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ةّيميظنتميسارم

ةينازيم يف داـمتعا لـقن نمضتـي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد2قـفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر61 يف خّرؤم163-٠2  مقر يذيفنت موسرم
................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نـيوكتلا ةرازو رييست

يف داــمتعا لــــقن نــــمضتي ،٠2٠2 ةــنس رــــبمسيد2قــــــفاوملا2٤٤1 ماــــع يناثلا عيبر61 يف خّرؤم263-٠2 مقر يذيفنت موسرم
.........................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نــماضتلا ةرازو رــييست ةــينازيم

رـيزو تايحالص ددـــــحي ،٠2٠2 ةــــنس رـــــبمسيد٥قـــــفاوـملا2٤٤1 ماـــــع يناثلا عيبر91 يف خّرؤم363-٠2 مقر يذيفنتموـــسرم
..............................................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا

ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد٥ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر91 يف خّرؤم٤63-٠2 مقر يذيفنتموسرم
...............................................................................................................................................................تايئاصحإلاو ةنمقرلا

ةداهش ميدقت نم ءاــفعإلا طورـــــش ددـــحي ،٠2٠2 ةـــنس رـــبمسيد8قـــــفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر22 يف خّرؤم٥63-٠2 مقر يذيفنتموسرم
...........................................................................................................ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا قــباوسلا ةــفيحصو ةــيسنجلا

ةنمقرلا رـــــيزو ىلإ دــــنسي ،٠2٠2 ةــنس رـــبمسيد8قـفاوـملا2٤٤1 ماـــع يناثلا عـــيبر22 يف خّرؤـــم663-٠2 مـــقر يذيــــفنتموــــسرم
............................................................................................تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا ىلع ةياصولا ةطلس تايئاصحإلاو

ةّيدرفميسارم

ةرازوب ماهم ءاهنإ ناـــنمضتي ،0202 ةـــنس رـــبمفون82 قـــــفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر21 يف ناـــخّرؤم ناـــيذيفنت ناــموسرم
........................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

بابشلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون82 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................تايالولا يفةضايرلاو

ةرازوــــــب ماـــــــهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ربمفون82 قفاوملا2441 ماـــع يـــناثلا عـــيبر21 يف ناــــخّرؤم ناـــيذيفنت ناــــموسرم
.................................................................................................................اقباس - يرحبلا دــــيصلاوةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

ةرازوب نييعتلا ناــنمضتي ،0202 ةـــنــس رـــبمفون82 قـــفاوملا2441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر21 يف ناـــخّرؤــــم ناــيذيفنت ناـــــموسرم
........................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

نـــيوكتلا ةرـــيدم نييــــعت نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمفون82 قــــفاوملا2441 ماــــع يـــناثلا عـــيبر21 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
..............................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب داشرإلاو ثحبلاو

ةرازوب نـيريدم باوــن نييـعت نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمفون82 قــــــــفاوملا2441 ماـــع يـــناثلا عـــيبر21 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
........................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاوديربلا ةرازو

ةــــلاكولا ةرادإ ســــلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،0202 ةنس ربمفون51 قــــــفاوملا2441 ماــــع لوألا عــــيبر92 يف خّرؤـــــم رارـــــــق
................................................................................................................اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةـــينطولا

ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤٧22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

ينطوــلا ناوــيدلا ةرادإ ســلجم ءاــضعأ نييــعت نــمضتي ،0202 ةنس رــبمفون91قفاوملا2441 ماــع يــناثلا عيبر3 يف خّرؤـم رارـق
......................................................................................................................................................................ةيحالفلا يضارألل

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

9341 ماـــع ىلوألا ىداــمج62 يف خّرؤــملا رارـــقلا لّدـــــعي،0202 ةنس رــبوتكأ82قـــفاوملا2441 ماــع لوألا عــيبر11 يف خّرؤــم رارــق
............................ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييـعت نـــمضتملاو8102 ةنس رـــياربف31قــــفاوملا

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو

نـــم ةـــياقوـلل ةــــينطولا ةـنجللا ءاـضعأ نييــعت نـمضتي ،0202 ةنس رـبمفون9 قــــفاوملا2441 ماـع لوألا عـيبر32 يف خّرؤـم رارـق
............................................................اهتحفاكمو )ادـــيسلا( بــــستكملا يعانملا زوـــعلا ةـمزالتمو ايسنج ةــلقنتملا ضارـــمألا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يـنطوـــــلا دـــهعملا ةرادإ ســلجم ءاـضعأ نييـــــعت نـمضتي ،0202 ةنس رــبمفون2 قــفاوملا2441 ماـع لوألا عــــيبر61 يف خّرؤــم رارــق
....................................................................................................................................................ةـينهملا راـطخألا نــم ةــياقوـلل

ربوتكأ2 قفاوملا9341 ماع مّرحم11 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس ربمفون4 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر81 يف خّرؤم رارق
....................ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل ينطولا قودـنصلا ةرادإ سـلجم ءاضعأ نييعت نـمضتملاو7102 ةنس

٤٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر22
3م0202 ةنس ربمسيد٨
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ةّيميظنت ميسارم
يناثلا عــيبر٦١ يفخّرؤــم١٦3-02 مــقر يذــيفنت موــسرم

نـمضتـي ،0202 ةــنس رـبمسيد2قــفاوملا2٤٤١ ماــع
نــيوكتلا ةرازو رــــييست ةـــينازيم يف داـــــمتعا لـــــقن
.نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
3٤1و٤-99 ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

عــــــيبر٤1 يف خّرؤــــمـلا٤1-91 مــــقر نوـــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
ماع لاوش21 يف خّرؤمـلا7٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خّرؤمـلا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خّرؤـــــــملا91-٠2 مـــــقر يذــــيفنتلا موـــــسرـمـلا ىـــــــضتقمبو –
ةـــــنس يــــفناج72 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماـــــع ةـــيناـــثلا ىداــــمج2 يف

رــــيزوـــــــل ةــــــصصخملا تاداـــمتعالا عـــــيزوت نـــــمضتملاو٠2٠2
بــــجومب رييـــستلا ةـــينازيم نــــم نييـــــنهملا ميلعتلاو نيوكتلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوــناق
: يتأي ام مسري
هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىــغلي: ىلوألا ةّداملا

يف دــــــّيقم )جد000.000.72( راـــنيد نوــــيلم نورـــشعو ةـــــــعبس
يفو نييـــــــنهملا مـــــيلعتلاو نــــــيوكتلا ةرازو رـــــييست ةــــينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا ”أ” لودجلا يف نينّيبملا  نيبابلا

هردــــق داـــمتعا٠2٠2 ةـــنس ةــــينازيمل صصــــخي:2 ةّداملا
يف دـــــّيقي )جد000.000.72( راــــنيد نوــــيلم نورــــشعو ةـــــعبس
يفو نييـــــنهملا مـــيلعتلاو نـــيوكتلا ةرازو رييـــــست ةــــينازيم
.موسرملا اذهب قحلملا ”ب” لودجلا يف ةنّيبملا  باوبألا

مــــيلعتلاو نــــيوكتلا ةرــــيزوو ةـــيلاملا رـــــيزو فـــــلكي:3 ةّداملا
يف رـشنـي يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،نيينهملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــــع يـــــناثلا عـــيبر61 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
 .٠2٠2 ةنس ربمسيد2

دارج زيزعلا دبع

”أ” لودجلا

)جد( ةاغلملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو
سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

...........)م ت ت و م( نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل ةناعإ
...........................)ت م ت م( نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل تاناعإ

............سداسلا مسقلا عومجم
............ثلاثلا ناونعلا عومجم
....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
.................لوألا عرفلا عومجم
......ةاغلملا تادامتعالا عومجم

01 - 36

03 - 36



5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4.800.000

8.900.000

4.800.000

18.500.000

3.500.000

3.500.000

22.000.000

22.000.000

27.000.000

27.000.000
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”ب”  لودجلا
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يناثلا عــيبر٦١ يفخّرؤــم2٦3-02 مــقر يذــيفنت موــسرم
نمضتي ،0202 ةــنس رــــبمسيد2قــــفاوــملا2٤٤١ ماــع
نــماضتلا ةرازو رــييست ةــينازيم يف داــمتعا لــــقن
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناـــــتدامـلا اـــــــميس ال ،روـــــتسدـــــلا ىلــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـــع لاوــش8 يف خّرؤـــمـلا71-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قــــفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خّرؤمـلا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـــناق  نـــمضتملاو91٠2 ةـــنس رـــبمسيد11 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خّرؤمـلا7٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خّرؤمـلا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا32-٠2 مـــقر يذــــيفنتلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــنس يــــفناج72 قــــفاوملا1٤٤1 ماع ةــــيناثلا ىداــــمج2
نماضتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
رــــــييستلا ةــــينازيم نــــم ةأرــملا اــــياضقو ةرـــسألاو يـــنطوـــلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا٠2٠2 ةـــنس ةـــينازيم نــــم ىغـــــلي : ىلوألا ةّداملا
راـــــــــنيد فـــــــــــلأ نوـــــــــــتسو ناـــــــــنثاو ةـــــــئاـــــــــــــمتسو نيـــيالــــم ةــــــــــثالـــــث
نـــــــــماضتلا ةرازو رـــــــييست ةـــــينازــــيم يف دــــــــّيقم )جد000.266.3(
21-13 مـــــــــقر باــــــبلا يفو ةأرـــــملا اـــــــياـــضقو ةرــــــــسألاو يـــنطوـــــــلا
حـــنملاو تاـــضيوعتلا – ةـــلودلل ةــــعباتلا ةــــيزكرماللا حـــــلاصملا”
.”ةفلتخملا

ةثالث هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي:2 ةّداملا
)جد000.266.3( راـــنيد فـــلأ نوـــتسو ناــنثاو ةـــئامتسو نييالم
ةرـــــــسألاو يـــــنطولا نـــــماضتلا ةرازو رـــــييست ةـــــينازيم يف دـــــّيقي

ةـــــيزكرماللا حــــلاصملا”31-13 مــــقر باـــــبلا يفو ةأرــــملا اـــياضقو
تاذ حنم - بتاورلا - نودقاعتملا نومدختسملا - ةلودلل ةعباتلا

.”يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط

ينطولا نماضتلا ةريزوو ةيلاملا ريزو فلكي :3 ةّداملا
اذـــــه ذــــيفنتب ،هـــصخي اــــميف لــــك ،ةأرــــملا اــــياضقو ةرـــــسألاو
ةّيروهــــمجلل ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رــــــشنـي يذــــلا موـــسرملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوملا2٤٤1 ماــــع يــــناثلا عــــيـبر61 يف رـــــئازجلاــــــب رّرـــــــح
 .٠2٠2 ةنس ربمسيد2

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم3٦3-02 مقر يذيفنتموـــسرم
ددـــــــحي ،0202 ةــــنس رـــــبمسيد٥قـــــفاوـملا2٤٤١ ماـــــع

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا رـيزو تايحالص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1 و٤-99 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤـــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا361-٠2 مــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

يف ،تاـــــــيئاصحإلاو ةـــــــنمقرلا رــــــيزو فــــــــــــلكي: ىلوألا ةّداملا
رصانع دادعإب ،اهلمع جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ
ةــــــــمولعملا رـــــيوــــطتو ةـــــنمقرلا لاـــــجم يف ةـــــينطوــــــــــلا ةـــــسايسلا
،ءاـــــصحإلل ةـــــينطولا ةـــــموظنملا زـــــيزعتو مـــــيظنتو ةـــــيئاصحإلا

ةـــــــمظنألاو نيــــناوقلل اـــــقفو ،اـــــهذيفنت ةــــبقارمو ةـــــعباتم نـــــمضيو
.اهب لومعملا

يفو لوألا رـــــــــيزوــــــلا ىلــــــع هـــــتاـــطاــــــشن جــــــــئاتن ضرــــــــــعيو
لاجآلاو لاكشألا بسح ءارزولا سلجمو ةموكحلا تاعامتجا
.ةررقملا

هتايحالص تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو سرامي :2 ةّداملا
.عاطقلاب ةلصتملا تاطاشنلا عيمج ىلع

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو
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ةرادإلا ءاـــسرإب ةـــــقلعتملا لاـــــمعألا ذيـــــفنت يف ةــــــكراشملا –
،ةينورتكلإلا

ينورتكلإلا عفدلا لئاسوو تامدخ زورب يف ةكراشملا –
،ةينورتكلإلا ةراجتلا ريوطتو ةيقرت ضرغب

ةــينطولا ةــــيجيتارتسإلا ذـــــيفنتو دادـــــعإ يف ةــــــكراشملا –
،ينورتكلإلا قيدصتلا ريوطتل

نــمأل ةـــينطولا ةـــسايسلا ذــــيفنتو دادــــعإ يف ةـــــكراشملا –
،ةيتامولعملا ةمظنألا

ةــــمظنألا ةـــــيقفاوتو ســـييقت راـــطإ عـــضو يف ةـــــكراشملا –
،ةلودلل ةيتامولعملا

عـــضو ىلـــع ،ةـــينعملا تاـــعاطقلا عـــم رواـــشتلاب ،رــــهسلا –
لاجم يف لمعلا تاططخم ريوطتل ةمئالملا ليومتلا تايلآ
،اهيلإ لوصولا ليهستو ةنمقرلا

رـــــــصانع ،ةــــــلعاــفلا فارــــطألا لـــــــــك عـــــم قــــيسنتلاب حارــــــتقا –
اهديشرتو ةيموكحلا ةيمقرلا دراوملا دضاعت تايجيتارتسا

،لثمألا اهلامعتساو

تايجولونكت ريوطتل مئالم يئيب ماظن زورب ةيقرت –
،ةنمقرلا

نيـــــلعافلاو ةــــيمقرلا لوـــــلحلا يـــبلاط طــــبر ىلــــع لـــــمعلا –
،نيصصختملا نييداصتقالا

رـــــــيوطت ىلإ فدـــــــهي لــــمع لـــــك ةـــموكحلا ىلـــــع حارـــــتقا –
ريوطتل ةيرورضلا ةينطولا تاءافكلاو يرشبلا لامسأرلا
،ةنمقرلا

يف جردني مييقت وأ ةربخ لك ،ةموكحلا باسحل زاجنإ –
،ةنمقرلا ناديم يف ةرازولا صاصتخا لاجم

رـــيوطت تارــــشؤم روــــطت لوـــــــح ةـــــيرود رــــيراقت دادـــــعإ –
ىلع اهضرعو اهنيسحت ىلإ فدهي ءارجإ لك حارتقاو ةنمقرلا
.ةموكحلا

لاجم يف ،تاـيئاصحإلاو ةـنمقرلا رـــيزو فـلكي:٤ ةّداملا
ةــينطولا ةــــموظنملا زـــــيزعتو ةــــيئاصحإلا ةــــمولعملا رــــيوطت
: يتأي امب ،ءاصحإلل

اهحارتقاو ةيئاصحإلا ةمولعملل ةينطولا ةسايسلا دادعإ –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةموكحلا ىلع

،دـــيدحتو ءاــصحإلا ةـــموظنمل يلاــمجإلا ماـــجسنالا ناـــمض –
هــــنأش نـــم رــــيبدت لــــك ،ةــــينعملا تاــــسسؤملا عــــم رواـــــشتلاب
،تايئاصحإلاب ةفلكملا لكايهلا نيب قيسنتلا زيزعت

يف ،ةيئاصحإلا لاغشألا لـــك زاـــجنإو ذــــيفنت ىلـــع رــــهسلا –
يف يــئيبلاو يداــصتقالاو يفارــغميدلاو يــعامتجالا نادــيملا
ةموظنملا مظنت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راــــطإ
،ءاصحإلل ةينطولا

ةـــسايسلا ،يرواـــــشت راـــطإ يف ،ذــــيفنت ىلـــع رـــــهسلاو دادــــــعإ –
تارادإلل يمقرلا لوحتلاو ةنمقرلا ريوطتو ةيقرتل ةينطولا
،ةيئاصحإلا ةمولعملا اذكو ،تاسسؤملاو ةيمومعلا

تايلآلا ،ةينعملا ةيرازولا رئوادلا عم رواشتلاب ،عضو –
ةيعون نيـسحت دـــصق يـــمقرلا لوــــحتلا ةــــقفارمب حــــمست يـــتلا
،ةيمومعلا ةمدخلا

نع نيينطولا نييداصتقالا نيلماعتملا ةيسفانت ةيقرت –
،ةنمقرلا قيرط

ةـــــمكوح ذـــــيفنتل ةـــــمئالملا ةـــــئيبلا عـــــضو ىلـــــع رـــــــهسلا –
،ةلعافلا فارطألا عم رواشتلاب ةينورتكلإ

راطإ يف ،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا زيزعتو ميظنت –
،نأشلا اذه يف ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا

لاصتالاب ،اهلمكأب ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا قيسنت –
،اهيلعاف عيمج عم

ةسايسلا رصانع ،ةلعافلا فارطألا عم قيسنتلاب ،حارتقا –
،يمقرلا داصتقالا ريوطتل ةينطولا

ةنمقرلل ةيئيب ةمظنأ ريوطتو ةــيقرت يف ةــــكراشملا –
جئاتن نيمثتو ايجولونكتلا لقن اذكو ،يمقرلا داصتقالاو
،ثحبلا

اــــــهديدحتو عاــــطقلا رـــيوطت جـــماربو تاــــططخم ةــــسارد –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

تاطاشنلا تالاجم يف ةــــمئاد ةـــظقي راـــطإ يف ،ةرداــــبملا –
نــــم يـــــتلا ةــــيجيتارتسالا تاــــساردلاب ،عاــــطقلاب ةــــطبترملا

،نيدايملا هذه يف ةموكحلا تارايتخا ديدحت اهنأش

تاـــــيئاصحإلاو ةـــــنمقرلا يف نـــــيوكتلا جــــمارب ةيـــــقرت –
ةــــيرازولا رـــئاودلا عم لــــبقتسملا تاــــيجولونكت لاـــــمعتساو
.ةينعملا

لاـجم يف ،تاــيئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو فـــلكي:3 ةّداملا
: يتأي امب ،اهريوطتو ةنمقرلا ةيقرت

،ةنمقرلا تايجولونكت لامعتسا ةيقرت –

حـــمسي يذلا ،ةنمقرلا راسم هيف جردني يذلا راطإلا حارتقا –
لدابت تاصنم ريوطت اذكو تامدخلاو دراوملا يف كارتشالاب
،تايطعملا

ماظن عضو ىلع ،ةيرازولا رئاودلا عم رواشتلاب ،لمعلا –
،رارقلا ذاختال دعاسم جمدنم يتامولعم

ريوطت عيراشمب ةقلعتملا تامولعملا عمج ىلع لمعلا –
،ةيرازولا رئاودلا ىدل ةنمقرلا

ةقلعتملا تايلآلا ،ةيرازولا رئاودلا عم رواشتلاب ،عضو –
ةقداصملاو ،ةنمقرلا لاجم يف ةيعاطقلا لمعلا ططخ دادعإب
،اهتعباتمو اهيلع
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ةموظنملل نيعباتلا نيلعافلا لمجم عم رواشتلاب ،عضو –
زــكرمتت ةــيكيمانيد ةــــيتامولعم ةــصنم ،ءاـــصحإلل ةــــينطولا

،اهرييست نامضو تايئاصحإلا اهيف

تايئاصحإلل مئالم ةيطغت ىوتسم نامض ىلع رـــهسلا –
رواشتلاب ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا  فرط نم ةروشنملا

،ةموظنملل ةعباتلا تائيهلا عم

،ينطولا بارتلا ربع ءاصحإلا ةكبش عيسوت ىلع رهسلا –

نم ةروشنملا تايئاصحإلا ةيعون نيسحت ىلع رهسلا –
لــكايهلا عــم رواـــشتلاب ءاـــصحإلل ةـــينطولا ةــــموظنملا فرـــط

،ةينعملا

ىلــع اصوصخ لـــــمعلاب ءاــصحإلا ةنرــصع يف ةــمهاسملا –
،ةيئاصحإلا تاراسملا ةنمقر

اـــميف ،يلودــــلاو يوــــهجلا ىوــــتسملا ىلع ةـــــظقيلا ناــــمض –
،ءاصحإلا تايجهنمو ميهافم تاراكتباب قلعتي

يــــــنوناــقلاو يـــــتاسسؤـــملا راـــطإلا ةــــمئالم ىلــــع رـــــهسلا –
،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملل

ةــينطولا ةــموظنملا يف نيـــلعافلا عــم رواـــشتلاب ،رـــــهسلا –
دروــــملل ةــــينقتلا تاردـــــقلا نيــــتمتو زــــــيزعت ىلـــــع ،ءاــــــصحإلل
.صصختملا يرشبلا

لاــجم يف تاــيئاصحإلاو ةــنمقرلا رـــيزو موــــقي:٥ ةّداملا
.يمقرلا داصتقالا ةيقرت لامعأب ،يمقرلا داصتقالا

: يتأي امب فلكي ،ةفصلا هذهبو

ريوطتب حمست يتلا لامعألا ،ةلعافلا فارطألا عم ،حارتقا –
،يمقرلا داصتقالا

يــــعيرشتلا راــــطإلا دادــــعإل ةــــيرورضلا رــــصانعلا رــــيفوت –
،يمقرلا داصتقالا ةيقرتو ريوطتب نيقلعتملا يميظنتلاو

يتلا لامعألا ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،حارتقا –
ناديم يف صاخلاو ماعلا عاطقلا نيب ةكارشلا ةيقرتب حمست
،يمقرلا داصتقالا

يتلا لامعألا ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،حارتقا –
زيفحتلاو ثحبلا ةيقرتب ةطبترملا ريبادتلا ذيفنتب حمست
،يمقرلا داصتقالا ناديم يف ايجولونكتلا لقن ىلع

يف مـــهاست يـــتلا نواـــعتلا لاـــمعأ ذـــيفنت يف ةــــكراشملا –
فارــــطألا عـــم رواـــشتلاب ،حارـــــتقاو ،ةــــيجيتارتسالا ةـــــكارشلا
يف تاراــــهملاو اــــيجولونكتلا لقــــنو نواـــــعتلا جــمارب ،ةـــلعافلا

.يمقرلا داصتقالا ناديم

راطإ يف تايئاصحإلاو ةــنمقرلا رـــيزو رـــــهسي:٦ ةّداملا
يف ةينقتلاو ةيملعلا تارهاظتلا ميظنتو ةيقرت ىلع هماهم
.هعاطقب ةقلعتملاو ةيمهألا تاذ نيدايملا

راـــطإ يف ،تايئاصحإلاو ةــنمقرلا رــــيزو رداــــبي:٧ ةّداملا
.يميظنتو يعيرشت عباط يذ صن لكب ،هتايحالص

ناــمضل ،تايئاصحإلاو ةنــمقرلا رـــيزو حرـتقي:٨ ةّداملا
ةرادإلا مــيظنت ،هــل ةـــلكوملا فادـــهألا قـــيقحتو ماـــهملا ذـــيفنت
ةزكرمملا ريغ لكايهلاو هتطلس تحت ةعوضوملا ةيزكرملا

رهسيو ،هتياصو تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو تائيهلاو
راــطإ يف اــهريس نــسحل ةــمزاللا رـــيبادتلا لــــك ذاـــختا ىلـــع
.اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا

يأ ءاشنإ ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو حرتقي:٩ ةّداملا
لكو تارازولا نيب كرتشملا قيسنتلا وأ/و رواشتلل ةئيه
.هيلإ ةدنسملا ماهملاب ديجلا لفكتلاب حامسلا هنأش نم زاهج

ةــــماقإب تاــــيئاصحإلاو ةـــنمقرلا رــــيزو موـــــقي :0١ ةّداملا
نـــــــيديعصلا ىلــــع هــــصاصتخإ تالاـــــجم يف نواــــعت تاـــــقالع
.نأشلا اذه يف تاءارجإلاو دعاوقلل اقفو ،يلودلاو يوهجلا

راطإ يف ،تايئاصحإلاو ةــنمقرلا رـــيزو موــــقي:١١ ةّداملا
: يتأي امب ،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا

،ةينعملا ةصتخملا تاطلسلل ةدعاسملا ميدقتو ةكراشملا –
فارـــــــطألا ةددـــــعتملاو ةـــــيئانثلاو ةـــيلودلا تاـــضوافملا لـــــك يف

،هصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا تاطاشنلاب ةطبترملا

لــــيثمت ،ةــــينعملا تاـــــسسؤملا عـــــم لاـــــصتالاب ،ناـــــمض –
ةيلودلاو ةيوهجلا تائيهلاو تامظنملا تاطاشن يف عاطقلا
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا تالاجم يف ةصتخملا

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني:2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمسيد٥ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عـيبر91 يف رـئازجلاب رّرــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر٩١ يفخّرؤم٤٦3-02 مقر يذيفنتموسرم
مـيظنت نـمضتي ،0202 ةـنس رـبمسيد٥ قـفاوملا2٤٤١
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،تايئاصحإلاوةنمقرلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤-99 ناـــــتداملا اـــميسال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــنــبو–
،هنم)2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا7٠-81 مقرنوناقلا ىضتقمبو–
ةــــــياـــمحب قــــــلعتملاو81٠2 ةـــــنس وــــينوي٠1 قــــــفاوـــملا93٤1
تاذ تاـــــــيطعملا ةــــجلاعم لاــــجم يف نييــــــعيبطلا صاـــــخشألا
،يصخشلا عباطلا
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،تايئاصحإلل ةماعلا ةيريدملا–

 ،لاصتالاو تامولعملا ةمظنأ ةيريدم–

،فيشرألاو ةينوناقلا نوؤشلاو نواعتلاةيريدم–

.ةماعلا ةرادإلا ةيريدم–

،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا:2ةّداملا
: يتأي امب

ةسايسلا ،يرواشت راطإ يف ،ذيفنت ىلع رهسلاو دادعإ–
يـــــــمقرلا لوـــــحتلاوةــــنمقرلا رـــــيوــــطتو ةــــيقرتل ةـــــينطوـــــلا
،تاسسؤملاو ةيمومعلا تارادإلل

يف ةــينطولا ةـــيجيتارتسالا ،يرواــــشت راــــطإ يف ،دادــــعإ–
 ،ةنمقرلا لاجم

،ةنمقرلا تايجولونكت لامعتساةيقرت–

تايلآلا ،ةينعملا ةيرازولا رئاودلا عم رواشتلاب ،عضو–
ةــيعون نيـــسحت دـــصق يـــمقرلا لوـــحتلا ةـــقفارمب حمست يــتلا
،ةيمومعلا ةمدخلا

قــــيرط نــــع نييداــــصتقالانيلماعتملا ةـــــيسفانت ةــــــيقرت–
،ةنمقرلا

ةــــمكوح ذــــيفنتل ةــــمئالملا ةــــئيبلا عــــضو ىلــــع رــــــهسلا–
،ةلعافلافارطألا عم رواشتلاب ةينورتكلإ

ةينطولا ةسايسلا رصانع ،ةلعافلا فارطألا عم ،حارتقا–
،يمقرلا داصتقالا ريوطتل

ةــنمقرلل ةـــيئيب ةـــمظنأ رـــيوطتوةـــيقرت يف ةـــكراشملا–
جئاتن نيـــمثتواـــيجولونكتلا لـــــقن اذــــكويـــمقرلا داـــــصتقالاو
،ثحبلا

عاــــــطقلا رـــــيوطت جــــماربو تاــــططخم طــــبضوةــــسارد–
 ،اهذيفنت ىلع رهسلاو

يف نيوكتلا جمارب ،ةينعملا ةيرازولا رئاودلا عم ،ةيقرت–
لاــــــجم يف لــــــبــــقتسملا تاــــــيجولونكت لاــــمعتساو ةـــــنمقرلا
،ةنمقرلا

رـــــيوطت تارــــشؤم مّدــــقت لوـــــح ةـــيرود رـــــيراقت دادــــــعإ–
.اهنيسحت ىلإ فدهيءارجإوريبدت لك حارتقاوةنمقرلا

:تايريدم )3( ثالث ةماعلا ةيريدملا مضتو

ىلـــــــع فــــــلكتو،ةــــنـــمقرلا تاـــــيجولونكت ةـــــــيريدم–١
 : يتأي امبصوصخلا

،ةنمقرلا تايجولونكت لامعتسا ةيقرت–

ماظن عضو ىلع ،ةيرازولا رئاودلا عم رواشتلاب ،لمعلا–
،رارقلا ذاختال دعاسم جمدنم يموكح يتامولعم

يف خّرؤـملا٠73-91 مـقر يـسائرلا موـسرملا ىــضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2ةــــنس وــــينوي32 قــــفاوــملا1٤٤1 ماــــع ةدــــــــعقلا يذ لوأ

 ،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
 ،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خّرؤــملا363-٠2 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
٠2٠2 ةـــنس رــــبمسيد٥ قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع يــــناثلا عــــيبر91
،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

:يتأي ام مسري

ةنمقرلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لمتشت:ىلوألاةّداملا
: يتأي ام ىلع ،ريزولا ةطلس تحت،تايئاصحإلاو

هب قحليو ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو،ماعلا نيمألا–١
،ةرازولل يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو ديربلا بتكم

تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو،ناويدلا سيئر–2
 : يتأي امب نوفلكي صيخلتلاو

ةيموكحلا تاطاشنلا يف ريزولا ةكراشم ميظنتو ريضحت–
،ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا تاطاشنلاو

رـيزولا تاــطاشنب طـــبترملا لاـــصتالامـــيظنتو رـــيضحت–
لاــصتالا ةــيجيتارتسا دادــعإومالــعإلا ةزــهجأ عــم تاـــقالعلاو
       ،اهذيفنت ىلع رهسلاو،عاطقلل

تاـــــقالعلا لاــــجم يف رــــيزولا ةـــطشنأمـــــيظنتو رـــــيضحت–
  ،نواعتلاوةيلودلا

تاــقالعلا نادـيم يف رــــيزولا ةــــطشنأ مـــيظنتورــــيضحت–
،ةماعلا

تاــميظنتلاو ةــيوعمجلا ةــكرحلا عــم تاــقالعلا ةــعباتم–
 ،نييداصتقالاونييعامتجالا ءاكرشلاو ةينهملا

،ةنمقرلا ريوطت جماربو تافلم ةعباتم–

 ،تايئاصحإلا ريوطت جماربوتافلم ةعباتم–

لــئاصح صـــيحمتوعاــــطقلل ةـــماعلا ةـــــيعضوــــلا لـــيلحت–
.تاطاشنلا

اـــهريسو اــــهميظنت ددــــحي يـــتلا،ةـــماعلا ةــــيشتفملا–3
،يذيفنت موسرم بجومب

 : ةيتآلا لكايهلا–٤

،ةنمقرلل ةماعلا ةيريدملا–
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لاــــــملا سأرــــلا رــــيوطت ىلإ فدـــــهي طاــــشن لــــك حارــــتقا–
،ةنمقرلا ريوطتل ةيرورضلا ةينطولا تاءافكلاو يرشبلا

ينوـناـقـلا راـطإلا دادــعإل ةــيرورضلا تاساردــلاــب ماــيــقــلا–
،ةنمقرلا ريوطتب قلعتملا يميظنتلاو

يف يميظنت وأ يعيرشت ءارجإ لك لوح يأرلا ءادبإ–
،ةنمقرلا ناديم

ةمظنألا ةيقفاوتو سييقتلا راطإ عضو يف ةكراشملا–
،ةلودلل ةعباتلا ةيتامولعملا

نمأل ةـــينطولا ةـــسايسلا ذـــــيفنتو دادـــــعإ يف ةـــــكراشملا–
،ةيتامولعملا ةمظنألا

رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا ةـيـجـيـتارــتسالا دادــعإ يف ةــكراشملا–
،اهذيفنت يف ةكراشملاوينورتكلإلا قيدصتلا

صرفلا يف لـــصفي يــجولونكت عــجرم عــضو ىلـــع رـــهسلا–
،اهب ةقلعتملا ةيجولونكتلا رطاخملاوةئشانلا ةيجولونكتلا

يف جردني مييقت وأ ةربخ لك ،ةموكحلا باسحل زاجنإ–
،ةنمقرلا ناديم يف ةرازولا صاصتخا لاجم

.ةنمقرلا يفتاءافكلاو نهملا لاجم يف ةظقيلا نامض–

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

تايجولونكت ريوطتوةيقرتل ةيعرفلا ةيريدملا –أ
: يتأي امبصوصخلا ىلع فلكتو،ةنمقرلا

تاــــــمولعملا ةــــيرازولا رـــئاودلا ىدـــــل عـــمج ىلـــع لـــــمعلا–
،ةنمقرلا ريوطت عيراشمب ةقلعتملا

تايلمعلا ذيفنت يف ،ةنمقرلا راسم راطإ يف ،ةكراشملا–
،ةينورتكلإلا ةرادإلا ءاسرإب ةقلعتملا

ينورتكلإلا عفدلا لئاسوو تامدخ زورب يف ةكراشملا–
،ةينورتكلإلا ةراجتلا ريوطتوةيقرت فدهب

لوــــح تاـــــساردب ،ةــــــلعافلا فارــــــطألا عــــــم نواـــــعتلاب ،ماـــــيقلا–
ةصاخلا لبقتسملا تايجولونكتب ةطبترملا ةينطولا تاجاحلا

،ةنمقرلا لاجمب

صرــفلا يف لـصفي يـجولونكت عـجرم عــضو ىلـع رـــهسلا –
.اهب ةقلعتملا رطاخملاو ةئشانلا ةيجولونكتلا

،ةيقفاوتلاو جامدإلاو سييقتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ماظن عضو ىلع ،ةيرازولا رئاودلا عم رواشتلاب ،لمعلا–
،رارقلا ذاختا ىلع دعاسم جمدم يموكح يتامولعم

يـــنطولا عـــجرملا ذـــيفنتونييــــحتو دادــــعإ يف ةـــــكراشملا–
،ةيتامولعملا ةمظنألا ةيقفاوتل

تايطعملا لدابت غيص ديحوت ،ةلعافلا فارطألا عم ،ةسارد –
،ةرفوملا تامدخلا نيسحت دصق

ةـــــيقفاوتو جاـــمدإو ســــييقت راـــطإ عــــضو يف ةـــــكراشملا –
،ةينعملا فارطألا عم رواشتلاب ،ةلودلل ةيتامولعملا ةمظنألا

يذلاو ةنمقرلا راسم هــيف جردـــني يذــــلا راـــطإلا حارــــتقا–
،تامدخلاو دراوملامساقتولدابت تاصنم ريوطتب حمسي

بجاولا سيياقملا رايتخا ريياعم ديدحت يف ةمهاسملا–
ةــــيتامولعملا ةــــمظنألا رــــيوطت وأ /وءاــــنتقا دــــنع اــــهتاعارم
،ةمولعملا مادختسا ةداعإولدابت نيكمت لجأ نم ةيعاطقلا

ةنودم نييحت ىلع ،ةــــينعملا تاـــــعاطقلا  عـــم ،ةــــمهاسملا–
،ةنمقرلا لاجمل  ةعباتلا تاطاشنلا

ةيمومعلا ةيتامولعملا ةـــمظنألا ةـــموميد يف ةـــــمهاسملا–
اذــــه يف ةـــيلودلا ســــيياقملاو رــــيياعملا مادـــــختسا لالـــــخ نـــــم
 .لاجملا

ىلع فلكتو ،ينايربسلا نمألل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امبصوصخلا

نــــمأل ةــــينطولا ةــــسايسلا ذــــيفنتودادــــــعإ يف ةـــكراشملا–
،ةيتامولعملا ةمظنألا

يتامولعملا نمألل ينطولا عجرملا نييحت يف ةكراشملا–
،عاطقلاىوتسم ىلع هقيبطت ىلع رهسلاو

رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا ةـيـجـيـتارــتسالا دادــعإ يف ةــكراشملا–
،اهذيفنت يف ةكراشملاو ينورتكلإلا قيدصتلا

ةطيرخ ،ةلعافلا فارطألا عم قيسنتلاب ،نييحتودادعإ–
ةــــــمظنألا اـــــــهل ضرــــــعتت دــــــق يـــــتلا تادــــــيدـــــــهتلاورــــــطاخملا
،عاطقلل ةيتامولعملا

ةيامحوةياقولاوسيسحتلا تايلمع ذيفنت يف ةـكراشملا–
عــــم قــــيسنتلاب ةــــنمقرلاب ةـــــطبترملا رــــطاخملا نــــم نــــطاوملا
،ةلعافلا فارطألا

عــضو يف ،ةـــلعافلا فارـــطألا عـــم قـــيسنتلاب ،ةـــكراشملا–
.طخلا ىلع نطاوملا ةيامحب ةطبترملا تايلآلا

ىلع فلكتو،ةنمقرلا ةـعباتموقـــيسنت ةــــيريدم –2
: يتأي امبصوصخلا

ةـــــــنمقرلا لاــــــجم يف ةــــــينطولا ةـــــيجيتارــــتسالا دادـــــــعإ–
،اهذيفنت ةعباتمو

ةيعاطقلا لمعلا ططخ ىلع ،يرواشت راطإ يف ،ةقداصملا–
،ةنمقرلا لاجم يف

ةقلعتملا تايلآلا ،ةيرازولا رئاودلا عم رواشتلاب ،عضو–
يف ةيعاطقلا لمعلا تاططخم ةعباتموةقداصملاو دادعإب
،ةنمقرلا لاجم
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يف مييقتلاو ةعباتملل ةيجهنملا تاودألا دادعإو ميمصت–
،ةنمقرلا لاجم

رــــئاودلا فــــلتخم ةـــنمقر لوــــح ةــــيرود رــــيراـــــقت دادــــعإ–
،ةيرازولا

يف ةـيعاطقلا لـــمعلا تاـــططخم ذــــيفنت ةـــمانزر ةــــعباتم–
،ةنمقرلا لاجم

ةنمقرلا تاطاشن لوح ةيرود ةيئاصحإ ةعباتم نامض–
 .يلحـملاو يزكرملا نييوتسملا ىلع

،يمقرلا داصتقالا معدويــئيبلا ماـــظنلا ةـــــيريدم –3
 : يتأي امبصوصخلا ىلع فلكتو

نم نكمت يتلا تاءارجإلا،ةلعافلا فارطألا عم ،حارتقا–
 ،يمقرلا داصتقالا ريوطت

يـــنوناقلا راـــــطإلا دادـــــعإل ةــــــيرورضلا رــــــصانعلا رــــــــيفوت–
يـــــــمقرـــــــــلا داـــــــصـــتقالا رـــــــيوـــــــطتب نيــــــــقلعتملا يـــــــــميظنتلاو
،هتيقرتو ،عاطقلاب ةصاخلا لبقتسملا تايجولونكتو

لوح تاساردلاب ،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب ،مايقلا–
،يمقرلا داصتقالاب ةطبترملا ةينطولا تاجايتحالا

تاءارـــــجإلا ،ةـــينعملا تاــــعاطقلا عـــم رواــــشتلاب ،حارـــتقا –
لاجم يف ةصاخلاوةيمومعلا ةكارشلا ةيقرت نم نكمت يتلا
،يمقرلا داصتقالا

ىوتسملا ىلع لمعلا قرفو ناجللا لامعأ يف ةكراشملا–
ةـقلعتملا بــــناوجلاب ىنعت يــتلا يلودــــلاو يوـــــهجلاو يـــنطولا

،لبقتسملا تايجولونكتو يمقرلا داصتقالاب

يتلا تاءارجإلا ،ةـينعملا لـــكايهلا عم رواـــشتلاب ،حارــتقا–
لاجم يف ايجولونكتلا لقن زيفحتو ثحبلا ةيقرت نم نكمت

،يمقرلا داصتقالا

ةـــــــقلعتملا نواـــــــعتلا تاـــــطاــشن ذـــــيفنت يف ةــــــكراـــــشملا –
،ةـــــلعافلا فارــــطألا عــــــم ،حارـــتقاوةــــيجيتارتسالا ةــــــكارشلاب
نادـــــــيم يفةراـــــهملاواــــيجولونكتلا لـــــقنو نواـــــعتلا جـــــمارب
.يمقرلا داصتقالا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةــــــــظقيلاويـــــئيبلا ماــــــظنلل ةــــيعرــــفلا ةـــــيرــــيدــــملا– أ
: يتأي امبصوصخلا ىلع فلكتو،ةيجولونكتلا

تايجولونكت ريوطتل مئالم يئيب ماظنزورب ةيقرت–
،ةنمقرلا

ةنمقرلل ةيئيب ةمظنأ رــــيوطتوةـــــيقرت يف ةــــــكراشملا–
جئاتن نيـــمثتوايجوــــلونكتلا لـــــقن اذــــــكو يمقرلا داصتقالاو
،ثحبلا

يــــموكحلا يـــتامولعملا ماـــظنلا ذــــيفنت ةــــعباتم ناـــــمض –
،رارقلا ذاختا ىلع دعاسملاجمدملا

عــــضو ىلـــــع ،ةـــينعملا تاــــعاطقلا عـــم رواــــشتلاب ،رـــــهسلا–
يف ةيعاطقلا لمعلا تاططخم ريوطتل ةمئالم ليومت تايلآ
،اهيلإ جولولا ليهستوةنمقرلا لاجم

رــيوطتب نيــقلعتملايــميظنتلاويـــعيرشتلا راـــطإلا حارـــتقا–
،ةنمقرلا

تارازولا نيب قيسنتلل ةيلمعلا لئاسولاوتاودألا عضو–
لاـــــــجم يف ةـــــيرازولا رـــــئاودلا نيـــب رـــــفاضتلا زـــــيزعت دـــــصق
،ةنمقرلا

رــــــيوـــطت تارــــشؤـــم مدـــــقت لوــــح ةــــيرود رــــيراــقت دادـــــعإ –
،اهنيسحت ىلإ فدهي لمع وأ ءارجإ لك حارتقاو ةنمقرلا

رصانع ،ةـــلعافلا فارـــطألا عـــيمج عـــم قـــيسنتلاب ،حارـــــتقا–
اهديشرتو ةيموكحلا ةيمقرلا دراوملا دضاعت تايجيتارتسا

 ،لثمألا اهلامعتساو

يفمييقتلاو ةعباتملل ةيجهنملا تاودألا دادعإو ميمصت –
.ةنمقرلا لاجم

 : نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ىلــــع فـــلكتو،ةنمقرلا قيسنتل ةيعرفلا ةيريدملا– أ
: يتأي امب صوصخلا

يف ةـينطولا ةـيجيتارتسالا ذــيفنتودادــعإ يف ةــكراشملا –
،ةنمقرلا لاجم

نيـــب قـــيسنتلل ةـــيتايلمعلا لـــئاــسولاوتاودألا ذــــيفنت–
يف ةــــيرازولا رــــئاودلا نيب رــــفاضتلا زـــــيزعت دــــصق تارازوـــــلا

،ةنمقرلا لاجم

ريوـــطت تارـــشؤم مدـــــقت لوــــح ةــــيرود رــــيراقت دادـــــــــعإ–
،اهنيسحت ىلإ فدهي لمع وأ ءارجإ لك حارتقاوةنمقرلا

ليومت تايلآ ،ةينعملا تاــعاطقلا عم رواــشتلاب ،ذــيفنت–
لاـــــــجم يف ةــــيعاـــطقلا لــــــمعلا تاـــــططخم رـــــيوــــــطتل ةـــــمئالم
،اهيلإ جولولا ليهستو ،ةنمقرلا

راـــــــطإلا ،ةــــينعملا تاــــعاــــــطقلا عــــم رواــــــــشتلاب ،ذـــــيفنت–
،ةنمقرلا ريوطتب نيقلعتملا ينوناقلاويعيرشتلا

ىلع ،ةـــلعافلا فارـــطألا عـــيمج عـــم قـــيسنتلاب ،رـــــهسلا–
اهلامعتساواــهديشرتو ةــيموكحلا ةـــيمقرلا دراوـــملا دــــضاعت
.لثمألا

ىلع فلكتو،ةنمقرلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امبصوصخلا

يموـــكحلا يتاموــــلعملا ماــــــظنلا ذـــــيفنت ةــــعباتم ناـــمض–
،رارقلا ذاختا ىلع دعاسملاجمدملا
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لوــلحلا لاـــجم يف تاـــــبلطلا باــــحصأ طــــبر ىلــــــع لـــــمعلا–
،نيصصختملا نييداصتقالانيلماعتملاو ةيمقرلا

ةبعش يف تاـسسؤملا لــــخاد راـــــكتبالاعــــيجشتوةـــيقرت–
،يلودلاويوهجلا نييوتسملا ىلع اهراشتنا فدهب ةنمقرلا

ةطبترملا ريبادتلا ذيفنت نمنكمت يتلا تاءارجإلا حارتقا–
نيدايملا يف ايجولونكتلا لقن ىلع زيفحتلاوثحبلا ةيقرتب
.ةنمقرلا تاطاشنب ةقلعتملا

،يـــــــمقرلا داـــــصتقالا مـــــعدل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا – ب
: يتأي امب صوصخلا ىلعفلكتو

داــصتقالا رـــيوطت نـــم نـــكمت يـــتلا تاءارــــجإلا حارــــتقا–
 ،يمقرلا

جــــماربلاو تاــــططخملا مــــييقتو ةـــــعباتم يف ةـــــــكراشملا–
،يمقرلا داصتقالا لاجم يف عيراشملاو

ةــــــقلعتملا ةـــــينطولا تاــــجاحلا لوــــــح تاـــسارد ءارــــــجإ–
،ةينعملا تاعاطقلا عم نواعتلاب يمقرلا داصتقالاب

يــــنوناــــقلا راـــطإلا دادــــــعإل ةــــيرورضلا رـــــــصانعلا رــــيفوت–
،يمقرلا داصتقالا ةيقرتب نيقلعتملا يميظنتلاو

ةيمومعلا ةكارشلا ةــيقرت لـــجأ نـــم تاءارـــجإحارــــتقا –
،يمقرلا داصتقالا لاجم يف ةصاخلاو

ةيجيتارتسالا ةكارشلاب ةقلعتم ىودج تاساردحارتقا–
،يمقرلا داصتقالا لاجم يف

.يمقرلا داصتقالا لاجم يف تارشؤملا روطت ةعباتم–

ىلع فــــلكتو ،تاـــيئاصحإلل ةـــماعلا ةـــــيريدملا:3ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا

راطإ يف ،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا زيزعتو ميظنت–
 ،نأشلا اذه يف ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا

لاصتالاب ،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا عومجم قيسنت–
ةيزكرملا ةسسؤملاصوصخلا ىلعو،اهيف نيلعافلا عيمج عم
 ،ءاصحإلل ينطولا سلجملاو ءاصحإلل

يف ةيئاصحإلا ةطشنألا ةفاك زاجنإو ذــيفنت ىلـــع رـــهسلا–
يف ،يئيبلاو يداــصتقالاو يفارــــغميدلاو يــــعامتجالا لاــــجملا
ةموظنملا مكحت يتلا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا ماكحألا راطإ
،ءاصحإلل ةينطولا

ةــموــــظنملا قــــــيسنتوجاـــتنإلا تاـــئيه لاــــــمعأ ةــــــعباتم–
،ءاصحإلل ةينطولا

،ءاصحإلا ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا رصانع حارتقا –
،ةلعافلا فارطألا عم رواشتلاب

،ةـــــــيئاصحإوةـــــيتامولعم ةـــــيكيمانيد ةـــــصنم عـــــضو–
،ةينطولا ةـــــيئاصحإلا ةــــموــظنملا يلـــــعاف لــــك عــــم رواــــشتلاب
،اهرييست ناــــمضو

ةـــــيطغتلا نــــم بــــسانم ىوـــــتسم ناــــمض ىلــــع رـــــهسلا–
 ،ةلعافلا فارطألا عم رواشتلاب ،ةيئاصحإلا

،ميلقإلل ةيئاصحإلا ةكبشلا زيزعتو ديحوت ىلع رهسلا–

اـــــهرــشنت يـــتلا تاــــيئاصحإلا ةدوــــــج ناــــمض ىلــــع رــــهسلا–
نييوتسملا ىلع ةظقيلا نامضو ،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا
ةـــــيمــيهاـــــفملا تاراـــــــكتبالا صـــــــخي اــــــــميف يلودــــــــــلاويوــــــــــهــجلا

 ،ءاصحإلا لاجم يف ةيجهنملاو

ةــنمقرو ةــــنرصع ىلــــع ،تاــــعاطقلا عـــيمج عـــم ،لــــمعلا–
،ةيئاصحإلا تاراسملا

يف ةـــــلعافلا تاـــــهجلا عـــم رواـــشتلاب ،زـــــيزعتو رـــــيوطت–
ةـــينقتلا ةـــينطولا تاردـــــقلا ،ءاـــصحإلل ةــــينطولا ةـــــموظنملا
،ةيئاصحإلا تاراسملا يف ةلخدتملا ةيرشبلا دراوملل

لاـــــــــجم يف ةــــــــينطوــــــــلا ةرــــــبــخلا رـــــيوـــــــــطتو ةـــــــيــــقرـــــت –
.تايئاصحإلا

: تايريدم)3( ثالث ةماعلا ةيريدملامضتو

فلكتو،ةــيئاصحإلا جـــماربلاوقــــيسنتلا ةـــــيريدم –١
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةينطولا تاـــيجيتارتسالا دادــــعإو روـــصت يف ةـــمهاسملا–
،ةلعافلا فارطألا عم رواشتلاب ،ءاصحإلا ريوطتل

،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملل يلكلا ماجسنالا نم دكأتلا–
،نأشلا اذه يف ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف

لاصتالاب ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا عومجم قيسنت–
 ،اهيف نيلعافلا عيمج عم

نم ريبدت لك ،ةينعملا تاسسؤملا عم رواشتلاب ،ديدحت–
 ،تايئاصحإلاب ةفلكملا ةزهجألا نيب قيسنتلا زيزعت هنأش

تامولعملا لدابتل تاقافتا تالوكوتوربوتايقافتا دادعإ–
،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا يف نيلعافلا فلتخم عمو نيب

يــــــمدــــــختسم فـــــــلتخم تاــــــجاــــحل مــــظتنملا مييـــــــــقتلا–
 ،تايئاصحإلا

ةـــيطغتلا نـــم بـــسانم ىوـــــتسم ناــــمض ىلـــــع رـــــهسلا–
،ءاصحإلل ةينطولا ةــموظنملا اـــــــهرشنت يـــتلا تاـــــيئاصحإلل

ةــــــيئاصحإلا ةـــــكبشلا عــــيسوت ةـــــعباتملالــــــخ نــــــم اــــــميس ال
،ميلقإلل

،نييداصتقالا نيلماعتملل لاعف فيرعت ماظن عضو–

سلجملا لامـعأ نــــع ةقثبنملا حــــئاوـــــللا ذيـــــفنــــت ةــــعباتـــــم–
،ءاصحإلل ينطولا
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سلجملا فرط نم ،ذيفنت ةعباتمودادعإ يف ةمهاسملا–
تاوـنسلا ةددـعــتملاوةـيوـنسلا جمارــبــلــل ،ءاصحإلل ينــطوــلا
،ةيئاصحإلا لاغشألل

تايجيتارتسالا ةعباتمودادعإو روصت يف ةمهاسملا–
ينطولا سـلجملا عــم رواـــشتلاب ءاـــصحإلا رــــيوطتل ةـينطوــلا
،ءاصحإلل

تايجيتارتسالا ذيفنت مدقت تايوتسمل مظتنملا مييقتلا–
.ءاصحإلا ريوطتل ةينطولا

ىلع فلكتو ،تايطعملا ليلحـتوعيمجت ةيريدم –2
: يتأي امب صوصخلا

ةـــموظنملا يلــعاف لــك عـــم رواـــشتلاب ،ةرادإوعـــضوو روـــصت–
 ،ةيكيمانيد ةيئاصحإوةيتامولعمةصنم،ءاصحإلل ةينطولا

،ءاــــصحإلل ةــــينطولا ةــــموظنملا يلـــعاف ىدــــــل ،عـــــيمجت–
نم ةدراوــــلا ةــــيئاصحإلا تاـــــفلملا نــــم ةـــــقثبنملا تاــــيطعملا
ةـــــيئاــــصحإلا لاـــــــغشألاوتاـــــحوــــسملاوةـــــماـــــعلا تاءاـــــصحإلا

،ةيرادإلا رداصملاو

فــــــلتخم فرـــــصت تــــحت ةــــيئاصحإلا تاـــــجاحلا عـــــضو–
ةــصنملا نم اــــقالطنا نييعاـــمتجالاونييداــــصتقالا نيــــلعافلا
،ةيتامولعملا

ةـــموظنملا يف ةــــمخضلا تاـــنايبلا لاــــخدإ ىلـــع لــــمـــــعلا–
ةـــــيعيرــــشتلا ماـــــكحألا مارــــــتحا يف كلذو ءاــــصحإلل ةـــينطوـــــــلا

 ،نأشلا اذه يف ةيميظنتلاو

ىلــــع ةــــيرادإلا رداـــصملا مادـــختسا فـــيثكت ىلـــع لمــــعلا–
 ،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا ىوتسم

اــميف يلودلاويوـــهجلا نييوـــتسملا ىلع ةـــظقيلا ناـــمض–
ءاصحإلا لاجم يف ةيجهنملاو ةيميهافملا تاراكتبالا صخي
،ةئشانلا عيضاوملا ةعباتمو

نيسحتب ةطبترملا ةيجولونكتلاو ةينقتلا ةظقيلا نامض–
 .ةيئاصحإلا مظنلاو تاراسملا

 : نيتيعرف )2( نيتيريدممضتو

،ةيئاصحإلا تانايبلا عـــيمجتل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا– أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

تاــفلملا نـــم ةـــقثبنملا تاـــيطعملل يــــنالقعلا لالـــغتسالا–
تاــــحوسملاوةـــــماعلا تاءاـــــصحإلا نـــــم ةــــيتأتملا ةـــــيئاصحإلا
،ةيرادإلا رداصملاوةيئاصحإلا لاغشألاوةيئاصحإلا

،اهعضوو ةيئاصحإلا تايطعملا ماجسناوةجلاعم–

،ةيتامولعملاو ةيئاصحإلا ةصنملا ميظنتوميمصت–

سراهف عضو يف تايئاصحإلل ةيزكرملا ةسسؤملا معد–
،نييعامتجالاونييداصتقالا ناوعألا

تاونسلا ةددعتموةيونسلا جماربلا دادعإ يف ةمهاسملا–
،ةيئاصحإلا لامعألل

يـــــنوناقلاو يــــتاسسؤملا راـــــطإلا ةــــمءالم ىلـــــع رـــــهسلا–
يداصتقالا عضولا روــطت عـــم ءاـــصحإلل ةـــينطولا ةـــموظنملل
.يلودلا قايسلا اذكو دالبلل يئيبلاو يعامتجالاو

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فـــلكتو ،يـــئاصحإلا قـــيسنتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا – أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةــمجسنم ءاــصحإلل ةــينطو ةــموظنم عــضو ىلــع لــمعلا–
لــكل تاــسسؤملا نيب قــــيسنتلا رــــيوطت لالــــخ نــــم ةــــجمدمو
،ةيئاصحإلا تاطاشنلا

فلتخم نيب مسرمونرم تامولعملا لدابت قفدت لعج–
،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا تائيه

تامولعملا لدابتل نواعتلا تالوكوتورب عضو يف ماهسإلا–
،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا تائيه فلتخم نيب ةيئاصحإلا

فـلـتـخــم نيب جهاــنملاومـيـهاـفملا ماــجسنا نــم دــكأتــلا–
،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا تائيه

يــــــــــمدـــــختسم فــــــلتخم تاـــــجاــــحل ،مـــــــظتنملا مــــــييقتلا–
،مهاضر ةجردوتايئاصحإلا

نيلماعتملا فــــيرــــعتل عــــجان ماــــظن ذـــــيفنت ىلــــع رــــــــهسلا–
لـــــك فرـــط نـــم اــــهلامعتساواـــــهينبت ناـــــمضونيــــــيداصتقالا
يــــــنطولا سلـــــجملا عــــم رواـــــشتلاب ،ةـــــينطولا تاـــــسسؤملا
 ،ءاصحإلل

،ءاصحإلل ينطولا سلجملا حئاول ذيفنت ةعباتم–

ةــــــيعيرـــشتلا صوـــــــــصنلا لـــــــــك قـــــــــيبطت يف ةــــــــمـــهاـسملا–
عــــم لاـــصتالاب ءاـــصحإلل ةــــينطولا ةــــــموظنملل ةـــيميظنتلاو
.ءاصحإلل ينطولا سلجملا

،ةـــيئاصحإلا ةــــكبشلا زــــيزعتل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا– ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

يـــــتاسسؤملاويــــنوناقلاويـــميظنتلا لكــــشلا مــــيمصت–
،هريسةعباتمو ةيلحـملا تاعامجلا ىوتسم ىلع ءاصحإلل

ةمولعملا زيزعتو دوعصل مئالم راطإ رييستوريوطت–
ةنمقرلا ةرازو ىلإ ةيئالولاوةيدلبلا ةيئاصحإلا لكايهلا نم
،تايئاصحإلاو

فـــــــيثكتل ءاـــــصحإلل ةـــــيزكرملا ةـــــسسؤملا عـــــــم لـــــمعلا–
.ةديدج ةيلحم عورف نيطوتب اهتكبش

فــــلكتو،ةـــيئاصحإلا جـــماربلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا – ج
: يتأي امب صوصخلا ىلع
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ةــيئاصحإلا ةـــصنملا ىلإجوــــلولا تالوـــــكوتورب دــــيدحت–
.ةيتامولعملاو

ةظقيلاوةئشانلا عــيضاوملل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا – ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ةيجولونكتلا

راــــــــطإلا ،ةــــــينــعملا فارـــــــطألا عـــــم رواــــــــــشـــتلاب ،حارــــــتقا–
تاــنايبلا لالـــغتسال يــــميظنتلاويــــعيرشتلاويتاسسؤملا
ةصاخلاتايطعملاوتايرحلا ةيامح ىلع رهسلاب ةمخضلا

 ،صاخشألاب

،ةــــمخضلا تاـــــنايبلاب طـــــبترملا يــــئيبلا ماــــظنلا عــــــضو–
ةجلاعموظفحل ةيدعاقلا لكايهلاوتاودألا لاجم يف اميس ال
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب تانايبلا هذه

تارشؤملا جاتنإ ليهستل ءاصحإلا جهانموتاودأ ةمءالم –
،ةمخضلا تانايبلا لالغتساب ةيئاصحإلا

تاراــكتبالا يوـــهجلاويلودــــلا نييوـــتسملا ىلــــع ةــــــعباتم–
،ءاصحإلل ةيجهنملاو ةيميهافملا

يلودـــلا ىوــــتسملا ىلـــع ةـــئشانلا تاــــعوضوملا ةــــعباتم–
،ينطولا ىوتسملا ىلع ايجيردت اهلاخدإو

عــم طــبرلاب ةــيجولونكتلاوةــينقتلا ةـــظقيلا ىلـــع لــــمعلا–
.ةيئاصحإلا مظنلاوتاراسملا نيسحت

ىلع فلكتو ،ةنرصعلاو ةدوجلاو سييقتلا ةيريدم –3
: يتأي امب صوصخلا

ةموظنملا اهرشنت يتلا تايئاصحإلا ةدوج ىلع رهسلا –
،ءاصحإلل ةينطولا

يف ةدوـــــجلا راـــسمب ةـــــقلعتملا تاودألا يـــنبت ىلـــع لــــمعلا –
،ةيئاصحإلا تاراسملا

ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا يلعاف ىوتسم ىلع رهسلا–
يف ةــــميلسلا جـــهانملاو ةدــــيجلا تاـــسرامملا لاــــمعتسا ىلع
 ،ةيئاصحإلا تاراسملا

ىلــــع ءاوـــس تاـــنّودملاو تاـــفينصتلا فـــــلتخم ةــــعباتم–
،يلودلا وأ ينطولا ىوتسملا

لاـــجم يف ةــــثيدحلا تاــــيجولونكتلا مادـــــختسا ةـــــيقرت–
 ،تايئاصحإلا

لمعلا لالخ نم اميس ال ،ءاصحإلا ةنرصع يف ةــمهاسملا–
 ،ةيئاصحإلا تاراسملا ةنمقر ىلع

ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملل ةينقتلا تاردقلا زيزعت–
ةصصختملا يلآلا مالعإلا تاقيبطت ميمعتو لاخدإ لالخ نم
 .ةدحوملاو

 : نيتيعرف )2( نيتيريدممضتو

ىلع فلكتو،ةدوجلاوسييقتلل ةيعرفلا ةيريدملا –أ
: يتأي امب صوصخلا

سيياقملا ،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا نمض ،ميمعت –
،ءاصحإلا نيدايم فلتخمب ةقلعتملا ةيلودلا

تايصوصخلا عم ةيلودلا سيياقملا تافييكت حارتقا–
ةيزكرملا ةسسؤملا عم رواشتلاب كلذو ةينطولا ةيعاطقلا
 ،ءاصحإلل ينطولا سلجملاوءاصحإلل

راطإ اهنم اميس ال ،ةدوجلا راسمب ةقلعتملا تاودألا ريوطت–
تاـــــــنايبتساوةـــــــنسحلا تاـــــسرامملا دـــــــــــعاوقوةدوـــــــــــجلا نيـــــمأت
،مييقتلا

ىدـــــل ةدوــــجلا راــــسمب ةــــقلعتملا تاودألا مـــــيمعتوعـــــيزوت–
،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا تائيه

لبق نم ةدوجلا راسمب ةقلعتملا تاودألا ينبت نم دكأتلا–
.اهذيفنتو ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا تائيه

فـــلــــــكــــتو،ةنرصعلاو جهانملل ةيعرفلا ةيرـــيدملا – ب
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

نـمض سيياــقملا هذــــه ذــــيفنتلةـــمئالم جــــهانم رـــــيوطت–
فارطألا عــم رواــــشتلاب كلذو ءاــــصحإلل ةــــينطولا ةــــموظنملا
،ةينعملا

لبق نـم جــهانملاوســيياقملا ذــــيفنتو ينبت نـــم دــــكأتلا–
،ءاصحإلل ةينطولا ةموظنملا تائيه فلتخم

ىوتسملا ىلع تانّودملاوتافينصتلا فلتخم ةعباتم–
،اهلامعتسا ةيقرتويلودلاوينطولا

لاـــمعتسا ،ءاــصحإلل ةــينطولا ةــموظنملا نــمض ،ةــيقرت–
 ،ةيئاصحإلا تاراسملا يف ةثيدحلا تايجولونكتلا

اــــــميس ال،ةــــيئاصحإلا تاراـــسملا ةــــنمقر ىلـــع رـــــهـسلا–
،ةءولمملا عمجلا مئاعد نيزختب

يف ةصصختملا يلآلا مالعإلا تاقيبطت فلتخم ميمعت–
عـــــيزوت ةــــياغ ىلإ تاــــموـــــلعملا عـــمج نـــم ءاـــصحإلا لاــــــغشأ
،جئاتنلا

،ةقيقدلا تامولعملا لافغإ تاودأوتاينقت ريوطت–

تاموـلعملا ةـــيامحونيمأتل ةــمئالملا تاءارـــجإلا عــــضو –
،ةقيقدلا

.جئاتنلا ضرعل ةينايب تاموسروتاودأ ريوطت–

فــــــلكتو ،لاصتالاوتامولعملا ةــمظنأ ةـــيريدم:٤ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

،ةرازولا تامولعم ةمظنأ ريوطتو عضو ىلع رهسلا–
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،يلآلا مالعإلا لاجم يف معدلا ةمدخ نامض –

ةــيتامولعملا ةــمظنألانيــمأت ةــسايس رــصانع حارـــتقا–
،اهذيفنت ىلع رهسلاوعاطقلل

ةـــــــمظنأ نــــــمأ لاــــــجم يف ةــــينطولا ةـــــسايسلا ذـــــيفنت–
تازيهجت نمأ ىلع رهسلاو ،عاطقلا ىوتسم ىلع ،تامولعملا

،يلآلا مالعإلا مظنو

رطاخملاوتاديدهتلا ،ةروطخلا ةجرد بسح بيترت–
،عاطقلل ةيتامولعملا ةمظنألا اهل ضرعتت دق يتلا

ةـــــباجتسالاوراذـــــنإلاو ةـــــظقيلا قرـــــف طاـــــشن ةـــــعباتم–
،عاطقلل يلآلا مالعإلا ثداوحل

ةمظنألا نمأ ةلاح لوح ةيرود تارشنوريراقت دادعإ–
.عاطقلل ةيتامولعملا

صوصخلا ىلع فلكتو،لاصتالل ةيعرفلا ةيريدملا– ج
: يتأي امب

نيمثتب عاطقلل لاصتالا تايجيتارتسا رصانع ذيفنت –
، هتازاجنإ

تايئاصحإلا ،نيلمعتسملا فرصت تحت عضوو ليوحت –
 ،ةرازولا نع ةرداصلا قئاثولاو

لاغشأ نم ةيتأتملا مئاعدلاوقئاثولا لك زاجنإودادعإ–
،ةرازولا تاصنمو

اهتاباسح فلتخموةرازولل تنرتنإلا ةباوبب لفكتلا–
عـــم نواــــعتلاب ،رـــــييستويــــعامتجالا لــــصاوتلا لــــئاسو يف

.ةرازولل باولا عقوم ،لاصتالاو تامولعملا ةمظنأ ةيريدم

،فيشرألاو ةينوناقلا نوؤشلاونواعتلا ةيريدم:٥ةّداملا
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

يتلا فارطألا ددعتملاويئانثلا نواعتلا تالاجم ديدحت –
،عاطقلا مهت

تاقافتالاو تالوكوتوربلاو تايقافتالا ذيفنت ةعباتم–
،اهمييقت نامضو ،عاطقلا مهت يتلا ةيلودلا

تاـــــقافتالاو تاــــيقافتالا عـــــيراشم لوــــح ءارآلا ةـــــغايص–
،عاطقلا مهت يتلا دوقعلاو

ةـــــيملعلا تارـــــهاظتلا يف ةـــــكراشملا مـــــيظنتوةــــــيقرت–
تاــعاطقلا عــــم لاــــصتالاب ،عاــــطقلا مــــهت يـــتلا ةــــيجولونكتلاو
،ةينعملا

تاــــسسؤملاويـــــميداكألا مـــــلاعلا عــــم تاــــقالعلا رـــــيوــطت–
،ةصصختملا سرادملاو

ةــــيـــعـــيرــــشـــــتــــلا صوصـــنــــلا عــــيراــــشـــــم حارـــتـــــقاو دادــــــعإ–
اهتعباتم ناــمضو ،عاـــطقلا ةــــطشنأب ةـــقلعتملا ةيميظنتلاو
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب

نامض و يلآلا مالعإلا تازيهجت لاجم يف تاجاحلا ديدحت–
،عاطقلا ىوتسم ىلع ةيتامولعم لولح روصتوهتنايص

يلآلا مالــعإلا تاـــكبشوةـــمظنألا ةرادإو رـــيوطتو عـــضو–
،ءاويإلا تامدخ اذكوةيتامولعملا

ةــــــمظنأ نـــــمأ لاـــــجم يف ةــــينطوـــلا ةـــــسايسلا ذــــــيــفنت–
تازيهجت نمأ ىلع رهسلاو،عاطقلا ىوتسم ىلع ،تامولعملا

،يلآلا مالعإلا ةمظنأو

ذيفنتوريوطت لاجم يفةيجولونكتلا ةظقيلا نامض–
،تامولعملا ةمظنأ

،هتازاجنإ نيمثتب عاطقلل لاصتالا ةيجيتارتسا دادعإ –
،هب لومعملا ميظنتلل اقفو

تايئاصحإلا رشنل مالعإلا لئاسو عم تاقالعلا ةيقرت–
اهب موقت يتلا ةنمقرلا تاطاشنوتايجيتارتسا ةيقرتو
،ةموكحلا

اهل يتلا ةيتاعوضوملاوةينقتلا تاروشنملاب لفكتلا–
.ةرازولا نع ةرداصلا تايئاصحإلاب ةقالع

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،تاــــمولعملا ةــــمظنأ رــــيوطتل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا –أ
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

يتامولعملا ماظنلاذيفنتوريوطتو ميمصت لامعأ ةدايق–
،ةرازولل

،ةرازولل يتامولعملا ماظنلا نييحتوةنايص –

لمعلا لئاسو ،ةرازولا لكايه ةدئافل ،ذيفنتوريوطت–
 ،ةمولعملالدابتورشنو يكراشتلا

ذيفنتو ريوطتلاب قلعتملا ميظنتلا دادعإ يف ةكراشملا–
  .ةيتامولعملاةمظنألا ىلع قيدصتلاو

يلآلا مالعإلا ةمظنأو تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،اهنمأو

،اهنمأ نامضو ةرازولا يف يلآلا مالعإلا ةكبش ةرادإ–

،ةيلمعلا ةيتامولعملا تايجمربو تازيهجت ةنايص–

تازــــــــــيهجت ىلإ ةرازوــــــلا تاـــــجايتحا نييـــــــــحتو دــــــيدـــحت–
 ،ةيتامولعم تايجمربو

مالعإلا دراومل ديشرلا مادــختسالاو دــضاعتلا ىلــع رــهسلا–
،يلآلا

 ،ءاويإلا تامدخوةيتامولعملا تاقيبطتلا ةرادإ–

تاـــيجمربو ةزــــهجأ ىلع نيـــمدختسملا نــــيوكت ناـــــمض–
 ،ةيتامولعملا
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ناــمضو عاــطقلاب ةــقلعتملا تاــعزانملا نوؤــش ةــجلاعم–
،اهتعباتم

نــم ةــياقولا يف ةــمهاسملا هــنأش نــم رــيبدت لـــك حارــتقا–
،اهتيوستو تاعزانملا

ةــــنمقرلا لاــــجم يفيـــميظنتويــــنوناق عـــجرم دادـــــعإ–
.تايئاصحإلاو

فلكتو،فيشرألاو قئاثولل ةيعرفلا ةيريدملا– ج
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

،ةرازولل يقئاثولا ديصرلا ريوطتو رييست–

يف اهب لومعملا تاءارجإلل اقبط تاروشنملاب لفكتلا–
،لاجملا اذه

،اهرييستواهريوطتو تاروشنم عيزوت مئاعد عضو –

لكايهلا عم لاصتالاب ،هرييستو فيشرألا ظفح نامض–
سيياقملا مارتحا ىلع رهسلاو ،ينطولا فيشرألاب ةفلكملا
.قئاثولا ظفح لاجم يف اهب لومعملا

صوصخلا ىلع فلكتو ،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم :٦ةّداملا
 : يتأي امب

يرشبلا لامسأرلا ريوطت ىلإ فدهي لمع لك حارتقا –
ةـــــــنــمــقرــــلا رــــيوـــــطــتــل ةـــــيرورــــضلا ةـــــيـــنـــطوــــــلا تاءاـــــــفـــكـــلاو
،تاــــيئاصحإلاو

،عاطقلا يمدختسمل ينهملا راسملا رييست–

زـــــــيـــهجتلاو رــــــييــستلا يـــــتينازـــــيم ذــــــيفنتو رــــــيــــضحت–
 ،ةرازوـــلل

ةــــــيرورضـــلا لــــئاسوـــلـــل ةرازوـــــلا تاــــجاــــيــــتـــــحا ةــــيــــبــــلت–
،اهريسل

ريغو ةـلوقنملا تاــكلتمملل دــيجلا رــييستلا ىلع رــهسلا –
 ،اهيلع ةظفاحـملاو ةرازولل ةلوقنملا

ةقداصملا دــــــعب اـــهذيفنتو تاــــقفصلا عــيراـــشم رــــيضحت–
.اهيلع

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

ىلع فلكتو ،ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب صوصخلا

ةــــــــيرشبلا دراوـــــملا رــــييست تاــــططخم ذـــــيفنتو دادـــــــعإ–
،نيوكتلاو

،نيمدختسملا فيظوتو رايتخا تاءارجإ ذيفنت –

،ةرازولا يمدختسمل ينهملا راسملا رييست–

،نيوكتلا لاجم يف عاطقلا ةسايس ذيفنتوديدحت–

،ةينوناقلا لئاسملا يف لكايهلا لاغشأ قيسنت–

ةــــــطبترملا تاـــــعزانملاو ةـــــينوناقلا نوؤــــشلا ةــــجلاعم–
،اهتعباتمو عاطقلا تاطاشنب

عــــــيراــشم لوـــــح تاــــظحالملاو ءارآلا ةـــــغاــــيصولــــــيلحت –
،ىرخألا تاعاطقلا اهب ردابت يتلا صوصنلا

،ةيزكرملا ةيرادإلا تائيهلل ةينوناقلا ةقفارملا نامض–
،ةياصولا تحت تاسسؤملاوةزكرمملا ريغ حلاصملا

اهعضوو،ةرازولا تاطاشنولاغشأل ةمزاللا قئاثولا عمج–
،نيلمعتسملا فرصت تحت

ىلــع رـــهسلاو ،ةرازوــــلا فـــيشرأ ظــــفحوةــجلاــعموعـــمج–
.هتنمقر

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،صوصخلا ىلع فلكتو ،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا –أ
 : يتأي امب

نواعتلا،ةينعملا ةيرازولا رئاودلا عم لاصتالاب ،ميظنت–
،تايئاصحإلاوةنمقرلا لاجم يف فارطألا ددعتملاويئانثلا

راــــطإلا يف ةـــمربملا نواــــعتلاتاــــقافتا ذـــــيفنت ةــــعباتم –
،تايئاصحإلاوةنمقرلا لاجم يف فارطألا ددعتملاويئانثلا

،اهمييقت نامضو

تاــــــمظنملا تاــــعامتجا يف عاــــطقلا ةـــــكراـــشم رــــيضحت–
،اهقيسنتوتايئاصحإلاوةنمقرلا لاجم يف ةيلودلا

موقي يتلا نواعتلا ةطشنأب صاخ تايطعم كنب ءاشنإ–
،هرييست نامضو هنييحتوعاطقلا اهب

ةـــــنمقرـــــــلا لاــــــجم يف نواــــــعتلا جـــــماربوعـــــيراـــــــشم دادـــــــعإ–
 .اهليومت تايفيك ديدحتو،تايئاصحإلاو

،ةينوناقلا تاساردلاوميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا– ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةــــــــيميظنتلاو ةـــــيعيرشتلا صوــــصنلا عــــيراشم دادـــــــعإ –
،اهتياهن ىلإ اهتاءارجإ ةعباتم نامضو عاطقلل

ةـــيميظنتلاو ةــيعيرشتلا صوـــصنلا رــشن ىلــع رــــهسلا –
،عاطقلاب ةلص اهل يتلا

نــــم اـــهب رداــــبملا صوـــصنلا عـــيراشم لـــــيلحتو ةــــسارد–
،ةرازولا يأر ةغايصو ىرخألا تاعاطقلا فرط

يتلا دوـــقعلاو تاـــقافتالاو تاـــيقافتالا عـــيراشم ةـــسارد–
،عاطقلا مهت

،عاطقلا تاطاشنب طبترت ةينوناق ةسارد لك ءارجإ–
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رهسلاو ،ليغشت ةلاح يف ةرازولا تازيهجت ىلع ظافحلا –
 ،اهنيمأتو اهتنايص ىلع

ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا درج ةعباتمو دادعإ–
،ةرازولل

لئاسولا لامعتسا ديشرتب حمست يتلا ريبادتلا عضو–
 .عاطقلل ةعباتلا

ةنمقرلا ةرازوـل ةـــيزكرملا ةرادإلا مــيظنت ددـــحي:٧ةّداملا
رــيزو نيب كرــتشم رارــق بــجومب بــتاكم يف تاــيئاصحإلاو
ةــــــفلكملا ةــــطلسلاوةــيلاملا رــــيزوو تاـــيئاصحإلاوةــنمقرــــلا

)٤( ةــــــعبرأ ىلإ )2( نيـــبتكم دودـــح يف ،ةـــيمومعلا ةــــفيظولاب
.ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم

،تاــيئاصحإلاوةـنمقرلا ةرازو لـــكايه سراـــمت:٨ةّداملا
ماـــهملاوتايحالصلا ،عاـطقلا تائيه ىلــع ،هـــــصخي اميف لـــك
ةـــيميظنتلاوةـــيعيرشتلا ماـــكحألا راــــطإ يف اــــهيلإ ةدــــنسملا
.اهب لومعملا

ةّيمـــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رـــشني:٩ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــفاوملا2٤٤1 ماــــع يـــناثلا عــــيبر91 يف رــــئازــــجلاب رّرـــــــح
 .٠2٠2 ةنس ربمسيد٥
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ماع يناثلا عيبر22 يفخّرؤم٥٦3-02 مقر يذيفنتموسرم
طورــــــــش ددــــــحي ،0202 ةـــنس رــــــبمسيد٨قـــــفاوـــــملا2٤٤١
قــباوسلا ةــفيحصو ةــيسنجلا ةداهش ميدقت نم ءاــفعإلا
.ةيرادإلا تافلملا يف ةيئاضقلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤1 و٤-99 ناـــــــتدامـلا اـــــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــــع ءاــــــنــب –
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خّرؤمـلا551-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارـــــــجإلا نوــــناق نـــــمضتملاو6691 ةـــــنس وــــينوي8 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خّرؤمـلا651-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تاــــــبوقعلا نوـــــــناق نــــــمضتملاو6691 ةــــــنس وــــــينوي8 قــــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا

ماع ةجحلا يذ31 يف خّرؤمـلا٠2-٠7 مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةيندملا ةلاحلاب قلعتملاو٠791ةنس رياربف91 قفاوملا9831
،ممتملاو لدعملا

مهاوتسم نيسحتو ةرازولا يمدختسم نيوكت ىلع رهسلا–
 ،مهفراعم ديدجتو

ةـــــقلعتملا ةــــيميظنتلا صوــــصنلا دادــــعإ يف ةــــــكراشملا –
،اهروطتو اهقيبطت ةعباتمو نيمدختسملاب

دروــملل ةـــينقتلا تاردــــقلا مـــيعدتوزــــيزعت ىلـــــع رـــــهسلا–
ةـــيقرتوةـــنمقرــلاوءاـــصحإلا تاراــــسمب ةـــلص يذ يرــــشبلا

،لاجملا اذه يف ةينطولا ةربخلا ريوطتو

اميف ،ةياصولا تـحت ةـــعوضوملا لــــكايهلا عــم قـــيسنتلا–
تاــــــسراـــــمملاوتاــــــينـــقتلا لاــــــــجم يف تاــــــنيوـــــــكتلا صـــــــخي
،ةدــــيدجلا

تاـــــينقتلا صــــخي اـــميف تاءاـــــــفكلا يف ةــــــظقيلا ناــــمض–
ةنمقرلا يناديم يف ةديدجلا تاسرامملاو تايجولونكتلاو
،تايئاصحإلاو

قـــلعتي ام لــــك يفنـــيوكتلا تاــــسسؤم عـــم قيــــسنتلا–
نيعب ذخألا عم عاــطقلا حــلاصل مدـــقت يتلا نـــيوكتلا جـــماربب
.ةصاخلا هتاجاح رابتعالا

فلكتو،ةبساحـملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ناــمضو ،ةرازوـــلل زـــيهجتلاو رــــييستلا يتينازيم دادــــعإ–
 ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب امهذيفنت

،ةبساحـملا كسمو تاقفنلاب مازتلالا ةعباتم–

ةيعاطقلا ةصاخلا صيصختلا تاباسح ذيفنت ةعباتم–
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط

ةــقداصملا دــــعب اـــهذيفنتوتاـــــقفصلا عــــيراشم رــــيضحت–
 ،اهيلع

،ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةنامأ نامض–

،ةـــــــــيباقرلا تاـــــئيهلا نــــم ةرداـــــصلا رـــــيراــقتلا ةـــــعباــــتم–
.اهلالغتسا نامضو

ىلع فلكتو،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا– ج
: يتأي امب صوصخلا

لـــــئاـــسوـــلا ىلإ ةــــــيزـــــــكرــــملا ةرادإلا تاـــــجايتحا دــــــيدــــــحت–
 ،اهئانتقا نامضو اهريسل ةيرورضلا تاودألاو تازيهجتلاو

ةرادإلاب ةــــــصاخلا تاراـــيسلا ةرـــــيظح رــــــــييست ناــــمض–
 ،ةيزكرملا

تاراــــــيزـــــــلاو تارـــــــهاـــــظتلل يداــــــــملا مـــــيظــنتلا ناـــــــمض–
،تالـــقنتلاو

ىلع رـــــــهسلاو ،ةرازوـــلل ةــــيراقعلا كالـــمألا ىلــــع ظاــــفحلا–
 ،ثاثألاو بتاكملا ةنايص
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ماـــع لاوــــش71 يف خّرؤــــمـلا68-٠7 مــــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
نوــــناق نــــمضتملاو٠791ةــــنس رــــبمسيد٥1 قــــفاوملا٠931
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيرئازجلا ةيسنجلا

ىداــــمج91 يف خّرؤــــمـلا3٠-6٠ مـــقر رـــــمألا ىــــــضــــــتـــــقــــمبو –
نمضتملاو6٠٠2ةنس وـــيلوي٥1 قــــفاوملا72٤1 ماــــع ةــــيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤمـلا3٠-٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تادـــنسب قــــلعتملاو٤1٠2 ةــــنس رــــياربف٤2 قـــــفاوـــــملا٥3٤1 ماـــــع
،رفسلا قئاثوو

يناثلا عيبر11 يف خّرؤمـلا3٠-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةنرــصعب قـــلعتملاو٥1٠2 ةنس رـــياربف لوأ قـــفاوملا63٤1 ماــــع
،ةلادعلا

ناضمر٥2 يف خّرؤـــمـلا7٠-81 مــــقر نوـــــناقلا ىــــضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةــنس وـــينوي٠1 قـــفاوملا93٤1 ماــــع
تاذ تاـــيطعملا ةــــجلاعم لاـــــجم يف نيـيـــــعيبطلا صاــــــخشألا
،يصخشلا عباطلا

يف خّرؤمـلا3٤1-71 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ81 قفاوملا83٤1 ماع بجر12
اـــــــــهميلستو ةــــــينطوــــــلا فـــــــيرعتلا ةــــــقاطب دادــــــــعإ تاــــــيفيك
،اهديدجتو

يف خّرؤـملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضــــتـــــقـــــمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

ءافعإلا طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
يف ةـــيئاضقلا قــباوسلا ةـــفيحصو ةــيسنجلا ةداـــهش ميدقت نـــم
.ةيرادإلا تافلملا

تافلملا يف ةيسنجلا ةداـــهش ميدقت طرـــتشي ال:2 ةّداملا
تاــــــئيهلاو تاــــــسسؤــــملاو تارادإلا اــــــهبلطت يـــــتلا ةــــــيرادإلا
دنع ،اهل ةعباتلا حلاصملا اذكو ةيلحملا تاعامجلاو ةيمومعلا

زاوج وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن ينعملا ميدقت
.ينطولا رفسلا

نكمي ،موسرملا اذه نم2 ةداملا ماكحأل افالخ:3 ةّداملا
نيوكتب رمألا قلعتي امدنع ةيسنجلا ةداهش ميدقت طارتشا

نايمومعلا ماظنلا وأ نمألا اهيضتقي تايرحت مزلتسي فلم
زاوــج وأ ةــــينطولا فــــيرعتلا ةـــقاطب ةــــخسن نوـــكت اـــمدنع وأ
.ةفلتم وأ ةءورقم ريغ ينطولا رفسلا

ةـــــيئاضقلا قـــباوسلا ةــــفيحص ميدــــقت طرتشي ال:٤ ةّداملا
تارادإلا اـــــــــهبلــــطت يـتلا ةـيرادإلا تاـفلملا يف )3 مقر ةقاطبلا(
ةـــــيلحملا تاـــــــعاـــمجلاو ةــــيموــــمعلا تاــــئيهلاو تاـــــسسؤــملاو
ىلـــع عالــــطالا اــــهل قـــحي يـــتلا اــــهل ةــــعباتلا حـــــــلاصملا اذــــــكو

.)2 مقر ةقاطبلا( ةيئاضقلا قـــــباوسلا ةــــفيحص

ةــيئاضقلا قــــباوسلا ةــــفيحص ىلــــع عالــــطالا مـــــتي نأ بـــــجي
كلذل نيــــلهؤملا صاخشألا لبق نم اـيرصح ،)2 مقر ةقاطبلا(
اـــــــهيلع صوــــصنملا تاــــبوقعلا ةــــلئاط تحت ،مهتارادإ لبق نم

.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف

تاـــــئيهلاو تاـــــــــــسسؤـــــملاو تارادإلا ىلـع بجي :٥ ةّداملا
اـــــهل ةــــــعباتلا حــــــلاصملا اذـــــــكو ةــيلحملا تاعامجلاو ةـيمومعلا
ةــــــــيئاهنلا جـــــئاتنلا نالـــــــعإ لـــــبق ،هالـــعأ٤ ةداملا يف ةروــكذملا

ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم ،دكأتلا ،فيظوتلا تاقباسمل
ةيئاضق قــــباوـس هل تـسيل حـشرتملا نأ نـم ،)2 مقر ةقاطبلا(
ةدعاق لالغتسا لالخ نم ،اهل حشرتملا ةفيظولا عمضراعتت
.لدعلا ةرازول ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصب ةــــقلعتملا تاـنايبلا

ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو تارادإلا نكمي:٦ ةّداملا
،لاوحألا لك يف ،اهل ةعباتلا حلاصملا اذكو ةيلحملا تاعامجلاو
لكب ،موسرملا اذه يف ةروكذملا قئاثولا ةحص نم دكأتت نأ
ةقلعتملا تانايبلا دعاوق لالغتسا قيرط نع اميس الو ،قرطلا

.قئاثولا هذهب

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوــملا2٤٤1 ماــــع يــــناثلا عـــيبر22 يف رـــــئازــــجلاب رّرـــــح
 .٠2٠2 ةنس ربمسيد8

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر22 يفخّرؤم٦٦3-02 مقر يذيفنتموسرم
ىلإ دــــنسي ،0202 ةنس ربمسيد٨قـفاوـملا2٤٤١ ماع
ىلع ةياصولا ةطلس تايئاصحإلاو ةنمقرلا رـــــيزو
.تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
3٤1 و٤-99 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــــتسدـــلا ىلـــــع ءاـــــنب –

،هنم )2 ةرقفلا(
يف خّرؤــملا663-21 مـــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –

يذلا2102 ةنــس رــبوتكأ8 قـــفاوملا3341 ماــع ةدـــعقلا يذ22
ينطولا ناويدلا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةيلاملا ريزول دنسي
،تايئاصحإلل

يف خّرؤــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
لوأ يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:2 ةّداملا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوملا2٤٤1 ماـــع يــــناثلا عــــيبر22 يف رــــئازـــــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربسميد8

دارج زيزعلا دبع

يف خّرؤملا951-59 مقر يذــــيفنتلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
لدعي يذــلا5991 ةــنس وـــينوي3 قــــفاوملا6141 ماــــع مرــــحم4
،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا

: يتأي ام مسري

ينطولا ناويدلا ىلع ةياصولا ةطلس دنست: ىلوألا ةّداملا
اهسرامي يذلا تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزو ىلإ تايئاصحإلل
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا قفو

تاقالعلاو نواعتلل رـــــيدم بئان هتفصب ،تولاج ىفطصم –
،ةيلودلا

رييـست مــيظنتل رـــيدـــم بــــئان هــــتفصب ،بــــيروق لاــــمك –
.ةينهملا تاراسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يـــناثلا عـــيبر21 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
نيتدّيـسلا ماــهم ىـــهنت ،0202 ةنس رـــبمفون82 قـــفاوملا2441
،ةـــــــــينطولا ةـــــيبرــــتلا ةرازوــــــب ،مـــــهؤاـــــمسأ ةـــــيتآلا ةداــــــــسلاو
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،تازيهجتلاو لكايهلل اريدم هتفصب ،نودع اباب ميهاربإ –

،فارشتسالاو ميوقتلل ةريدم اهتفصب ،بيازم ةيماس –

،فارشتسالل ريدم بئان هتفصب ،يدومحم هبع –

،ةينازيملا تاريدقتل ريدم بئان هتفصب ،يوايحي دمـحم –

ةيريضحتلا ةيبرتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يتيهارب ينوم –
،صصختملا ميلعتلاو

ةــــــبخنلا ةــــيقرـــتل رــــيدــــم بــــئان هـــــتفصب ،يداــــك ميرــــك –
 .اهتعباتمو ةيسردملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع يــناثلا عــيبر21 يفخّرؤـــم يذــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

.تايالولا يفةضايرلاو بابشلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع يــناثلا عـــيبر21 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
ةداـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةـــــنس رــــبمفون82 قـــــفاوملا2441
يفةــضايرلاو باـــبشلل نـــيريدم مـــهتفصب ،مــــهؤامسأ ةــــيتآلا
: ةيتآلا تايالولا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ناسملت ةيالو يف ،يواروب دبع –

،ركسعم ةيالو يف ،يوان يدهم –

.تليسمسيت ةيالو يف ،ةلابردوب يلع –

ماع يناثلا عيبر21 يف ناـــخّرؤم ناـــيذيفنت ناــموسرم
ناـــنمضتي ،0202 ةـــنس رـــبمفون82 قـــــفاوـــــملا2441
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع يـــناثلا عـــيبر21 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
نيتديسلا ماـهم ىـــهنت ،0202 ةــنس رـــبمفون82 قـــفاوملا2441
مهفيلكتل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
: ىرخأ فئاظوب

دراوــــملا رـــيوطتل ارــــيدم هـــتفصب ،هلـلا مالــــعوب دــــمــحم –
،ةيميلعتلاو ةيجوغاديبلا

،يساسألا ميلعتلل اريدم هتفصب ،نالهج مساق  –

،تايطعملا كنبل ريدم بئان هتفصب ،لاجعل نايزم  –

،تاعزانملل ريدم بئان هتفصب ،يتوات ريمس  –

،ةينوناقلا تاساردلل ريدم بئان هتفصب ،يملعلا ميلس  –

تازــيهجتلاو ةـــيميلعتلل رـــيدم بئان هـــــفصب ،ةراـــمع مـــــلاغ –
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت جامدإوةيجوغاديبلا - ةينقتلا

،ةيبرتلا يف

رييست ةعباتمل ريدم بئان هتفصب ،سايرد ديمحلا دبع –
،ةيزكرماللا حلاصملا يفظوم

،ةيسردملا ةطيرخلل ريدم بئان هتفصب ،ليضفلا دمحأ  –

ةيفاقثلا ةطشنألل ريدم ةبئان اهتفصب ،باقرأ نيرسن  –
،ةيضايرلاو

،تاموظنملا ميوقتل ريدم ةبئان اهتفصب ،يشاغ ةيجس –

جمارب ةعباتمل ريدم بئان هــتفصب ،بـــيذ ميرـــكلا دـــــبـع –
،اهمييقتو رامثتسالا

ةيميلعتلا جماربلل ريدم بئان هتفصب ،يدمح ىفطصم –
 ،يساسألا ميلعتلا ةيريدمب

ةّيدرف ميسارم
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مييقتلاو ةيئاصحإلا تاساردلل ارـــيدم ،يدوـــــمحم هـــبع –
،فارشتسالاو

،ةيداملاو ةيلاملا دراوملل اريدم ،يوايحي دمـحم –

،يجولونكتلاو ماعلا يوناثلا ميلعتلل ةريدم ،يمهارب ةكيلم –

،طسوتملا ميلعتلل اريدم ،فايضوب دمـحم –

ةــــــيريضحتلا ةـــيبرتلل رـــــيدم ةـــبئان ،يـــتيهارب يــــنوم –
،صصختملا ميلعتلاو

،ةينازيملا تاريدقتل ريدم ةبئان ،نايزم ةكيلم –

،ةيئاصحإلا تاساردلل ريدم بئان ،يقزر رماع –

،تاعزانملل ريدم ةبئان ،باقرأ ناميإ –

 ،فيشرألاو قيثوتلل ريدم بئان ،يداك ميرك –

يرازوــــلا بـــــتكملاب تاــــسارد ســــيئر ،قوزـــــعلب قـــــيفوت –
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــيتآلا ةداــسلاو تاّديسلا ّنيــعت ،0202 ةـنس رـــبمفون82 قـــفاوملا
: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،هـللا مالعوب دمـحم –

،تاساردلل اريدم ،يتوات ريمس –

،تاساردلل اريدم ،لاجعل نايزم –

،ةينوناقلا نوؤشلل اريدم ،يملعلا ميلس –

،ةيتامولعملا ةمظنألل اريدم ،ةرامع ملاغ –

،يئادتبالا ميلعتلل اريدم ،نالهج مساق –

،ةيرشبلا دراوملل اريدم ،سايرد ديمحلا دبع –

،تازيهجتلاو لكايهلل اريدم ،ليضفلا دمحأ–

ةيفاقثلا ةطشنألا مـــعدل رــــيدم ةـــبئان ،باـــقرأ نــــيرسن –
،ةيضايرلاو

يوــبرتلا ماـــظنلا مـــييقتل رــــيدم ةـــبئان ،يـــشاغ ةــــيجس –
،فارشتسالاو

جمارب سـييقتو ةــعباتمل رـــيدم بــئان ،بـــيذ ميركلا دـــبع –
،ةيسردملا تارامثتسالا

ةيريدمب ايجوغاديبلل رـــيدم بــــئان ،يدـــــمح ىـــــفطصم –
 ،يئادتبالا ميلعتلا

،فارطألا ددعتملا نواعتلل ريدم بئان ،تولاج ىفطصم –

تاراــسملا رــييست طـــبضل رـــيدم بـــئان ،بـــيروق لاــــمك –
،ةينهملا

ةرادإلا يــــــمدـــــختسمل رــــيدــــــم بـــــئان ،نـــــيزواـــــقوـــب دارــــــم –
،ةــــــيزكرملا

ماـــع يـــناثلا عـــيبر21 يف ناــــخّرؤم ناـــيذيفنت ناــــموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ربمفون82 قفاوملا2441
دــــيصلاوةــــــيفيرلا ةـــــيمنتلاو ةــــــحالفلا ةرازوــــــب ماـــــــهم
.اقباس - يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع يــناثلا عيبر21 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
تادّيـسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس رـــبمفون82 قـــفاوملا2441
ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا دّيسلاو
 : ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،اقباس - يرحبلا ديصلاو

معدلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يواطيركوب دمـحم ةيماس –
،تايئاملاةيبرتو يرحبلا ديصلا تاطاشنل يملعلا

تاعانصلاو تآشنملل ريدم ةبئان اهتفصب ،يواروب ةليبن –
ديصلل ةماعلا ةيريدملابتايئاملا ةيبرتب ةلصلا تاذ حلاصملاو
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

قوـــس مـــيظنتل رــــيدم ةــــبئان اــــهتفصب ،يــــنامثع ةزـــــيول –
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تاجتنم

تاعانصلاو تآشنملل ريدم ةبئان اهتفصب ،يداوز زانش –
ديصلل ةماعلا ةيريدملابيرحبلا ديصلاب ةلصلا تاذ حلاصملاو
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

رــيطأتل رـــيدم بــــئان هــــتفصب ،ةدــــج نـــب ساـــيلإ دــــمـحم –
دــــيصللةــماعلا ةـــيريدملاب ةـــصاخلا ةـــطشنألاو تاراــــمثتسالا
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذــيفنت موــسرم بـــجومب
ةدـــيسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةــنس رـــبمفون82 قــــفاوــملا2441
ةــــــيبرتل رـــــيدــــم ةــــبئان اــــــهتفصب ،يــــبوــــقعي ةــــفيطل ةـــــــشئاع
ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةيرحبلا تايئاملا
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،اقباس - يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع يــــناثلا عيبر21 يف ناخّرؤــــم نايذيفنت ناموسرم
ناــنمضتي ،0202 ةـــنــس رـــبمفون82 قـــفاوملا2441
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب نييعتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداــسلاو تاّديسلا ّنيــعت ،0202 ةنس رــبمفون82 قـــفاوملا
: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،نودع اباب ميهاربإ–

،تاساردلل اريدم ،يالوم لالب–

،ةيلودلا تاقالعلاو نواعتلل ةريدم ،بيازم ةيماس –
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نــــــيوـــــــكتلل ةرــــــيدـــــم ،يـــــــبوــــــقعي ةــــــــفـــــيطل ةــــــــشئاــــع ةدّيــــــــــسلا
تاـــــــجتنملاو يرـــــــحبلا دــــــيصلا ةرازوــــــــب داـــــشرإلاو ثــــحبلاو
.ةــــــيديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع يـــناثلا عـــيبر21 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم
نييـــــــــــعت نــــــــمضتي ،0202 ةــــنس رـــــــبمفوــــــن82 قــــــــفاوــــــملا
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازوب نـيريدم باوـــــــــــن
.ةيديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عــيبر21 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
دّيسلاو تادّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمفون82 قفاوملا2441
يرـــحبلا دــــيصلا ةرازوــــب نــــيريدم باوــــن ،مــــهؤامسأ ةــــيتآلا

: ةيديصلا تاجتنملاو

ةــــيبرتل رـــــيدـــــم ةـــبئان ،يواــــطيرــــــكوب دــــــــمــحم ةــــيماس –
،ةيرحبلا تايئاملا

تاعانصو ةيدعاقلا تآشنملل ريدم ةبئان ،يواروب ةليبن –
،تايئاملا ةيبرت

،نواعتلل ريدم ةبئان ،ينامثع ةزيول –

تاــــساردلاو تاــــيئاصحإلل رــــيدم ةــــبئان ،يداوز زاــنش –
،ةيفارشتسالا

.فيشرألاو لئاسولل ريدم بئان ،ةدج نب سايلإ دمـحم –

،ةمدخلا ءانثأ نيوكتلل ريدم بئان ،رادب نيساي –

يـــــسردملا مـــيظنتلل رــــيدم بــــئان ،ىـــسيع نـــــب رــــيشبلا –
،طسوتملا ميلعتلا ةيريدمب

،يعامتجالا طاشنلا معدل ريدم ةبئان ،يجاح ةشئاع –

يـــسردملا مـــيظنتلل رـــــيدم بئان ،موــجنوب مـــيكحلا دـــبع –
،يئادتبالا ميلعتلا ةيريدمب

،ةيسردملا ةطيرخلل ريدم بئان ،ياحوب فسوي –

يمدختسم رييست ةعباتمل ريدم بئان ،سورح دمحأ –
،ةيزكرماللا حلاصملا

تاكبشلاو تازيهجتلل ريدم بئان ،سطيرفلب ريخلا وبأ –
،يتامولعملا نمألاو

.يئانثلا نواعتلل ريدم بئان ،مجرب رصان –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع يـــناثلا عـــيبر21 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
نييــــعت نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمفون82 قــــفاوملا

ديصلا ةرازوب داشرإلاو ثحبلاو نـــيوكتلا ةرـــيدم
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــــــناثلا عــــيبر21 يف خّرؤـــــــم يذـــــــيفنت موــــــسرم بـــــــــــجومب
نّيـــــــــــــعت ،0202 ةـــــــنس رــــــــبـــمفوـــــــن82 قــــــــــفاوـــــــملا2441 ماـــــــع

ةــــــينطولا ةلاــــــكوـــــلا ءاــــشـــنإ نمضتملاو4002 ةنـــس سرام42

اــــهميظنت دّدــحيو اهريوطتو ةيجولونكتلا رئاظحلا ةـيقرتل

: يتأي امك ،مّمتملاو لّدــــعملا ،اـــهريسو

تالصاوملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،شومير نيمل دمـحـم–

،اسيئر ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يلسرم اضر–

تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو لــــثمم ،يــــظوفحم ناوـــــضر–

،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،عماوج بيجن–

ثحبلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،يسنوم شومد ىوجن–

،اوضع ،يملعلا

 تالصاوملاوديربلا ةرازو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

قفاوــــملا2441 ماـــــــــــع لوألا عــــــــيـــــــبر92 يفخّرؤـــــــــــم رارـــــــــق
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،0202 ةنس ربمفون51
رـــئاظحلا ةيقرتل ةـــينطولا ةــــلاكوــــلا ةرادإ ســـــــلجم
.اهريوطتو ةيجولونكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــــــع لوألا عــــيـبر92 يف خّرؤم رارـق بـجوـمب
ءاضعأل ةيمــسالا ةمــــئاـــــقلا دّدــــــحت ،0202 ةـــــنــــس ربــــمـــــفوـــــن51
ةيجوـلونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم
موسرملانم01و9 نيتداملا ماكــــحأل اقــيـــبــــطــــت ،اهرــــيوـــطـــتو
قفاوملا5241 ماـــع رــــــفص3 يف خّرؤــــــملا19–40 مقر يذيفنتلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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تاعامجلاب ّفلكملا رــيزولا نــــع لـــثمم ،دــــيشر رـــــيخلب –
،ةيلحملا

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا نع ةلثمم ،رجاه نادولومإ –

ةــئيهتلاب ّفلــكملا رـــيزولا نــــع ةـــلثمم ،ةـــبيسح فالــــخم –
،ةينارمعلا

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،لاجعل ةونوب يبود –

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،دمـحـم تراقوز –

نيحالفلل ينطولا داحتالا لثمم ،رهاطلادمـحـم فراـــج –
،نييرئازجلا

نيـــــــحالفلل يــــنطولا داـــــــحتالا لــــــثمم ،رــــــهاطلا يــــــمارك –
.نييرئازجلا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

قــــــــــفاوــــــــــملا2441 ماــــــــع لوألا عـــيـــــــبر11 يفخّرؤــــــــم رارــــق
يفخّرؤــــملا رارــــقلا لّدــــــــعي،0202 ةـــنس رــــبوــــتكأ82
رـــياربف31قــــفاوملا9341 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج62

ســـــــلجم ءاــــضعأ نييـــــــعت نــــــــمضتملاو8102 ةنس
.ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ

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

قـــفاوملا2441 ماــع لوألا عيبر11 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
ىدامج62 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدـــعي،0202 ةـــنس رــــبوتكأ82
نــمضتملاو8102 ةـــنس رـــياربف31قــــفاوملا9341 ماــــع ىلوألا

ةــــــــيمنتل ةــــينطوـــلا ةـــــلاكوـــــــلا ةرادإ ســــــلجم ءاـــــضعأ نييــــــعت
: يتأي امك ،ةحايسلا

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

،ةـــفاقثلاب ةـــفّلكملا ةرـــيزولا لــــثمم ،اـــطاط دـــيرف ديسلا –
،ةرودنقوب هـللا دبع دّيسلل اــــفلخ

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

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ،ةراكيز ىفطصم ديسلا –
،يروصنم ميركلا دبع دّيسلل افلخ ،رامثتسالا ريوطتل

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

لاقتنالاب فّلكملا ريزولا لثمم ،نايزم نامــــــحرلا دبـــــع–
،اوضع ،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا

،ينهملا نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ اباب ميلس–
،اوضع

،ةـــــنمقرلاب فّلكملا رـــــيزولا لــــثمم ،يــــناميلس ةـــــماسأ–
،اوضع

،ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،يفيرش يدهملا دمـحـم–
،اوضع

،اوضع ،نارمعلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،بيزعل جاح ديزي–

تاــسسؤملاب فّلكملا رــــيزولا لـــثمم ،حـــضاو نـــيدلا روـــن–
،اوضع ،ةئشانلا

.اوضع ،ةلاكولا لامع نع لثمم ،ةليناريم لالب–

قفاوملا7341 ماع مّرحم22 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ءاــضعأل ةــيمسالا ةـمئاقلا دّدــحي يذــــلا5102 ةــنس رـــبمفوـــــن5
ةيجولونكتلا رئاظحلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم
.لّدعملا ،اهريوطتو

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

قــــفاوــــملا2441 ماــــــــع يـــناـــــــثلا عـــيـــــــبر3 يفخّرؤــــــــم رارــــق
ءاضعأ نييــعــت نـــمضتـــي ،0202 ةــنس رــبــمــفوــن91
.ةيحالفلا يضارألل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم
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قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر3 يف  خّرؤم رارق بجومب
،مـــــهؤاــمسأ ةــيتآلا ءاـــــضعألا نّيـــــعي ،0202 ةـــنس رــــبمفوـــــن91
78-69 مقر يذيفنتلا موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت
6991 ةنس رياربف42 قــفاوملا6141 ماــــع لاوــش6 يف خّرؤـــملا

،ةــــيحالــفلا يــــــضارألل يـــنطولا ناوــــيدلا ءاــــــشنإ نــــــمضتملاو
يضارألل ينطولا ناويدلا ةرادإ سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا
: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةيحالفلا

فّلــــكملا رــــيزولا نــــع ةـــــلثمم ،ةرــــيهش ةرــــيم يــــماوــــت–
،ةسيئر ،ةحالفلاب

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نع لثمم ،لصيف يميهد–

فّلكملا رــيزولا نــع لـــثمم ،بـــلطملا دـــبعدــــمـحـم روـــــكذم–
،ةينطولا كالمألاب



٤٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر22
23م0202 ةنس ربمسيد٨

نــــماضتلاب ةـــفّلكملا ةرــــيزوـــــلا ةــــلثمم ،ةـــيهاب ىـــــــيحيوأ –
،ةأرملا اياضقوةرسألاو ينطولا

باــــــبشلاب ّفلكملا رـــــيزولا لــــثـــــمم ،دــــمــحــــم دـــمــــحأ نــــب –
،ةضايرلاو

.لاصتالاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةجيدخ يفيلخ –

: ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب

تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا لثمم ،حتاف يدواد –
،اهنامدإو

،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملا ةلثمم ،رهوج نونح –

،رئازجلاب روتساب دهعم ةلثمم ،ةميلس بوغزوب –

.مدلل ةينطولا ةلاكولا ةلثمم ،ادوأ دازرهش نيدلا نب –

: تايعمجلاو تامظنملا ناونعب

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم ،رصان يروب –

يف نيلماعتملل ينطوـــلا داـــحتالا لــــثمم ،سايل يـــشومل –
،ةلديصلا

،يرئازجلا رمحألا لالهلا لثمم ،ظوفحم توحلب –

،ةيرئازجلا ةيمالسإلا ةفاشكلا لثمم ،دارم لابوط –

،ةايحلا ةيعمج ةلثمم ،لاون لوحل –

،رئازجلا اديس ةيعمج لثمم ،نامثع ةبوروب –

يلماــح عــم نــماضتلا ةـــيعمج لــــثمم ،نـــسحأ ةــــسينفوب –
،اديسلا سوريف

.ةبانع سينأ ةيعمج ةلثمم ،ةلجن ةيديارط –

: تايصخشلا ناونعب

،ةليظف تفدوت –

،روشاع نارمع –

.دمـحم يفسوي –

4341 ماـــــــع ناــــبعش52 يف خّرؤـــــملا رارـــــــقلا ماــــكحأ ىــــغـــــلت
ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو3102 ةنس ويلوي4 قفاوملا
ةــمزالتمو اـيسنج ةـــلقنتملا ضارمألا نــــم ةـــياـقولل ةــــينطولا
.اهتحفاكمو )اديسلا( بستكملا يعانملا زوعلا

ناكسلاو ةحصلا ةرازو
تايفشتسملا حالصإو

قــــــــــفاوــــــــــملا2441 ماــــــــع لوألا عـــيـــــــبر32 يفخّرؤــــــــم رارــــق
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون9
ايسنج ةــلقنتملا ضارـــمألا نـــم ةـــياقولل ةــــينطولا

)ادــــــيسلا( بــــــــستكملا يــــــعانملا زوـــــــــعلا ةــــــمزالتمو
 .اهتحفاكمو
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قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤـم رارــــــق بــــجوــــمب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،0202 ةنس ربمفون9
خّرؤملا611-21 مقر يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأل

2102 ةنس سرام11 قفاوملا3341 ماع يناثلا عيبر81 يف
ةـياقولل ةــينطولا ةنجّللا رــيسو مــيظنتو ءاــشنإ نـــمضتملاو
يـــعانملا زوــــعلا ةـــمزالتمو اــــيسنج ةــــلقنتملا ضارــــمألا نــــم
ةــياقولل ةــينطولا ةــنجللا يف ،هـــتحفاكمو )اديسلا( بــــستكملا

يـــــعانملا زوــــعلا ةـــمزالتمو اــــيسنج ةـــــلقنتملا ضارــــمألا نــــم
: تاونس )5( سمخ ةدمل ،اهتحفاكمو )اديسلا( بستكملا

: تارازولا ناونعب

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،لامج راروف –

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،نيدلا زع تراو نب –

نوؤــــــــشلاب فـــــــّـلكملا رـــــيزوــــــلا ةــــــلثمم ،ةــــبيبح يــــــجارد –
،ةيجراخلا

ةيلخادلاب فّلكملا رـــيزولا لــــثمم ،باـــهولا دـــبع ةـــميترب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،لالب ةيافرط –

ةينيدلا نوؤشلاب فّلكملا رـــيزولا ةـــلثمم ،ةـــجيدخ ةدـــع –
،فاقوألاو

ةـــــيبرتلاب فّلكملا رــــيزولا ةـــلثمم ،ةــــيزوف ةــــبورــــــخوب –
،ةينطولا

يلاــعلا مـيلعتلاب فّلكملا رــيزولا ةــلثمم ،ةرــهز مــساقلب –
،يملعلا ثحبلاو

ميلعتلاو نيوكتلاب فّلكملا ريزولا لــــثمم ،حـــبار يـــــفلخ –
،نيينهملا

ليغشتلاولمعلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يزوـــــف ماوــــه –
،يعامتجالا نامضلاو



ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤٧22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمسيد٨ 24

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

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

قــــــــــفاوـــــملا2441 ماــــــــــع لوألا عــــــيبر61 يفخّرؤــــــــم رارـــــــــــق
ءاــــــــضعأ نييـــــــــعت نـــــــمضتي ،0202 ةـــــنس رـــــــبمفوـــن2
نــــــم ةــــــياـــقوــــــلـــل يــــــنـــطوـــــلا دـــــــــهـــعملا ةرادإ سلـــجـــم
.ةــــينهملا راــــــطخألا
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2441 ماــــــع لوألا عــــيــــــــبر61 يف خّرؤـــــــــم رارـــــــــــق بـــــــــــــــجوــــــــمب
،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،0202 ةنس ربمفون2 قفاوملا

مـــقر يذــــيفنتلا موــــسرـــملا نــــم01 ةداــــملا ماـــــــكـــــحأل اقــــيــــبـــــطت
32 قفاوملا1241 ماع ىلوألا ىدامج32 يف خّرؤملا0002-352
ةياقولل ينطولا دـهعملا ءاـــشنإ نــمضتملاو0002 ةنس تشغ
ةرادإلا ســلجم يف ،هــلمعو هــميظنتو ةــينهملا راطخألا نم

: ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالــث ةدــمل

،لــــــمعلاب فّلكملا رـــــيزولا نــــع لـــثمم ،لالــــع يــــنورمع –
،اسيئر

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،ديعس فيض –

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،داروم يدوجلا تيآ –

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،نيدلا زع ةباص –

،مجانملاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،موسيم ةراق–

،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،سايل ةيبرع–

لاــغشألاب فّلكملا رــــيزولا نــــع ةــــلثمم ،ةــــيماس يزـــــيزع –
،ةيمومعلا

،لقنلاب فّلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةنيسح يبيرعل –

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةيهاز فونخ نب –

ميلعتلاب فّلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ةحـــيلــــص يسيوــــعــــل–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

نـــيوكتلاب فّلكملا رــــيزولا نـــع لــــثمم ،نــــسحل يــــحيش –
،ينهملا

،نكسلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،دمـحم نوكرب–

ةفيظولل ةــماعلا ةـــيرـــيدـــــملا نــــع ةـــــلــــــثمم ،ةراــــس ناــــقرز –
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم ،يلع يبرغ –

،دهعملل يجوغاديبلا سلجملا سيئر ،نيمل دمـحم مناغ –

تاسسؤملل ةماعلا ةيلاردفنوكلا لثمم ،نارقمأ ةزوزع –
،ةيرئازجلا

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا لثمم ،بيطلا يتاول –

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا نع لثمم ،لامج يراطم –
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

.سييقتلل يرئازجلا دهعملل ماعلا ريدملا ،لامج سلاح –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمفون4 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر81 يفخّرؤم رارق
9341 ماع مّرحم11 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس

نييــــــــعت نـــــمضتملاو7102 ةــــــنس رـــــبوـــتكأ2 قـــــفاوـــــملا
ناـــــــمضلل يـــــــنطولا قودــــــنصلا ةرادإ ســــــــلجم ءاــــــضعأ
.ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوملا2441 ماــع لوألا عيبر81 يف خّرؤــــم رارـــق بـــجومب
ماــــع مّرحم11 يف خّرؤـملا رارــقلا لّدـعــي ،0202 ةنس رـبمفون4
ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ربوتكأ2 قــفاوملا9341
صاخلا يـعامتجالا نامضلل ينطولا قودــنصلا ةرادإ ســلجم
: يتأي امك ،ءارجألا ريغب

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

ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثمم ،يموت رداقلا دبع–
،ةعانصلاو

ةراـــجتلل ةـــيرئازجلا ةـــفرغلا نــــع لــــثمم ،بابش بـــيط–
.ةعانصلاو

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


