو اــهــل ةـصـصـخـملا كالـــمألا رييــسـت–
،اهلالغتسال

يتلا تامدخلاب ةصاخلا ةعاجنلا دوقع ةعباتمو دادعإ–
رهسلاو ،اهتيلوؤسم تحت ةعوضوملا معدلا لكايه اهمدقت
.اهنيب اميف قيسنتلاو مغانتلا نامضو اهمارتحا ىلع

قيقحتو اهماهمب مايقلا لجأ نم ةسسؤملا لــهؤت :5ةّداملا
: يتأي امب مايقلل ،اهفادهأ

وأ/و ةـيـنطوـلا تاــئـيـهلا عـم قاـفــتا وأ ةـقــفص لــك مارــبإ–
،اهطاشن لاجمب قلعتي اميف ةيبنجألا

ةلوقنمو ةيراقعو ةيراجتو ةيعانص ةيلمع لك زاجنإ–
،اهريوطت زيزعت اهنأش نمو اهطاشنب ةلص تاذ

لامسأر يف ةمهاسملاب ةلص تاذ ةيلام ةيلمع لك زاجنإ–
،ةئشانلا تاسسؤملل ةصصخملا رامثتسالا قيدانص

تاجايتحا لجأ نم ةينطو ةئيه وأ ةءافك لكب ةناعتسالا–
،ةئشانلا تاسسؤملا ةعباتمو ريطأتو ةربخلا

.اهطاشن ديفي اميف هعاونأ لكب ضارتقالاب مايقلا–

ةلـكوملا ةـيــموــمــعــلا ةــمدـخلا تاــعــبــتــب ماــيـقــلا مـتـي:٦ةّداملا
قحلملا ءاـــبــعألا رــتـــفد ماــكـــحأل اــقــبـــط ةلوّدلا لبـق نم ةسسؤـملل
.موسرملا اذــهــب

ثلاثلا لصفلا

رـــيسلاو مــيظنتلا

ماع ريدم اهريديو ةرادإ سلجم ةسسؤملا ّريسي:7ةّداملا
.ينقتو يملع سلجمب دوزتو

لوألا مسقلا

ةرادإلا سلجم

تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ةرادإلا سلجم سأري :٨ةّداملا
.هلثمم وأ ةئشانلا

: نم نوكتيو

،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،”كارطانوس“ ةكرش لثمم–

،ةئشانلا تاسسؤملل يرئازجلا قودنصلا لثمم–

.ةسسؤملل ينقتلاو يملعلا سلجملا سيئر–

ةرادإلا سلجم تاعامتجا ةسسؤملل ماعلا ريدملا رضحي
.سلجملا ةنامأ ىلوتيو ،يراشتسا توصب

نأ هنأش نم صخش يأب ةناعتسالا ةرادإلا سلجم نكمي
.هلامعأ لودج يف ةلجسملا لئاسملا يف هديفي

تارم )٤( عبرأ ةيداع ةرود يف سلجملا عمتجي :٩ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنسلا يف

كلذ ىلإ تعد املك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ نكميو
يثلث نم وأ هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةسسؤملا ةحلصم
 .ءاضعألا )2/3(

هــترود يف هــيــلــع قداصيو يلخادــلا هــماــظـــن سلـــجملا دـــعـــي
ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ىلع هضرعيو ىلوألا
يلـت يتلا اـموـي )51( رــشـع ةسـمـخلا نوـضـغ يــف هـيلع قــفاوـيل
.هيلع ةقداصملا

)3( ثالـــث ةدــمل ةرادإلا سلـجــم ءاـضــعأ نـّيــعــي:0١ةّداملا
ريزولا نم رارق بجومب ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس

ءارزولا نم حارتقا ىلع ءانب ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا
سيئر ءانثتساب ،اهيلإ نومتني يتلا تائيهلايلوؤسمو
.ةسسؤملل ينقتلاو يملعلا سلجملا

ىلع ،ريدم ةبترب ةيرازولا رئاودلا ولثمم نوكي نأ بجي
 .ةيزكرملا ةرادإلا يف ،لقألا

بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
.ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا

يف وضع لك ىلإ ةرادإلا سلجم سيئر لسري :١١ةّداملا
ةسمخ لبق ،عامتجالا لامعأ لودج حضوي ءاعدتسا سلجملا

اذه صلقي نأ نكميو .هداقعنا نم ،لقألا ىلع ،اموي )51( رشع
.ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب مايأ )8( ةينامث ىلإ لجألا

ةطيسـبـلا ةـيـبــلغألا روــضـحـب سـلجملا عمتجي:2١ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأل

دــعـب اــنوــناــق سـلـجـملا عـمـتـجـي ،باــصـنلا لــمـتـكي مـــل اذإو
اــمــهـم هــعاـمـتجال ددـحــملا لوألا خــيراـتـلا نــم ماــيأ )8( ةـيـناـمـث
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي
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ءاضعألا تاوصأل ةـطــيسبــلا ةــيــبــلــغألاــب سلــجملا لوادــتــي
توص نوــكي ،تاوــصألا ددـــع يواـســت ةــلاــح يـفو .نـيرـضاــحلا
.احجرم سيئرلا

.يصولا ريزولا ةقفاوم ىلإ سلجملا تالوادم عضخت

اـهــعقوــي رــضاـــحم يف سـلـجملا تالوادم نودـت:3١ةّداملا
.هيلع رشؤمو مقرم صاخ لجس يف ديقتو هسيئر

رشع ةسمخ لجأ يف سلجملا ءاضعأ ىلإ رضحـملا لسري
.اموي )51(

: يتأي اميف سلجملا لوادتي :٤١ةّداملا

،ةسسؤملل يلخادلا ماظنلاو ماعلا رييستلاو ميظنتلا–

نوـناـقـلاو ةـيرــشبـلا دراوــملا رييـسـتل يوـنــسـلا طـطخملا–
 ،مهروجأ عفد طورشو نيمدختسملل يساسألا

ةيقرت لاجم يف ةينطولا ةيجيتارتسالا ذيفنت ططخم–
،ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايهو راكتبالا ةيمنتو

،ةسسؤملا ةينازيم عورشم–

قيبطتب ةقلعتملا تاونسلا ةددعتمـلاو ةيونسلا جماربلا–
ةـئـشاـنـلا تاسسؤملا مــعد لــكاـيـه رـيوـطـتوراـكــتبالا ةـيـقرــت
،اهب ةصاخلا لئاصحلا اذكو

معد لكايه ريوطتوراكتبالا ةيقرتل ةيرورضلا لئاسولا–
،ةئشانلا تاسسؤملا

ريصقلا ىدملا تاذ ةسسؤملا ريوطت تاططخم عيراشم–
لـــيوـمــتـلاو تاراـمـثـتسالا ةــساـيـسو ،لــيوــطــلاو طــسوـتـملاو
،ةبسانملا

تاـقاـفـتالاو دوـقـعـلاو تاـقــفصلا مارــبإل ةــماــعــلا طورشلا–
،تايقافتالاو

معد لكايهب ةصاخلا رييستلا دوقعو ةلوانملا ةسايس–
،ةئشانلا تاسسؤملا

اهؤاـغـلإو عورــف ءاـشنإو اهنع لزانتلاو تامهاسملا ذخأ–
،ةكارشلا تاقافتاو

،اياصولاو تابهلا صيصخت وأ/و لوبق–

،هب لومعملا ميظنتلا قفو تاباسحلا ظفاحم نييعت–

صيصخت تاحارتقاو ةيلاملا لئاصحلاو رييستلا ريرقت–
،جئاتنلا

،ينقتلاو يملعلا سلجملا ءاضعأ ءاقتنا طورش –

ةليفكلاو ماعلا ريدملا هيلع اهضرعي يتلا لئاسملا لك–
.اهماهم زاجنإ ىلع عيجشتلاو ةسسؤملا لمع نيسحتب

يناثلا مسقلا

 ماــــعلا رـــيدملا

ميظنتلل اـقـفو ةـسسؤـمـلل ماـعــلا رــيدــملا نــّيعي :5١ةّداملا
تاسسؤملاب فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،هب لومعملا
.ةئشانلا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

تالوادم ذيفنتب ةسسؤملل ماـعلا رــيدـملا موــقـي:٦١ةّداملا
.ةسسؤملا ريس نسح نامضو ةرادإلا سلجم

: ماعلا ريدملا ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

،ةرادإلا سلجم ىلع هحرتقيو ةسسؤملل ماعلا ميظنتلا دعي –

جماربو ةيمنتلا تاططخمو ةسسؤملا طاشن جمارب دعي –
،ةرادإلا سلجم ىلع اهضرعيو رامثتسالا

مامأ اهلثميو ،دوقعلا يضميو ةسسؤملا مساب فّرصتي –
،ةيندملا ةايحلا لامعأ يفو ةلادعلا

سراميو ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا مارتحا ىلع رهسي –
،ةسسؤملا يمدختسم ىلع ةيملسلا ةطلسلا

،مهماهم يهنيو مهنيعيو ،ةسسؤملا يمدختسم فظوي –

،اهذفنيو ةسسؤملل ةيريدقتلا ةينازيملا دعي –

جماـنرـبـب ةــلصلا تاذ تاــقاــفــتالاو تاــقــفصلا لــك مرــبــي–
.تاطاشنلا

: ماعلا ريدملا دعيو

،ةيلاملا لئاصحلا –

،طاشنلل ةيونسلا ريراقتلا –

.جئاتنلا صيصخت تاحارتقا –

ةسسؤملل ماعلا ميـظـنـتـلا ماــعــلا رــيدــملا حرتقي:7١ةّداملا
امهضرعيو ةرادإلا سلجم امهيلع قداصيو يلخادلا اهماظنو
.امهيلع ةقفاوملل يصولا ريزولا ىلع

ثلاثلا مسقلا

ينقتلاو يملعلا سلجملا

ماعلا ريدملا ينقتلاو يملـعـلا سـلجـملا دــعاـســي:٨١ ةّداملا
ةحرتقملا ةسسؤملا تاطاشن جمارب يف ينقتلا هيأر يدبيو
ريوطت جماربو لاغشألا قيسنت يف مهاسيو ماعلا اهريدم نم
.ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايهو راكتبالا

)8( ةينامث نم ينقتلاو يملعلا سلجملا نّوكتي :٩١ةّداملا
هئاضعأ نيب نم ىلوألا هترود لالخ هسيئر بختنيو .ءاضعأ

.ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )3( ثالث ةدمل
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عبارلا مسقلا

ةــيلام ماــكحأ

صصخت لوصأوةصاخ كالمأب ةسسؤملا دوزت :22ةّداملا
.اهل

ددــحـي يلوأ صيصخت نم ةـسسؤـملا دـيـفـتـسـت :32ةّداملا
ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب هغلبم
.ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولاو

: يتأي ام ىلع ةسسؤملا ةينازيم لمتشت :٤2ةّداملا

:تاداريإلا باب يف–١

،يلوألا صيصختلا –

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ناونعب ةلودلا تامهاسم –

،اهطاشنب ةلصتملا تادئاعلا –

،هب لومعملا ميظنتلل اقفو اهيلع دقاعتملا ضورقلا –

.اياصولاو تابهلا–

: تاقفنلا باب يف –2

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.اهطاشنب ةلصلا تاذ ىرخألا تاقفنلا لك–

ةـيرــيدـقـتلا فوــشــكـلا ةـسسؤـمــلل ماــعــلا رــيدــملا دــعي :52ةّداملا
ةلوادم دعب ضرعت يتلا ةسسؤملا تاقفنو تاداريإل ةيونسلا

تاـسـسؤـملاب فـلــكملا رـيزوــلا ىلـع اـهــنأــشـب ةرادإلا سـلــجم
.اهيلع قفاويل ةئشانلا

سماخلا مسقلا

ةــــبقارملا

صوصنملا ةباقرلا لاكشأل ةسسؤملا عضخت:٦2ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

تاباسحلا ةبقارم تاـباـسـحلا ظــفاـحـم ىلوــتـي :72ةّداملا
.اهيلع ةقداصملاو

تاــباسح نــع اــيوــنس ارــيرـــقـــت تاـــباسحلا ظـــفاـــحـــم دـــعـــي
يــصوـــلا رـــيزوــلا ىلإو ةرادإلا سلـجـم ىلإ لــسرــيةـسـسؤـملا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو

ةيلاملا لئاصحلا ةسسؤملل ماعلا ريدملا لسري:٨2ةّداملا
ظـــفاـحــم رــيرــقــتب ةــقــفرــم تاــطاــشـنـلل يوــنـسـلا رـيرــقــتـلاو
.يصولا ريزولا ىلإ ،تاباسحلا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني :٩2ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا2٤٤1 ماــع يــناـثــلا عـيــبر٤1  يــف رــئازـــجلاــب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون٠3

دارج زيزعلا دبع

ينقتلاو يملعلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا نوكتت
فرتعم تاءافك نم ةسسؤملل ماعلا رـيدملا اهحرتقي يتلا

 : نم نوكتيو ،ةيتالواقملاو راكتبالا لاجم يف اهب

،نيثحاب )3( ةثالث –

تاــيــجوــلوـنـكـتلا لاـجـم يــف )2( نـيريـبــخ وأ نيـسدنــهـم–
،ةدــيدــجلا

مالعإلا تايجوـلوـنـكت لاـجـم يف )1( ةدــحاو ةينطو ةءاـفــك –
،لاصتالاو

،ةئشان تاسسؤم يئشنم نيب نم )1( دحاو لثمم–

.ةئشانلا تاسسؤملل يئيبلا ماظنلا نع )1( دحاو لثمم –

تاسسؤملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ءاضعألا نيعي
.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق ،)2( نيتنس ةدمل ةئشانلا

ةيصخش لكب ةناعتسالا ينقتلاو يملعلا سلجملا نكمي
اهتالهؤمل ارظن هلاغشأ يف ةلاعفلا ةمهاسملا اهنكمي ةيملع

.يجولونكتلا راكتبالا وأ ةيتالواقملا لاجم يف

.ينقتلاو يملعلا سلجملا ةنامأب ةسسؤملا حلاصم لفكتت

:يتأي امب ينقتلاو يملعلا سلجملا فلكي:02ةّداملا

تاسسؤملا ةـعـباـتـمو نـيوـكـتو ةـقـفارــم جمارــب حارــتــقا –
،معدلا لكايه لخاد ةئشانلا

لخاد ةئشانلا تاسسؤملا لوبقل ةينقتلا ريياعملا طبض –
،ةسسؤملل ةعباتلا معدلا لكايه

ةقفارملا ديق ةئشانلا تاسسؤملا ةعباتمو مييقت نامض –
ةلماحلا ةركتبملا عيراشملاو ”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع ةلماحلا
،”ركتبم عورشم“ ةمالعل

اهنع ربعملا تاجايتحالا ةمئاق ىلع ةقداصملاو مييقتلا–
”ةئشان ةسسؤم“ ةمالع ةلماحلا ةئشانلا تاسسؤملا فرط نم
،”ركتبم عورشم“ ةمالع ةلماحلا ةركتبملا عيراشملا باحصأو
،هعيسوت دنع وأ يلوألا رامثتسالا قيقحت يف لخدت يتلا

،تاعّرسملاو تانضاحلا تامدخ نومضم يف يأرلا ءادبإ –

ةينقتلاو ةيملعلا تايصخشلا تانايب ةدعاق نييحتو دادعإ –
،هتاطاشن يف ةمهاسملل ةلهؤملا

هيلع اهضرعي يتلا ةينقتلاو ةيملعلا لئاسملا لكب لفكتلا–
.ماعلا ريدملا

لك ةدحاو ةرم ينقتلاو يملعلا سلجملا عمتجي:١2ةّداملا
.هسيئر نم ةردابمب ،لقألا ىلع ،)2( نيرهش

لالخ ةرادإلا سلجم ىلع هضرعيو يلخادلا هماظن دعيو
.هيلع ةقفاوملل ىلوألا هترود

ريغ ةرود يف عمتجي نأ ينقتلاو يملعلا سلجملا نكمي
ءاعدتسا ىلع ءانب ،كلذ ىلإ ةسسؤملا ةجاح تعد املك ةيداع
.ةسسؤملل ماعلا ريدملا نم وأ هسيئر نم
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قحلملا

ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب قلعتي طورش رتفد

رييستوةيقرت ةسسؤم اهنمضت يتلا

ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه

تاعبت ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي: ىلوألاةّداملا
ةــيــقرــت ةسسؤم قــتاــع ىلع ةــعوضوملا ةــيـــموـــمـــعـــلا ةـــمدخلا

بلص يف ىعدت يتلا ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه رييستو
 .اهذيفنت تايفيكو طورش اذكو “ ةسسؤملا “ صنلا

ةلودلا اهعضت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ددحت :2ةّداملا
يف ةينطولا تاقاطلا ميعدت راطإ يف ةسسؤملا قتاع ىلع
:يتآلاك ،ةئشانلا تاسسؤملا معد لكايه لاجم

فلتخم يف ةئشانلا تاسسؤملا معدل ةديدج لكايه ةماقإ –
،اهرييست نامضو،طاشنلا تالاجم

،ةئشانلا تاسسؤملا معدل ةديدجلا لكايهلا ةقفارمو ريطأت –

ةئشانلا تاسسؤملا معدو قالطإل ةصاخ جمارب عضو –
،ةلودلل ةيولوألا تاذ تاهيجوتلا اهيلمت يتلا

،ةدوجوملا معدلا لكايه ىوتسم عفر تايلمع ةقفارم –

يـتـسـيجوــلــلاو يداــملاو يـنــقــتلا رـيـضـحـتـلاو ناضـتحالا –
.ةئشانلا تاسسؤملاو راكتبالا ةيقرتل ىربكلا تارهاظتلل

لكل ةيلام ةمهاسم ةلودلا نم ةسسؤملا ىقلتت:3ةّداملا
ىلع تعضو يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت لباقم ةيلام ةنس
.اذه طورشلا رتفد بجومب اهقتاع

لك يف ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةيلاملا ةمهاسملا ددحت
رــيزوــلاو ةــيـــلاملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا عـــم كارـــتشالاـــب ةـــنس

 .ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا

ريزولا ىلإ ةيلام ةنس لك يف ةسسؤملا لسرت :٤ةّداملا
ةيرورضلا غلابملل امييقت ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا
نع ةمجانلا ءابعألا ةيطغتل صصخت نأ اهنأش نم يتلا

رـتـفد بجومب اـهـيـلـع ةضورـفملا ةــيــموــمــعــلا ةــمدخلا تاــعــبــت
.اذه طورشلا

ةلودلا نم ةقحتسملا ةيلاملا ةمهاسملا عفدت :5ةّداملا
ةسسؤملا اـهـنـمـضـت يـتلا ةـيــموـمـعـلا ةــمدــخلا تاــعــبت لــباــقــم

صوصنملا تاءارجإلاو ماكحألل اقبط ،ةريخألا هذهل ايونس
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

3 ةداملا يف ةروكذملا ةمهاسملا نوكت نأ بجي:٦ةّداملا
.ةلصفنم ةبساحم عوضوم ،هالعأ

،ةيلام ةنس لك ةياهن دنع ،ةسسؤملا ىلع نــّيعتي:7ةّداملا
ريزولاو ةئشانلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا ىلإ لسرت نأ
ةـمدخلا تاـعـبـت ذـيـفـنـت ةـلاـح نـع ارـيرـقــت ،ةــيــلاملاــب فــلــكملا
.ةمرصنملا ةنسلل ةيمومعلا

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم753–02 مقر يذيفنت موسرم
ددـــحي،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع

.ةئيبلا ريزو تايحالص
–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةئيبلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

6 يف خرؤملا٤63–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا71٠2 ةنس ربمسيد52 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ةسايسلا راطإ يف ،ةئيبلا ريزو حرتقيو دعي : ىلوألا ةّداملا
ةينطولا ةسايسلا رصانع ،اهلمع جمانربو ةموكحلل ةماعلا

.ةئيبلا نيدايم يف

نيناوقلل اـقـفو اـهـتـبـقارـمو اـهـتـعـباـتـمو اـهذـيـفـنـت ىلوـتـيو
هتاطاشن جئاتنب اريرقت مّدقيو ،اهب لومعملا تاميظنتلاو
لاكشألا بسح ءارزولا سلجمو ةموكحلاو لوألا ريزولا ىلإ

.ةررقملا لاجآلاو تايفيكلاو

عم لاصتالاب ،هتايحالص ةئيبلا ريزو سرامي:2ةّداملا
،اهنم لك تاصاصتخا دودح يفو ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا

.ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ناديم يف

: يتأي امب فلكي ،ةفصلا هذهبو

يف ةينطولا تايجيتارتسالاو تاسايسلا ذيفنت نامض –
ةــيرشبــلاو ةــيــنوــناــقــلا لــئاسوــلا دــيدحتو ،ةــئيـــبـــلا نـــيداـــيـــم
،ةيرورضلا ةيداملاو ةيلاملاو ةيلكيهلاو

يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإب ةردابملا –
،اهقيبطت ىلع رهسلاو هصاصتخا ناديم مكحت

نــيداـــيـــم يف ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةـــطـــلسلا تاـــيـــحالص ةسرامم –
 ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،هصاصتخا

ةينـقـتلا تاـمـيلــعـتـلاو تامـيـظـنتلا قـيـبـطـت ىلـع رـــهــسلا –
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب ةلصتملا

يرــيودـتـلا داـصـتـقالاو رــضخألا داـصـتـقالا زورــب ةـيــقرــت –
.امهريوطتو
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رـــيزو فـلــكي ،ةئيـبـلا نادـيـم يف هــماـهم ناـمــضـل:3ةّداملا
: يتأي امب ةئيبلا

كلت اميسال ،لمعلا تاططخمو تايجيتارتسالا رّوصتي –
ةيخانملا تاريغتلا اهنمو ،ةئيبلل ةلماشلا لئاسملاب ةقلعتملا

لاصتإلاب ،اهذفنيو ،نوزوألا ةقبطو يجولويبلا عونتلا ةيامحو
،ةينعملا تاعاطقلا عم

رهسيو ،ةئيبلاب ةقلعتملا ةطشنألل طيطختلا تاودأ دعي –
،ةمادتسملا ةيمنتلا نمضت يتلا تاودألا حرتقيو اهقيبطت ىلع

تاــعاــطـــقـــلا عـــم قـــيسنـــتـــلاـــب ،حرـــتـــقـــيو روصتـــيو رداـــبـــي –
لك نم ةياقولاو ةيامحلاب ةصاخلا ريبادتلاو دعاوقلا ،ةينعملا
ةيمومعلا ةحصلاب رارضإلاو ةئيبلا روهدتو ثولتلا لاكشأ

،ةمئالملا ةيظفحتلا ريبادتلا ذختيو ،ةشيعملا راطإبو

ةيلبجلاو ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيئيبلا ةمظنألا يمحي –
،اهددجيو اهيلع ظفاحيو تاحاولا و ةيوارحصلاو ةيبهسلاو
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب

،ةئيبلا ةلاحل رمتسملا مييقتلاب موقي –

ةيخانملا تاريغتلا ةحفاكمب ةطبترملا لامعألا لكب ردابي –
 ،يرارحلا سابتحالا تاذ تازاغلا ضفخ يف ةمهاسملاو

سابتحالل ةببسملا تازاغلا درج ريراقت دادعإ ىلع رهسي –
،اهدامتعاو يرارحلا

طسولا يف اميس ال ،يئيبلا ثولتلا ةلازإ تاسارد دعي –
،يعانصلاو يرضحلا

اميس ال ،ثولتلا لاكشأ لك ةحفاكم تاططخم ذفنيو دعي –
،يضرعلا ثولتلا

نم ةياقولاب ةطبترملا ثحبلا عيراشمو تاساردلا دعي –
قيسنتلاب ،يعانصلاو يرضحلا طسولا يف رارضألاو ثولتلا

،ةينعملا تاعاطقلا عم

،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،حرتقيو روصتيو ردابي –
ةيثارولاو ةيجولويبلاو ةيعيبطلا دراوملا ةيامح ريبادتو دعاوق
ةيظفحتلا ريبادتلا ذختيو ،اهنيمثتو اهيلع ظافحلاو اهتيمنتو
،ةيرورضلا

ةيبرتلاو ةئبعتلاو ةيعوتلا لامعأ روطيو جماربلاب ردابي –
ءاكرشلاو تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةئيبلا لاجم يف مالعإلاو
،نيينعملا

رباخم اذــكو ةـبـقارملاو دــصرــلا تاكبـشو ةـمـظنألا روصتي –
،اهريس نمضيو ،ةئيبلاب ةصاخلا ةبقارملاو ليلحتلا

،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،روطيو روصتيو ردابي –
اميس ال ،يئيبلا داصتقالا ةيمنت ىلإ يمرت يتلا لامعألا لك
ةيامحب ةقلعتملا تاطاشنلا ةيقرت لالخ نم ،يرئادلا داصتقالا
،ةئيبلا

عضو ىلإ فدهت يتلا لامعألا لك روطيو روصتيو ردابي –
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ةيئيبلا ةمالعلا

ةبقارملاو شيتفتلا جمارب ةينعملا تاعاطقلا عم عضي –
،ةيئيبلا ةعاجنلا قيقدت ايالخو ةيئيبلا

وأ يـعـيـبط صخـش لــكـل صيخارتلاو تادامتعالا حنـمي –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،يونـعـم

عم لاصتالاب ،اــيجوــلوـنـكتوـيـبلا رــيوـطـت ةـيقرـتـب موـقــي –
،ةينعملا تاعاطقلا

ةيامحب ةطبترملا ةيداصتقالا تاودألا روطيو حرتقي –
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،ةئيبلا

ةحصلا ةيامح يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مهاسي –
،يشيعملا راطإلا نيسحتو ةيمومعلا

مــعدــيو ةـــئيـــبـــلا ةـــياـــمـــح تاـــيـــعـــمـــج ءاشنإ ىلع عـــجشي –
.اهلامعأ

ةقلعتملا ةيمالعإلا ةــمـظنألا ةئـيـبلا رــيزو عــضـي :٤ةّداملا
.هصاصتخا لاجم نمض ةلخادلا تاطاشنلاب

لـئاسوـلا ددـحـيو مـيـظـنـتــلا ىلوــتــيو فادــهألا طــبضي اــمــك
.كلذل ةمزاللا ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا

شيـتـفتـلاو ةـباــقرلا تاودأ ةئيــبلا رــيزو عضي :5ةّداملا
دعيو .هصاصتخا لاجم نمض ةلـخادلا تاــطاـشـنلاـب ةـقــلـعـتـملا
لـــئاــسوــلا ددـحــيو ،اـــهـمـيـظـنـتو اــهتاـيـجـيتارتـساو اــهـفادــهأ
.اهذيفنتل ةيرورضلا

يـلودــلا نواــعـتلا راـطإ يـف ،ةئيبلا ريزو ىلوـتي :٦ةّداملا
: يتأي ام ،ةينعملا تائيهلا عم رواشتلابو

يوهجلا ىوتسملا ىلع نواعتلا تاقالع ريوطتو ةيقرت –
،يلودلاو

ذفنيو ةيلودلا تاقافتالاو تايقافتالا قيبطت ىلع رهسلا –
دـيسجـتـب ةـقـلـعـتملا رـيـبادـتـلا ،ةـيرازوـلا هـترـئاد صخـي اـمــيــف
،اهيف افرط رئازجلا نوكت يتلا تامازتلالا

ةيلودلاو ةيوهجلا تامظنملا تاطاشن يف ةكراشملا –
،ةئيبلا نيدايم يف ةصتخملا
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ةددعتملاو ةيئانثلا ،ةيلودلا تاضوافملا لك يف ةكراشملا –
،هصاصتخا لاجم نمض ةلخادلا تاطاشنلاب ةطبترملا ،فارطألا

.ةينعملا ةصتخملا تاطلسلل كلذ يف هتدعاسم ميدقتو

ةيرازولا رئاودلل هتمهاسم ةئيبلا ريزو مّدقي:7ةّداملا
 : يتأي ام ةحفاكم لاجم يف لامعألا ذيفنت لجأ نم ةينعملا

،هايملا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا –

،تارشحلا قيرط نع ةلقنتملا ضارمألا –

يرضحلا طسولا يف اميس ال ،رارضألاو يئيبلا ثولتلا –
،يعانصلاو

،رحصتلاو ةيعيبطلا طاسوألا روهدت –

،ةيخانملا تاريغتلا –

.ىربكلا راطخألا –

تاعاطقلا عم لاصتالاب ةئيبلا ريزو كراشي:٨ةّداملا
نيدايم يف راكتبالاو يملعلا ثحبلا تاطاشن يف ةينعملا
.ةئيبلا

.عاطقلا مهت يتلا تالدابملاو تاودنلاو تايقتلملا مظنيو

لــكاــيـهــلا ريس نــســح ىلع ةـئـيبـلا رـيزو رــهــسـي:٩ةّداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو ةرازولل ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا
.هتطلس تحت ةعوضوملا

يتاسسؤم راطإ لك حارتقا ةئيبلا ريزو نكمي :0١ةّداملا
نيمئالم ةئيهو لكيه يأ وأ يعاطقلا قيسنتلاو رواشتلل
 .هيلإ ةلكوملا ماهملاب لضفألا لفكتلل

دراوملا رــيوــطــت ىلع ةــئيـــبـــلا رـــيزو رـــهسي:١١ةّداملا
فلكملا تاطاشنلا ريطأت تاجاح ةيبلتل ةلهؤملا ةيرشبلا

دراوملا نيمـــثـــتو فراـــعملا دـــيدجتو ىوـــتسملا نيسحتو اـــهـــب
.ةيرشبلا

٤63-71 مــقر يذــيفنتـلا موسرـملا  ماـكــحأ ىـغـلت:2١ةّداملا
ةنس ربمسيد52 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا

.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا71٠2

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني :3١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـملا2٤٤1 ماـــع يناــثــلا عـيــبر٤1  يـــف رــئازــجلاـب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون٠3

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٨53–02 مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
.ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةئيبلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881–09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0991 ةنس وينوي32 قفاوملا0141 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأ و ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

7 يف خرؤملا95–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو6991 ةنس رياني72 قفاوملا6141 ماع ناضمر
،ممتملاو لدعملا ،اهلمع ميظنتو ةئيبلل ةماعلا ةيشتفملا ماهم

يف خرؤملا563–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
7102 ةنس ربمسيد52 قفاوملا9341 ماع يناثلا عيبر6
تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،ةددجتملا

يف خرؤملا753–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنـــــس رـبـمفوــن٠3 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي  يذلا

: يتأي ام مسري

،ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لمتشت :ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ىلع ،ريزولا ةطلس تحت

هــب قحلـيو ،تاـسارد )2( ارــيدــم هدــعاــســيو ،ماعلا نيمألا–
.ةرازولل يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو ماعلا ميظنتلا بتكم

تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو،ناويدلا سيئر–
اهميظنتو ريزولا تاطاشن ريضحتب نوفلكي ،صيخلتلاو

 : لاجم يف

،ةيموكحلا تاطاشنلا يف ريزولا ةكراشم–

تاـئـيهو ســلاجم يفو نيبختنملاو ناملربلا عم تاقالعلا–
،ةينطولا قيسنتلا
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،مالعإلا ةزهجأ عم تاقالعلاو لاصتالا–

،عاطقلا تاطاشنل ةدحوملا لئاصحلا ةعباتم–

ءاكرشلاو نينطاوملاو ةيوعمجلا ةكرحلا عم تاقالعلا–
،نييداصتقالاو نييعامتجالا

،ةياصولا تحت تاسسؤملاو لكايهلا تاطاشن ةعباتم –

،عاطقلا ريوطتل ىربكلا جماربلا ةعباتم –

.ةئيبلاب ةقلعتملا ةيولوألا تاذ تافلملا ةعباتم –

بجومب اهريسو اهميظنت دّدحي يتلا،ةماعلا ةيشتفملا –
.يذيفنت موسرم

: ةيتآلا لكايهلا –

،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ةماعلا ةيريدملا –

تاـعزاـنملاو ةـيـنوـناــقــلا نوؤشلاو مــيــظــنــتــلا ةــيرــيدــم –
،قئاثولاو

،ةيتامولعملا ةمظنألاو فارشتسالاو طيطختلا ةيريدم –

،لاصتالاو نواعتلا ةيريدم –

.ةماعلا ةرادإلا ةيريدم –

،ةمادتسملا ةيـمنـتلاو ةـئـيبـلل ةماـعــلا ةــيرــيدــملا:2ةّداملا
: يتأي امب فّلكتو

تاــطــطخـمو تاــيجـيتارتسالا لــك ذــيـفـنت نـمـضـتو دــعــت –
،اهنييحتو اهمييقتو ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا ةينطولا لمعلا

،اهلبقتسمو ةئيبلا ةلاح لوح ينطولا ريرقتلا دعت –

طسولا يف رارضألاو ثولتلا عاونأ لك نم ةياقولاب موقت –
،يعانصلاو يرضحلا

،ةئيبلا ةلاح مييقتو ةبقارم نمضت  –

،اهذيفنتو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةعباتم ىلوتت –

،يرئادلا داصتقالا ريوطت و ةيقرت ىلع رهست  –

قـلـعـتـي اـمـيـف مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلا قـيـبـطــت ىلع رــهست –
،ةبقارملاو شيتفتلاو مييقتلل تارايزب موقتو ،ةئيبلا ةيامحب

يف امب ةيئيبلا مييقتلا تاسارد ليلحتو ةسارد ىلع رهست –
ةيليلحتلا تاساردلاو رطخلا تاساردو ريثأتلا تاسارد كلذ
،ةئيبلل

تامولعملل ماـظـنو تاـيـطعم كـنـب عــضوو روصتب موقت –
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب ناقلعتي ةيفارغجلا

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ يف مهاستو ردابت –
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا

لاـجـم يف ةـيـبرـتـلاو سيسحـتـلا لاـمـعأ ةـيــقرــتــب موــقــت –
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا

راـطإلا ةـيـقرـتو ةـيــموــمــعــلا ةــحصلا ةــياــمــح يف مــهاست –
،يشيعملا

عوــنــتــلاو ةـــيـــئيـــبـــلا ةـــمـــظـــنألا ىلع ظاـــفحلا يف مـــهاست –
،اهنيمثتو ءارضخلا تاحاسملا ريوطتو يجولويبلا

ةحفاكم يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مهاست –
،ةيخانملا تاريغتلا

يف ةحاتملا صرفلاو تاناكمإلا نع ثحبلا ىلع رهست –
،ةكارشلا لاجم

ةيئيبلا ةيبرتلاو سيسحتلا جمارب دادعإ ىلع رهست –
،ةيئيبلا ةنطاوملا ةيقرتل اهذيفنتو

.ةيتالواقملا ةيئيبلا ةيلوؤسملا ةيقرتب موقت –

: تايريدم )6( تس مضتو

: يتأي امب فلكتو،ةيرضحلا ةيئيبلا ةسايسلا ةيريدم )1

،ةيرضحلا ةيئيبلا ةسايسلا رصانع حرتقت –

يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مهاستو ردابت –
ةــقــلعتملا ةيميظنتلاو ةـيـعيرـشـتلا صوـصـنلا نيـيـحتو دادــعإ
ةفاضإلاب ةيعمسلا رارضألاو ءاوهلا ةيعونو تايافنلا رييستب
،ةيرضحلا ةلئاسلا تاقفدتلا ىلإ

ةيلزنملا تايافنلا رييستب  ةقلعتملا تاساردلاب ردابت –
طسولا يف ءاوهلا ةيعونو ةدماهلاو ةمخضلاو اههباش امو
،زاغويبلاو ةنسآلا هايملا ةجلاعمو يرضحلا

دادــعإ يف ،ةــيــنــعملا تاــعاــطــقـــلا عـــم لاصتالاـــب ،مـــهاست –
اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييستل ينطولا جمانربلا

،هذيفنتو همييقتو ةدماهلاو ةمخضلاو

ىلع عجشت يتلا لامعألا لك ةيقرتو رـيوــطت ىلع رـهـست –
ةمخضلاو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا ريودتو عاجرتسا

،ايداصتقا اهنيمثتو ةدماهلاو

رارضألاو ثولتلا نم ةياقولا تاينقت ةيقرت يف مهاست –
،يرضحلا طسولا يف اهتحفاكمو ةيئيبلا

نيسحت يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،مهاست –
.ةشيعملا راطإ
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 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

اههباش امو ةيلزنملا تايافنلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب فلكتو،ةدماهلاو ةمخضلاو

يف ،ةيـنـعملا تاــعاـطـقلا عم لاصتالاب ،مــهاـســتو رداــبـت –
رييستب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ
،اهنييحتو تايافنلا

دـــعاوـــقـــلا دـــيدحتو تاساردـــلا دادـــعإ يف مـــهاستو رداـــبـــت –
،اهنيمثتو اهتجلاعمو تايافنلا رييستل ةينقتلا تافصاوملاو

،تايافنلاب ةقلعتملا ثاحبألاو تاساردلا لكب ردابت –

،تايافنلاب قلعتت تايطعم ةدعاق عضو يف مهاست –

نيسحت يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،مهاست –
،ةشيعملا راطإ

جمانربلا ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مّيقتو دعت –
ةمخضلاو اههــباش اـمو ةـيلزـنملا تاــياــفـنلا رييستل ينطولا

،هذيفنت ىلع رهستو ةدماهلاو

ريودتو عاجرتسا ىلع عجشت يتلا لامعألا لكب موقت –
اهنيمثتو ةدماهلاو ةمخضلاو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا
،ايداصتقا

عمج لجأ نم صاخ -يمومع ةكارشلا ةيقرتب موقت –
نيمثت عورف ريوطت اذكو اهتجلاعمو اهزرفو اهلقنو تايافنلا
عاــجرـتـسالا تاــطاـشـن ميـمــعـتو عــضو لالــخ نـم تاــياــفـنـلا

.ريودتلاو

ةيرصبلاو ةيعمسلا رارضألل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
: يتأي اـمب فّلـكــتو،ةــفـيـظـنلا تالــقـنـتلاو ءاوــهــلا ةـيـعوــنو

عقومو لكش ديدحتب حمست يتلا تاساردلاب ردابت –
،يرضحلا طسولا يف ءاوهلا ةيعون ةبقارم تاكبش فادهأو

طسولا يف ةيوجلا تايافنلا صئاصخل ينطولا لجسلا دعت –
،يرضحلا

نـم ةـياــقوــلاــب حــمست يتــلا تاــبــيــترــتــلا عضو حرــتــقــت –
،كلذ يف مهاستو هتبراحمو يوجلا ثولتلا

دادــعإ يف ،ةــيــنــعملا تاــعاــطــقـــلا عـــم لاصتالاـــب ،مـــهاست –
حمست يتلا تابيترتلاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا

يف ةيرصبلاو ةيعمسلا اميس ال ،رارضألا لاكشأ لك ةبراحمب
،اهقيبطت ىلع رهستو يرضحلا طسولا

.اهريوطتو فيظنلا لقنلا لئاسو ةيقرت يف مهاست –

،ةيرـضحلا ةـلـئاـسـلا تاـقـفدـتلل ةـيــعرــفــلا ةـيرـيدـملا )ج
: يتأي امب فلكتو

طاسوألا يف ةيرضحلا تاقفدتلاب ةـصاـخلا رـيياــعملا ددــحت –
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب اهل ةلبقتسملا

تاـقـفدـتـلاـب ةـقـلــعــتملا ثوــلــتــلا ةــلازإ تاساردــب رداــبــت –
،اهدعتو ةلبقتسملا طاسوألا يف ةيرضحلا ةلئاسلا

ةياقولا ىلإ ةيمارلا ريبادتلا ةعباتمو ذيفنت يف مهاست –
طاسوألا يف ةيرضحلا ةلئاسلا تاقفدتلا نع مجانلا ثولتلا نم
،هنم ليلقتلاو ةيعيبطلا طاسوألا ثولتو ةلبقتسملا

نادـــيـــم يف ةـــيـــمـــيـــظـــنـــتـــلا صوصنـــلا دادـــعإ يف كراشت –
،هتحفاكمو هايملا ثولت نم ةياقولا

ةصاخلا عيراشملاو لامعألاو تاساردلا دادعإ يف مهاست –
طسوـــلا يف ثوـــلـــتـــلا نـــم ةـــياـــقوـــلاـــب ةـــطــــبــــترملا ثحــــبــــلاــــب
.ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،يرضحلا

: يتأي امب ّفلكتو ،ةيعانصلا ةيئيبلا ةسايسلا ةيريدم )2

،ةيعانصلا ةيئيبلا ةسايسلا رصانع حرتقت –

ةياقولا ىلع دعاست يتلا لامعألاو تاساردلا لكب ردابت –
،ةيعانصلا رارضألاو ثولتلا نم

ءوجللا عيجشتل نيينعملا ءاكرشلا عم تاساردلا لكب ردابت –
،ةفيظنلا تايجولونكتلا ىلإ

يعانصلا طسولا يف ثولتلا ةلازإ جماربو عيراشمب ردابت –
،اهذيفنتو

ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعــيرشتــلا صوصنــلا دادــعإ يف مــهاست –
ةياقولا مظنت يتلا ةينقتلا تافصاوملاو ىوصقلا ميقلا ددحتو
،اــهـتـحفاـكـمو يــعاـنـصلا ردـصملا تاذ رارــضألاو ثولـتـلا نم
،اهقيبطت ىلعرهستو

ةيعانصلا ةيعرفلا داوملاو تايافنلا عاجرتسا عجشت –
،اهريودتو

،ةيعانصلا راطخألا طئارخ دادعإ يف مهاست –

تاياـفـنلا لـقـنب ةـقـلـعتملا ةيـملاـعــلا جـمارـبلا يــف كراــشــت –
.ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ةلازإو دودحلا ربع ةرطخلا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

تاجتنملاو تاياـفـنلا رييـسـتل ةـيعرـفـلا ةــيرــيدــملا )أ
: يتأي امب فّلكتو،ةرطخلا ةيئايميكلا داوملاو

قيبطت ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،عباتتو ذفنت –
تايافنلا رييست مظنت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا
اهتبقارمو ةرطخلا ةصاخلا تاـياـفـنلا كـلذ يف اــمب ،ةصاخلا

،اهتلازإو
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لقن صخر بلط تافلم ،ةينعملا تاعاطقلا عم سردت –
صخرـــلا حـــنـــمو اـــهرـــيدصتو اـــهـــعـــمـــجو ةرـــطخلا تاـــياـــفـــنـــلا

،اهب ةطبترملا تادامتعالاو

ةصاخلا تايافنلاو ةصاخلا تايافنلا تايمك درج نـّيحت –
يتلا ،ريطخ عباط ىلع يوطنت يتلا كلت اميس ال ،ةرطخلا

،اهتمئاق طبضتو ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع جتنت

ينطولا ططخملا ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ذفنت –
هدادــعإ تاءارــجإو تاــيـــفـــيـــكو ةصاخلا تاـــياـــفـــنـــلا رـــيـــيستـــل
،هتعجارمو

درجلا دادعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مهاست –
،ةرطخلا ةيوايميكلا تاجتنملاو داوملل ينطولا

عمج لــجأ نـم صاـــخ -يــموـمـع ةــكارـشــلا ةـيـقرـتـب موـقــت –
.اهتجلاعمو اهلقنو تايافنلا

ةفيظنلا تايجولونكتلا ةيقرتل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
،ةــيــعاــنـصـلا ةـيــعرــفــلا تاــجـتـنملاو تاــياــفــنلا نيمثــتو
 : يتأي امب فلكتو

عاــجرـــتسا ىلع عـــجشت يتـــلا لاـــمـــعألا عـــيـــمـــجـــب موـــقـــت –
اهنيمثتو اهريودتو ةيعانصلا ةيعرفلا تاجتنملاو تايافنلا
ريوطت لجأ نم صاخ -يمومع ةكارشلا عجشتو ،ايداصتقا

،ةيعانصلا تايافنلا نيمثت عورف

لامعألا عيمجب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،موقت –
ةـفـيـظـنــلا تاــيــجوــلوــنــكــتــلا مادــخــتساو ةــيــقرــت ىلإ ةــيــمارــلا

،ةمئالملاو

لامعألا عيمجب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،موقت –
ةيئيبلا تاسرامملاو تاينقتلا نسحأ دامتعا ىلع ةعجشملا
اذـــكو ةـيــعاـنـصـلا تادـــحوـلا فرــط نـم ةيلـمـعلاو ةرــفوــتملا
،نييئيبلا سييقتلاو راكتبالا

لمع لك ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،دعتو حرتقت –
ةـيــلوألا داوــمــلــل نــمؤملاو ينالــقــعــلا لاــمــعــتسالا ىلع عــجشي
.ةيعانصلا ةيعرفلا تاجتنملاو

ةياقولاو ةفنصملا تاسسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب فلكتو،ةيعانصلا رارضألاو راطخألا نم

،يعانصلا طسولا يف يئيبلا ثولتلا ةلازإ تاسارد زجنت –

،ينطولا حسملاو ةفنصملا تاسسؤملا ةمئاق نّيحت –
،ارطخ رثكألا ةيعانصلا تاسسؤملا اهنم اميسال

ةـــلـــئاسلا تاـــبصملا صئاصخل ينـــطوــــلا لــــجسلا دــــعــــت –
،يعانصلا ردصملا تاذ ةيوجلا تاثاعبنالاو

عقاوملا ليهأت ةداعإو ثولتلا ةلازإ ططخمو درج دعت –
،ةثولملا يضارألاو

ثولتلا نم ةياقولاب ةقلعتملا لامعألاو تاساردلا دعت –
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب يعانصلا طسولا يف

يف ،ةينعملا تاعاطقلاو لكايهلا عم لاصتالاب ،مهاست –
رارضألاو رطاخملا نم ةياقولل ةيميظنتلا تابيترتلا ذيفنت
يعانص ثولت عوقو ةلاح يف تالخدتلا مظنتو ،ةيعانصلا

ةصاخلا لخدتلاو ةياقولا تاططخم ذيفنت ةــعـباـتـمو يــضرـع
،تآشنملاب

طئارخ دادعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مهاست –
،ةيعانصلا راطخألا

ةعباتم يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مهاست –
.ةفنصملا تاسسؤملا صخت يتلا ةينقتلا تافصاوملا قيبطت

يجولويبلا عونتلا ىلع ةظفاحملاو ةيامحلا ةيريدم )3
 : يتأي امب فلكتو ،اهنيمثتو ةيجولوكيإلا ةمظنألاو

روـــصــتــب ،ةـيـــنـــعملا تاــعاـــــطـــقـــلا عــم لاـــصـــــتالاــب ،موـــقــــت –
يجولويبلا عونتلا نيمثتو ةظفاحملل ةينطولاةيجيتارتسالا

،اهمييقتو اهنييحتو

ةسايسلا رصانع ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،حرتقت –
،ءارضخلا تاحاسملاب قلعتي اميف ةينطولا

ةقلعتملا رصانعلا ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،حرتقت –
،ةيجولويبلا دراوملا ىلع لوصحلاب

عوــنـتلا ىلــع ةـظـفاـحملاـب ةـقــلـعـتملا تاــساردــلاــب رداــبــت –
،اهزاجنإب موقتو هنيمثتو يجولويبلا

نــمألا لاـجـم يــف ةـيـنـطوــلا ةـساــيـسـلا عــضو يــف مهاــســت –
 ،يجولويبلا

دادــعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مـهاـسـت –
ىلـع ظاــفحلاب ةــقـلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلاصوصنلا
يـعـيـبـطـــــــــلا طــسوــلا ىلــع ةـظـفاـحملاو يــجوــلوـيـبـلا عوــــــــــنـتـلا

رهستو لــحاــسـلاو ءارـضـخلا تاــحاـسـملاو ةيــمحملا تالاجـملاو
،اهقيبطت ىلع

دعاوق دادعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مهاست –
،ةيعيبطلا ةعفنملا تاذ تاحاسملا رييست

دادــعإ يف ،ةــيــنــعملا تاــعاــطــقـــلا عـــم لاصتالاـــب ،مـــهاست –
يرحبلا طسولاو لحاسلا ةيامحب ةقلعتملا لامعألا ذيفنتو
،اهيلع ةظفاحملاو ةبطرلا قطانملاو
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ةـيـئيـبـلا ةــمــظــنألا ىلع ظاــفــحــلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا )ج
،اهنيمثتو ةيتاحاولاو ةيوارحصلاو ةيبهسلاو ةيلــبـجلا

: يتأي امب فلكتو

ةــمــظــنألل جمدملا رـــيـــيستـــلا جمارـــبو عـــيراشمب رداـــبـــت –
مهاستو ،ةيتاحاولاو ةيوارحصلاو ةيبهسلاو ةيلبجلا ةيئيبلا

،اهريوطت يف

جـمارــبو عــيراـشــم دادــعإو دــيدــحت يــف مــهاـسـتو رداــبـت –
ةيوارحصلاو ةيبهسلاو ةيلبجلا ةيئيبلا ةمظنألا ىلع ظاــفـحلا

،اهنيمثتو ةيتاحاولاو

تاـساردـلا ،ةيـنــعـملا تاــعاــطـقلا عم لاصتالاب ،حرتــقـت –
ةيلبجلا ةيئيبلا ةمظنألل ينالقعلا رييستلا تاودأو جماربلاو
،ةيتاحاولاو ةيوارحصلاو ةيبهسلاو

يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مهاستو ردابت –
ةــمــظــنألا لــيــهأت ةداــعإو ةــئيــهــتو ةـــظـــفاحملا تاسارد دادـــعإ
،ةيتاحاولا و ةيوارحصلاو ةيبهسلاو ةيلبجلا ةيئيبلا

مييـقـت يــف ،ةينـعملا تاــعاـطـقلا عم لاصتالاب ،مــهاــسـت –
طاسوألل ةيئيبلا ةمظنألا تامدخو يجولويبلا عونتلانيمثتو
.ةيتاحاولاو ةيوارحصلاو ةيبهسلاو ةيلبجلا

: يتأي امب فلكتو،ةيخانملا تاريغتلا ةيريدم  )4

صوـصـنــــلا ،ةــــيـنـعـملا تاــعاــطـقــــلا عـــــم لاصتالاـــــب ،دــعـت –
،ةيخانملا تاريغتلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو  ةيعيرـشـتلا

ةينطولا تاططخملاو تاسايسلاو تايجيتارتسالا رّوطت –
عم رواـشـتـلاب اهذــفـنتو اـهــقـسنتو ةـيـخاـنملا تاريـغــتلا لوــح
،ةينعملا تاعاطقلا

لامعأو جمارب ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،دعت –
،ةيخانملا تاريغتلا لاجم يف صيلقتلاو ةمءالملا

راسم ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،قّسنتو رضحت –
،اهيف كراشتو ةيخانملا تاريغتلا لوح تاضوافملا

ذـيـفـنـت يف ،ةـيـنـعملا تاــعاــطــقــلا عــم لاصتالاــب ،مــهاست –
خاـنـملا ريـغـت نأـشـب ةيراـطإلا ةدحتملا مــمألا ةـيــقاــفــتا ماــكــحأ

،اهتاودأو

تاريغتلا ةحفاكمل ةينطولا لامعألا ةعباتمو مييقت نمضت –
،ةيخانملا

تاعاطقلا عم قيسنتلاب نوزوألا ةقبط ةيامح يف مهاست –
،ةينعملا

ةببسملا تازاغلا درجل ينطولا ماظنلا عضو ىلع رهست –
.ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب يرارحلا سابتحالل

 : ةيـعرــف تاــيرــيدــم )3( ثالث مضتو

يعيبطلا ثارـتـلا ىلــع ظاـفـحلل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدــملا )أ
فلكتو،اهنيمثتو ءارضخلا تاحاسملاو يجولويبلاو
: يتأي امب

عـــقاوــملا لـيــهأــت ةداـــعإ جــمارــبو لاــمــعأ عـــيـمـجب رداــبــت –
مهاستو اهنيمثتو اهتنايصو ةعفنملا تاذ ةيربلا ةيعيبطلا

،كلذ يف

ةيتابنلاو ةيناويحلا ةورثلل ينطولا درجلا نـّيحتو دعت –
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب امهنطاومو

تاـبـيـترـت ،ةـيـنـعملا تاـعاـطــقــلا عــم قــيسنــتــلاــب ،عضت –
،ةيجولونكتويبلا راطخألا نم ةياقولا

ةيربلا ةيمحملا تالاجملا فينصتو ديدحت يف مهاست –
،اهتياقوو اهيلع ةظفاحملا لجأ نم

ةيرورضلا لئاسولا ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،دّدحت –
،اهذيفنت يف مهاستو تانيجلل كونب ةماقإل

ةيرورضلا تارشؤملا عضوب ةينعملا تاعاطقلا عم موقت –
،اهعباتتو ةيجولويبلا دراوملا لالغتسا ةعباتمل

،اهريوطتو ءارضخلا تاحاسملا ةيامح يف مهاست –

ةداعإو ليهأت ةداــعإ جـمارــبو لاـمـعأ عيـمـج يف مـهاــســت –
،ضارقنالاب ةددهملا تالالسلا بلج

ينطولا ريرقتلا ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،دعت –
رــئازـجلا تاــمازـتلالا ذيـفـنت راطإ يـف يـجوـلوــيبلا عونـتلا نـع
.يجولويبلا عونتلا ةيامح لاجم يف ةيلودلا

طسولاو لحاسلا ىلع ظافحلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
: يتأي امب فلكتو،ةبطرلا قطانملاو يرحبلا

ينالــقــعـــلاو جمدملا رـــيـــيستـــلاو ةـــظـــفاحملا ىلع رـــهست –
،ةبطرلا قطانملاو يرحبلا طسولاو لحاسلل

تاحاسملل جمدملا رييستلا جماربو عيراشمب ردابت –
،اهريوطت يف مهاستو ةيئطاشلاو ةيلحاسلا

نيّحتو ئشنتو لحاسلل ينطولا حسملا لجس نّيحت –
قــطانملاو يرحبلا طـسولاو لــحاـسـلل ةـيـتاــموـلـعملا ةـمـظـنألا
،ةبطرلا

نطاوملاو ةيلحاسلا تاحاسملا ديدحتل لمع لكب ردابت –
،اهتيامحو اهتساردو ةيئطاشلاو ةيرحبلا

تاــحاـسـملا لـيـهأـت ةداــعإ عـيراـشــم عــضو يــف مــهاــســت –
عــقاوـملا ددــحتو ،ةروــهدــتـملا ةــبـــطرــلا قـــطاــنـملاو ةـيـلحاـسـلا
لحاسلا ىلع ةدوجوملا ةيجولوكيإلا ةيمهألا تاذ ةيعيبطلا

،ةيمحم تالاجمك اهفينصتو

جماربو تاسارد ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،حرتقت –
ةمظنألاو لحاسلل ةلصاوتملا ةعباتملاو مييقتلاو دصرلا تاودأو
.ةبطرلا قطانملاو ةيرحبلا ةيئيبلا
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: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو
،ةيخانملا تاريغتلا عم ةمءالملل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

: يتأي امب فلكتو
جمارب روصتب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،موقت –

،ةيخانملا تاريغتلا عم ةمءالملا
ذيفنت لئاسو ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،دّدحت –

،ةمءالملا جمارب
جماربلا مييقتب ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب موقت –

،ةمءالملل ةينطولا
تاساردـلا ،ةــيــنــعملا تاــعاــطــقــلا عــم قــيسنــتــلاــب ،ّدــعــت –

لوح ةيـعاـطـقـلاو ةـيـنـطوـلا تاـيـجـيـتارـتسالاو تاـطـطـخملاو
،ةيخانملا تاريغتلا عم ةمءالملا ريبادت

لامعألا ةعباتم ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ىلوتت –
ةمءالملاب قلعتي اميف ةيخانملا تاريغتلا ةحفاكمل ةينطولا

.اهمييقتو
،ةيخانملا تاريغتلا نم صيلقتلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب

: يتأي امب فلكتو
ةينطولا تايجيتارتسالاو تاططخملاو تاساردلا ّدعت –

،ةيخانملا تاريغتلا نمصيلقتلا تاءارجإ لوح ةيعاطقلاو
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

سابتحالل ةببسملا تازاغلا درجل ينطولا ماظنلا عضت –
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب يرارحلا

جمارب روصتب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،موقت –
،اهمييقتو ةيخانملا تاريغتلا نم صيلقتلا

ذيفنت لئاسو ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،عضت –
،ةيخانملا تاريغتلا نم صيلقتلا جمارب

ةيخانملا تاريغتلا ةحفاكمل ةينطولا لامعألا مييقت ىلوتت –
،اهتعباتمو اهنم صيلقتلاب قلعتي اميف

.نوزوألا ةقبط ةيامح يف مهاست –
: يتأي امب فلكتو،ةيئيبلا تاساردلا مييقت ةيريدم )5
،يئيبلا مييقتلا لاجم يف ةيجيتارتسالا رصانع حرتقت –
يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،مهاستو ردابت –

مييقتب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ
،اهقيبطت ىلع رهستو ةيئيبلا تاساردلا

تاساردو ةئيبلا ىلع ريثأتلا تاسارد للحتو سردت –
،اهتقباطم ىلع رهستو ةيئيبلا ةيليلحتلا تاساردلاو رطخلا

،ةفنصملا تاسسؤملل لالغتسالاو صيخرتلا تارارق دعت –
،ةبقارملاو ةعباتملاو مييقتلا تاودأ عضت –
تاردقلا زيزعت يف ،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب ،كراشت –

،يئيبلا مييقتلا لاجم يف يلحملاو ينطولا نييوتسملا ىلع
ىلع رهستو ،ةفنصملا تاسسؤملا ءاشنإ يف اهيأر يدبت –

.اهلالغتسا نسح

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو ،ريثأتلا تاسارد مييقتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
: يتأي امب

،ةئيبلا ىلع ةيمنتلا عيراشم تاريثأت مّيقت –

ىلع رهستو ةئيبلا ىلع ريثأتلا تاسارد للحتو سردت –
،اهتقباطم

،ريثأتلا تاسارد ىلع ةقفاوملا تاررقم دعت –

.يئيبلا رييستلا ططخم ذيفنت ةبقارمو ةعباتم ىلع رهست –

رـــطخلا تاسارد مـــيـــيـــقـــتـــل ةــــيــــعرــــفــــلا ةــــيرــــيدملا )ب
: يتأي امب فلكتو ،ةيئيبلا ةيليلحتلا تاساردلاو

ةسسؤملا طاشنل ةرشابملا ريغو ةرشابملا راطخألا ّميقت –
،ةئيبلاو ةيمومعلا ةحصلا ىلع ةفنصملا

ةــيليـلـحتلا تاـساردــلاو رــطخلا تاسارد لــلـحتو سردــت –
.اهتقباطم ىلع رهستو ،ةيئيبلا

فلكتو ،ةكارشلاو ةيئيبلا ةيبرتلاو ةيعوتلا ةيريدم )6
: يتأي امب

سيسحـتـلـل ةـيـنـطوـلا ةـيـجـيـتارـتسالا رصاـنــع حرــتــقــت –
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيئيبلا ةيبرتلاو

عيمج ةيقرتب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،موقت –
،ةئيبلا ناديم يف ةيعوتلاو ةيبرتلا جماربو لامعأ

تاسسؤملاو ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ردابت –
اهدعتو ،ةيعوتلاو ميلعتلا جماربو لامعألا عيمجب ،ةصصختملا

،ةينابشلاو ةيوبرتلا طاسوألا يف

يف مهاستو ةكارشلا عيراشمو لامعألا عيمجب ردابت –
تائيهلاو ةيلحملا تاعامجلا هاجتا يفو عم اصوصخ اهتيقرت
تاـيــعــمجلاو ثـحـبلا تاــسـسؤــمو تاــعــماـجلاو ةـيـموـمــعلا

،ةينهملا تاعمجتلاو

دادـــعإ يــف ،ةينعملا تاــعاــطــقـلا عـم لاـصــتالاـب ،مــهاــســت –
ةيبرتلاو ةيعوتلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا
.ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيئيبلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،ةـيـئيـبـلا ةـيـبرـتــلاو ةــيــعوــتــلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا )أ
: يتأي امب فلكتو

،اهذّفنتو عاطقلل ةيئيبلا ةيبرتلاو ةيعوتلا جمارـب ،دــعـت –
،ةيئيبلا ةنطاوملا ةيقرتو ةيئيب ةفاقث ءاسرإل

ذيفنت يف ،ةينعملا تاسسؤملاو تاعاطقلا عم ،كراشت –
ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيئيبلا ةيبرتلاو ةيعوتلا لامعأ عيمج

نييعامتجالا ءاكرشلاو تايعمجلاو نينطاوملاو بّابشلا هاجت
،نييداصتقالا نيلماعتملاو



ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر3702  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٦ 22

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

: يتأي امب فلكتو،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

عم لاـصـتالاب ،ةيميـظـنـتلاو ةيعيرشتلا صوصـنلا دــعــت –
،ةينعملا تاعاطقلاو لكايهلا

عيراشم ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،زكرمتو سردت –
،اهدادعإ مت يتلا صوصنلا

تاــعاــطــقــلا نــم ةــحرــتــقملا صوصنــلا عــيراشم سردـــت –
،ىرخألا

ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةياصولا تحت لكايهلا دعاست –
.يميظنتلا لاجملا يف

،تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
: يتأي امب فلكتو

،ينوناقلا لاجملا يف لكايهلا لاغشأ قسنت –

ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةياصولا تحت لكايهلا دعاست –
،ينوناقلا عباطلا تاذ تافلملا ةسارد ناديم يف

،عاطقلا اهب ردابي يتلا ينوناقلا قيسنتلا ماهم لكب موقت –
،اهيف كراشتو

،عاطقلل ةعباتلا تاعزانملا اياضق عباتتو سردت –

ةعباتلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملا دعاست –
.تاعزانملا اياضق ةعباتم يف ةياصولل

فلكتو،فيشرألاو قئاثولل ةيعرـفـلا ةــيرــيدـملا )ج
: يتأي امب

،اهيلع ةظفاحملاو فيشرألاو قئاثولا رييستب موقت –

فيشرألا رييستب ةقلعتملا ةمظنألاو صوصنلا رشنت –
تــحت ةـيـموـمـعـلا تاــسسؤملاو ةزــكرـمــملا رـيغ حلاـصـملا ىلع
،ةياصولا

ىوتسم ىلع ةرفوتملا تامولعملاو تايطعملا عمجت –
يداصتقالاو يملعلاو ينقتلا عباطلا تاذ ،ةيقئاثولا ةدعاقلا

،اهرشنتو اهظفحتو اهجلاعتو يئاصحإلاو

موـقــتو قــئاـثوـلل ينورــتـكلإلا رييـسـتلا لامـعـتـسا روــطت –
ةقلعتملا جماربلاو تاقيبطتلا ديحوت ىلع رهستو هتيقرتب
،ةيقئاثولا تاينقتلاب

.قئاثولل ينورتكلإلا فيشرألا نمضت –

ةـمـــــظـــنألاو فارـــــشـــتسالاو طـيـطـخـــتلا ةـــيرــيدـــم:4ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،ةيتامولعملا

عاـطـق ةـنـمـقرو ةـنرصع ةـيـجـيـتارـتسا رصاـنـع حرـتـقــت –
،ةئيبلا

طيطختلاب ةقلعتملا لاغشألاو تاساردلا قسنتو دعت –
،تارامثتسالاو عيراشملل

 ،ةياصولا تحت تائيهلاو لكايهلا جمارب صخلم دعت –

،ةيئيبلا نهملا ةيقرت يف مهاست –

ةصتخملا تاــئـيهلاو ةــيرازوــلا رــئاودــلا عم لاصتالاب ،موــقـــت –
ةئيبلاب ةقلعتملا ميلعتلا تاررقمو جماربلا روصتب ،ةينعملا

،يوبرتلا طسولا يف

ةصـتـخملا تاــئـيـهلاو ةــيرازوــلا رــئاودــلا عـم لاــصـتالاـب ،موــقــت –
،ةئيبلا لاجم يف ينهملا نيوكتلا جمارب روصتب ،ةينعملا

ةيئيبلا ةنطاوملا ةيقرتل تاعمجتلا وأ تاءاقللا لك مظنت –
،ةيئيبلا تاكولسلا يّنبتو

ةنطاوملاب ةقلعتملا لامعألا ةمادتساو ريوطت ةيقرتب موقت –
ءاــكرشلاو تاــيــعــمجلاو نينــطاوملاو باــّبشلا ىدــل ةــيــئيــبـــلا
.نييداصتقالا نييعامتجالا نيلماعتملا

: يتأي امب فلكتو،ةكارشلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب

ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح ناديم يف ةكارشلا تايقافتاب ردابت –
،ةمادتسملا

تاعامجلا عم ةكارشلا لامعأ عيمج ذيفنتو ةيقرتب ،موقت –
نيلــماــعــتملاو تاــيــعــمجلاو ةــيــموــمــعــلا تاــئيــهـــلاو ةـــيـــلحملا
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح لاجم يف نييداصتقالا

،اهمييقتو اهتعباتمو ةكارشلا جمارب ذيفنت ىلع رهست –

ةئيبلا لاجم يف ةدعملا ةكارشلا جمارب فلتخم درج دعت –
،اهنّيحتو

،ةكارشلاب ةقلعتملا تاعمجتلاوأ تايقتلملا لك مظنت –

ةئيبلا لاجم يف ةطشانلا تايعمجلل ةينطو ةمئاق دعت –
.اهنّيحتو

ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ةماعلا ةيريدملا مضت امك
ةيميظنتلا صوصنلل ةعضاخ ىقبت ،ةئيبلل ةماع ةيشتفم
.هالعأ ةروكذملاو اهب ةطبترملا

تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم:3ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،قئاثولاو

،ةينعملا تاعاطقلاو لكايهلا عم لاصتالاب ،دعتو ردابت –
،عاطقلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا

ةقلعتملا صيخلتلاو قيسنتلاو دادعإلا لاغشأ لكب موقت –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا صوصنلا عيراشمب

ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيــعــيرشتــلا صوصنــلا رشن ىلع رــهست –
،اهذيفنت عباتتو ةئيبلاب ةقلعتملا

،عاطقلاب ةقلعتملا تاعزانملا اياضق عباتتو سردت –

،تاساردلا بتاكم دامتعال ةيرازولا ةنجللا ةنامأ ىلوتت –

موــقــتو قـئاــثوــلل ينورتـكـلإلا رييستلا لامـعـتسا رّوــطـت –
ةقلعتملا جماربلاو تاقيبطتلا ديحوت ىلع رهستو هتيقرتب
،ةيقئاثولا تاينقتلاب

.فيشرألاو قئاثولا ىلع ةظفاحملا ىلع رهست –
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لئاصحلا دعتو ةيمنتلا جمارب زاجنإ ةعباتم نمضت –
،ةيرودلا

ةيلاملاب ةفلكملا ةينعملا حلاصملا عم لاصتالا نمضت –
،طيطختلاو

تاطاشنب ةصاخلا تايئاصحإلا لغتستو زكرمتو عمجت –
،عاطقلا

دادــعإ يف ،ةــيــنــعملا تاــعاــطــقـــلا عـــم لاصتالاـــب ،مـــهاست –
،ةنمقرلا تاجايتحا مييقتو

،اهعضتو تامولعملا لدابتو لاصتالا تايضرأ روطت –

يلآلا مالــعإلا تاـقـيـبـطت رـشــنو رــيوـطــتو ءانـتـقا نـمـضـت –
يــف تاــموــلـعملا لداـبت رييستو عاـطــقلا تاطاـشـنب ةـصاـخلا
.ةرازوــلا

: نيتيعرف )2(  نيتيريدم مضتو

،ءاصــحإلاو فارشتسالاو طيطختلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأــي اــمب فـلـكــتو

جماربلا ذيفنتب ةقلعتملا ةيلاملاو ةيداملا لئاصحلا دعت –
،ةيومنتلا

عيراشملل تاونسلا ةددعتمو ةيونسلا تاططخملا دعت –
،اهميقتو اهعباتتو ةيرورضلا تارامثتسالاو ةجمربملا

،عاطقلاب ةقلعتملا ةيرودلا تاظحالملا رضحت –

عفدلا تادامتعاو جماربلا صخرل تاجاحلا معدتو ددحت –
،اهتعباتم نمضتو

،اهمّيقتو ةيمنتلا تاططخم ذيفنت عباتت –

،ةيومنتلا جماربلا تاحارتقا صخلم دعت –

راـــطإ يف اـــهدادـــعإ مت يتـــلا ةـــيــــلاملا لــــئاصحلا عــــباــــتــــت –
،اهذيفنت مّيقتو ةكارشلاو نواعتلا تاقافتا

جاتنإل ةيرورضلا تامولعملا عمج تاونق مظنتو ددحت –
،اهرشن لئاسو عضو ىلع رهستو ةمولعملا

يف عرشتو ،عاطقلل ةيئاصحإلا تايطعملا جلاعتو عمجت –
.اهرشن

،ةيتامولعملا ةمظنألاو ةنمقرلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
: يتأي امب فلكتو

عم نواعتلاب عاطقلا ةنمقر جمانرب مّيقتو ذفنتو عباتت –
،ىرخألا لكايهلا

،هليغشت ىلع ظفاحتو مالعإ ماظن عضتو رّوصتت –

،اهعضتو تامولعملا لدابتو لاصتالا تايضرأ روطت –

عاطقلا يف مالعإلا ةمظنأ نيب ليغشتلا ةيلباق نمضت –
لكايهلا نيمأتب قلعتي اميف تايصوتلاو ريياعملا مارتحاو
،يلآلا مالعإلا تاقيبطتو ةيدعاقلا

طئارخلا مسرل ةمدقتم تاينقت مادختساب ةطشنألا قسنت –
ةـيـفارـغجلا مالـعإلا ةـمـظـنأو ةـيـعاـنصلا راـمــقألاــب رــيوصتــلاو
،ةيفارغج تانايب ةيضرأ عضوو

تادعمو جمارب صخي اميف ةرازولا تاجايتحا ددحت –
،اهريوطتل حارتقا يأ غيصتو يلآلا مالعإلا

لبق نم ةمدختسملا جماربلاو ةزهجألا ةنايص نمضت –
،ةفلتخملا ةيزكرملا لكايهلا

يلآلا مالــعإلا تاـقـيـبـطت رــشــنو رــيوــطـتو ءاـــنـتـقا نمضت –
يــف تامولعملا لدابت رييـسـتو عاـطـقـلا تاـطاـشـنب ةـصاــخلا
.ةرازولا

: يتأي امب فلكتو ،لاصتالاو نواعتلا ةيريدم:5ةّداملا

تاقالعلا ةعباتم يف ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،مهاست –
،فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا

يف يلودلا نواعتلا تاطاشن يف عاطقلا ةكراشم قسنت –
،ةئيبلا لاجم

،ةيلودلا تايقتلملا يف عاطقلا ةكراشم رضحت –

رامثتسالاب قلعتي امـــيف يلودلا نواعتلا ريوطت يف مهاست –
،ةئيبلا لاجم يف ةكارشلاو

اهيلع تقداص يتلا تاقافتالاو تايقافتالا ذيفنت عباتت –
،ةئيبلا لاجم يف رئازجلا

ةيوهجلا تائيهلا تاطاشن يف عاطقلا ةكراشم رضحت –
،ةئيبلا تالاجم يف ةصصختملا ةيلودلاو

عاطقب ةقلعتم لاصتا ةيجيتارتسا حارتقاو روصتب موقت –
،اهراثآو اهجئاتن مّيقتو ةئيبلا

عاطقلا فادهأب قلعتم لاصتا عورشم وأ لمع يأب ردابت –
 .هذفنتو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

: يتأي امب فلكتو،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

فارطألا ددعتملاو يئانثلا نواعتلا تالاجمو رواحم دّدحت –
ةئيبلا نيدايم يف جماربلاو عيراشملاو لامعألا لك حرتقتو
،اهمّيقتو

ليومتلا صرف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ددحت –
قـــلعتي اميف ةـيـلودـلا تاـئـيـهلا فرـط نم حونـمـملا يــجراــخلا

،نواعتلاب

تائيهلاو ةطلتخملا ناجللا يف عاطقلا ليثمت ىلوتت –
،نواعتلل ىرخألا

طبتري لمع لكب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ردابت –
جمارـبـلاو عـيراشمـلـل ةـيـجراخلا تالــيوــمــتــلا ىلع لوصحلاــب
،ةئيبلاب ةلصلا تاذ
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،ينهملا مهراسم عباتتو نيمدختسملا ريستو فظوت –

مييقتل عاطقلا يمدختسمب اصاخ تايطعم كنب نّوكت –
،هنييحتب موقتو تاردقلاو تاءافكلا

ةــقـلـعـتملا ةـيـميـظـنـتلا صوصـنـلا دادــــعإ يــف كراـــشـــت –
يمدختسم ةيقرتو اهروطتو اهقيبطت عباتتو نيمدختسملاب
،عاطقلا

مـهاوتـسـم نيـسـحتو عاطـقلا يـمدــخـتـسم نـيوـكـت ىّلوـتــت –
،مهفراعم ديدجتو

ةيلخادلا ةيقرتلاب قلعتت تانيوكت ميظنت ىلع رهست –
،نيمدختسملل

اهزجنت يتلا نيوكتلا تاطاشن مييقتو ةعباتم ىلع رهست –
،ةياصولا تحت تاسسؤملا

ةئيبلا لاجم يف نيوكتلاب قلعتت ةيقافتا لك حرتقت –
.تاعاطقلا فلتخم عم قيسنتلاب

فلكتو،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
:يتأي امب

ةرادإلل زيهجتلاو رييستلا تادامتعا ىلإ تاجاحلا رّدــقــت –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا

،زيهجتلاو رييستلا يتينازيم ذفنتو دعت –

روـطـت لــلحتو تاداــمــتــعالا لاــمــعــتسا ةــعــباــتــم نــمضت –
،اهكالهتسا

نمض ةلجسملا عيراشملا تادامتعا كالهتسا عباتتو ذفنت –
 .صاخلا صيصختلا تاباسح

،تاقفصلاو تاكلتمملاو لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
: يتأي امب فلكتو

اذكو ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا ةنايصو رييست ىلوتت –
،ةيزكرملا ةرادإلا تارايس ةريظح

مزاوللاو ثاثألاو داتعلا ىلإ ةيزكرملا ةرادإلا تاجاح ردقت –
،كلذ ءانتقا ىلوتتو

ةـيزـكرملا ةرادإلل ةـيراـقـعـلا تاـكــلــتــمملا ءاصحإ ىلوــتــت –
،ةينوناقلا اهتعيبط بسح ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

،ةيمومعلا تاقفصلاب قلعتملا ميظنتلا قيبطت ىلع رهست –

،تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةنامأ ىلوتت –

.تالقنتلاو تارايزلاو تارهاظتلل يداملا ميظنتلا ىلوتت –

يف ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:7ةّداملا
ةيلاملا ريزوو ةئيبلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب بتاكم
)2( نيبتكم دودح يف ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو
.ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم )4( ةعبرأ ىلإ

مييقت يفو نواعتلل ةينطولا جماربلا ذيفنت يف مهاست –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا جماربلاو عيراشملا

ةيئانثلا ةيلودلا تايقتلملا يف عاطقلا ةكراشم رضحت –
،عاطقلا ينعت يتلا نيدايملاب ةصاخلا فارطألا ةددعتملاو

تالداـبـتــلاو نواــعــتــلا جمارــبو عــيراشمو لاــمــعأ مــيــقــت –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا

.ةيلودلا نواعتلا تائيه عم نواعتلا معدت –

: يتأي امب فلكتو،لاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا )ب

،عاطقلا فادهأب طبترت ةجمدم لاصتا ةيجيتارتسا دعت –

،اهذفنتو عاطقلل لاصتالا تاططخم دعت –

ةطشنأب ةقلعتملا لاصتالا تالمح ذيفنت عباتتو دعت –
،مئاعدلا عيمج ىلع عاطقلا

ىلع ،ةينعملا تاعاطقلاو لكايهلا عم لاصتالاب ،رهست –
،يعاطقلا لاصتالا نييحتو ةقباطم

،عاطقلا فادهأب قلعتم لاصتا عورشم وأ لمع لك حرتقت –

.يعاطقلا لاصتالا صخي اميف دصرلا نمضت –

:يتأي امب فلكتو ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم:6ةّداملا

عاطقلل ةيرشبلا دراوملا رييست ةسايس ذفنتو حرتقت –
،اهنيمثتو اهتيقرتو

ةيغب عاطقلا لامعب صاخلا تايطعملا كنب ّنيحتو نّوكت –
،تالهؤملاو تاءافكلا مييقت

لاجـم يف ةـيـنطوـلا ةساـيسلا تاــهـيجوت دـســـجتو فــّـيكت –
،جمارب يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا

نيتصصخملا زيهجتلاو رييستلا يتينازيم ذفنتو دعت –
،عاطقلل

ةيزكرملا ةرادإلا رييست تادامتعا ىلإ تاجاحلا ردقت –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

رــيسلــل ةــيرورضلا ةــيداملاو ةــيــلاملا لــئاسوــلا نـــمضت –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلل نسحلا

تاقفصلاب قلعتملا ميظنتلا عم ةقفص لك ةقباطم نمضت –
.ةيمومعلا

:ةيعرف  تايريدم )3( ةثالث مضتو

: يتأي امب فّلكتو،ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا)أ

نيوكـتـلا ططــخـمو ةيرشبلا دراوملا رييست ططخم دــعـت –
،امهذّفنتو

عاـــطـــقــــلا يف ةــــيرشبــــلا دراوملا رــــيــــيست ةساــــيس ددحت –
،اهذفنتو

ةيلخادلا ةيقرتلل ةينهملا تاناحتمالا مظنتو ططخت –
،نيمدختسملل
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،رـيزوــلا ةطلـس تـحت ،ةـماـعلا ةيـشـتـفملا فـلــكــت:2ةّداملا
 : يتأي ام ىلع اصوصخ بصنت شيتفتو ةبقارم ماهمب مايقلاب

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت –

ةعوضوملا دراوملاو لئاسولل لثمألاو ديشرلا لامعتسالا –
تائيهلاو تاـسسؤملاو لكايـهلاو ةئـيبلا ةرازو فرصت تحت
،ةياصولا تــحت

اهردصي يتلا تاــهـيجوـتـلاو تارارـقــلا  ةـعــباـتـمو ذــيفنت –
تاــسـسؤـملاو ةزــكرـمـملا رـيــغو ةــيزــكرــملا لــكاــيـهـلل رــيزوــلا

،ريزولا ةياصو تحت ةعوضوملا ةيمومعلاتائيهلاو

ةزــــكرـمـملا رـيــغو ةــيزـــكرـملا ةرادإلا لـــكاــيـه مـــــــــــيـــــــــــيــقـت –
تاليدعتلا حارتقاو ،ةياـصوـلا تــحت تاـئـيـهـلاو تاـسسؤـملاو
.ةيرورضلا

،كلذ ىلع ةدايز ،ةماعلا ةيشتفملا نم بلطي نأ نكميو
تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم ةيأو يرّوصت لمع يأب مايقلا

تايحالص نمض لخدت ضئارع وأ ةصاخ تايعضو وأ ةددحم
.ةئيبلا ريزو

ىلع ،ةماعلا ةيشتفملا حرتقت نأ اضيأ نـكمي:3ةّداملا
يف مهاست نأ اهنأش نم ريبادت ةيأ وأ تايصوت ،اـهـماـهــم رــثإ

يتلاتاسسؤملاو حــلاصملا مــيــظــنــتو لــمــع مــيـــعدـــتو نيسحت
.شيتفتلل تعضخ

جـماـــنرــب ساسأ ىلــع ةماـعــلا ةـيـشـتـفملا لــخدــتت :4ةّداملا
.هيلع قفاويل ريزولا ىلع هضرعت شيتفتلل يوـنـس

ةيأب مايقلل ،ريزولا بلط ىلع ءانب ،اضيأ لخدتلا اهنكميو
.صاخ فرظ ببسب ةيرورض نوكت قيقحت ةمهم

هلسري ريرقتب ةبقارمو شيتفت ةمهم لك جوتت:5ةّداملا
.ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا

نع ايونس ارــيرـقـت ،كــلذ ىلـع ةداــيز ،ماـعــلا شـتـفملا دـعــيو
ريسب ةقلعتملا هتاحارتقاو هتاظحالم هيف يدبي تاطاشنلا
.اهئادأ ةيعونو ةياصولل ةعباتلا تاسسؤملاو حلاصملا

هدــعاـسيو ماــع شـتـفم ةـماـعــلا ةــيـشـتـفملا رّيـسـي :6ةّداملا
.ةبقارملاو شيتفتلا ماهمب نوفلكي ،)2( نانثا ناشتفم

مساب هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ماعلا شتفملا ضوفيو
.ريزولا

.اهعباتيو اهقسنيو نيشتفملا ةطشنأ ماعلا شتفملا طشنيو

مهلمع جمانربو نيشتفملا نيب ماهملا عيزوت ريزولا ددحي
.ماعلا شتفملا حارتقا ىلع ءانب

563-71 مــقر يذــيـفـنتلا موــسرــملا ماـكــحأ ىـغــلــت:8ةّداملا
ةـنـس رـبـمسـيد52 قــفاوـملا9341 ماــع يناـثـلا عـيبر6 يــف خرؤــملا

ةــئـيـبلا ةرازوــل ةــيزـكرــملا ةرادإلا مـيـظـنـت نمضـتملاو7102
.ةددجـتملا تاــقاــطلاو

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني:9 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوــملا2٤٤1 ماــع يــناـثــلا عيــبر٤1  يــف رــئازـــجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةـنس ربـمـفوــن٠3

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٩53–02 مقر يذيفنت موسرم
ددحــي،0202 ةنـــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
.اــهرـيـسو ةئـيـبلا ةرازوـل ةـماـعـلا ةـيـشـتـفملا ميـظـنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةئيبلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،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 خرؤملا881–09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0991 ةنس وينوي32 قفاوملا0141 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا663–71 مقر يذــيـفـنـتـلا موــسرـملا ىضـتـقـمبو –
7102 ةــنس رـبـمــسـيد52 قــفاوـملا9341 ماــع يناـثـلا عيبر6
تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت نمضتملاو
،اهريسو  ةددجتملا

يف خرؤملا853–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنـــــس رـبـمفوــن٠3 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع يناثلا عيبر٤1
،ةئيبلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

مــيظـنت دــيدــحت ىلإ موــسرــملا اذــه فدــهــي : ىلوألاةّداملا
.اهريسو ةئيبلا ةرازول ةماعلا ةيـشـتـفـملا
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ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني :8 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1  يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

قئاثولاو تامولعملا ةيّرس ىلع ظافحلاب نوشتفملا مزليو
.اهيلع اوعلطا يتلا

خرؤملا663-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:7ةّداملا
7102 ةـنــس رـبـمـسـيد52 قــفاوملا9341 ماــع يناـثــلا عـيـبر6 يــف
تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت نمضتملاو
.اهريسو  ةددجتملا

ةـّيدرفميسارم
2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

رضخل دــّيسلا ماـــهـــم ىـــهـــنـــت ،0202 ةـنس رـبــمــفوــن32 قــــفاوملا
يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم هتفصب ،نينشوب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،فلشلا ةيالو يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاــهــنإ ناـنـمـضـتي ،0202 ةـنـس رـبـمفوـن32 قــفاوملا

.ةراجتلا ةرازوب ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نــيدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،ةراجتلا ةرازوب ،امهامسا

،اشتفم هتفصب ،شودع لامك–
تاــقاـفــتالا ةــعــباـتـمل ارــيدــم هــتـفـصـب ،ناــبعـش هــلـــلا دبع–

.نواعتلاو ةيوهجلا ةيراجتلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

يداصتقالا مالعإلاو تايئاصحإلل ريدم بئان هتفصب ،يدعس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةراجتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر7 يفخّرؤم يذـيـفـنــت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.تايالولا يف ةراجتلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
يف ةراـجــتــلــل نــيرــيدــم مــهــتــفصب ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا دــّيسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا

،ةنتاب ةيالو يف ،نامقد ةشاكع–
،ترايت ةيالو يف ،شديقم حارف–
.ةملاق ةيالو يف ،يكرابم ةميرك–

2441 ماــع يــناـثــلا عــيـبر7 يــفخّرؤــم يذيــفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديزي دمحـم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ةنيدملا تاسايس جمارب قيسنتل ريدم بئان هتفصب ،يواوق
هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب تاعاطقلا نيب ام
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يـناـثــلا عـيـبر7 يــفخّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.ةزابيت ةيالو يف نكسلا ةريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةديرف ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

اهفيلكتل ،ةزابيت ةيالو يف نكسلل ةريدم اهتفصب ،ويدام
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

رييستلاو ةيقرتلا نيواودل نيماع نيريدم ماهم
.تايالولا يف يراقعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
ةيقرتلا يناويدل نيماع نيريدم امهتفصب ،امهامسا يتآلا

اــمــهــفــيــلــكــتــل ،نيتــيــتآلا نيتــيالوــلا يف يراــقـــعـــلا رـــيـــيستـــلاو
: ىرخأ فئاظوب

،رئازجلا ةيالو يف سيار دارم رئبب ،سيارب نيدلا رون–

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،روباش ديشر–
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،رئازجلا ةيالو يف سيار دارم رئبب ،روباش ديشر–

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،سيارب نيدلا رون–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع يـناـثـلا عـيـبر7 يــف خّرؤــم يذـيــفـنـت موــسرــم بــجوــمب
رضخل دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
يف يراقعلا رييستلاو ةيقرتلا ناويدل اماع اريدم ،نينشوب
.جيريرع وب جرب ةيالو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يــفخّرؤـم يذـيـفـنت موــسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا

.ةراجتلا ةرازوب تاساردلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

: ةراجتلا ةرازوب تاساردلل نيريدم

،شودع لامك–

 .نابعش هـللا دبع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يـناـثــلا عيــبر7 يــفخّرؤم يذـيـفـنت موــسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا

.ةراجتلا ةرازوب شتفم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ناـمـحرـلا دـبـع دّيـسـلا نّيــعـي ،0202 ةـنـس رـبـمـفوـن32 قـفاوملا

.ةراجتلا ةرازوب اشتفم ،يدعس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يناـثـلا عـيـبر7 يــفخّرؤــم يذيــفـنت موــسرــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا

.تايالولا يف ةراجتلل نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيسلاو ناـتدــّيسلا نــّيــعــت ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةراجتلل نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا

،راشب ةيالو يف ،يكرابم ةميرك–

،ةملاق ةيالو يف ،شديقم حارف–

.نارهو ةيالو يف ،نامقد ةشاكع–

2441 ماــع يـناـثــلا عـيـبر7 يــفخّرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
نييعت نمـضتي ،0202 ةـنس رـبـمفوــن32 قــفاوملا

نــكــسلا ةرازوــب صيـخلــتلاو تاــساردــلاب فّلــكـم
.ةنيدملاو نارمعلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دــيزــي دمحـم دّيـسـلا نّيـــعـي ،0202 ةـنـس رــبـمـفوــن32 قـفاوملا

نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم ،يواوق
.ةنيدملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يـناـثــلا عـيــبر7 يــفخّرؤــم يذـيـفـــنت موــــسرــــم
نييـعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمــفوــن32 قـــفاوملا

ةـــجسنألا يف تالـــخدـــتـــلاو راـــقـــعـــلا ةـــئيـــهـــت ةرـــيدـــم
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةدوجوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ويدام ةديرف ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ةرازوب ةدوجوملا ةجسنألا يف تالخدتلاو راقعلا ةئيهتل ةريدم
 .ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع يـناـثــلا عـيبر7 يــفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع يـناثـلا عـيـبر7 يـف خّرؤــم يذـيـفــنت موــسرــم بــجوــمب
دـمحـمأ دّيـسـلا نّيــعـي ،0202 ةـنـس رـبــمفوــن32 قــفاوـملا2441
نارمعلاو نكسلا ةرازوب نيمدختسملل ريدم بئان ،يراهزل
.ةنيدملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثــلا عـيـبر7 يــف ناخّرؤم ناــيذيـفـنت ناـموــسرــم
نانمـضتي ،0202 ةـنـس رـبـمفوــن32 قــفاوملا2441
رييستلاو ةيقرتلا نيواودل نيماع نيريدم نييعت
.تايالولا يف يراقعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

يــف يراـقــعـلا رييسـتلاو ةـيـقرـتـلا يـناوـيدــل نيـماــع نــيرــيدــم
: نيتيتآلا نيتيالولا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
صاــخلا صيـصخـتلا باــســح رـيــيـسـت تاـيـفـيـك ددـحـي يذـــلا

ريوطت معدل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠3–٤21 مقر
ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا
،"ةيعانصلا ةيسفانتلا

يفخّرؤملا٠71–81 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـحي يذلا81٠2 ةنس وينوي62 قفاوملا93٤1 ماع لاّوش21
ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو ماهم
،اهريسو اهميظنتو راكتبالا

عيبر51 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةنودم ددحي يذلا61٠2 ةنسربمسيد51 قفاوملا83٤1 ماعلوألا
2٠3–٤21 مقر صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا
ةريغصلا تاسسؤملا ليهأتل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا

،"ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو

: يتأـــي اــم نارّرـقــي

رارقلا ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي:ىلوألا ةداملا
83٤1 ماــع لوألا عـيـبر51 يــفخّرؤـملا كرـتـشـملا يرازولا
تاداريإلا ةــنودــم ددحي يذلا61٠2 ةـنـس ربمسـيد51 قــفاوـملا

يذلا2٠3–٤21 مقر صاخلا صيصختلاباـسـحل تاـقــفـنلاو
تاــســسؤــملا رــيوــطـت مــعدـــل يـنـطوــلا قودـنـصلا" هـــــناوــــــنــــــع
ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةرـيـغـصلا
."ةيعانصلا

يرازولا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :2 ةداملا
51 قفاوملا83٤1 ماع لوألا عيبر51 يفخّرؤملا كرتشملا
تاقفنلاو تاداريإلا ةنودم ددحي يذلا61٠2 ةنس ربمسيد

هناوـنـع يذـلا2٠3–٤21 مــــقر صاخلا صيصخــــتـــــلا باسحل
ةرـيـغصلا تاسسؤملا رـيوــطــت مــعدــل ينــطوــلا قودــنصلا"
،"ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو
: يتأي امكررحتو

: باسحلا اذه يف ديقي :2 ةداملا"

: تاداريإلا باب يف

ةرـــــيـغــصــلا تاــســسؤــملا رــيوــطــت مــــعد":١ رــطـسلا •
"ةطسوتملاو

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

"رامثتسالا معد" :2 رطسلا •

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

ةعانصلا ةرازو

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص22 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،0202 ةنس ربوتكأ0١
٨3٤١ ماــــع لوألا عـيـبر5١ يــفخّرؤـملا كرـتــشـملا
ةنّودم ددحي يذلا٦١02 ةنس ربمسيد5١ قفاوملا
صاخلا صيصخـتـلا باسحل تاــقــفــنــلاو تادارـــيإلا

يـنـطوــلا قودــنـصلا" هــناوـنــع يذــلا203–٤2١ مــقر
معدو ةـطـسوـتملاو ةرـــيـغـصلا تاــســسؤـملا لــيــهأــتــــل
."ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا

––––––––––

،ةعانصلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

لوألا عيبر82 يفخّرؤملا٤1–61 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناق نمضتملاو61٠2 ةنسربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم٠31 ةداملا اميس ال ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

يناثلا عيبر8 يفخّرؤملا11–71 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع
،هنم231و٤٠1 نيتداملا اميس ال ،81٠2 ةنسل ةيلاملا

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

51 يفخّرؤملا٤5–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس يرفيف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا653–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا72٤1  ماع ناضمر61

اهميظنتو رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
،مّمتملاولّدعملا،اهريسو

يفخّرؤملا1٤2–٤1مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا٤1٠2ةـنـستـشـغ72قــفاوملا53٤1ماــع ةدـــعـقلايذ لوأ
،مجانملاوةعانصلاريزوتايحالص ددحي

يفخّرؤملا361–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،مّمتملاولّدعملا ،61٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا73٤1 ماع نابعش62
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: اميس ال ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت معد •

اهلـيودت ةنمضتملاو اهقاوسأ عيسوتب ةقلعتملا ةطشنألا*
،ةكارشلاو يـــــجولونكتلا لـيوحتلاو اهتارداص معدو

،يمومعلا بلطلا نم ةدافتسالا*

ةيداصتقالا تاساردلاو ةمولعملا ىلإ لوصولاو نيوكتلا*
يــجـيـتارـتـسالا عــقوـمـتلاو طاـشـنـلا عورــفـب ةـقـلـعـتملا كلـتـك
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل تاكبش ءاشنإ معد*
 .تاسسؤملا هذه ةدئافل ةراشتسالاو ةربخلا ةيقرتو

لاــــمـعـتسال ةــطـسوتــملاو ةرـيــغـصلا تاـســسؤـملا مــعد •
،يمقرلا داصتقالا يف اهجمدو لاصتالاو مالعالا تايجولونكت

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةموميد ىلع ةدعاسملا •
اذكو ،ةزايحلاو جمدلا ،ةيكلملا لقن تايلمع لاجم يف اميسال
ةريغصلا تاسسؤملل حنمي يدام ريغ معد لالخ نم ةظفاحملا

تاـموـقـم اـهـكالـتـما عـم تاـبوـعص هــجاوــت يتــلا ةــطسوــتملاو
،ةيداصتقالا ةيحانلا نم رارمتسالا

.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا لوح تامولعم ماظن عضو •

تاعمجتو تايعمجلل ةيدام تادعاسمو تاناعإ حنم–
.ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

 "رامثتسالا معد" :2 رطسلا

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

ةيدعاقلا لكايهلا زاجنإ ةفلك نم %52 ةبسنب لفكتلا )ب
اهيلع صوصنملا قطانملا يف رامثتسالا عيراشمل ةلبقتسملا

لاّوش92 يفخّرؤملا9٠–61 مقر نوناقلا نم31 ةداملا بجومب
.رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا73٤1 ماع

ةــيــقرــت لاـمـعأ نــع ةــجتاــنــلا فـيراـصملا لــكـب لـــفـكــتـلا )ج
 : اهنم ءزجب وأ رامثتسالا ةعباـتـمو

يـف ةـيداصـتـقالا تارـهاـظـتلا يــف ةـكراـشملاو ميظـنتـلا–
حمست امدنع اهب ةطبترملا فيراصملاو جراخلا يفو رئازجلا

،رئازجلا وحن تارامثتسالا ةئبعتو دشحب ةريخألا هذه

ةليسو لك رشنو زاجنإو روصتب ةطبترملا فيراصملا–
ةهجوك رئازجلا ةروص ةيقرت اهنأش نم لاصتالل ةماعدو
،يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع اذهو رامثتسالل

ةينطولا ةلاكولا فرط نم ةزجنملا تاربخلا فيراصم–
ةررقملا تآشنملا لاغشأ مييقت ناونعب رامثتسالا ريوطتل
تارامثتسالل ةحونمملا ايازملاب ةقلعتملا تاقفنلاب لفكتلل
 ،رامثتسالل ينطولا سلجملا ةقفاوم دعب

لــيــلاحـتلا وأ/و رــثألا تاــساردـــب ةــطـبـترـملا فـيراصـــملا–
.عيراشملل ةنراقملا

 "ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرت " :3رطسلا •

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

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

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

ةلغتسملا ريغ ةيعانصلا يضارألا ىلع مسرلا جتان نم%٠٤–
،51٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق نم67 ةداملا ماكحأل اقبط

.لّدعـملا

:تاقفنلا باب يف

ةرـيــغـصــلا تاــســسؤــملا رـــيوـطــت مــــعد" :١ رـطــسـلا
"ةـطسوـتملاو

تاسسؤملا ريوطتب ةفلكملا ةلاكولا رييست تاقفن ليومت–
،ةطسوتملاو ةريغصلا

ةرـيــغصلا تاسسؤملا ةدــعاسمو مــعد تاــيــلــمــع لــيومت–
: ناونعب كلذو ،ةطسوتملاو

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةنرصع جمارب ذيفنت •
لومي ،راطإلا اذه يفو .اهتيسفانت نيسحت ىلإ فدهت يتلا
نيديفتسملل ةهجوملا يداماللاو يداملا معدلا تايلمع قودنصلا

،جماربلا هذه نم

سيسحتلا لالخ نم اميس ال ،ةيتالواقملا ةفاقث ةيقرت •
دادعإو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ءاشنإ ةيمهأ لوح
ةئيب ءاسرإ عيجشتو اهئاشنإ صرف لوح ةيداصتقا تاسارد
،كلذل ةمئالم

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو عيراشملا يلماح مالعإ •
،مهتقفارمو مههيجوتو مهداشرإو

ةرــكــتــــــــبـملا ةـطـسوـتملاو ةرــيـــــــــغـصـلا تاــســسؤـملا مـــعد •
،ةئشانلا تاسسؤملاو

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملاو ةلوانملا ةيقرت معد •
: لجأ نم اميسال ،ةلوانملا

لالخ نم ،اهتامدخو اهعلس ةيعون نيسحتو ةقباطم*
،يدامو ينقت معد

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا تايناكمإ نيمثت*
نيسحت ىلإ فدـهت ةصاخ جمارب لالـخ نم ةلوانملا لاجم يف

،اهئادأ

مـــعد لالــخ نـم ةــكارـشــلاو ةــلواـنـملا تاــطاــشن ةـيــقرــت*
ينــطوــلا بلــطــلاو ضرــعــلا لــيــلحتو عــمــجو ةلوانملا تاصروب

ةيداملا مئاعدلاو قئاثولا دادعإو ةلوانملا تاردق لاـجــم يف
.اهب ةقلعتملا
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قفاوملا2٤٤١ ماع رفص22 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا ممتيو لدعي ،0202 ةنس ربوتكأ0١
٨3٤١ ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج٩١ يفخّرؤملا كرــــتشملا
تايفيك ددحي يذلا7١02 ةنس رياربف٦١ قفاوملا

صاـــخلا صيــصـخـتــلا باـسح مــيــيــقــتو ةــعـــباـــتـــم
ينـطوــلا قودــنـصلا" هـــناوـنــــــــــع يذـــلا203–٤2١ مــقر
مــعدو ةـــــطـسوــتملاو ةرــــيــغـصلا تاــســسؤــملا لــيــــهأــــتــــل
."ةيعانصلا ةيسفانتلا ةـيــقرــتو راـمـثتسالا

––––––––––

ش،ةعانصلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

لوألا عيبر82 يفخّرؤملا٤1–61 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم٠31 ةداملا اميسال ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

يناثلا عيبر8 يفخّرؤملا11–71 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناق نمضتملاو71٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا93٤1 ماع
،هنم231و٤٠1 ناتداملا اميسال ،81٠2 ةنسل ةيلاملا

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
،٠2٠2 ةــنـس وـيــنوــي32 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةدــعــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يفخّرؤملا٤5–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـحـي يذـلا5991 رـيارـبـف51 قـــفاوملا51٤1 ماــــــع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا653–6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا72٤1 ماع ناضمر61

اهميظنتو رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
،ممتملاو لدعملا،اهريسو

يفخّرؤملا1٤2–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةـنـس تـشـغ72 قــفاوـملا53٤1 ماـع ةدــعـقـلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يفخّرؤـملا361–61 مــقر يذيفـنـتلا موـسرملا ىضـتـقـمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا73٤1 ماع نابعش62
2٠3–٤21 مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك
تاسسؤملا ريوطت معدل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا
ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا
،ممتملاو لدعملا ،"ةيعانصلا

يــف خّرؤــملا٠71–81 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـحي يذلا81٠2 ةنس وينوي62 قفاوملا93٤1 ماع لاوش21
ةيقرتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو ماهم
،اهريسو اهميظنتو راكتبالا

 "ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرت" :3 رطسلا

،ةيعانصلا تاسسؤملا ةعاجن نيسحتب ةلصتملا تاقفنلا .1
: اميسال

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

: ةسسؤملا طيحم ليهأتب ةلصتملا تاقفنلا .2

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

يداصتقالا ءاكذلا روطت تايلمعب ةلصتملا تاقفنلا .3
: تاسسؤملا ىدل ةيجيتارتسالا ةظقيلاو

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

قــطاـــنمو ةيـــعانـــصلا قـــطاــنـــــملاب ةقلعــــتملا تاقـــفــــنلا .٤
: طاشنلا

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

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

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

بدتنملا فارشإلا ناونعب روجألاب ةطبترملا تاقفنلا .5
،عورشملا ىلع

نيوكتلا جمارب ذيفنت ناونعب ةصصخملا فيراصملا .6
.طاشنلا قطانمو ةيعانصلا قطانملا يريسمل ةهجوملا

: اميس ال ،راكتبالل ماظنلاب ةلصتملا تاقفنلا .7

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

ةطبترملا ةينقتلا ةدعاسملاو تاساردلاب ةلصتملا تاقفنلا .8
  :كلت اميسال ،ةيعانصلا ةيجيتارتسالاب

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

تايجولونكت جامدإو لامعتسا ريوطتب ةلصتملا تاقفنلا–9
.لاصتالاو مالعإلا

لامعألاو جماربلا ذيفنتب ةلصتملا رييستلا تاقفن .٠1
."هالعأ ةروكذملا

ةـيــمــــسرــلا ةدـــــيرــجلا يــف رارــقــلا اذــه رــــشـــنــي :3 ةداــملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ربوتكأ٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص22 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس

ةعانصلا ريزو

مهارب يلع تيآ تاحرف

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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،ةرادإلا سلجم فرط نم اهيلع قفاوملا ،تاباسحلا ظفاحم
تاـــسـسؤــملاـب فــلــكملا رــيزوــلا لـبــق نــم اـهــيـلــع قداـــصــملاو
.ةطسوتملاو ةريغصلا

ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتو معد ةطشنأ ليومت ناونعبو
تاــســسؤـمـلل هـيـصـيـخـلت ةــقاــطـب دادـــعإ مــتـي ،ةــطــسوتـملاو
يلــماــحو ةـئــشاـنــلا تاـســسؤــملاو ةـطـسوــــــتـملاو ةرـــــــيـغـصلا
ةرـيـغـصـلا تاــسـسؤـملا تاــعــمـجتو تاـيــعـمجلاو عــيراـشــملا

رــيوـطـت مــعد ةــطـشـنأ نــم ةداـفـتـسالل ةـلــهؤـملا ،ةـطـسوتـملاو
ةلاكولا حلاصم فرط نم ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا
بجيو ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتب ةفلكملا
 : ةيتآلا رصانعلا رهظت نأ

: ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل ةبسنلاب –١

،ةطسوتملاو ةريغصلا ةسسؤملا فيرعت–

،لامعلا ددع–

،لامعألا مقر–

،ةفاضملا ةميقلا–

،اهيمدختسم فيراصم–

،ةيفاصلا لالغتسالا ةجيتن–

 ،ةيفاصلا لوصألاو ةليصحلا عومجم–

،ةيلالقتسالا رايعم–

فـلـمـلل اــقـبـط بوــلطـملا رــيوـطـتـلا مــعد جـمانرـبل اهتـيـلــهأ–
،عدوملا يرادإلا

.حنملل ةحرتقملا ةناعإلا غلبم–

: ةئشانلا تاسسؤملل ةبسنلاب –2

،ةئشانلا ةسسؤملا صيخشت–

،رثكألا ىلع طاشنلا نم تاونس )3( ثالث اهتسرامم–

،لامعلا ددع–

،لامعألا مقر–

،ةفاضملا ةميقلا–

،اهيمدختسم فيراصم–

،يوق ومن ةيناكما حضوت ةسارد–

،راكتبالا ةزيم رفوت–

.ةيلالقتسالا رايعم–

يــفخّرؤـمـلا352–81 مـقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقمبو–
ددــحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم92
نيتحونمملا ةيداملا ةدعاسملاو ةناعإلا نم ةدافــتسالا تايفــيك
ةرـيــغـصــلا تاــســسؤــملا تاـــعــمـجتو تاــيـــعـمـجلل ةـــلودـــلا نـم
،ةطسوتملاو

عيبر51 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةنودم ددحي يذلا61٠2 ةنس ربمسيد51 قفاوملا83٤1 ماع لوألا
يذلا2٠3–٤21 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
ةرــيغصلا تاـســسؤـملا لـيهأـتــل ينـطوـلا قودـنـصلا" هــناوـنــع
،"ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو
،ممتملاو لدعملا

91 يــفخّرؤـملا كرـتـشـملا يرازوــلا رارـقــلا ىـضـتـقـمبو–
يذلا71٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي
لـيــهأـــتــل يـنـطوـلا قودـنــصـلا" هــناوــنع يذــلا2٠3–٤21 مــقر
ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا
،"ةيعانصلا ةيسفانتلا

: يتأي ام ناررقي

رارقلا ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا

مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي يذلا71٠2 ةنس رياربف61
قودنصلا" هناونع يذلا2٠3–٤21 مقر صاخلا صيصختلا باسح
مـعدو ةـطسوـتملاو ةرــيــغصلا تاسسؤملا لــيــهأتــل ينــطوــلا
."ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا

كرتشملا يرازولا رارقـلا نم3 ةداملا ماكحأ لدعت:2 ةداملا
ةنس رياربف61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو71٠2

ةبسنلاب ةلودلا معدل تافيقستلاو تابـتـعـلا ددـــحت:3 ةداملا"
"ةطسوتملاو ةريغصلا تاــسـسؤملا رـيوـطت مــعد" لوألا رطسلل

تاسسؤملاــب ةــفــلــكملا ةرازوـــلا نيب كرـــتشم قاـــفـــتا بجومب
دنع اهتعجارم نكميو ،ةيلاملا ةرازوو ةـطسوتملاو ةريـغصلا
 ."ةجاحلا

يرازولا رارقلا نم٤ ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :3 ةداملا
61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس رياربف

ناونعب ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىلإ لسرت :٤ ةداملا"
تاسسؤملا ريوطتب ةفلكملا ةلاكولا رييست تاقفن ليومت

ريرقت اذكو رييستلا ريرقتو ةليصحلا ،ةطسوتملاو ةريغصلا
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.ةمدخلا ةيدأتب امهريشأتو ةلاكولاو ديفتسملا ةقداصم دعب
نم عقوت ةيقافتا ساسأ ىلع ةلاحلا هذه يف ليومتلا متي

.اهب نيينعملا )3( ةثالثلا فارطألا فرط

اهليغشتو تازيهجتلا ميلست نم ةلاكولا دكأت دعب ،نومملا–
ريشأتلاب حمسي رضحم ريرحتو ةناعإلا عوضوم ةمدخلا وأ/و
كالتها ةدم لالخ ،تقو يأ يف ،ةلاكولا نكمي .ةمدخلا ةيدأتب
ديفتسملا فرط نم تازيهجتلا لامعتسا ةبقارم ،تازيهجتلا

 .اهنم

فيرعتلا اهيلع قبطني يتلا تاعمجتلا وأ تايعمجلا–
يذيفنتلا موسرملا يف مهيلع صوصنملا لوبقلا طورشو
ربوتكأ9 قفاوملا٠٤٤1 مرحم92 يفخّرؤملا352–81 مـقر

.هالعأ هيلإ راشملا ،81٠2 ةنس

اقبط ةيلاملا وأ ةيداملا ةدعاسملا وأ/و ةناعإلا حنم متي
."هالعأ روكذملا يذيفنتلا موسرملا ماكحأل

كرتشملا يرازولا رارقلا نم7 ةداملا ماكحأ لدعت:٦ ةداملا
رياربف61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس

ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتب ةفلكملا ةلاكولا رهست :7 ةداملا"
ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا عم قيسنتلاب ،ةطسوتملاو
تاــيـعـمجلا وأ عـيراــشـملا يلـماــحو ةـئـشاـنــلا تاــســسؤـملاو
،ةدـيـفـتـسملا ةـطسوــتملاو ةريـغــصـلا تاـسسؤـملا تاــعـمـجتو
."اهل ةلكوملا ريوطتلا معد ةطشنأ ذيفنت ىلع

يرازولا رارقلا نم8 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :7 ةداملا
61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس رياربف

نم ةلودلا ةينازيم نم صيصختلا حنم متي:8 ةداملا"
تاداريإ ناونعب ديقملا ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا حلاصم فرط
هناوـنـع يذـلا2٠3–٤21 مــــقر صاخلا صيصخــــتـــــلا باسح
ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت معدل ينطولا قودنصلا"
طاسقأ ىلع ،"ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو
تادامتعالا لامعتسا ريراقتو ةيتوبثلا قئاثولا ميدقت بسح
 .اقباس ةحونمملا

: قودنصلا اذه ةعباتم راطإ يف ،ةيلاملا ةرازو ىلإ لسري

ةحونمملا ضورقلا ىلع عفدلاو تامازتلالل ةيلصف ةيعضو –1
بسح ،ةينورتكلإو ةيقرو ةخسن يف ةيلاملا ةنسلل ةبسنلاب
كرتشملا يرازولا رارقلا بجومب ددحم وه امك ،قودنصلا ةنودم
ةنس ربمسيد51 قفاوملا83٤1 ماع لوألا عيبر51 يفخّرؤملا

صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةنودم ددحي يذلا61٠2
معدل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠3–٤21 مقر صاخلا

رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت
 : حضوت ،ممتملاو لدعملا ،" ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو

: عيراشملا يلماحل ةبسنلاب –3

،عورشملا ةركف صيخشت–

،يريدقتلا لامعلا ددع–

،يريدقتلا لامعألا مقر–

.ةعقوتملا ةفاضملا ةميقلا–

ةريغصلا تاسسؤملا تاعمجتو تايعمجلل ةبسنلاب –٤
: ةطسوتملاو

،تاعمجتلا وأ تايعمجلل ةيسيسأتلا نيناوقلا–

يتلاو ،اقباس اهيلع لصحملا تاناعإلا تاقفن ةيعضو–
هذه اهلجأل تصصخ يتلا فادهألل ةقباطم نوكت نأ بجي
،تاناعإلا

ظفاحم فرط نم اهيلع رشؤملا ةيلاملا تايعضولا–
فرط نم بلطلا ميدقت خيرات قبست يتلا ةنسلل ،تاباسحلا
،ةطشانلا تاسسؤملا تاعمجت وأ تايعمجلا

فرط نم دعملا جذومنلا بسح عورشملل ةيفصو ةقاطب–
."عورشملا ليومت ططخمب ةقفرم ،ةلاكولا

كرتشملا يرازولا رارقلا نم5 ةداملا ماكحأ لدعت:٤ ةداملا
رياربف61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس

ةريغصلا تاسسؤملل تاناعإلا حنم تارارق لوخت :5 ةداملا "
يــف قحلا ،ةديــفـتسملا ةـئـشاـنـلا تاــسسؤـملاو ةــطسوـتملاو
ةـيـموـمـع ةئيه يأ وأ ةراشتساو تاسارد بتكمب ةناعتسالا
كلذو ،اهطيحموأ ةسسؤملا ريوطت معد يف ةـصـتـخم ةـصاــخوأ

تاططخم ذيفنت وأ/و اهتاجايتحا ديدحت تاسارد زاجنإل
."اهريوطت معد

يرازولا رارقلا نم6 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:5 ةداملا
61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس رياربف

ةقلعتملا تاقفنلاب ةرشابم قودنصلا لفكتي:6 ةداملا"
ةدئافل ةلاكولا اهب موقت يتلا يداماللاو يداملا معدلا تايلمعب
ةـئشاــنــلا تاسسؤملاو ةــطسوــتملاو ةرــيــغصلا تاسسؤملا

.امهطيحمو

نم عاطتقالا لالخ نم ،فرصلاب رمآلا موقي ،راطإلا اذه يفو
تاسسؤملا ريوطت معدل ينطولا قودنصلا نم لوألا رطسلا
ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا
 : تاقحتسم عفدب ،ةيعانصلا

وأ ةيمومع ةئيه يأ وأ ةراشتسالاو تاساردلا بتكم–
،تاــمدــخـلل ةمدـقــم اهتفصب ،ةـســسؤـملا رـيوـطـت مــعدــل ةصاــخ
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ةـيــمــسّرــلا ةدــــيرـجلا يــف رارــــقــــــلا اذــــه رـــشني:2١ ةداملا
.ةّيبعــّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةـّيروهـمـجلل

ربوتكأ٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص22 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس

،نيديفتسملا ددعو طاشنلا ةعيبط–

،طاشنلا ةئف بسح صصخملا غلبملا–

،طاشنلا ةئف بسح عوفدملا غلبملا–

.طاشنلا نع جتانلا ديصرلا–

اذه ناونعب ةررقملا ،ةزجنملا تاداريإلل يونس فشك  –2
."قودنصلا

كرتشملا يرازولا رارقلا نم9 ةداملا ماكحأ لدعت :٨ ةداملا
رياربف61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس

تاسسؤملا ريوطت معد"1 رطسلا ناونعب  مربت :9 ةداملا"
ريوطتب ةفلكملا ةلاكولا نيب ةيقافتا ،"ةطسوتملاو ةريغصلا
،اهيف ددحت ،نيديفتسملاو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

ةديفتسملا ةطشنألا ةعباتمو ذيفنتو قيبطت تايفيك ،اصوصخ
قوقحلاو ةحونمملا تاناعإلا غلبمو قودنصلا تاناعإ نم
.تاناعإلا فرص تايفيك اذكو تابجاولاو

."ةيقافتالا هذه ءاضمإب قودنصلا تاناعإ نم ةدافتسالا ديقت

يرازولا رارقلا نم٠1 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٩ ةداملا
61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس رياربف

موسرملا يف اـهيـلع صوصنملا ناجـللا نـمـــضــــت:٠1 ةداملا "
73٤1 ماــــــع ناـبـعش62 يفخّرؤملا361–61 مــقر يذــيـفــنـتـلا
رييسـت تايفيك ددحي يذـلا61٠2 ةنـس ويـنوي2 قفاوـملا

هـــناوــنــع يذــلا2٠3–٤21 مــــقر صاخلا صيصخــــتـــــلا باـسح
ةرــيــغــصـلا تاــســسؤــملا رــيوــطــت مــعدـــل يـنـطوــلا قودــنصلا"
،"ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا معدو ةطسوتملاو
،ةعاـنـصـلاب ةفلـكملا ةرازوـلل ةـلهؤملا حـلاصملاو ،ممتملاو لدعملا

،ةحوـنمملا تاناـعإلا لامعتـسا تاـــيــــفـــيــــك ةــــبـــقارــــمو ةـــعــــباــــتـــم
تادـــنـــتـــســـملاو قئاثوـلا لك بلـط اــهل لوـخـي ،ةـفصـلا هذـهـبو
ةصاخلا تايلمعلا ةـــبـــقارـــمو ةـــعـــباـــتـــم لـجأ نم ةـــيرورـــضــــلا

.”قودنصلاب

يرازولا رارقلا نم٤1 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:0١ ةداملا
61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس رياربف

نيبي يوـنس لــمع جمانرب فرصلاب رمآلا دعي:٤1 ةداملا"
قودنصلا" اهب لفكتي يتلا ةطشنألا زاجنإ لاجآ اذكو فادهألا
معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت معدل ينطولا
."ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرتو رامثتسالا

كرتشملا يرازولا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ ىغلت :١١ ةداملا
ةنس رياربف61 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا

.هالعأ روكذملاو71٠2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر03 يفخّرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحي،0202 ةنس ربمفون
.ةعانصلا ةرازول تاقفصلل

––––––––––

قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر03 يف خّرؤم رارق بجومب
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ةليكشت دّدحت،0202 ةنس ربمفون61
نــم781و581 نيــتداــملا ماـكــحأل اــقـيـبــطت ،ةــعاـنـصلا ةرازوـــل
ماــع ةـجـحلا يذ2 يف خّرؤملا742–51 مـقر يسائرـلا موسرملا

مـيـظـنت نــمـضـتملاو5102 ةــنـس ربــمـتـبس61 قــفاوـــملا6341
: يتأي امك ،ماعلا قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاــقـفـصـلا

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،نيدلا زع ةباص –

،سيئر بئان ،ةعانصلا ريزو لثمم ،يدهملا دمحـم يفيرش–

ىلع ةعانصلا ةرازو الثمم ،قيدصلا يمعو ناسح يولم–
،افلختسم اوضعو ايساسأ اوضع ،يلاوتلا

ةرازو الثمم ،رصانلا دبع يلوطشقو ىفطصم حيرش–
،افلختسم اوضعو ايساسأ اوضع ،يلاوتلا ىلع ةعانصلا

،)يساس ةجوز( لاون ةديشر بوقعيوبو ةلواخ ةيمياشخ–
،يلاوتلا ىلع )ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو اتلثمم
،افلختسم اوضعو ايساسأ اوضع

،ناـميـلـس ةدازوــبو ،يـنيرـق ةدوــلوـملا ،ةـمـيرــك شرــطلب–
،يلاوتلا ىلع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو الثمم
،افلختسم اوضعو ايساسأ اوضع

ىلع ،ةراجتلا ريزو الثمم ،دولوم يشيرقو ماهلإ ولك–
.افلختسم اوضعو ايساسأ اوضع ،يلاوتلا

ةعانصلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةنامأ ىلوتي
.ةفلختسم ،ةدوعسم يلاليج ةّديسلاو نيدلا ءالع ةروحرح ّديسلا

0441 ماع ىلوألا ىدامج92 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا9102 ةنس رياربف5 قفاوملا

.مجانملاو ةعانصلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأل

ةعانصلا ريزو

مهارب يلع تيآ تاحرف

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

يف خّرؤملا564–79 مـقر يذـيــفـنتلا موــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7991 ةنس ربمسيد2 قفاوملا8141 ماع نابعش2
اهميظنتو ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا ءاشنإ دعاوق
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا973–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر5

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

62 يف خّرؤملا كرـــــتشملا يرازوـــــلا رارـــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–
يذلا8991 ةنس ربمتبس71 قفاوملا9141 ماع ىلوألا ىدامج
تاسسؤملاو ةـيـحصلا تاـعاـطـقـلا فـيــنصت رــيــياــعــم ددــحــي
،مّمتملا ،اهفينصتو ةصصختملا ةيئافشتسالا

: يتأي ام نورّرقي

قحلــــــملا ميـــمــــتت ىـلإ رارــــقلا اذــــه فدــــــهي: ىلوألا ةداملا
تاسسؤملاو ةيحصلا تاعاطقلا فينصت نمضتملا يناثلا
كرتشملا يرازولا رارقلاب قفرملا ةصصختملا ةيئافشتسالا
ربمتبس71 قفاوملا9141 ماع ىلوألا ىدامج62 يف خّرؤملا

ةيحـــصلا تاعاــــــطقلا فينـــــصت رـــيياعم ددـــحي يذلا8991 ةنس
اميف ،اهـــــفينصتو ةصــــصختملا ةيئافشــــتسالا تاســـــسؤملاو
يف ةصصختملا ةيئافشتسالا تاسسؤملا فينصت صخي
: يتأي امك ،”ج”و ”ب”و ”أ“ تائفلا

ناكسلاو ةحصلا ةرازو
تايفشتسملاحالصإو

2٤٤١ماع لوألا عيبر٦2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازولا رارقلا مّمتي ،0202 ةنس ربمفون2١ قفاوملا
9141 ماع ىلوألا ىدامج62 يفخّرؤملا كرتشملا
ريياعم ددحي يذلا8991 ةنس ربمتبس71 قفاوملا
تاـــســـسؤــــملاو ةــــيـــحــــصلا تاـــعاـــــطـــقــــلا فـــيـــنـــــصت
 .اهفينصتو ةصصختملا ةيئافشتسالا

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

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر51

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يناثلا قحلملا “

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

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

صاصتخالا

باصعألاةحارج

بيترتلاةيالولاةصصختملا ةيئافشتسالا ةسسؤملا

جةزابيتلاشرشل باصعألا ىفشتسم

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

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.٠2٠2 ةنس ربمفون21 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر62 يف رئازجلاب رّرح

ناكسلاو ةحصلا ريزو نع
تايفشتسملا حالصإو

ماعلا نيمألا
يحياس قحلا دبع

ةيلاملا ريزو

نامحرلادبع نب نميأ

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب


