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ةـّيميظنتميسارم
يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يــسائرلا موــــسرـــملا ىضـــتقمبو –

٠2٠2 ةنــــس وـــيـــنوـــي32 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماـــــع ةدعــــقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا  ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤــــــملا23–٠2 مقر يذيــــفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنـس يفـــناـــج72 قفاوـــملا1٤٤1 ماـــــع ةيـــناــــثلا ىدامج2
ةحصلا ريزول ةصصــــخملا تادامــــــتعالا عـــيزوــــت نمــــضــــتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري
هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيم نم ىغلي : ىلوألا ةّداملا

ةيـــنازـــــيم يف دّيقم )جد000.000.06( راــــنـــــيد نوـــيلــــم نوــــتـــس
يفو تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو رــــــيـــــيست
.”مزاوللا – ةيزكرملا ةرادإلا”30–43 مقر بابلا

هردق دامتعا٠2٠2 ةنــــس ةــــينازيــــمل صـــصــــخي:2 ةّداملا
ةيـــــــنازـــــيم يف دّيقي )جد000.000.06( رانـــــيد نويـــــلم نوــــــتس
يفو تايفشتسملا حالصإو ناكــسلاو ةحـــصلا ةرازو رـــــيــــيست
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا باوبألا

ناـــــكسلاو ةحــــصلا رـــيزوو ةيـــــلاــــملا رـــيزو فلـــــكي :٣ ةّداملا
موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،تايفشتسملا حالصإو
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف رـــــشــــنـي يذلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

قفاوملا2٤٤1 ماـــع يناـــــــثلا عــــــــيـــــــبر22 يف رئازـــــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد8

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر22 يفخّرؤم76٣–02  مـــــقر يذــــــيفنت موسرم
نمضتـي ،0202 ةنس ربمسيد٨قـــــفاوـــملا2٤٤١ ماع
ةحصلا ةرازو رــييـــــست ةــيــــنازيـــم يف داـمـــتعا لـقن
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

–––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خرؤــمـلا71–٤8 مــــقر نوـــناـــقلا ىضــتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤمـلا7٠–٠2 مقر نوناقلا ىضــــتـــقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يـسائرلا موــــسرـــمـلا ىضتــــقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا
ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا
ةيزكرملا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

عبارلا مسقلا
حلاصملا رييستو تاودألا

........................................................ثاثألاو تاودألا - ةيزكرملا ةرادإلا
.....................................................تارايسلا ةريظح - ةيزكرملا ةرادإلا

...............عبارلا مسقلا عومجم
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ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1–11 مقر نوـــناــــقلا ىضـــتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤـملا7٠–21 مقر نوناـقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مــقر نوناــــقلا ىـــضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1

ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا6٤1–78 مقر موـــسرملا ىضتقمبو–
بتاكم ءاشنإ نمضتملاو7891 ةنس وينوي٠3 قفاوملا7٠٤1 ماع

،ةيدلبلا ةحصلا ظفحل

يف خرؤــــــملا٠٤1–51 مقر يـــــسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ثادحإ نمضتملاو51٠2 ةنس ويام72 قفاوملا63٤1 ماع نابعش8
ةصاخلا دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم
،ممتملاو لدعملا ،اهب ةطبترملا

يف خرؤملا733–81 مقر يسائرلا موــــسرــــملا ىضــــــتقمبو–
81٠2 ةنــــــس ربـــمـــسيد52 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناـــثلا عـــيبر71
ضعب يفو ىربكلا ندملا يف ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ نمضتملاو
،اهريسو اهميظنت دعاوق ديدحتو ةديدجلا ندملا

يف خرؤملا٠73–91  مقر يـسائرلا موــــسرــــمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

يف خرؤملا99–٠9 مقر يذيـفنــــتلا موـــسرـــملا ىضـــتــــقمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس سرام72 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

يناــــثلا عـــيبر22 يفخّرؤـــــم٨6٣–02 مقر يذيفنت موسرم
نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد٨قـــــــــفاوـــملا2٤٤١ ماـــــع
.يدلبلا ةحصلا ظفح بتكم ميظنتةداعإ

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحملا تاعامـــجلاو ةيلـــخادلا رــــيزو ريرـــــقت ىلع ءانب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

3٤1و٤–99 ناـــتداــــمـــلا امـــيــــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداـــمـــج7 يف خرؤــــملا8٠–88 مــــقر نوــــناـــــقلا ىــضـــتــــقمبو–
قلعـــتــــملاو8891 ةنــــــس رياـــني62 قفاوـــــملا8٠٤1 ماــــع ةيــــناـــثلا

لّدعملا ،ةيمومعلا ةحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا تاطاشنب
،مّمتملاو

ناـــضـــمر72 يف خرؤــــملا91–1٠ مــــقر نوــــناـــقلا ىضــــتــــقمبو–
رييستب قلعتملاو1٠٠2 ةنــس ربــــمسيد21 قـــفاوـــملا22٤1 ماــــع
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا٠1–3٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتـــــملاو3٠٠2 ةنــــس ويــــلوـــي91 قــــفاوــــملا٤2٤1 ماع
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

ىدامـــــج82 يف خرؤــــملا21–5٠ مــــقر نوـــناـــقلا ىضـــــتقمبو–
قلعـــتملاو5٠٠2 ةنس تشــغ٤ قــــفاوـــملا62٤1 ماع ةيـــــناثلا

،ممتملاو لدعملا ،هايملاب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضـــتملاو6٠٠2 ةنـــس وـــيلوي51 قــــــفاوـــملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠–9٠ مقر نوــــناــــقلا ىضــــتقمبو–
كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو9٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٠3٤1
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو

)عبات( قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

سماخلا مسقلا
ةنايصلا لاغشأ

.........................................................ينابملا ةنايص - ةيزكرملا ةرادإلا
...........سماخلا مسقلا عومجم
............ثلاثلا ناونعلا عومجم
....لوألا يئزجلا عرفلا عومجم
.................لوألا عرفلا عومجم

..........................................................................ةصصخملا تادامتعالا  عومجم
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اقبــط لكــــيهلل اهتـــمهاـــسم ةلودلل ةينـــــقتلا حلاـــصملا مدقت
.موسرملا اذه ماكحأل اقفوو ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

يناثلا لصفلا

ماهملا

سلجملا سيئر ةطلس تحت لكيهلا ةمهم لثمتت :6 ةّداملا
يدلبلا يــبعـــشلا ســـلجملا ســــيئر وأ ينعـــــملا يدلـــبلا يبـــعشلا

ىلع ظافحلا نامض يف ،تايدلبلا نيب كرتشملا لكيهلا رقمل
تايدلبلا وأ ةيدلبلا ىوتسم ىلع ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا
.ةينعملا

،نامضب ةينعملا حلاصملا عم لاصتالاب فلكي ،ةفصلا هذهبو
 : يتأي ام صوصخلا ىلع

ظفح ىلإ ةيمارلا رـيبادـــتلا ذيفــــنتو شيتـــفـــتلاو ةــــباــــقرلا–
،ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا

ناوعأ لبـــــــق نم ةيحـــــصلا طورـــشلا قيــــبطت ىلع ةباــقرلا–
ةيلزنملا تايافنلا رييست نع ةلوؤسملا تائيهلا لكو ةفاظنلا

،اههباش امو

برشلل ةحلاصلا هايملا عيزوتب ةطبترملا ةفاظنلا ةباقر–
،ةيئاملا تاعمجتلا اذكو يحصلا فرصلا هايم ةجلاعمو يقسلاو

يرشبلا كالهتسالل ةهــــجوـــملا تاـــجتــــنملا ةدوــــج ةباــــقر–
،يناويحلاو

،اهتحفاكمو ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولا–

لئاسملا يف نينطاوملا ةيعوت تالمحو ةيراوجلا ةطشنألا–
.ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلاب ةقلعتملا

ليلاحتلا ةمهم ،ماهـــملا هذه ىلإ ةفاــــــضإلاب لكـــيـــــهلا ىلوــــتي
.ةيربخملا

شيــــتفــــتلاو ةــــباـــــقرلا لاـــــجــــم يف لــــكيـــــهلا فلــــكي:7 ةّداملا
،ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا ظفح ىلإ ةيمارلا ريبادتلا ذيفنتو
: يتأي امب

طيحملا ةفاظنب سمت يتلا تاكاهتنالا وأ تاقورخلا عفر–
،ةيمومعلا ةحصلاو

،اهب لومعملا ةيحصلا ريبادتلا قيبطت يف ةمهاسملا–

ةــــباــــقرــــلل ةعـــضاــــخلا تاســــسؤــــملاو تآشــــنــــملا دـــــيدــــحت–
،شيتفتلاو

ةصـخر بــــحس وأ قيلــــعت تاـــــحارـــــتقا نأـــــشب يأرـــــلا ءادبإ–
تاسسؤملاب قلعتملا ميظنتلا مارتحا مدع ةلاح يف ،لالغتسالا
،ةئيبلا ةيامح لاجم يف ةفنصملا

ىلع يعامجلا ماعطإلا نكامأو معاـــطـــملا ةــــفاــــظن ةبــــقارم–
.يدلبلا ىوتسملا

يف خرؤمل٤331–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو11٠2 ةنس ربـــــــمتبس٠2 قفاوملا23٤1 ماع لاوش22
،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا833–11 مقر يذيــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
سسؤي يذلا11٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا23٤1 ماع لاوش82
،ممتملا ،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومل يضيوعتلا ماظنلا

: يتأي ام مسري

521و321و5٠1 داوــــــــــملا ماـــــكــــــحأ راـــــــطإ يف : ىلوألا ةّداملا
يف خرؤملا01–11 مـــقر نوـــناـــقلا نـــم9٤1و )٠1 ةطـــــــــملا(621و
روكذملاو11٠2 ةنــس ويــــنوي22 قــــفاوــــملا23٤1 ماع بـــــجر٠2
لاجم يف قيبطتلا زيح ةيدلبلا ماهم عـــضو لـــجأ نـــمو ،هالــــــعأ

ىلإ موـــسرـــملا اذه فدهي ،ةيـــــمومـــعلا ةفاظـــنلاو ةحصلا ظفح
بجومب أشــنــــملا يدلـــــبلا ةحــــصلا ظفـــح بتـــكم ميـــظـــنت ةداـــــعإ
قفاوملا7٠٤1 ماع ةدعقلا يذ٤ يف خرؤملا6٤1–78 مقر موسرملا

.هالعأ روكذملاو7891 ةنس وينوي٠3

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

لكيهلا ” ةيمست يدلبلا ةحصلا ظفح بتكم ذخأي :2 ةّداملا
بلص يف ىعديو ،”ةيـمومـــعلا ةفاــظــــنلاو ةحصلا ظفحل يدلبلا
.”لكيهلا” صنلا

كرتشملا نواعتلاب حمسي اراطإ لكـــيهلا لـــــكشي:٣ ةّداملا
ةفاظنلاو ةحـــصلا ىلع ظاــــفـــحلا ماـــهـــم نامــــضل تاعاـــــطقلا نيب
.تايدلبلا نيبو ةيدلبلا ىوتسم ىلع ةيمومعلا

دضاعتب تايدلبلاو ةينعملا تاعاطقلل نواعتلا اذه حمسيو
.لكيهلا اذه ماهم زيزعتل ةيداملاو ةيلاملاو ةيرشبلا اهدراوم

: لكيهلا أشني :٤ ةّداملا

سلجملل ةلوادم بجوـــمب ،ةيدلــــبلا ةرادإلا ميظـــــنت راــــطإ يف–
وأ ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يدلبلا يبعشلا

رارق بجومب ،تايدلبلا نيب كرتشــــملا نواعـــــتلا راطإ يف–
نم حارـــتـــقاب وأ هنــــم ةرداـــبمب ،ايـــمـــيلقإ صــتـــخملا يلاولا نم
ةبسنلاب اميس ال ،ةينعملا ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر
ةيرضح تاعمجت مضت يتلا تايدلبلا وأ ةرواجتملا تايدلبلل
.ةيرادإلا ةعطاقملا سفنل ةعباتلا تايدلبلا وأ تايدلبلا نيب

ةعيبطو تايدلبلا نيب كرتشملا لكيهلا رقم رارـقلا اذهددـحي
.عاطق لكو ةيدلب لك اهرفوت يتلا ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا

امـيـف ةـكرـتشم ةـيـنواـعـت ةـطشنأ مـيـظـنـت لـكاـيـهـلا نـكـمـي
.تايقافتا ةطساوب ،اهنيب

ةرادإ يـــــمدـــخــتســـم ىلع ةداـــيز لكـــيـــهلا مـــضــي :5 ةّداملا
ةينقتلا حلاصملا ىلإ نيمتنم نيمدختسم ،ةيميلقإلا تاعامجلا
.اهيلإ نومتني يتلا تاعاطقلا لبق نم نونّيعي ةلودلل
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ضارمألا نم ةياقولا لاــــجم يف لكــــيهلا فلـــــكي :١١ ةّداملا
: يتأي امب ،اهتحفاكمو ةلقنتملا

،ةلقنتملا ضارمألا ةبراحم يف ةمهاسملا–
ضارمألا تالقان ةحفاـــكمل جمانرب وأ ريــــبدت يأ حارـــــتقا–

،هقيبطتو هيف ةمهاسملاو
ذيفنتو ،ةراـــضلا تاناويــــحلا ةبراــــحم تايلـــمع ميــــظنت–

،تارشحلاو ناذرجلا ةدابإو ريهطتلا تايلمع
فرصلا هايـــمو برـــشلا هاــــيم نيب عطاــــقت يأ نـــــع غالبإلا–

.يحصلا

تالمحو ةيراوجلا ةطشنألا لاجم يف لكيهلا فلكي :2١ ةّداملا
ةفاظنلاو ةحصلاب ةقلعتملا لئاســـملا يف نينـــطاوـــملا ةيــــعوــــت
: يتأي امب ،ةيمومعلا

فلتخمب ةيعوتلا تالمحب مايقلاو يلاصتا ططخم ريضحت–
تاطلسلا اهذختت يتلا ريبادتلا ىلع ءانب ،نينطاوملا هاجت اهعاونأ
ةعيرس ةئبوألاوأ ضارمألا راشتنا ةلاح يف اصوصخ ،ةيمومعلا
،صاخشألا نيب لاقتنالا

لئاسملا يف ةمئاد ةيلاـــصتاو ةيـــعوـــت تاطـــطـــخم ريــــضحت–
  ،اهذيفنتو ةفاظنلاو ةحصلاب ةقلعتملا

تاطاشنلل ةيوعمجلا ةكرـــحلاو ءايــــحألا ناجل عم قيــسنتلا–
عاونأ عيـــمج ميظنت اذكو نينطاوملا ةيعوتو مالعإ ىلإ ةفداهلا
تارـــتـــف يف امـــيـــس ال ،ةحــــصلاو ةفاظـــنلل ةيعوـــــطتلا تالمـــــحلا
،ةئبوألا

ةيــــســـيـــســـحـــتلا تاطـــطـــخملا لك ذيــــفــــنت يف ةمــــهاـــســـملا–
تاعاطقلا وأ ةلودلا اهقلطت يتلا ةيلحملاو ةينطولا تالمحلاو
،ةيمومعلا ةفاظنلاو ةحصلا ظفح لاجم يف ةينعملا

ةلقنتملا ضارمألا لك لوح تايطعم كنب لالغتساو ءاشنإ–
،ةيدلبلا ميلقإ يف نوكت يتلا ضارمألا لقاونو ةيدعملاو

ةفاظنلاو ةحصلا ظفحب ةقلعتملا ريبادتلا لك غيلبتو رشن–
يف اصوصخ ،لئاسولا فلتخمبو ضارمألا لقاون ةحفاكمو
.ةلزعنملاو ةيئانلا قطانملا

،ةيربــــخملا ليلاـــحتلا لاـــجم يف لكـــــيهلا فلـــــكي :٣١ ةّداملا
: يتأي امب

ةجرختسملا كالهتسالل ةهجوملا هايملا ةيعون ليلحت–
رابآلاو  رفحلاو ةيئاـــملا تاعمــــجـــتسملاو نايدولاو عباـــنملا نم
،اهريغو جيرهصلا تانحاشو جيراهصلاو

،كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا ةيعون ليلحت–
،ةيرحبلا مامحتسالا هايم ةيعون ليلحت–
ةواقنلاو ةفاظنلا ةلاح نامضل ةيرود ليلاحتب مايقلا–

تاعاقو نيوكتلاو ةيوبرتلا تاسسؤملا معاطم ىوتسم ىلع
ىوـــتـــســـم ىلع اذـــــكو ،ةيـــــعــــماـــجلا ءايــــحألاو قدانــــفلاو تالفــــحلا
.اهريغو حباذملا

قيـــبــــطت ىلع ةباــــقرلا لاــــــجم يف لكــــيـــهلا فــــلكي :٨ ةّداملا
تائـــيهلا لكو ةفاظـــــنلا ناوــــعأ لبــــق نم ةيــــحـــصلا طورــــشلا
،اهـــهــــباـــــش امو ةيلزـــــنملا تاياــــــفــــنلا ريــــيــــست نع ةلوؤــــــــســـملا

: يتأي امب

،ةفاظنلا ناوعأ لبق نم ةيحصلا طورشلا قيبطت ىلع رهسلا–
،اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا رييست لاجم يف

رييست لاجم يف يدلبلا لخدتلل ةيئاقولا بناوجلا ريطأت–
،اهتجلاعمو اهلقنو اههباش امو ةيلزنملا تايافنلا

جمانربلا ذيفنتل ةمزاللا ريبادتلا ذاختا يف ةمهاسملا–
ىوتسملا ىلع اههباشامو ةيلزنملا تايافنلا ةجلاعمل ينطولا
،ةفاظنلا ريياعمب قلعتملا لاجملا يف يدلبلا

عيمج حارتقاو اهنع غالبإلاو ةيئاوشعلا غرافملا  ديدحت–
.اهيلع ءاضقلل تاءارجإلا

ةطبترملا ةفاظنلا ةباقر لاجم يف لكيهلا فلكي :٩ ةّداملا
هايم ةجلاعمو يقـــــسلاو برــــشلل ةــــحلاـــصلا هاـــيـــــملا عـــيزوــــتب
: يتأي امب ،ةيئاملا تاعمجتلا اذكو يحصلا فرصلا

ةحلاصلا هايملا عمجل ةيحصلا طورشلا مارتحا ىلع رهسلا–
اهــــتـــجلاــــــعمو يــــحـــصلا فرــــصلا هاـــيـــمو تابــــصـــملاو برــــــــشــــــلل
يتلا تاكـبشلا قاـــــطن جراــــخ كلذو ،اهــــفـــيرـــصتو اهـــعــــيزوــــتو
،ةينعملا تاعاطقلا اهريست

،يقسلا هايمل ةيحصلا طورشلا مارتحا ىلع رهسلا–

هايم ةيعون ةبقارم ىلع ،ةينعــــملا تاعاطـــقلا عــــم رهسلا–
،حباسملاو دودسلاو تاريحبلاو ئطاوشلا

ريغ هايملا رداصم ىلع ءاضقلا وأ ةجلاعم يف ةمهاــسملا–
،كالهتسالل ةحلاصلا

.ثولتلاب ةددهملا وأ ثولتلا ردصم ءادوسلا طاقنلا ديدحت–

تاجتنملا ةدوج ةباقر لاجم يف لكيهلا فلكي :0١ ةّداملا
: يتأي امب ،يناويحلاو يرشبلا كالهتسالل ةصصخملا

ةيكالهتسالا داوملاب قلعتملا ميظنتلا مارـــــتحا ىلع رهــــسلا–
،ةيناويحلاو ةيرشبلا

تاذ ةيئاذغلا داوملاو ةيكالهتسالا داوملا ةفاظن ةبقارم–
،يناويحلا لصألا

،حبذلا نكامأو تآشنم ةفاظن ةباقرو ديدحت–

ةبــــــــقارـــمو ةعــــباـــتم يف ةيــــنعـــملا تاــــعاـــطـــقلا عم ةكراـــــشـملا–
،تاناويحلا ةيبرت تاطاشن

كالهتسالل ةحلاـــصلا ريــــغ داوــــملا زـــجـــحو بحـــس حارــــتقا–
.يناويحلاو يرشبلا
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،ةيمومعلا ةحصلا يف ربخملاب نوقحلملا–

،ةيمومعلا ةحصلا يف نويجولويبلا–

،نويرطيبلا ءابطألا–

،ةئيبلا وسدنهم–

،ةئيبلا وشتفم–

،ةئيبلا وينقت–

،شغلا عمق وشتفم–

،شغلا عمق وققحم–

،شغلا عمق وبقارم–

،ةيئاملا دراوملا وسدنهم–

،ةيئاملا دراوملا وينقت–

.هايملا ةطرش–

نيمدخـــتسملا نم لكيهلا تاجايتحا نع ريبــعتلا مـتي :١2 ةّداملا
ءاـــــسؤر لــــبــــق نم ةلودلل ىرخألا ةينقتلا حلاـصملل نيـــعباتلا
رارق بجومب ددــــحتو نييــــنعملا ةيدلبلا ةيبـــــعشلا سلاـــجملا

.ةيالولا لكايه عومجمل ةبسنلاب يلاولا نم

ةداـــــــملا يف نوروكذملا نومدخـــــــتسملا نّيعي:22 ةّداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط لكيهلا يف ،هالعأ٠2

ناوـــنـــعب نوـــنيـــــعملا نومدــــخـــتسملا دــــيفـــــــتــــسي :٣2 ةّداملا
صاـــخلا ضيوعـــتلا نم ،لكـــــيهلا ىدل ةلودلل ةينـــــــقتلا حلاــــصملا
امهيلع صوصنملا ةبقارملاو شـــيتــــفــــتلا ضـــيوـــعتو يمـــــيلقإلا

ماع لاوش82 يف خرؤملا833–11 مقر يذيفنتلا موسرملا يف
.هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا23٤1

لكيهلا ىدل نونيعملا ةيدلبلا ةرادإلا ومدختسم ديفتسي
مدع ةلاح يف ،هالعأ روكذملا ةبقارملاو شيتفـتلا ضـــيوعت نم
.ةيلصألا مهبتر ناونعب هنم مهتدافتسا

نيب ام ةكرتشملا ليلاحتلا رباخم ءاشنإ متي:٤2 ةّداملا
.ايميلقإ صتخملا يلاولا نم رارق بجومب تايدلبلا

يميلقإلا اهصاصتخا قاطنو اهرقم ءاشنإلا رارق ددحيو
لك لبق نم اهب مهاسملا ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا ةعيبطو
.عاطق لكو ةيدلب

يناثلا عرفلا

ريسلا

ربع متت ةباقرو شيتفت  جمارب لكيهلا دعي:52 ةّداملا
.سيسحتلاو مالعإلا تالمحو ،ةيناديملا تارايزلا

يتلا ةباقرلاو شيتفتلاو تاطاشنلا رثإ ىلع :62 ةّداملا
ةزجنملا لامعألا لك هيف نودت ريرقت دعي ،لكيهلا اهب موقي
: يتأي امب صوصخلا ىلع ةقلعتملا تاحارتقالاو تاظحالملاو

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

لوألا عرفلا

ميظنتلا

: يتأي املكيهلا مضي:٤١ ةّداملا

،ةرادإ–

،تايدلبلا نيب كرتشم وأ يدلب ليلاحتلل ربخم–

.ةيدلبلا تايبودنملا ىدل اميس ال ،ءاضتقالا دنع ،عورف–

ميـــظنـــتلاو عيرـــشتلل اقـــفو لكـــيـــهلا ميـــظـــــنت مــــتي:5١ ةّداملا
هماهمل  ارابتعا ،ةيدلبلا ةرادإلا نامكحي نيذللا امـــهب لوــــمعملا
.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

: يتأي امك نيعي ،فظوم لكيهلا ريسي :6١ ةّداملا

نيب كرتشملا لكيهلا ةلاح يف ،يلاولا نـــم رارــــق بـــجومب–
،تايدلبلا

ءانب ،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نم رارـــــق بـــجومب–
.يدلبلا لكيهلل ةبسنلاب ةيدلبلل ماعلا نيمألا نم حارتقا ىلع

نيفــظوـــملا نيب نم لكـــــيهلا ريـــــسم رايــــــتـــخا مــــتي :7١ ةّداملا
ةروكذــــملا كالـــسألا دـــحأل افينــــصت ىلعألا ةبــــترلل نيمـــتـــنملا

.هاندأ٠2و91 نيتداملا يف

: نم لكيهلا لكشتي :٨١ ةّداملا

صاخلا يساسألا نوناقلل نيعضاخلا نييدلبلا نيمدختسملا–
،ةيميلقإلا تاعامجلا ةرادإ يفظومل

نيعضاخلا ةلودلل ىرـــخألا ةيــــنقــــتلا حلاــــصملا يمدــــختسم–
.مهئامتنا تاعاطقب ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلل

ةيميلقإلا تاــــعامــــجلا ةرادإ ومدـــــختسم لكـــشــــتي :٩١ ةّداملا
: ةيتآلا كالسألا نم صوصخلا ىلع

،ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا وشتفم–

،ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا وبقارم–

،ةيميلقإلا ةرادإلل نويرطيبلا ءابطألا–

،يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلا وسدنهم–

،يرضحلاو ينقتلا رييستلا يف ةيميلقإلا ةرادإلا وينقت–

.ةيميلقإلا ةرادإلل نويرامعملا نوسدنهملا–

ىرخألا ةيــــنقتلا حلاـــصملا ومدخـــتسم لكــــشـــتي :02 ةّداملا
: ةيتآلا كالسألا نم صوصخلا ىلع ،ةينعملا ةلودلل

،نوماعلا ءابطألا–

،ةيمومعلا ةحصلا ويربخم–
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يناثلا عيبر٣2 يفخّرؤم٩6٣–02 مقر يذيفنتموسرم
دّدـــحـــي ،0202 ةــــنــــس رــــبـــمـــســـيد٩ قــــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــع

.لقنلا ريزو تايحالص

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــتداـــملا امــــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــنـــــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا (

يف خرؤملا٠73–91 مقر يـــسائرلا موــــسرـــملا ىضـــتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤـــــملا361–٠2 مـــقر يـــسائرلا موــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف : ىلوألا ةّداملا
نيدايم يف ةينطولا ةسايسلا رصانع لقنلا ريزو حرتقي ،اهلمع
اهذيفنت ةبقارمو ةعباتم نمضيوةيوجلا داصرألاو لقنلا

 .اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط

سلجمو ةموكحلاولوألا ريزولا ىلع هتاطاشن جئاتن ضرعيو
.ةررقملا لاجآلاو تايفيكلاولاكشألا بسح،ءارزولا

لقنلا ناديم يف هتايحالص لقنلا ريزو سراــــــمي:2 ةّداملا
صاخشألا لقن نامضل ةهجوملا تاطاشنلا لك لمشي يذلا

لقنلاو اوجوارحبوةيديدحلا ككسلاو قرطلا ربع كالمألاو
.هّجوملا

ةـــــيوــــــجلا داــــــصرألا نادــــــــيـــم يف هــــتاــــيــــحالـــص سراــــمـــي اـــمـــك
.ةرشابم اهب ةطبترملا تاطاشنلاو

ماهملا لقنلا ريزو صاصتخا لاجم نمض لخدت:٣ ةّداملا
داصرألاب ةقلعـــتملا كلتو لقــــنلا تاـــطاـــشن روـــصـــتب ةقلعـــتملا
بلطلا ةيبلت دصق اهقيوستو اهلالغــــتساو اهميــــظنتو ةيوــــجلا

.ةمدخلا ةيعونو ةفلكلا فورظ نسحأ يف

ريبادتلا روصت لقنلا ريزو صاصتخا نمض كلذك لخديو
اهتعباتمو اهدادعإو ةيميظنتلاو ةيداصتقالاو ةيرادإلاو ةينقتلا

لماعتلاولابقتسالا لكايه ةنايـــصو زاــــجنإ دـــصق،اهتـــبقارمو
ةيديدحلا ككسلاو يربلا لقنلا لاجم يف نحشلاونيرفاسملا عم
 .هّجوملا لقنلاويئانيملاويرحبلاو

تاسسؤملل يرادإلا قلغلاو طاشــــنلل تقؤـــملا فــــيـــقوتلا–
،ةيئاضقلا تاعباتملا وأ /و تآشنملاو

،ةلمعتسملا داوملاو تادعملا زجح–

،ةثولملا عبانملاو رابآلا مدر وأ مده وأ قلغ–

ىلع رطخ ردــصم نوـــكت نأ اهـــنأـــش نم ةأشــــنم لـــك قلـــــغ–
،ةئيبلاب ررض وأ نينطاوملا

.ةراضلا تاناويحلا ىلع ءاضقلاو ةلاضلا تاناويحلا عمج–

يدلــــــــبلا يبــــعشلا سلــــجـــملا ســـيئر ىلإ ريرقـــــــتلا لــــسرــــيو
.كلذب ةينعملا حلاصملا مالعإو ةمزاللا ريبادتلا ذاختال ينعملا

ةفاظنلاو ةحصلا ىلع ظافحلا ءارجإ بلطتي امدنع:72 ةّداملا
اماع انيمأ يلاولا نّيعي ،تايدلبلا نم ديدعلا لخدت ةيــــموـمعلا

تالخدت قيسنتو رييست لجأ نم ةينعملا تايدلبلا ىدحإل
.ةينعملا لكايهلا

ديوزت ىلع ةيميلقإلا تاعامجلاو ةلودلا رهــــست:٨2 ةّداملا
.هريسل ةيرورضلا ةيلاملاو ةيداملا لئاسولاب لكيهلا

سلـــــجـــملا ســــيئر ةطــــلس تـــحت لكـــيهلا رــــفوـــتي :٩2 ةّداملا
،ةينعملا ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاـــسؤر وأ يدلــــبلا يبعـــشلا

اهبلطتي يتلا ةينقتلا تافلملاو دوقعلاو قئاثولا عيمج ىلع
ةحصلا ظفح لاجم يف ةمئادلا ةبقارملاو ةيدلبلا حلاصم لمع
.يدلبلا ىوتسملا ىلع ةيمومعلا ةواقنلاو

عبارلا لصفلا

 ةيماتخ ماكحأ

،ةـــجاـــحلا دــنـــــع ،موـــسرـــملا اذـــه ماــــكـــحأ حـــضوـــت :03 ةّداملا
ةيميلقإلا تاعامجلاب فلكملا ريزولل ةكرتشم تارارق بجومب
.نيينعملا ءارزولاو

موـــسرملا اذهل ةفلاـــــخملا ماـــكحألا عيــــمــــج ىغلت :13 ةّداملا
يف خرؤملا6٤1–78 مقر موسرملا يف ةدراولا ماكحألا اميس ال
نمضتملاو7891 ةنس وينوي٠3 قفاوملا7٠٤1 ماع ةدعقلا يذ٤
.ةيدلبلا ةحصلا ظفحل بتاكم ءاشنإ

ّةيمــــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رشــــــني :2٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــع يناـــثلا عــيـــبر22 يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد8

دارج زيزعلا دبع
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ىلع ،ةيلــخادلاب فلـــكملا ريزولا عم قيـــســـنـــتلاب ،رهــــسلا –
تاناحتماب نيمئاقلا نيمدختسملا مكحت يتلا دعاوقلا ماجسنا

ماعلا راطإلا عم ةقايسلا ميلـعت يمدخــــتسموةقاــــيّسلا صــــخر
،قرطلا ربع نمألاو رورملا ةكرح ميظنتل

اهمدـــقت يتلا ميلعتلا تاطاشن ةبقارــــموةعباـــتموريطأت –
 .لقنلا عاطقل ةعباــــتلا نيوــــكتلا تاســـسؤم

: يئانيملاويرحبلا لاجملا يف–د

ىلإ فدـهت يتلا ةيـــــنــــقتلا رـــيياــــعملاوتاءارــــجإلا دــــيدــــحت –
،اهتآشنموةيئانيملا ةيمومعلا كالمألا ةيامح

كلتويرحبلا لقنلاتاطاــــشن ةعباــــتمو ةبقارموريطأت –
،اهب ةقحلملا

،نفسلا ةعانص عيجشت –

ةيراجتلا نفسلاب ةصاخلا ةيـــساــــسألا نيـــناوـــقلا دــــيدـــــحت –
،ةهزنلاويرحبلا ديّصلاو

،مهتيامحو رحبلا لاجرل يساسألا ماظنلا ديدحت –

،نفّسلا نتم ىلع فئاظولا ةسرامم ةبقارموريطأت –

نامضل فدهت يتلا ةينقتلا سيياقملاوتاءارجإلا ديدحت –
،ةيرحبلا ةمالّسلا

ةئيـــــبلا ةيامــــحب ةّقلعــــتملا دــــــعاوـــقلا دادــــعإ يف ةـــــكراــــشملا –
،ةيرحبلا

ديصلا ئناوموةيراجتلا ئناوملا ميظنت تايفيك ديدحت –
،يرحبلا لحاسلاورحبلا لامعتساوةحالملاوةهزنلاويرحبلا

،ةينعملا تاطلّسلا عم لاصتالاب

ةطرشلاب نيفلكملا نيمدختسملا ليهأت ةعباتموريطأت –
،ئناوملانمأ يف ةمالسلاو

،ةيتسيجوللا ةلسلسلا ريوطت –

لماعتلل ةيرحبلا ةيـــساـــسألا تآشــــنـــملا سيــــيقت ناـــمــــض –
اهتئيهتو اهئانبو اهمـــــيمـــصت دعاوـــقو نحـــشلاو باـــــكرلا عم
،اهتنايصو

،ئناوملا ريوطتل ةيهيجوتلا تاططخملادادعإ –

بجاولا ةنايــــصلاو ةئيهــــتلاو ةيمنتلا تاطــــــطخم ديدحت–
يف تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا راطإ يف اهــــب ماــــيقلا

تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةيئانيملا ةيساسألا تآشنملا لاجم
.ةينعملا

: يندملا ناريطلا لاجم يف– ـه

ةقحلملاوةيسيئرلا تاطاشنلا ةعباــــتموةبقارموريطأت –
تارئاـــــطلا ةعاـــنصتاطاــــشن اذكو نييوـــــجلا لمعلاولقنلا يف

،ةيندملا

عم لاصــتالاب ،هتايــــحالص لقــــنلا رـــيزو سراــــمي:٤ ةّداملا
،اهنم لك تاصاصتخا دودح يف ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا
زاـجـــنإ نيداـــــيم يف ةمادــــتســــملا ةيمــــنتلا روظنـــم نم اقالـــــطنا
اهيلع ظافحلاواهتنايصوعاطقلل ةعباتلا ةيساسألا تآشنملا

.اهلالغتساو اهرييستو

تاـــعاـــطـــقلا عـــم رواــــشـــتلاب،لـــــقـــنلا رــــيزو ىلوـــــتــــي:5 ةّداملا
 : يتأي ام،ةينعملا تاسسؤملاو

: كيتسيجوللاوقرطلا ربع لقنلا لاجم يف – أ

يلودلاوينطولا لقنلا تاطاشن ةسرامم ةبقارـموريــــطأت –
،ةرطخلا داوملا اذكوعئاضبلاوصاخشألل

،عفدلل ةعضاخلا ةرايسلا قرطلا لالغتسا نامض –

،ةيتسيجوللا تاّصنملا زاجنإولّخدت راطإ ديدحت –

،عئاضبلاوصاخشألا لقن يلماعتم لّخدت راطإ ديدحت –

،ةرجألا تارايسل لقنلا طاشن ةسرامم ةبقارموريطأت –

عم لماعتلاولابقتسالل ةيـــــساـــسألا تآشــــنملا رــــيوــــطت –
.اهرييستواهزاجنإ سيياقم ديدحتوعئاضبلاونيرفاسملا

: ّهجوملا لقنلاوةيديدحلا ككسلاب لقنلا لاجم يف– ب

ةيديدحلا ككسلاب لقنلا تاطاشن ةسرامم ةبقارموريطأت –
اذكوعئاضبلاوصاخــشألل يلودلاوينـــــطوـــلا ىوتـــــسملا ىلع
،ةرطخلا داوملا

،هّجوملا لقنلا تاطاشن ةسرامم ةبقارموريطأت –

،ةيديدحلا ككسلا ةكبش ةنايصو لالغتسا نامض –

اهريوطتواهعـــيـــسوتوهـــجوـــملا لقــــنلاتآشــــنم ةنرــــصع –
.اهتنايصواهلالغتساواهزاجنإواهميمصتو

: قرطلا ربع نمألاورورملا ةكرح لاجم يف– ج

ربـــع نــــمألاو رورــــملا ةكرـــح ميظـــنتل ماــــعلا راطإلا ديدحت –
،قرطلا

فلتخم ىلع قّبطت يتلا ةينقتلاوةيرادإلا دعاوقلا دادعإ –
ةينقتلا تايصاـــخلاوســـيياــــقملا دــــيدـــحتوقيرطلا يلمعتــــسم
،قرطلا ربع لقنلا تاطاشن نامض دصق ةلغتسملا تابــــكرملل
،اهتاصاصتخا دودح يف ةينعملا تاطلسلا عم لاصتالاب

تارّايسلل ةيــنـــــقتلا ةــــبقارـــملاب ةّقلعــــتملا دـــعاوـــقلادادــــعإ –
،ذيفنتلا زيح اهعضوو

،تابكرملل ةينقتلا ةبقارملا يمدختسمصيخرتوليهأت –

،قرطلا ربع ةياقولا لاجم يفةكراشملا –
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داصرألا اذكولقنلل ينطولا ّططـــخملا ذيـــفـــنتورـــيـــضــــحت –
فلتخموميـلقإلا ةئيـــهـــتل ينـــطولا ططـــخـــملل اقـــبـــط ةيّوــــجلا
،ىربكلا ةيساسألا تآشنملاوةيعاطقلا ةيهيجوتلا تاّططخملا

،ةينطولا ةيمنتلا ةيجيتارتسا نمضلقنلا عاطق جامدإ –

لاجم يف زاجنإلاوتاساردللةينــطولا تاردــــقلا رـــيوـــطت –
 . لقنلا

ماظنلاوسييقتلا لاجم يف ،لقنلا ريزو رهسي :7 ةّداملا
: ىلع ،طورشلا رتافدو ينقتلا

،سيياقملاوينقتلا ميظنتلا قيبطت –

،تاساردلا ةيعون –

،اهتنايصو اهيلع ظافحلاوةيساسألا تآشنملا ةيعون –

،نيلمعتسملل ةمدقملا ةيمومعلا ةمدخلا ةيعون –

،زايتمالاب ةقلعتملا طورشلارتافد مارتحا –

طامنأ فلتخم تادعمو تازيهجتلاوتآشنملا سييقت –
،ةيوجلا داصرألاولقنلا

راطإ يف اهب رداــبملا لاغـــشألاو تاــــساردلا يف ةكراــــشملا –
،سييقتلا

تادعموتازيهجتلاوتآشنملا ةنايص ةسايس ةيقرت –
.لقنلا

: يتأي ام ،طيطختلا لاجم يف ،لقنلا ريزو ىلوتي:٨ ةّداملا

،تايوـــتسملا لك ىلع طيـــــطـــختلا تاودأ عــــضو ىلع رهـــــسلا –

ةيساسألا تآشــنملا فييــــكتب حمــــسي ءارجإ يأ حارــــتقا –
لقنلا تاجايتحا روطتوةيوــجلا داـــصرألاولقـــنلا تازيـــهــــجتو
،هتاينقتو

ىودج تاسارد زاجنإ ىلع هصاــصـــتخا دودـــــح يف رــــهـــسلا –
ةيرورضلا ةيوجلا داصرألاو لقنلل ةيساسألا تآشنملا روصتو
،لاجملا اذه يف ةينطولا ةسايسلا ذيفنتل

ككسلل ةيساسألا تآشنملل ةيهيجوتلا تاططخملا دادعإ –
لاصتالاب،هجوملا لقنلاوةيراطــــملاوةيئانــــيــــملاوةـــيدــــيدـــحلا

،ةينعملا تائيهلاو تاطلسلا عم

روصت يف ةيـــــنعملا تائيــــهلاو تاـــعاـــطـــقلا عــم ةكراـــــشملا –
،ريمعتلل ةيهيجوتلا تاططخملا

تازيهجتلاو ةيساسألا تآشنملا لالغتسا طورش ديدحت –
ينالقعلا لامعتسالا لجأ نم اهديدجتو اهتنايصو لئاسولاو
 .ةيوجلا داصرألل

يوجلا لاجملل ةيندملا تارئاطلا لامعتسا طورش ديدحت –
يتلا ةيلودلا تاقافتالل ةعضاخلا ةيوجلا تالاجملاوينطولا

ةيندملا تارئاطلا ةكرحبةقلعتملاو رئازجلا اهيلع تقداص
،ضرألا يفووجلا يف

ةّقلعتملاوةمالــــسلل ةيــــمارلا سيياقملاوتاءارجإلا ديدحت –
تازيــــهــــجتوةـــيوـــجلا تآشــــنــــملاوةــــيوـــجلا تّاطــــحــــملا ةـــماــــقإب
،يندملا ناريطلا

تارئاطلا ليجستب ةّقلعتملا ريبادتلا ذيفنتلا زيح عضو –
،ةحالملل اهتيحالصوينقتلا اهلالغتساوةيندملا

نيـــــــــــحالــــملا نيــــمدــــختــــسملا لــــيــــهأت ناــــمــــضورـــيــــطأــــت –
يمدخـــتسموةناــــيصلاب نيمئاـــقلا نيينــــقتلا نيمدـــختـــسملاو
،ناريطلا ةكرح

،ةيراطملا تآشــنملا ريوــــطتل يهــــيجوــــتلا ّططخملا دادـــــعإ –

يف ةمقرملا تارئاطلا ريــخستب ،ةرورــــضلا دنع ،مايـــــقلا –
،راطملا ةيضرأ ىلع نيمدختسملاواهمقاط اذكورئازجلا

يمدختسم نم ءزج وأ لك ريخستب ،ةرورضلا دنع ،مايقلا –
،ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتسا نامض دصق نييرورضلا ناريطلا

.يوجلا لقنلا حلاصمل لالغتسالا زايتماحنمبمايقلا –

: ةيّوجلا داصرألا لاجم يف–و

ةيخانملاوةيوجلا داصرألاتايطعم ريفوت تايفيك ديدحت –
،اهلامعتساواهرشنواهتجلاعمو

ريبادتلاوتاظحالملاوتازيهجتلا ديحوت تايفيك ديدحت –
نينقتواهرييعتواهيلعةقداصملاو ةيوجلا داصرألاب ةصاخلا
،اهصاصتخادودح يف لالغتسالا تاءارجإ

تايطعملا كنب ءاشنإ تاءارجإ ذيفنتودادعإ ىلع رهسلا –
ظافحلاوهلالغتساوةيلودلاوةينطولا ةيوجلا داصرألاب ةّقلعتملا

.ينقتلا فيشرألا ىلع

نيينعملا ءارزولا عم لاصتالاب لقنلا ريزو ىلوتي:6 ةّداملا
ناـمـــض ىلإ ةيــــمارلا ريــــبادــــتلا ذيـــــفـــنت ،هماــــهم ةـــيدأت لــــجأ نــــم
: يتأي اميف اصوصخ ،ماجسنالاوقيسنتلا

ميظنتلاونينقتلاوصوصنلاوقئاثولا دادعإ تايلمع –
لكايــــهلاوةزهــــجألا ىلإ ةدنـــــسملا لاــــمـــعألاوماهــــملاب ةقلعــــتملا
،ةيرازولا هترئادل ةعباتلا

دــــــيدـــحت يف مــــهاـــست يـــــتلا ماــــعلا عباـــــطلا تاذ تاــــــساردلا –
،هميظنتوعاطقلا ةيمنت ةيجيتارتسا
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قلعتت ةينقتو ةيملع تارهاظت ميظنتو ةيقرت ىلع رهسي –
.هصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا تاطاشنلاب

ةيمومعلا لامـــعألا ماجـــسنا لقـــنلا ريزونمـــــضي:٣١ ةّداملا
.هصاصتخا لاجم يف

ماجسنالاوقيسنتلاب قلعتيريبدت يأبردابي،ةفصلا هذهبو
تاعامجلا عم لاصتالاب هذفنيو هحرتقيو نأشلا اذهبسييقتلاو
.ةلودلل ةعباتلا ةينعملا ىرخألا تارادإلاو ةيميلقإلا

ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ىلع لقنلا رــيزو رهـــــسي:٤١ ةّداملا
كراشيو .اهب لفكتي يتلا تاطاشنلا ريطأت تاجايتحال ةلهؤملا

اذه يف ةلودلا لمع ذيفنتو دادــعإ يف ةيــــنــــعملا تاــــعاــــــطقلا عم
ديدجتوىوتسملا نيسحتونيوكتلا لاجم يف اميس ال ،نأشلا
.ةيرشبلا دراوملا نيمثتوفراعملا

نسحلا ريسلا ىلع رهسلاب لقــنلا ريزو فــــلـــكي:5١ ةّداملا
تاكرشلا اذكو ةرازولل ةعباتلا ةزكرمملا ريغوةيزكرملا لكايهلل
 .هتياصو تحت ةعوضوملا ةيمومعلا تاسسؤملاو

،ةياصولا تحت تاسسؤملاوتاكرشلا ريوطتب فلكي امك
.اهيلع فارشإلاو

هماهم عضو نامـــض دـــصق ،لقنلا ريزو حرتــــقي:6١ ةّداملا
ةرادإلا مـــيظنت،هــيلإةـــلكوملا فادــــهألاقـــــيقحتوذــــيفنتلا زـــــيح
يفاهريس ىلع رــهــسيوهــتطلس تــحت ةـــعوضوملا ةـــيزكرملا
 .اهب لومعملا تاميظنتلاونيناوقلا راطإ

لئاسولا دّدحيو ةيرازولا هترئاد ةيجيتارتسا رّوطيو دعي
.ةيرورضلاةيداملاوةيلاملاوةيلكيهلاوةيرشبلاوةينوناقلا

نيب قيسنتلاو رواشتلل يتاسسؤم راطإ يأ حارتقا هنكمي
لفكتلا امهنأش نم ةمئالم ةئيه وأ لكيه يأ وأ/و تاعاطقلا
.هيلإ ةدنسملا ماهملاب لضفألا

ةيـــــلاـــــملاوةـــيداـــملا لئاـــــسولا نم ةرازوـــــلا تاجايـــــتحا مــــيقي
نيناوقلا راطإ يفاهتيبلتل ةمئالملا ريبادتلا ذختيو،ةيرشبلاو
 . اهب لومعملا تاميظنتلاو

قلعتيةباقرماظن ةماـــقإب لقـــنلا رــــيزو رداــــبي:7١ ةّداملا
هفادهأدعيو،هصاصــتخا لاـــجم نمــــض لـــخدــــت يــــتلا لاـــمــــعألاب
عم مجسني امب هلئاسو ددحيو،هميـــظــــنتوهتايـــجيتارــــتساو
.تايوتسملا عيمج يفةباقرلل ةينطولا ةموظنملا

ّةيمــــسّرلا ةدــــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رـــشــــني :٨١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوــــــملا2٤٤1 ماـــــع يـــناـــثلا عـــيــــبر32 يف رئازـــــجلاب رّرح
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دارج زيزعلا دبع

،ةقلعتملا صوــــصـــنلا دادعإ لقــــنلا رــــيزو ىلوـــــتي:٩ ةّداملا
: يتأي امب ،اصوصخ

،اهنمأو اهتمالسو قرطلا يف رورملا ةكرح ميــظنت –
ةـــيديدــــحلا ككـــسلاوقرــــطلا ربــــع لقــــنلا هيـــجوــــتوميـــظــــنت –

،هّجوملا لقنلاو
،ةيئانيملا تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا –
،ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلا –
،عفدللةعضاخلا ةرايسلا قرطلا لالغتسا –
.كيتسيجوللا –

مالــــــــــــــعإلل ماـــــــظـــن عــــــضوـــب لـــــــقــــنلا رـــيزو فلــــــكي:0١ ةّداملا
نمض لخدت يتلا تاطاشنلا ةنمقر ةيقرتوتايئاصحإلاو
.هصاصتخا

ةينعملا ةصتخملا تاطلسلا لقنلا ريزو كراشي:١١ ةّداملا
ةددعــتملاو ةيئانـــــثلاو ةــــيلودلا تاــــضواـــفملا لك يف اهدــــــعاــــسيو
.هصاصتخا نمض لخدت يتلا تاطاشنلاب ةطبترملا فارطألا

:ةفصلا هذهبو
،ذفنيوةيلودلا تاقافتالاوتايقافتالا قيبطت ىلع رهسي –

تامازتلالا ديسجتب ةقلعتملا ريبادتلا ةيرازولا هترئاد صخي اميف
،اهيف افرط رئازجلا نوكت يتلا

يميلقإلا ديعصلا ىلع نواعــــتلا ريوـــطت لامعأيفمهاـــــسي –
،هتايحالصب ةلصلا تاذ يلودلاو

يتلا ةيلودلاو ةيمـيلقإلا تائــــيهلا تاطاــــشن يف كراشـــــي –
،لقنلا ناديم يف صاصتخا اهل

نوؤشلاب فلكملا ريزولا عم لاصتالاب ،عاطقلا ليثمت نمضي –
لخدت يتلا لئاسملا جلاعت يتلا ةيلودلا تائيهلا ىدل ،ةيجراخلا

،هتايحالص راطإ يف
دق يتلا ةيلودلا تاقالعلا يف ىرخألا ماهملا عيمجب موقي –

.ةصتخملا ةطلسلا هيلإ اهدنست

يقيـــبطتلا يمـــلعلا ثــــحبلا لقـــنلا ريزو عــــجـــشي:2١ ةّداملا
ىلع جئاتنلا عيزوتل ىعسيو ،اهب لفكتي يتلا تاــــطاشنلا يف

.نيينعملا نيلماعتملا

:ةفصلا هذهبو
ريوطتل ةيرورضلا قئاثولا نيوكت لجأ نم لامعألا معدي –

،لقنلا
ريبادتلا لك ذختيوةينهملا تاقالعلا ديطوت ىلع رهسي –

تامولعملا رشنولدابتلاو تاءاقللا رطأ ميظنتل نأشلا اذه يف
،لقنلاب ةقلعتملا ةينقتلاو ةيملعلا

ةيقرت لالخ نم يداصتقالا جامدنالا ريوطت ىلع دعاسي –
ةــــصاـــخلا تادعـــملاو تازيــــهــــجتلا لاــــجـــم يف ينــــطوـــلا جاـــتــــنإلا

،هصاصتخا لاجم يف تاطاشنلاب
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تايعمجلاوتائيهلا فلتخم عمريزولا تاقالع ريضحت –
،اهميظنتو نييداصتقالاو نييعامتجالا ءاكرشلاو

،عاطقلا يف ةيمومعلا ةمدخلا ةعباتم –
تاطاشنلةمعدملا ةيماتخلا لئاصحلا ةعباتموريضحت –

،عاطقلا
يف ثحبلا جماربب ةقلعتملا تافلملا ةعباتموريضحت –

.هتنمقرو عاطقلا

اهريسو اهميظنتواهماهمددحت يتلا،ةماعلا ةيشتفملا–٣
.يذيفنت موسرم بجومب

 : ةيتآلا لكايهلا–٤
،يربلا لقنللةماعلا ةيريدملا –
،ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلل ةماعلا ةيريدملا –
،ةيوجلا داصرألاويندملا ناريطلا ةيريدم –
،ةيمنتلاوطيطختلا ةيريدم –
،ةنمقرلا تايجولونكتو ةنرصعلا ةيريدم –
،تاعزانملاوةينوناقلا نوؤشلاوميظنتلا ةيريدم –
،نواعتلاوةيرشبلا دراوملا نيمثت ةيريدم –
.لئاسولا ةرادإ ةيريدم –

ىلع،فّلكتو،يرــــبلا لقـــنللةـــماـــعلا ةـــيرــــــيدـــملا:2 ةّداملا
 :يتأي امب ،صوصخلا

،يربلا لقنلل ةماعلا ةسايسلا رصانع حارتقاو ةردابملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

نينقتو ميظنتب ةقلعتملا رصانعلا كلت حارتقاو دادعإ –
،اهقيبطت ىلع رهسلاو ،قرطلا ربع رورملا ةكرحويربلا لقنلا

يربلا لقنلا ريوطت لجأ نم رصانعلا حارتقاو ةردابملا –
يعيبطلا جامدإلاوطامنألا ددعتملا لقنلل ةيلضفألا حنم عم
،ةيتسيجوللا ةلسلسلاو يفيرعتلاو

،لقنتلا تاططخم زاجنإل ةينقتلاو ةينوناقلا تاودألا دادعإ –
،يربلا لقنلا ةمظنأ ةمالسب ةقلعتملا رصانعلا ديدحت –

،اهذيفنت ىلع رهسلاو
تآــــــشنملا رــــيوــــطتل ةــــيهيجوـــتلا تاـــــططخملابةرداــبملا –

لقنلا تاطاشنب ةطبترملا ةيتسيجوللا تاصنملاو ةيساسألا
،اهذيفنت ىلع رهسلاو كلذ دادعإو ،يربلا

لقنلا تامدخ ةريعست ةسايس هيجوت رصانع ديدحت –
،ىرخألا ةينعملا تائيهلاوتاسسؤملا عم رواشتلابيربلا

،عفدلل ةعضاخلاةرايسلا قرطلاةنايصولالغتسا ىلع رهسلا –
تايقافتالاو تاقافتالا نأشب ضوافتلا يف ةكراشملا –

،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،يربلا لقنلاب ةقلعتملا ةيلودلا

.هرييست نامضو يربلا لقنلاب قلعتم تايطعم كنب عيمجت –

يناثلا عيبر٣2يفخّرؤم07٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نـــــمضتي ،0202 ةـــنس رـــبمسيد٩ قــــفاوــملا2٤٤١ ماــــع
.لقنلا  ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزوريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــتداـــــملا اميـــــس ال ،روــــــــــتــــسدلا ىلع ءانـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا (

يف خّرؤــملا٠73–91 مــــقر يــــسائرلا موـــسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا361–٠2 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا881–٠9 مقر يذيفــــنتلا موــــسرملا ىضـــتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قـفاوـــملا٠1٤1 ماــــع ةجـــحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا٠1٤–89 مــقر يذيفـــنتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو8991 ةنس ربــــــمسيد7 قفاوملا91٤1 ماع نابعش81
اهتاصاصتخاوةسسؤملا يف يلخادلا نمألل ةيرازو بتاكم ءاشنإ

،ممتملاو لدعملا ،اهميظنتو

يف خّرؤملا963–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر32
،لقنلا ريزو تايحالصددحي

: يتأي ام مسري

،لـــقــــــنلا ةرازوـــــــــل ةــــيزـــكرـــملا ةرادإلا لمــــــــشت : ىلوألا ةّداملا
 :يتأي ام ،لقنلا ريزو ةطلس تحت ةعوضوملا

قحلُيو تاــــــسارد )2( ارـــــيدـــم هدــــعاـــسيو،ماعلا نيمألا–١
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاوديربلا بتكم هب

نيـــــــــفلـــكم )8( ةــــيــــناـــــمث هدـــعاــــســـيو،ناوـــــــيدلا ســــــيئر–2
 :يتأي امب ،يلاوتلا ىلع ،نوفلكي ،صيخلتلاو تاساردلاب

ةيموكحلا تاطاشنلا يف ريزولا ةكراشم ميظنتوريضحت –
،ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا كلتو

تاــــقالـــعلا لاـــجم يف رـــيزولا تاــــطاـــشن ميـــظـــنتو رـــيـــضحت –
،نواعتلاو ةيلودلا

لاـــصــــتالاومالــــعإلا ةزـــــهـــجأ عـــم رــــيزوـــلا تاــــقالــــعريـــــضــــحت –
،اهميظنتو

ةيموــــمعلا تاـــقالـــعلا لاــــجم يف رـــيزولا تاــــقالـــع رــــيـــضحت –
،اهميظنتو
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 :ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،قرـــطلا رــبــع صاــخــشألا لقـــنل ةيــعرـــفلا ةــيرــيدـــملا)١
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

صاخشألا لقن تاطاشن ةسراممل ةماعلا طورشلا ديدحت –
،قرطلا ربع

،هتنرصعوقرطلا ربع صاخشألا لقن ريوطت ةيقرت –

لابقــتــسال ةيـــساــسألا تآــــــشــــنـــملا رــيوـــطت ططـــخم دادعإ –
،اهلالغتساو اهزاجنإ ةبقارمومييقتونيرفاسملاةلماعمو

فارطألا ةددعتملاو ةيئانـــثلا ةــيلودلا تايـــقاــفتالا ريـــضحت –
لاصـــتالاب اهتـــعباتـــمو قرــــطلا ربـــع صاخـــشألا لقنب ةقلعـــتملا

،ةينعملا تاسسؤملا عم

مكحت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاب ةردابملا –
،اهذيفنت ةعباتموقرطلا ربع صاخشألا لقن

يرضحلا طيحـملا يف لقنتلا تاططخم دادعإ يف ةمهاسملا –
،ةينعملا تائيهلاوتاسسؤملا عم لاصتالاب

تاسسؤملا عم لاصتالابواهصاصتخا لاجم يف ،ريضحت –
،ةيلودلا تايقتلملا يف عاطقلا ةكراشم ،ةينعملا

طاشن ريوطتوةيقرت ىلإ فدهت يتلا تاءارجإلا حارتقا –
،ةرجألا ةرايس قيرط نع لقنلا

لقنلا لاجم يف ىوتسملا نيسحتونيوكتلا جمارب دادعإ –
،صاخشألل يربلا

ينطولا ططخملا دادعإ يف ةينعملا حلاصملا عم ةكراشملا –
،هنييحتو هذيفنت ىلع رهسلاو ،صاخشألا لقنل

لـــقنلا ةرــيعست ةـــسايس رــــصانع رــــيضحت يف ةــــكراشملا –
تاـــــــسسؤـــملا عـــم لاـــصتالاب اـــهذيــــفنتو صاـــخشألل يرــبلا

،ةينعملا ىرخألا تائيهلاو

صاـــخـــشألل يرـــبلا لقـــنلاب قلعـــتم تايـــطــــعم كــنب ءاـــشنإ –
.هرييست نامضو ،قرطلا ربع

،صوصخلا ىلع،ّفلكتو ،ةيتسيجولل ةيعرفلا ةيريدملا)2
 :يتأي امب

مكحت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاب ةردابملا –
ةيتسيجوللاوقرطلا ربع ةرطخلا داوملاوعئاضبلا لقن طاشن
،اهذيفنت ةعباتمو

عئاضبلا لقنتاطاشنةسراممل ةماعلا طورشلا ديدحت –
،قرطلا ربع

نهمب ةقلعتملا نيوكتلا جمارب ذيفنت ةعباتموةردابملا –
،ةيتسيجوللا

ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاقافتالا ةعباتمو ريضحت –
عم لاصتالاب ،قرطلا ربع عئاضبلا لــــقـنب ةقلعـــتملا فارــــطألا
،ةينعملا تاسسؤملا

 : )2( نيتيريدم يربلا لقنلل ةماعلا ةيريدملا مضتو

،ّفلـــكتو ،ةيتـــسيـــجوللاوقرــــطلا رـــبــع لقـــنلا ةــيرـــيدم )١
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ربع صاخشألا لقنل ةماعلا ةسايسلا رصانعبةردابملا –
،هقيبطت ىلع رهسلاو كلذ حارتقاو،ةيتسيجوللاوقرطلا

،ةرطخلا داوملا لقن تايفيكوطورش ديدحت –
قرـــطلا رـــبع صاـــخــشألالقن ةنرــــصــعوريوـــــــطتةيــــقرت –

،ةيتسيجوللاو
تاجاحلل لضفأ ةيبلت لجأ نم لئاسولاو لبسلا حارتقا –

عئاـــــضــبلاوصاخشألا لقنب قلعتي اميف ةـــيلودلاو ةينطولا
،قرطلا ربع

،قرـــــطلا ربـــع لقـــــنلا ةريـــــعـــست ةسايـــس رصاـــــنع ريــضـــحت –
تاســـسؤـــملاو تائيـــهلا عم لاـــصتالاب اهذيـــفـــنت ىلع رــــهـــسلاو
،ةينعملا

يميــــظنـــتلاو يعــيرـــشـــتلا عــباــطلا تاذ صوــــصنلا حارـــتقا –
،اهصاصتخا راطإ يف لخدت يتلا

لاغشألاوتاـــساردلا ةبــــقارموصـــيـــخلتوقيـــسنتو ةسارد –
،ةيتسيجوللاوقرطلا ربع لقنلا ريوطتب ةقلعتملا

طسولا يف قرطلا ربـع يــعاـــمــجلا لــــقــنلا رــيوـــطت ةــيـــقرـــت –
،يرضحلا

دادعإوتارايسلل ةينقتلا ةبقارملا طاشن ةبقارمو ريطأت –
،ةلصلا تاذ سيياقملا

همدقتيذلا ميــــلعـــتلا تاطاــــشن ةبقارمو ةعــباـــتموريطأت –
،لقنلا عاطقل ةعباتلا نيوكتلا تاسسؤم

،عفدلل ةعضاخلا ةرايسلا قرطلا لالغتسا نامض –
ةمالــــسلاو رورـــملا ةــــكرـــح طورــــش ديدــــحتودـــعاوـــقلا دادــــعإ –

،ةيرورملا ةياقولاتاطاشن يف ةمهاسملاوةيرورملا
فرحلاب قلعتي اميف ىوتسملا نيسحتو نيوكت ريطأت –

تاسسؤملا عم لاصتالاب قرطلا ربع لقنلاب ةصاخلا نهملاو
،ةينعملاتائيهلاو

ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاقافتالا ةعباتمو ريضحت –
قرـــطلا رـــبــع عئاـــضـــبلاو صاـــخـــشألا لقـــنب ةقـــلعـــتـــملا فارـــطألا

،ةينعملا تاسسؤملا عم لاصتالاب
تائيـــهلا عم لاـــصتالابواهـــصاـــصــتخا لاــــجم يف،ريــــضــحت –

،ةيلودلا تايقتلملا يف عاطقلا ةكراشم،ةينعملا
ىلع رهسلاو ،لقنلل ينطولا ططخملا دادـعإ يفةكراــــشملا –

،هذيفنت
ريوطت يف ةينعملاتاــسسؤملاوتائــــيهلا عم ةكراشملا –

،طامنألا ددعتملا لقنلاو يرضحلا طسولا يف لقنلا ةمظنأ
صاـــخـــشألا لــقــــن طاـــشـــنبقـــلعـــتم تايـــطـــعم كنب عيــــمـــجت–

.هرييست نامضوةيتسيجوللاوقرطلا ربع
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نم عفدلل ةعضاخلا ةرايسلا قرطلا ليوحت ىلع فارشإلا –
ةفلــــكملا تائـــــيهلا وأ ةئــــيهلا ىلإ زاــــجنإلاب ةفلــــكملا تائــــيــــهلا

،اهلالغتساب
نيلمعتــسملل ةـــمدــــــقملا ةــمدـــخلا ةيـــعوـــن تارــــشؤـــم دادـــعإ –

،اهتعباتم نامضو
قرطلا لامعتــــسا ةريعــــست ةساـــيس رـــصاــــنع رــيـــضحت –

تائيهلاوتاســـسؤملا عم لاــــصتالاب عفدلل ةعضاــــخلا ةرايــــسلا
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةينعملا

لالغتساوريــيست دوقـــعب ةقلعـــتملا طورـــشلا رـــتاـــفد دادعإ –
،اهذيفنت مييقتواهتبقارمو عفدلل ةعضاخلا ةرايسلا قرطلا

لالغتسازايتما حنمب ةقلعتملا تايقافتالا ةعباتمودادعإ –
،اهتنايصوعفدلل ةعضاخلاةرايسلا قرطلا

ةرايسلا قرطلا لالغتساب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو،عفدلل ةعضاخلا

،هجوـــــملا لقــــنلاوةيديدـــحلا ككـــسلاب لقـنلا ةيريدم )2
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

مكــــحتيتلا ةيـــميـــظــــنتلاوةيـــعيرـــشتلا صوـــصـــنلا دادـــعإ –
ورتملاب هجوملا لقـــنلاوةيدـــيدـــحلا ككــــسلاب لقـــنلا تاــطاـــشن
،اهذيفنت ةعباتمو لباوكلابويومارتلابو

لقنلا ةمظنأ ةمالسب ةقلعـتملا رـــصانـــعلا نييـــحتوديدــــحت –
،اهذيفنتىلع رهسلاو ،هجوملا لقنلاوةيديدحلا ككسلاب

دعاوقو ةيديدـــحلا ككسلا ةكبــــش لالغتـــسا طورـــش ديدــــحت –
ىلع رهسلاو عئاضبلاوصاــــخــــشألا لقـــنب ةقلـــعتـــملا ةـــمالـــسلا

،اهقيبطت
تاجايـــتحالا ةيــــبـــــلت ىلإ فدهــــت يتلا ريـــــــبادتـــلا حارـــتــــقا –

ةيديدحلا ككــــسلا ربع عئاـــضــبلاوصاخـــشألا لقــنب ةقلـــعـــتملا
،يلودلاوينطولا ديعصلا ىلع

ككسلل ةيــساـــسألا تآشنــــملل يهيجوتلا ططــــخملا دادــــعإ–
هحارتقاوميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا راطإ يف ةيديدـــحلا

،هذيفنت ةعباتمو ةصتخملا ةطلسلا ىلع
هجوملا لقنلل ةيساسألا تآشنملا زاجنإ عيراشم حارتقا –

،اهذيفنت ةعباتمو
لقنلل ةيساسألا تآشنملا ةنايص جمارب ةعباتموحارتقا –

،هجوملا لقنلاوةيديدحلا ككسلاب
ةيديدحلا ككسلاب لقنلا ةمظنأ ةنرصعوريوــــطتةيـــقرـت –

،هجوملا لقنلاو
ةددعتملاوةيئانثلا ةيلودلا تاقافتالا ةعباـــتموريضحت –

عم لاـصتالاب ،ةيديدــــحلا ككـــسلاب لقنلاب ةقـــلعـــتملا فارــــطألا
،ةينعملا تاسسؤملا

هجوملا لقنلاوةيدـــيدـــحلا ككـــسلاب لقــــنلا طاـــــشن ميـــيـــــقت –
،كلذ نع ةليصح دادعإو،هتبقارمو

تاسسؤملا عم لاصتالابواهصاصتخا لاجم يف ،ريضحت –
،ةيلودلا تايقتلملا يف عاطقلا ةكراشم ،ةينعملا

،يتـــــسـيــجوللايهـــيـــجوـــتلا طـــطــخـــملا دادـــعإيف ةـــكراـــشملا –
،هذيفنت ىلع رهسلاو ،ةينعملالكايهلاوتائيهلا عم لاـــصتالاب

ىوتسملا نيســحتونيوـــكتلا جـــمارب دادـــعإ يف ةــــكراـــشملا –
،عئاضبلا لقن لاجم يف

ربع عئاضبلا لقن طاشـــنب قلعتم تايــــطعم كنـــب ءاشنإ –
.هرييست نامضو ،قرطلا

،ّفلكتو،قرطلا ربع رورملا ةكرحل ةيعرفلا ةيريدملا)٣
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةــــمالسلاو رورـــــملا ةـــــكرـــح مــــيـــظـــنتل ماــــعلا راـــطإلا دادـــــعإ –
،ةيرورملا

رورملا ثداوحب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تايطعملا ليلحت –
ةيــنعــملا تائـــيهلاوتاســـسؤملا عم ةكراـــشملاوقرـــطلا رــــبع

،ةياقولا تاسايس دادعإ يف
اهذيفنتورورملا ةكرحب ةقلعتملا ماكحألا عيــمجريـــضحت –

،ةيرورملا ةمالسلا لاجم يف ةياقولا جمارب دادعإ يف ةمهاسملاو
قيـبطت ىلع ،ةيــــنعملا تاـــعاــطـــقلا عم قيـــسنــــتلاب ،رهـسلا –

تاراـــيسلا ةقايـــس ىوتـــسمنيســـــحتوميلــعت طورـــشودعاوق
،كلذ نعلئاصح دادعإو

تافـصاوملاو سيياـــــقملاو ميظـــنتلا قيبــطت ىدم ةعباـــتم –
عـــــم لاــصــــتالاب ،تارايــــسلل ةيـــنقـــتلا ةبــقارــــملاب ةطــــبترـــملا
،ةينعملا تائيهلاوتاسسؤملا

ةيرودلا ةينقتلا ةبقارملاب نيفلكملا نيمدختسملا دامتعا –
،تارايسلل

ةفــــلـــكملا تالاـــــكولا ةبــــقارـــموشيــــتفت تايـــلمــــعب مايــــقلا –
،تارايسلل ةينقتلا ةبقارملاب

ةداهش لينل ميلعتلا تاطاشن ةبقارمو ةعباتموريطأت –
ةعـــباــــتلا نيوــــكـــتلا تاســــسؤم اهـــمدـــقت يتلا ةيــنـــهــــملا ةءاــــفـــــكلا
،لقنلا عاطقل

،ةيرورملا ةياقولا ميظنتل ماعلا راطإلا دادعإ يف ةكراشملا –
قرطلا ربع رورملا ةكرحب قلعتم تايـطـــعم كـــنب ءاـــشنإ –

.هرييست نامضو

ةعضاخلا ةرايسلا قرطلا لالغتسال ةيعرفلا ةيريدملا)٤
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع،فّلكتو،عفدلل

قرطلارييستو ةنايصو لالغتسا طورشو دعاوق ديدحت –
،عفدلل ةعضاخلا ةرايسلا

يف اهذاختا بجاولا تاطاشنلا مييقتوةعباتموديدحت –
ةنايص لاجم يف تاونسلا ةددعتـملاو ةيونـــسلا جـــمارـــبلا راطإ
ةعـــضاــخلا ةراـــيــــسلا قرـــطلا تازيـــهـــجتوةيـــساـــسألا تآـــشــــنملا
،عفدلل
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جمانرب ذيفنتب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تامولعملا عيمجت –
اهليلـــحتواهتـــجلاـــعموهـــجوـــملالـــقنلاب صاــــخلاتارامثـــتــــسالا

،ةينعملا تاسسؤملاوتائيهلا ىلع اهعيزوتو

نم ةيساسألا تآشنملا ليوحت تايلـــمع ةعباـــتم نامـــض –
لقنلاب ةقلعتملا تاراـــمثــتسالا زاـــجنإب ةفلــكملا تاســـسؤملا
،نيلغتسملا ىلإ هجوملا

ةيقرتو هجوملا لقنلا ةمظنأ لالغتسا جمارب ةعباتم نامض –
،اهتنرصعواهريوطت

دادعإو،هجوملا لقنلا طاشن ةبقارمومييقت دعاوق ديدحت –
،كلذ نع لئاصح

صوصنملا سيياقملاو دعاوقلا مارتحاو قيبطت ىلع رهسلا –
،هجوملا لقنلا ةمالس لاجم يف اهيلع

لقنلا طاشن لالغتساب ةطبترملا طورشلا رتافد ريضحت –
،اهذيفنتةعباتمو،هجوملا

،هجوملا لقنلا لاجم يف ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

 .هرييست نامضو،هجوملا لقنلابقلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –

ئناوملاوةيراــجـــتلا ةيرــــحــبلل ةــماـــعلا ةــيرـــيدـــملا:٣ ةّداملا
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع فلكتو

ةيراجتلا ةيرحبلاب ةقلعتملا تاسايسلا رصانع حارتقا –
،اهذيفنتو،ئناوملاو

يتلا يميظنتلاو يعيرشتلا عباطلا تاذ صوصنلا حارتقا –
،اهصاصتخا لاجم يف لخدت

ةيلحاسلا ةلودلاوءانيملا ةلودوملعلا ةلود تامازتلا نامض –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاو تائيهلا عم لاصتالاب

قيبطتل ةلماشلا ةيجيتارتسالا ذيفنتو دادعإ ىلع رهسلا –
،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا تايلآ

عم لاصتالاب ةجمدم ةيرـحب ةسايـــس عــضوىلع رهــــسلا –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاو تائيهلا

يف ةدوـجلا سيـــياــقم ريـــيـــست ةمـــظنأ عــضو ىلع رـــهـــسلا –
،ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلا لاجم

تاطاشنلاوئناوملا لالغتساورييست تايفيك ديدحت –
،اهتبقارم نامضو،ةدعاسملا

،يئانيملاويرحبلا نمألل ينطولا جمانربلا دادعإ –

ةيراجتلا ةيرـــحـــبلاب ةطـــبترملا نهـــملاو فرـــحلا ميـــظــنت –
،اهتيقرتواهتبقارموةيئانيملاةيتسيجوللاوئناوملاو

نمــــض ةلــخادلا تاســـسؤــملاو تائــــيهلا تاطاــــشن ةعباـــتم –
،كلذ نع ةليصح دادعإو اهصاصتخا لاجم

ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاقافتالا نأشب ضوافتلا –
عم لاصتالاب ،ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلاب ةقلعتملا فارطألا
،ةينعملا تائيهلا

ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآشنملا ليوحت ىلع فارــشإلا –
ةفلكملا تائيهلا وأ ةئيهلا ىلإ زاجنإلاب ةفلكملا تائيهلا نم
،اهلالغتساب

ةيــساــسألا تآشنـــملاب قلعـــتم تايــــطـــعم كـــنب عــيـــمـــجت –
نامضو ،هــــجوــملا لقـــنلاو ةيديدـــحلا ككـــسلاب لقــنلا تاــطاـــشنو
.هرييست

 :نيتيعرف )2( نيتيريدممضتو

ّفلكتو،ةيديدحلا ككسلاب لقنلل ةيعرفلا ةيريدملا)١
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةمظنأ ريوطت ةيقرتولالغتسا جمانرب ةعباتم نامض –
،اهتنرصعوةيديدحلا ككسلاب لقنلا

دعاوقو ةيديدحلا ككسلا ةكبش لالغـــتسا طورــش دــيدـــحت –
ىلع رهـسلاو ،عئاضـــبلاوصاخـــشألا لقـــنب ةقلعـــتملا ةـمالــــسلا
،اهمارتحا

اهيلع صوصنملا سيياقملا مارتحاو قيبــطت ىلع رهـــسلا –
،ةيديدحلا ككسلاةمالس لاجم يف

رهسلاو ،ةيديدحلا ككسلا ةكبش ةنايــص طورـــش ديدـــحت –
،اهذيفنت ىلع

،ةيديدحلا ككسلا ةطرشب صاخلا ميظنتلا دادعإ –
طاـــشن لالغــتــــساب ةطـــبترـــملا طورـــشلا رـــتاـــفد ريــضـــحت –

،اهذيفنت ةعباتمو ،ةيديدحلا ككسلاب لقنلا
صاخشألل ةيديدحلا ككسلاب لقنلا طاشن ةبقارمومييقت –

،كلذ نع لئاصح دادعإو،عئاضبلاو
ةيساسألا تآشنملل يهيجوتلا ططخملارصانع ريضحت –

،ةيديدحلا ككسلل
لقنلا طاشنب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تامولعملا عيمجت –

اهليلحتو اهتجلاعمو عئاضبلاوصاخشألل ةيديدحلا ككسلاب
،ةينعملا تاسسؤملاو تائيهلا ىلع اهعيزوتو

تاطاشنوةيساسألاتآشنملابقلعتم تايطعم كنبءاشنإ –
.هرييست نامضو،ةيديدحلا ككسلاب لقنلا

،صوصخلا ىلع،فلكتو،هجّوملا لقنلل ةيعرفلا ةيريدملا )2
 :يتأي امب

ةمالسلل ةماعلا دعاوقلاوةسرامملل ةماعلا طورشلا ديدحت –
،لباوكلابويومارتلابوورتملاب هجوملا لقنلاب ةقلعتملا

ةيساسألا تآشنملا رّوصت سيياقموةينقتلا دعاوقلا دادعإ –
،اهتئيهتواهئانبوهجوملا لقنلل

هجوملا لقنلاب ةقلعتملا رامثتسالا جمارب ذيفنت ةعباتم –
،اهرثأ مييقتو

يف ضوفملا عورشملا بحاص تايقافتا ةعباتمودادعإ –
ةيساسألا تآشنملا ةنايصولالغتسا ةعباتموزاجنإلا لاجم
،هجوملا لقنلل
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نييرحبلا ذاقنإلاو ثحبلل ينطو زاهج عضو يف ةكراشملا –
،)يرحبلاRAS ططخم(

ططخم( نييرحبلا ذاقنإلاوثحبلا تايلمع يف ةكراشملا –
RASيرحبلا(،

ةـــحـــفاـــكم تايــــلمعلينـــــــطو زاـــهــج عـــضو يف ةكراـــــشملا –
،يرحبلا ثولتلا

،يرحبلا ثولتلا ةحفاكم تايلمع يف ةكراشملا –
،رحبلا يف ثداوحلا لوح تايرحتلا يف ةكراشملا –
،ةـــــيراــجتلا ةــــيرحــبلاب قـــــلعتم تاــيطعم كـــنبعــيمجت –

.هرييست نامضو

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

تاـــطاـــشـــنلاو يرــــحـــبلا لــــقــــنلل ةـــيـــعرـــفلا ةــيرـــيدـــملا)أ
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع فلكتو،ةدعاسملا

تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا ريوطت تاططخمرصانع دادعإ –
،اهذيفنت نامضو نفسلا ءانبوةدعاسملا

ةقلعتملا يميظنتلاو يعيرشتلا عباطلا تاذ صوصنلا دادعإ –
،ةدعاسملا تاطاشنلاو يرحبلا لقنلاب

تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا تاطاشن ةبقارمو طبض نامض –
،ةدعاسملا

،ةيرــــــحبلا تاليــهـــستلاب ةقلعـــتملاريـــبادـــتلا حارــــتقاو دادـــعإ –
ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاقافتالا ةعباتموريضحت –

تائــــيـــهلا عــم لاـــــصـــتالاب ،يرـــحـــبلا لقــنلاب ةقــلـــعــتـــملا فارــــطألا
،ةينعملا

يرحبلا لقنلا تاطاشن مييقتوقيقدت تايلمعب مايقلا –
،نفسلا ءانبوحيلصت تاطاشناذكوةدعاسملا تاطاشنلاو

لاجم يف لخدت يتلاصخرلاوتادامتعالاتابلط ةسارد –
،اهصاصتخا

،يرحبلا لقنلا لاجم يف ةظقيلا نامض –
تاطاشنلاويرحبلا لقنلاب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –

نامضو،نفسلا ءانبوحيلصت تاطاشنولوطسألاوةدعاسملا
.هرييست

فلكتو،ةدوجلاو رحبلا لاجرل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

رِّيــــــست يــتلا ةــــيميظنتلاوةــــيعيرـــشتلا صوــــصنلا دادــــــــعإ –
،رحبلا لاجر

،رحبلا لاجر ليهأتونيوكت جمارب ذيفنت ىلع رهسلا –
تاداهـــــشلا ىلع لوـــصـــحلا لـــجأ نـــم تاـــناـــحــتمالامـــيـــظـــنت –

،اهيلع فارشإلاورحبلا لاجرل ةيرحبلا
يتــــــلا قئاـــــثولاوتاداــــهشلاوةـــيرــحبلا تاداــــهـــشلا رادـــصإ –

،اهصاصتخا لاجم يف لخدت

ةيـــساـــسألا تآشـــــنملل ةيهـــيـــجوـــتلا تاطــــطـــخملا دادــــعإ–
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب،ةيئانيملا

،ةيئانيملاوةيرحبلا تاطاشنلا ةنمقر ىلع رهسلا –
ةلخادلا ةدوجلاقيقدت جمارب قيبطتومارتحا ىلع رهــسلا –

،اهصاصتخا لاجم يف
ةمالـــسلاو نـــمألا لوـــح مالـــعإلا زـــكرــم تاـــطاـــشن ةعباــــتم –

،“SSIC”نييرحبلا
عــــم لاـــصــــتالاب قرزألا داصــــتـــــقالا ةيــــقرت يف ةكراـــشملا–

،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاو تائيهلا
تايــفــيك فيرـــعت يف ةيـــنعـــملا تاـــعاـــطـــقلا عــم ةــــكراـــشملا –

،رحبلا لامعتسا
تائيهلا لاغشأ يفةينعملارئاودلاوتائيهلا عم ةكراشملا–

نيــــناديــــملا يف ةصــصختملا ةيمـــيلقإلاو ةـــيلودلا تامـــظنــملاو
،يئانيملاويرحبلا

ةــــيراـــجتلا ةـــــيرـــحبلاب قــــــلعتم تاـــيطعم كــــــنب عــيمجت –
.هرييست نامضو،ئناوملاو

ئـــناوـــملاو ةـــيراـــجــتلا ةــيرـــحـــبلل ةماـــعلا ةيرـــيدــملا مـــضتو
 :  )2( نيتيريدم

،صوصخلا ىلع فلكتو،ةيراجتلا ةيرحبلا ةيريدم )١
 :يتأي امب

يرحبلا لقــنلاب ةقلعـــتملا ريوـــطــتلا تاطــطـــخم حارــــتــقا –
نامــضواهـــحــيلـــصتونـــفــسلا ءاـــنـــبوةدــــــعاـــســملا تاــطاــشـــنلاو
،اهذيفنت

لقنلاب ةقلعتملاةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ –
،ةدعاسملا تاطاشنلاو يرحبلا

ةدعاسملا تاطاـشنلاو يرــحبلا لقــنلا تاطاـــشن ميـــظــنت –
،كلذ نع ةليصحلا دادعإو ،اهطبضو اهتبقارمو

ةيرحبلا تايقافتالا نع ةجتانلا ةلودلا تامازتلا نامض –
،ةيلودلا

ةحالملا نمأو ةمالسلا سيياقمودعاوق مارتحا ىلع رهسلا –
،ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح اذكوةيرحبلا

،يرحبلا لاجملا يف نيوكتلا جمارب ىلع ةقفاوملا –
،ةيرحبلا تاطاشنلا ةنمقر ىلع رهسلا –
،اهصاصتخا لاجم يف ةدوجلا سيياقم عضو ىلع رهسلا –
تاــطاشنلاو تاــئيهلا مــييقتوقـــيقدت تاـــيلمعب ماـــيقلا –

،اهصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا
،يرحبلا لقنلا لاجم يف ةظقيلا نامض –
لقنلا لاجم يف ةيلودلا تاقافتالا ريضحت يف ةكراشملا –

،اهذيفنت ىلع رهسلاو،يرحبلا
ةيــمــــيــــلـــقإلاو ةــــــيــــلودلا تاـــــئـــــيهلا لاــــــــغـــشأ يف ةــــكراــــشــــملا –

،اهصاصتخا لاجم يف ةصصختملا
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يرـــحــــبلا نــمألل ينـــطولا جــماـــنرـــبلا دادـــعإ يف ةـــكراـــشـــملا –
،هذيفنت نامضو ،يئانيملاو

يف ةينطولا جماربلا فلتخم يف ةمهاسملاو ةكراشـــملا –
نع مجانلا يوجلاويرحبلا ثولتلا لاكشأنمةياقولا لاجم
 ،اهتحفاكمو نفسلا

،رحبلا يف ثادحألاوثداوحلا لوح تايرحتلا يف ةكراشملا –
ةحالــملا نــمأوةــــمالــسب قلـــعـــتم تاــــيـــطـــعم كـــنــب ءاـــشـــنإ –

نع مجانلا يوجلاويرحبلا ثولــتلا نم ةـــياـــقوـــلاوةيرـــحـــبلا
.هرييست نامضو ،نفسلا

 :يتأي امب،صوصخلا ىلع فلكتو،ئناوملا ةيريدم)2
لاــــجــــملا يف ةيمـــيظـــنتلاو ةيــــعيرـــشـــتلا صوــــصـــنلا دادــــعإ –

،يئانيملا
نامضو،ئناوــملا ريوــطــتل يهيـــجوـــتلا طـــطـــخملاحارـــتـــقا –

 ،هذيفنت
ةيئانيملا ةيمومعلا كالمألا رييستولالغتسا ىلع رهسلا –

،هيلع ةظفاحـملا نامضو
،ةيئانيملا تاطاشنلا ةبقارموطبض –
ةيئانـــيملا تآشـــنملاو ئــــناوـــملا ةقـــباــــطم ىلع رهــــــسلا –

،ةمالسلاونمألا سيياقمل
تآشنملا نمأ تاططخمو مييقتلا تايلمع ىلع ةقفاوملا –

،ةيئانيملا
،ةيئانيملا تاطاشنلا ةنمقر نامض –
،يئانيملا ناديملا يف ةظقيلا نامض –
ةمالسوةفاظنلل ةيعونلا سيياقملا مارتحا ىلع رهسلا –

،ئناوملا يف لمعلا
عئاضبلا روبعوعاديإوةلوانم دعاوق مارتحا ىلع رهسلا –

،ئناوملا يف ةرطخلا
نمةيئانيملا ةيساسألا تآشنملا ليوحت ىلع فارشإلا –

ةفلــكـــملا تائـــيــــــهلا وأ ةئيـــــهلا ىلإ زاـــجـــنإلاب ةفلـــكملا تائـــــيهلا
،اهلالغتساب

تايافــــــنلا رييــــست تاطــطــخم ذيفــنتودادـــعإ ىلع رهــــسلا –
،ءانيملا يف نفسلا نع ةمجانلا

،ةلماشلا ةيتسجوللا ةلسلسلا ريوطت يف ةكراــشملا –
ةيـــــمـــيلــــقإلاوةــــيــــلودلا تائــــيــــهلا لاغــــشأ يف ةكراـــشـــملا –

،يئانيملا لاجملا يف ةصصختملا
 .هرييست نامضوئناوملاب قلعتم تايطعم كنب عيمجت –
 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو
ةيمومعلا كالمألا ريوطتورييستل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

 :يتأي امب،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيئانيملا
اهلالغتــــساوةيئانـــيملا كالـــمألا لامعـــتسا دــعاوـــــق دـــيدــــحت –

،اهذيفنت نامضو،اهيلع ةظفاحـملاواهرييستو

،ةدوجلا سيياقم ذيفنتلا زيح عضو ىلع رهسلا –
ليهأتونيوكت ماظنب ةقلعتــــملا ةـــيرودلا رـــيراـــقــتلا دادـــعإ –

يف ةيلودلا تايقافتالل اقـفو يرـــحـــبلا لمـــعـــلاورـــحبلا لاـــجر
،لاجملا اذه

،رحبلا لاجر نيوكت لاجم يفةظقيلا نامض –
يف ةصصختملا ةيلودلا تامظنملا لامـعأ يف ةكراــــشملا –

،يرحبلا لمعلاورحبلا لاجر ليهأتونيوكت
ناــــمـــضو ،رــحـــبلا لاـــجرـــب قلـــعــــتم تايـــطـــعم كـــنـــب ءاــشـــنإ –

.هرييست

نم ةياقولاو ةيرحبلا ةحالملل ةيعرفلا ةيريدـــملا )ج
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع فلكتو،ثولتلا

يتلا يميظنتلاو يعيرشتلا عباطلا تاذ صوصنلا دادعإ –
،اهصاصتخا لاجم يف لخدت

نامــضو ،ةيرـــحبلا ةـــحالــملا ةــمالـــسونــــمألا ريـــبادـــت دادـــعإ –
،اهتعباتم

مجانلا يوجلاويرحبلا ثولتلا نم ةياقولا ريبادت دادعإ –
،اهتعباتم نامضو نفسلا نع

ةـــــبقارمو مــــيظنتب ةـــــقلعتملا رـــــصانعلا رـــــيضحتودادـــــعإ –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،رحبلا لامعتسا

ةرادإلا فرطنم ةلهؤملا فينصتلا تائيه يف قيقدتلا –
 ،ةيرحبلا

نـمألاوةـــمالـــسلا ســـيياقـــمل نفــسلا ةقـــباـــطم ىلع رهــــــــــسلا –
يوجلاويرحبلا ثولتلا نم ةياقولا سيياقم اذكونييرحبلا
،نفسلا نع مجانلا

،نفسلا نتم ىلع لمعلا سيياقم مارتحا ىلع رهسلا –
لاـــــجـــم يف لـــخدـــت يتلا قئاــــــثولاو تاداــــهـــشلا رادـــــــصإ –

،اهصاصتخا
ةعباتلا نفسلا نمأب ةصاخلا قيقدتلا تايلمعب مايقلا –

ةيميظــنتلا قئاـــــثولاوتاداهـــشلا ميلـــستوينـــطولا لوـــطـــسألل
،اهب ةقلعتملا

،نفسلا نمأ تاططخمو مييقتلا تايلمع ىلع ةقفاوملا –
،اهصاصتخا لاجم يف ةظقيلا نامض –
تادحو فلتخمل لصاوتملاومظتنملا نييحتلا ىلع رهسلا –

عـــباــتلا يرـــحبلا لقـــنلل لماكـــتملا يــملاـــعلا تامولــــعــملا ماــــظـــن
،رئازجلاب قلعتملاوةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل

تاكرشلا لخاد شيتفتلاو قيقدتلا تايلمع يف ةكراشملا –
،نفسلا نتم ىلعوةيرحبلا

ةيمــــــيلـــقإلاوةــــــيــــلودلا تاـــئـــيـــهلا لاــــغــشأ يف ةكراـــشــــــملا –
،اهصاصتخا لاجم يف ةصصختملا

ذاقنإلاو ثحبلاب ةفلكملا ةزـــهــــــجألا لاغـــشأ يف ةكراـــشـــملا –
،نييرحبلا
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،ةيئانيملا تآشنملا نمأب ةصاخلا قيقدتلا تايلمعب مايقلا –
ةلخادلا قئاثولاوتاداهشلاب ةقلــعتملا تابــــلـــطلا ةـــسارد –

،اهصاصتخا لاجم يف
يف لمعلا ةمالسوةفاظنلا ســيياقم مارـــتـــحا ىلع رهـــسلا –

،ئناوملا
ةلوانم لاجم يف دعاوقلاوسيياقملا مارتـــحا ىلع رهـــسلا –

،ئناوملا يف ةرطخلا عئاضبلا روبعوعاديإو
يرحبلا نمألل ينــطولاجـــماـــنرـــبلا دادــــعإ يف ةـــكراــــشملا –

،هذيفنت نامضو،يئانيملاو
ذاقنإلاو ثحبلاب ةفلكملا ةزهجألا لاغشأ يف ةكراشملا –

،نييرحبلا
يف ثداوـــحلاو ثادـــحألا لوــــح تاـــيرــحـــتلا يف ةكراــــشملا –

،ئناوملا
يف ةينطولا جماربلا فلتخم يف ةمهاسملاو ةكراشملا –

مجانلا يوجلاويرحبلا ثولتلا نأشب لخدتلاو ةياقولا لاجم
،نفسلا نع

ئناوملا يف نمألاوةمالسلاب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو

ىلع،فلكتو ،ةيوجلا داصرألاو ناريطلا ةيريدم:٤ ةّداملا
 :يتأي امب،صوصخلا

يــــعيرـــشّتلا عـــباـــطلا تاذ صوــــصـــنلا دادـــعإو ةــــسارد –
،ةيوجلا داصرألاو ناريطلا لاجم يف يميظنّتلاو

داصرألاو ناريطلا لاجم يف ةلودلا ةسايس رصانع ديدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيوجلا

يف نواعتلا لاغشأ عيمــج يف ةرازولا ةكراـــــشـــم ريـــضحت –
،ةيوجلا داصرألاو ناريطلا لاجم

ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاقافتالا ذيفنت ىلع رهـــــسلا –
،ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلاب ةقلعتملا فارطألا

تامدخ لالغتسال زايتمالا حنمب ةصاخلا تافلملا ريضحت –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يوجلا لقنلا

يف ةمقرملا تارئاطلا ريخـستب ،ةرورــضــــلا دنع ،ماــــيقلا –
،راــــطــــملا ةيـــضرأ ىلع نيمدــــختــــسملاو اهمـــقـــطأ اذكو رئازـــــجلا

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط
يمدختسم نم ءزج وأ لماك ريخستب ،ةجاحلا دنع ،مايقلا  –

اقبط ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتسا نامضل نيمزاللا ناريطلا
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

صخي اميف ىوتسملا نيـــسحتو نيوـــكـــتـــلا ىلع فارـــشإلا –
تائيـــــــهلاو تاســـسؤـــملا عـــم لاـــصــــتالاب ةـــيوـــجلا داـــصرألا نهــــم
،ةينعملا

تاــــئيهلاو تاـــــسسؤــــملل نــــــسحلا رــــيسلا ىلــــــع رــــــهسلا –
،كلذ نع لئاصحلا دادعإو ةياصولا تحت ةعوضوملا

نامــــضو ،ئناوـــملا لـــغش حــنمطورـــشوتايــــفــيك دـــيدـــحت –
،هتبقارمو هتعباتم

ئناوـــملا ريوـــطتل يهيـــجوتلا ططـــخملاذيفــــنت ىلع رهــــسلا –
،هنييحتو

،يئانيملا عمتجملل ةلعافلا تاهجلا عم قيسنتلاب ،رهسلا –
،ئناوملا ةنمقر ريوطت ىلع

لابقتسال ةيساسألا تآشنملا ةنرصعوريوطت ىلع رهسلا –
،نيرفاسملا ةلماعمو

تاجتنملا مالتــساب ةــــصاـــخلا تآشـــنملا عـــضو ىلع رهـــسلا –
،نفسلا نع ةمجانلا تايافنلاوةثولملا

تائيهلا نمةيئانيملا ةيساسألا تآشنملا ليوحتةعباتم –
،اهلالغتساب ةفلكملا تائيهلا وأ ةئيهلا ىلإ زاجنإلاب ةفلكملا

،ئناوملا ريوطت لاجم يف ةظقيلا نامض –
كالمألا ريــــيستوريوطـــتب قلعـــتم تايـــطعم كنب عيــمجت –

.هرييست نامضو ،ةيئانيملا ةيمومعلا

فلكتو،ةيرـــــحبلا تاطاـــشنلل ةيـــعرـــفلا ةيرـــيدــملا )ب
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

مظنـــت يتلا ةيمـــيظـــنتلاو ةيـــعيرـــشتلا صوصــــنلا دادـــعإ –
،ةيئانيملا تاطاشنلا ةسرامم

،ةيئانيملا تاطاشنلل يفيرعتلاويراجتلا طبضلا نامض –
،نيلخدـــتملاونيلماعـــتملا فلتــخم نيب رواشـــتلا عيـــجشت –
داصتقالا راطإ يف ةيرحبلا تاطاـشنلا ريوــطت ىلع رهـــسلا –

،قرزألا
ةيئانـــيملا تاـــطاـــشنلا ميظــنت طورـــشودــعاوـــق دــيدـــحت –

ددعــــتم ىعـــسم نمــض اهـــجاــمدإواـــهب ةلــــصـــتـــملا تاــطاشـــنلاو
،ةلماشلا ةيتسيجوللا ةلسلسلا يف طامنألا

ةــــطـــبـــترـــملا ةـــيئـــيــبلا ســـيـــياـــقملا مارـــتـــحا ىلع رــــهـــــسلا –
،ةيئانيملا تاطاشنلاب

،ئناوملا لالغتسا لاجم يف ةظقيلا نامض –
عضو يف ةينعملا تائــيهلاوتاســــسؤـــملا عـــم ةكراـــشـــملا –

،ةيئانيملاوةيرحبلا تاليهستلاب صاخلا زاهجلا
،ةيئانــيملا تاـــطاــــشنلاب قلـــعــتم تاـــيـــطـــعم كـــنب ءاـــشـــنإ –

.هرييست نامضو

فلكتو ،نييرحبلا نمألاوةمالسلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

يتلا يميظنتلاو يعيرشتلا عباطلا تاذ صوصنلا دادعإ –
،نييرحبلا نمألاوةمالسلا لاجم يف لخدت

نمألا سيياقملةيئانيملا تآشنملا ةقـباـــطم ىلع رهــــسلا –
،يئانيملا

نمأ تاططــخموميـــيــــقتلا تايـــــلـــمع زاــــجنإ ىلع رهــــسلا –
،ةيئانيملا تآشنملا
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يتلا ةيلودلاوةينطولا تامظنملا لاغشأ يف ةكراشملا –
لاصتالاب ،ةيخانملا تاريغتلاوةيوجلا داصرألا لاجم يف طشنت
،ةينعملا تاسسؤملا عم

نامـــضو ،ةـــيوــجلا داــصرألابقلـــعتم تايطـــعم كنـــب ءاــشنإ –
.هتعباتم

ىلـــــعّفلكتو،ةــيمنتلاوطيـــــطــخــتلا ةــيرـــيدــــم:5 ةّداملا
 :يتأي امب،صوصخلا

،اهمييقتواهدادعإو عاطقلا ريوطت ةسايسب ةردابملا –

تاجاح ديدحتب حمست يتلا تارشؤملا دادعإ يف ةمهاسملا –
ريصقلا ىدملا ىلع ةيمنتلا تايجيتارتسا ديدحتوعاطقلا

،ةينعملا حلاصملاعم لاصتالاب ،ديعبلاوطسوتملاو

دـصـــق ةـــيلاـــملاب ةـــفلـــــكملا ةرازوـــلا عم ةهـــجاوـــملا ناـــمـــض –
،رامثتسالا جمارب ليجست

نيــــــناوـــق ريــــضحت راـــطإ يف ةيـــعاطــــــــقلا لاغـــشألا قيـــســــنت –
،ةيلاملا

ةــــــينازيم رــــيضحت راـــطإ يف ةـــيعاطقلا لاـــــغشألا قــــيسنت –
،زيهجتلا

،عاطقلل ةصصخملاعفدلاتادامتعا كالهتساوعضو ةعباتم –

تاليومتلا ةعباـــتـــموةيداـــصتـــقالا تاـــساردلاب ةرداـــبـــملا –
،ةيجراخلا

ةعوضوملا تائيهلاوتاسسؤملا ريوطت ةسايس ريضحت –
،لقنلا ةرازو ةياصو تحت

ةيجيتارتسالا يف ةياصولا تحت تائيهلاوتاسسؤملا جامدإ –
،ةيعانصلاوةيداصتقالا ةيمنتلل ةينطولا

تاســــسؤـــملاوتائيــــهلا سفاـــــنت رــيوــــــطـــت لـــجأ نــم لـــمـــعلا –
،لقنلا عاطقل ةعباتلا

تاســـسؤـــملاوةيداـــصتـــقالا تاعـــمـــجملا روــــطت ةعـــباـــتم –
تائيهلاوةبستنملا ريغ ةيداصتقالا تاسسؤملاوةبستنملا

،ةياصولا تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو

تاعمجملا ءادأ تارشؤم عضوويونسلا طاشنلا مييقت –
ةيداصتقالا تاسسؤملاوةبستنملا تاسسؤملاوةيداصتقالا

تحت ةــعوـــضوـــملا تاســـــسؤــــملاوتائيـــــهلاوةبـــستــــنملا رـــيـــغ
،ةياصولا

لـجأ نم تاســـسؤــملا تارداـــبموصرـــف مـــعدوعيـــجـــشت –
ينهملا مكحتلا معد اهنأش نم يتلا ةكارشلا لاكشأ لك ذيفنت
،ةيداصتقالا ةعاجنلاو

ةيهيجوتلا تاططخملاوتاساردلا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةيعاطقلا

عوـــــمـــجمل ةــيوـــجلا داـــصرألا ةدعاــــسم طورـــش دــــيدــــحت –
،تامدخلا ميدقت نامضو نيلمعتسملا

،ةيوجلا داصرألاوناريطلاب قلعتم تايطعم كـنب عيـمـــجت –
.هتعباتم نامضو

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،صوصخلا ىلع فلكتو ،ناريطلل ةيعرفلاةيريدملا)١
 :يتأي امب

يعيرّشتلا عباطلا تاذصوصنلا عيراشم ةغايصو ةسارد –
،اهذيفنتةعباتموناريطلا لاجم يف يميظنّتلاو

،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةيلودلا تاقافتالاذيفنت ةعباتم –

لــقنلا تامدـخ لالـــغـــتـــسال زايــــتمإلا حـــنـــم تابـــلط ةسارد –
،يوجلا

رئازجلا يف ةمـــقرــملا تارئاــــطلا ريـــخـــست تاـــبلـــط ةـــسارد –
،راطملا ةيضرأ ىلع نيمدختسملاواهمقطأ اذكو

يمدـــختـــسم نم ءزــــج وأ لماــــك ريــخـــست تابـــلـــط ةـــسارد –
،ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتسا نامضل نيمزاللا ناريطلا

تحت ةعوضوــملا تائــــيـــــهلاو تاســـسؤــــملا رـــيـــس ناـــمـــض –
،ةياصولا

.هتعباتم نامضو،ناريطلاب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –

ىلع فلــكتو،ةــيوــجلا داــصرألل ةيـــعرـــفلا ةـــيرــيدـــملا )2
 :يتأي امب ،صوصخلا

تالاصتالاو يوجلا خانملاودصرلا تاكبش ةبيكرت ديدحت –
اهريس دعاوق ديدحتو ،ةيوجلا داصرألل ةيكلساللاو ةيكلسلا

،اهلالغتساو

ةيوـجلا داــصرألاب ةقلعــتملا ةموـــلعملا ميـــمــــعت ىلع رـــهـــسلا –
،ةينعملا تائيهلا عم لاصتالاب ،يوجلا خانملاو

رشنو،يوـــجلادــــصرلا ناديــــم يف سيــــيقـــتلا ىلع رهــــسلا –
،تايطعملا

رهـــــسلاو اهيــــلع ةقــفاوـــملاو رامـــثـــتسالا تاطـــطـــخم دادـــعإ –
،اهزاجنإ ىلع

ميدقتوريضحت ىلع ةقبطملا تاينقتلاودعاوقلا ديدحت –
ةدعاسملا لئاسو ديدحتوةيوجلا داصرألا لاجم يف تامولعملا

،اهتايفيكواهلاكشأوةيوجلا داصرألا لاجم يف

نيمدختسملا فراعم ديدجتونيوكت جمارب دادعإ يفماهسإلا –
،ةيوجلا داصرألا طاشنب لفكتلل نيمزاللا

داصرألا لاجم يف تمت يتلا ثوحبلاوتاساردلا عيمجت –
،اهلالغتسا نامضو ،يوجلا خانملاوةيوجلا
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ةيداصتقالا تاعمجملا ةلكيه ةداعإل حارتقا لك ةسارد –
رـــــــيغ ةــــيداـــصتقالا تاــــسسؤـــملاوةــــــبستنملا تاـــــسسؤــــملاو
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تاسسؤملاوتائيهلاوةبستنملا

،اهعيزوتواهعيونتو

تاسسؤملاوةيداصتقالا تاعمجملا ءادأ تارشؤم ةعباتم –
تائيهلاوةبستنملا ريغ ةيداصتقالا تاسسؤملاوةبستنملا

،ةياصولا تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو

تاسسؤملاو تائيهلا ةرادإ سلاجم حئاولطبض ةعباتم –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا

لجأ نم تاسسؤملا تاردابموصرفمعدوعيجشت –
مكحتلا زيزعت اهنأش نم يتلاةكارشلا لاكشأ لك ذيفنت
،ةيداصتقالا ةعاجنلاوايجولونكتلا لقنو ينهملا

تاكرشلا يف ةلودلا اهكلمت يتلا لوصألا نيمثت ىلع رهسلا –
،ةكارشلا راطإ يف ،ةطلتخملا

ةطسوتملاوةريصقلا طاقسإلا لامعأ لك يف ةكراشملا –
لجأ نم تاحاضيإ ميدقت اهنأش نم يتلا ىدملا ةليوطلاو
،لقنلا عاطق ريوطت

تائيهلاوتاسسؤملا ريوطت ةسايس دادعإ يفةكراشملا –
،ةياصولا تحت

ةياصولا تحت تائيهلاوتاسسؤملا جامدإ يف ةكراشملا –
،ةيعانصلاوةيداصتقالا ةيمنتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا يف

،ةينعملا تاسسؤملاوتارادإلا عم لاصتالاب

طاـــــــشنب ةــــــقلعتم تاــــيئاصحإوتاــــيطعم كــــنب ءاــــــشنإ –
ةبستنملا ةيداصتقالا تاسسؤملاوةيداصتقالا تاعمجملا

تاــــــئيهلاوةــــــــبستـــنملا رــــيـــغ ةـــــــيداـــصتــــقالا تاــــسسؤـــــملاو
ناــمضو ،ةــكارشلاوةــياصولا تــحت ةـــعوضوملا تاــسسؤملاو
 .اهرييست

،ةـــــنمقرلا تاـــيجوــــلونكتوةـــنرـــصعلا ةــــيرــــيدم:6 ةّداملا
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع فّلكتو

،عاطقلل يمقرلا ليوحتلاوةنرصعلا ةسايس دادعإ –
،ةيمقرلا تامدخلاوتايجولونكتلا مادختسا ةيقرت نامض –
،عاطقلا يف مالعإلا ةمظنأ عضو ىلع رهسلا –
فرصت تحت رارقلا ذاختا دصق ةينايب تاحول عضو –

،ةزكرمملا ريغ اهحلاصموةيزكرملا ةرادإلا لكايه
،اهقيسنتو اهترادإوعاطقلا يف ةبسوحلا لامعأ لك طيشنت –
يأوةيرادإلا تاءارجإلا ديرجت لجأ نم ريبادتلا حارتقا –

،عاطقلا يف لدابت

تاـــــكبشلاوتاــــــقيبطتلا مادــــــختسا نـــــسح ىلـــع رـــــــــهسلا –
لاـــــمعتسالاواـــهتنايصويلآلا مالـــعإلا تازـــيهجتولئاــــسولاو
،اهل لثمألا

،ةـــيمنتلاوطيـــــــطختلاب قــــلعتم تاــــيطعم كـــنبعــــيمجت –
.هرييست نامضو

 : ةيعرف تايريدم )3(ثالثمضتو

،صوصخلا ىلع ّفلكتو،طيطختلل ةيعرفلا ةيريدملا)١
 :يتأي امب

ريوطـت ةساـيس مـيـيـقـتوطـيـطـخـتـلا تاودأب ةرداـبملا –
،اهدادعإوعاطقلا

ةــعباتم ناــمضوعاــطقلا راــمثتسا جــمارب ذـــيفنت ةــــعباتم –
،عفدلا تادامتعا كالهتسا

،رامثتسالا تايلمع ةنّودم نييحتوةيرودلا لئاصحلا دادعإ –

ةيساسألا تآشنملل ةيريدقتلازيهجتلا تاينازيم دادعإ –
،عاطقلل ةيرادإلاةيساسألا تآشنملاولقنلل

لئاــــصحلا دادـــــعإوجــــماربلل ةــــيلخادــــلاتالــــيوـــمتلا دـــــــصر–
،ةيلاملا

ةــلاح ةـــعباتمويـــجراخلا لــــيومتلل بـــلط لــــكب ةرداــــبملا–
،اهذيفنت

ةيهيجوتلا تاططخملاوتاساردلا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةيعاطقلا

.هرييست نامضو ،طيطختلاب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –

ىلـــــــع فّلـــــــكتو،فارـــــــشتسالل ةـــــيعرـــفلا ةـــــــيرـــــيدـــملا)2
 :يتأي امب ،صوصخلا

لـــــــقنلل ةـــيساــسألا تآـــــــشنملا رـــــيوــــطت جـــمارب رــــــيضحت –
،ةرازولل ىرخألا لكايهلا عم قيسنتلاب اهحارتقاو

ةـــــــيعاطقلا جــــماربلا فــــــلتخم نيب لــــماكتلا ىلــــع رـــــــهسلا –
،ةيمنتلل ةيعرفلا

نيب ام ةــــيداصتقالا لاــــغشألاوتاــــساردلا يف ةــــمهاسملا –
،عاطقلا طاشنل ةيسيئرلا تارشؤملا ةعباتموتاعاطقلا

لوح ةيريدقتو ةيفارشتسا تاساردب مايقلاوةردابملا –
،لقنلا عاطق روطت

لــــيلحتلاودـــــصرلل زاـــــهج عــــضووروــــصت يف ةـــــمهاسملا –
ىرــــخألا لــكايهلا عم عاـــطقلا روـــطت ةـــعباتمب حـــمسي ةـــظقيلاو
،ةينعملا وأ ةمتهملا تاسسؤملاوةرازولل

ريوطت تاساردوجماربب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو،عاطقلا

فّلكتو،ةكارشلاوتاسسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا)٣
 :يتأي امب ،صوصخلا ىـلع
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ريضحت ةيجراخلاوةيلخادلا لكايهلا عم قيسنتوةقفارم –
،ةبسوحلا عيراشم ذيفنتو

يـــنورتكلإلارـــييستلاعــضو لـــجأ نـــم مـــيظنتلا رـــيضحت –
،قئاثولل

يـــــعاطقلا يــنقتلاويـــملعلا ثـــحبلا لاـــمعأ يف ةــــمهاسملا –
لـــــمعلاوتاــــمدخلا ةـــنرصعب ةـــــلص اـــهل يـــتلا تارازوــــلا نيبو
.يمومعلا

،مالعإلا ةمظنأ ةمالسوتاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا)2
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

تايجولونكتلامعتسال ةيعاطقلاةمالسلا ةسايس دادعإ –
عـــيرشتلل اـــقبط،اـــهذيفنتومالـــعإلا ةـــمظنأ ةـــيامحوةــــنمقرلا

،امهب لومعملا ميظنتلاو

تنرتنإلاوتنرثإلا تاكبش ريس نسحو بيكرت نامض –
،ةيكلساللاوةيكلسلا تنارتناو

ةيجراخلا لكايهلا عم تامولعملا لدابت رييست نامض –
تــــحت ةــــعوضوملا تاــــسسؤملاوةزــــكرمملا رــــيغ حــــلاصملاو
،ةرازولا ةياصو

تاـــــيجمربلاوتادـــــعملاوتازــــيهجتلا بـــــيكرتو عــــيزوت –
،ةيدعاقلا

نم ةمالسلاب ةصاخلا قيقدتلا تايلمع ذيفنتوطيطخت –
ىلــع رـــهسلاو ،ةرازوــــلاب ةـــصاخلامالــــعإلا ةـــمظنأ ةـــيامح لــــجأ

،اهدومص

،يلاعلا اهرفاوتوةيمقرلا تامدخلا ريس نسح نامض –

عاطق يف فعضلا طاقن نع تانايب ةدعاق نييحتودادعإ –
،لقنلا

،تاكبشلا ةلاحل ةينآلا ةعباتملا نامض –

،ةيجراخلاوةيلخادلا لكايهلل ينقتلا معدلا ميدقت –

.ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

،ةــــــنايصلاومـــــعدلاولالـــــغتسالل ةــــــيعرفلا ةــــــيريدملا)٣
:يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

تاــــيجوــلونكت لاــــجم يف تاــــجايتحالا طيـــــطختو دــــيدحت –
،ةنمقرلا

،ةنمقرلا عيراشمب ةقلعتملا طورشلا رتافد دادعإ –

دادـــــعإوتاــــمولعملا عـــمجوتاـــنايبلا دــــعاوق لالــــغتسا –
،عاطقلل ةمعدملا تايئاصحإلا

ةـيـموـمـعـلا ةـمدـخـلـل ةصصخملا عاـطـقـلا ةـباوـب رـيــيست –
،اهنييحتو

ةــــيعامتجالا تاــــكبشلا تاـــباسحوةـــباوب عـــــضو ناـــــمض –
،اهنييحتواهرييستوةيمومعلا ةمدخلل ةصصخملا عاطقلل

،ةيمقرلا تامدخلا ةحصوةيعون مييقت –

،عاطقلل مالعإلا ةمظنأ قيقدتونيمأت نامض –

ةدئافل ينهملا ينورتكلإلا ديربلل ماظن عضو ىلع رهسلا –
تاــــــسسؤـــملاوةزــــــكرمملا رـــيغ اـــهحلاصموةــــيزكرملا ةرادإلا
يـــنواعت جاـــتنإ تاودأ لالــــخ نـــم ةـــياصولا تــــحت ةـــعوضوملا

،ةجمدم

تايئاصحإ دادعإوتانايبلا دعاوقريوطت ىلع رهسلا –
،اهرشن نامضو،عاطقلا

،ةيجولونكتلاةظقيلا نامض –

لمــــــــعلا قرـــــفوتاــــــساردــــلاو تاروــــصـــــتلا يف ةــــــمــــهاــــسملا–
.يمومعلا لمعلا ةنرصعب قلعتملا كرتشملا يرازولا ثحبلاو

 :ةيعرف تايريدم )3(ثالث مضتو

ىلــع ّفلكتو،مــيظنتلاوةــنمقرلل ةــيعرفلا ةــيريدملا)١
 :يتأي امب،صوصخلا

،هذيفنتوعاطقلا ةنمقرل يهيجوتلا ططخملا دادعإ –

،يلآلا مالعإلا لاجم يف رامثتسالا تاجايتحا دادعإ –

،يلآلا مالعإلالاجميفرامثتسالا تاقفن ذيفنت ةعباتم –

،اهريوطتواهروصتو عاطقلا نهم تاقيبطت ةسارد –

،اهذيفنتو عاطقلا مالعإ ةمظنأ دادعإ –

ةـــــيئاصحإلا تاــنايبلا دادــــعإ تاءارـــجإ رـــيوطت ناـــمض –
،عاطقلاب ةقلعتملا

،اهيلعءاقبإلاواهريوطتوةيمومعلا ةمدخلا ةباوب رَوصت –

ةدئافل ةيعامتجالا تاكبشلا تاباسح طيشنتو عضو –
،عاطقلا

قـــئاثولل ينورـتكلإلا رــييستللةـــجمدم ةـــموظنم عـــضو –
،ةيمالعإلا ةموظنملاب ةطبارتملا

دصق ينيبلا طبرلا تاهجاوولاوجلا تاقيبطت ةسارد –
تاــــــمصبلاب هـــــلامعتسا عـــيرستو،لــــقنلل لـــثمألا لاـــمعتسالا

،اهريوطتواهروصتو

تامصبلا لامعتساو ميظنتلا تاءارجإريوطتوةيقرت –
،ةرادإلاونينطاوملاولقنلا يلعاف نيبتاهجاولا يف

هعباط نم عاطقلا ديرجت ىلإ فدهي طاشن لكب ةردابملا –
،هتبسوحويداملا

يف ةلمعتسملا قئاثولاوتادنتسملاو تاءارجإلاديحوت –
،اهقسانت نامضوةيرادإلا لكايهلا



57  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر72
23م0202 ةنس ربمسيد٣١

ةـيزـكرملا ةرادإلا لـكاـيـهـل ةـبوــلــطملا تادــعاسملا ميدــقــت –
ةياصولا تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

،ةينوناقلا تاراشتسالا لاجم يف

ةـــــيعيرشتلا صوــــــصنلادادــــــعإ يف ةــــمهاسملاوةــــــساردلا –
،ىرخألا تاعاطقلا عم ةيميظنتلاو

ةزكرمملا ريغ حلاصملاوةياصولا تحت تائيهلا ةدعاسم –
،ينوناقلا عباطلا تاذ تافلملا ةجلاعم ناديم يف

تاساردلا تاطاشنب قلعتملا ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،عاطقلل ةعباتلا زاجنإلاو

ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلاب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو ،عاطقلل

ىلــــــع ،ّفلــــــكتو،تاــــــــعزاــنملل ةـــــيعرـــــفلا ةـــــــــيرــيدــــــملا)2
 :يتأي امب ،صوصخلا

ىتح عاطقلل ةعباتلا تاعزانملا اياضق ةعباتموةجلاعم –
،اهتيوست

ةعباتلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملا ةدعاسم –
اهصاصتخال ةعباتلا تاعزانملا اياضق ةعباتم يف ةياصولل
،ةيرود ةفصباهمييقتو

نامضو عاطقلا تاعزانمب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست

،صوصخلا ىلع ّفلكتو،فيشرألل ةيعرفلا ةيريدملا)٣
 :يتأي امب

،قئاثولل ينورتكلإلا رييستلا ماظن عضو –

،يمقرلاويقرولا فيشرألا ىلعظافحلا نامض –

لاصتالاب ،هرييستوعاطقلا فيشرأ ىلع ظافحلا نامض –
فيشرألاب ةفلكملا تاطلسلاوةيزكرملا ةرادإلا لكايه عم
،ينطولا

ةــــيعيرشتلا صوـــــصنلا قـــــيبطت مارـــتحا ىلـــع رــــهسلا –
ىوــــتسم ىلـــــع فــــيشرألا رـــــييستب ةـــــقلعتملا ةــــيميظنتلاو
تــــــحت ةـــــعوــضوملا تاــــــسسؤملاوةزـــــــكرـــمملا رــــيغحـــــلاصملا
.ةياصولا

،نواـــــــــــعتلاوةــــــيرـشبلا دراوــــــملا نيـــــمثتةـــــيريدم:٨  ةّداملا
 :يتأيامب،صوصخلا ىلع فّلكتو

رييستب قلعتملا ميظنتلاوعيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،نيمدختسملا

راسملا رييست لاجم يف ميظنتلا ذيفنت ىلع رهسلا –
ةزكرمملا ريغ حلاصملاوةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل ينهملا

،يرادإلا عباطلا تاذ ةسسؤملاو

،ةيئاصحإلا لئالدلاوتالجملا رشنوميمصت نامض –

،اهميمعتو ةنمقرلا تايجولونكت مادختسابسيسحتلا –

ربع ةماعلل ةمدقملا ةيمقرلا تامدخلا ةيعون مييقت –
،ةيمومعلا ةمدخلا ةباوب

ةـقـث مـيـعدـت دصق ةـيـمـقرـلا تاـمدخلا لاــمــعــتسا لــيــلحت –
،طخلا ىلع ةيمومعلا تامدخلا يف تاسسؤملاونينطاوملا

لـــــضفب اـــهيلع لـــصحـملا تاـــمولعملا تاـــحول لالـــــغتسا –
اهديسجت دصق تانايبلا ليلحتوةمخضلا تانايبلا تاقيبطت
يجراـــــخلاويلـــخادلا لاــــمعتسالل فرــــصتلا تـــحت اــــهعضوو
،نوناقلا راطإ يف اهنأشب ابلط مدقت يتلا تاسسؤملل

هـــــــتيلاعفويــــنهملا يــــنورــــــتكلإلا دـــــيرـــبلا ةـحص ناــــمض –
،هفئاظول لثمألا مادختسالا ىلع رهسلاو،هتعاجنو

،يلآلا مالعإلاتازيهجتولئاسولا ةنايصب لفكتلا –

،رشابملا يبوساحلا معدلا ةمدخ طيشنتونامض –

.ةرازولل ةعباتلا يلآلا مالعإلا ةريظح رييست –

،تاعزانملاوةينوناقلا نوؤشلاوميظنتلا ةيريدم:7 ةّداملا
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع فّلكتو

صوصنـلا عـيراشم دادـعإب ةــقــلــعــتملا لاــغشألا قــيسنــت –
،عاطقلا اهبردابي يتلا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا

وأ/وةقلعتملا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ –
،اهذيفنت ةعباتمواهعيزوتواهلالغتساو،عاطقلا مهت يتلا

تاساردلا تاطاشنب قلعتملا ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،عاطقلل ةعباتلا زاجنإلاو

ةــــــصاخلاةـــــقلاعلا تاـــــعزانملا اــــياضق ةــــعباتموةــــسارد –
،ميكحتلا تائيهومكاحـملا مامأ عاطقلاب

رييست نامضوقئاثولل ينورتكلإلا رييستلل ماظن عضو –
،هيلع ظافحلاوفيشرألا

نوؤـــــشلاو ميــــظنــــتلاب قلعــــتم تاــــمولــــعم كــــنب عيـــــمـــجت –
.هتعباتم نامضوتاعزانملاوةينوناقلا

 :ةيعرف تايريدم )3(ثالث مضتو

،ةــــينوناقلا نوؤــــشلاومــــيظنتلل ةـــيعرفلا ةــــيريدملا )١
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

صوصنل ةيديهمتلا عيراشملا ةغايصوريضحتوةسارد –
اهتقباطم ىلع رهسلاوةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،عاطقلا

،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا عم

يـــتلا نيــنقتلا يف ةـــمزاللا ثوـــحبلاوتاـــساردلاب ماــيقلا –
،اهقيبطت ةعباتموعاطقلا مهت
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نـــــيوكتلاتاــــسسؤم تاــــطاشن مــــييقتوةـــــعباتم ناــــمض –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا

،هنيمثتوعاطقلا نيوكت ماظن جوتنم ةعباتم –

تاططخم دادعإ يف ةصتخملاتاسسؤملا عم ةكراشملا –
،اهذيفنتو،عاطقلا مهت يتلا نيوكتلا جماربو

دــــصق عاـــطقلا تادادــــعتب قــــلعتم تاـــيطعم كـــنب ءاــــشنإ –
.اهرييست نامضو،تالهؤملاوتاءافكلا مييقت

،صوصخلا ىلع ّفلكتو،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا)٣
 :يتأي امب

تاذ رواحـملا ،ةـــينعملا تاـــعاطقلا عـــم لاــــصتالاب دــــيدحت –
يف يلودلا لمعلاب ةقلعتملا ةينطولا ةسايسلا يف مامتهالا
،اهذيفنت يف ةمهاسملاو ،عاطقلاب ةقلعتملا تالاجملا

ةيلودلا تائيهلا عم نواعتلا تالاجمو رواحمديدحت –
،لقنلا تالاجم يف ةيوهجلاو

ليومتلا صرف ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةسارد –
،ةيلودلا تائيهلا فرط نم ةحونمملا يجراخلا

ةددعتملاو ةيئانثلا تاءاقللا يف عاطقلا ةكراشم ريضحت –
،عاطقلامهت يتلا تالاجملاب ةصاخلا فارطألا

ةسايس لجأ نم جماربلاو عيراشملاو لامعألا لك حارتقا –
،لقنلا لاجم يف نواعتلل ةينطو

تالداـبـتـلاو نواـعـتـلا جمارـبو عـيراشمو لاـمـعأ مـيــيــقــت –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا

 .هرييست نامضونواعتلاب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –

،صوصخلا ىلع ،ّفلكتو،لئاسولا ةرادإ ةيريدم:٩  ةّداملا
:يتأي امب

ةيزكرملا ةرادإلا ريسل ةيرورضلا ةيرشبلا لئاسولا عضو–
،يرادإلاعباط تاذتاسسؤملاوةزكرمملا ريغ حلاصملاو

ةزكرمملا ريغ حلاصملاوةيزكرملا ةرادإلا تاجاح ديدحت –
،تازيهجتلاوتادعملاومزاوللا ىلإ

ةــــــبقارــمو عاـــــطقلا رــــيسل ةــــيرـــــيدقتلا ةـــــينازـــــيملا دادـــــعإ –
،اهلامعتسا

زيهجتلاورييستلا يتينازيم تاقفنعفدب رمألا نامض –
،ةيمومعلا ةبساحـملا كسمو

ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيم مييقت يف ةمهاسملا –
،عاطقلل ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ

ةيداملاو ةيلاملا لئاسولاب ةلصتملا لامعألا عيمجب مايقلا –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ةيزكرملا ةرادإلا ريسو

عاطقلاب قلعتملا يلودلا نواعتلا تالاجمورواحم ديدحت –
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب ،هتعباتم يف ةمهاسملاو

تالوــــــكوـــــتورـــبلاوتاـــــيقافتالا ذــــــيفنت ةــــعباتم ناـــــمض –
تاطاشن جمارب مييقتوعاطقلا مهت يتلا ةيلودلا تاقافتالاو
،نواعتلا

ةيوهجلاوةيئانثلا تاءاقللايفةكراشملا يف ةمهاسملا –
لاصتالاب،اهتعباتمو لقنلا لاجم مهت يتلا فارطألا ةددعتملاو
،ةينعملا لكايهلا عم

نـــــــيوكتوةـــــيرشبلا دراوـــــملا نيــــمثت ةــــسايس حارـــــتقا –
ةزــــــــكرــــمملا رـــــيغ حـــــلاصملاوةــــيزــــكرملا ةرادإلا يـــــمدــــختسم
ذيفنت ىلع رهسلاو،ةياصولا تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو
،ىرخألا لكايهلا عم نواعتلاب ،نيوكتلا تاططخم

تــــــــحت ةـــعوـــضوـــملا نيوـــكتلا تاســــسؤــــم ىلع فارـــــشإلا –
،ةياصولا

ةيرشبلا دراوملا نيمثتب قلعتم تايطعم كنب عيمجت –
.هرييست نامضو،نواعتلاو

 :ةيعرف تايريدم)3( ثالث مضتو

ىلـــــــع ،فّلــــــكتو،نيــــــمدختسملل ةــــيعرفلا ةـــــــيريدملا)١
 :يتأي امب،صوصخلا

ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم رييست نامضو فيظوت –
مهراسمل يريدقتلامدقتلا نامض عم ةزكرمملا ريغ حلاصملاو
،ينهملا

رييستل ةيريدقتلا تاونسلا ةددعتملا تاططخملادادعإ –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم

ةرادإلا يـــــــمدختسم رـــــييستل يوـــــنسلا ططــــخملا دادـــــعإ –
،هذيفنتوةيزكرملا

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم طابضناو ماظن نامض –

لمعلاب قلعتملا ميظنتلاوعيرشتلاقيبطتىلع رهسلا –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاوتاسسؤملا ىوتسم ىلع

ةقبطملا ةيساسألا نيناوقلا صوصن دادعإ يف ةكراشملا –
.اهذيفنت ىلع رهسلاو ،نيفظوملا ىلع

،صوصخلا ىلع فّلكتو،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا)2
 :يتأي امب

ةيرشبلا دراوملا ةسايس رصانع فادهألا بسح ديدحت–
،اهذيفنتو،عاطقلل

لاجم يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ةيقرتوةردابملا –
،لقنلا
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،تالقنتلاو تارايزلاوتارهاظتلل يداملا ميظنتلا نامض–

تاــــــقفصللةــــيعاطقلا ةــــنجللارــــيس نـــسح ىلـــع رــــــــهسلا –
،تاعزانملا ةيوست ةنجلو

مالتساب ةطبترملا ةيداملا ماهملا عومجمو ةنامألا نامض –
دادعإوقحالملاوتاقفصلاوطورشلا رتافد عيراشم ةجمربو
،ةلص تاذ تاريشأتلا تارارق

ةنجللا ىدل ةعدوملا تاعزانملاونوعطلا مالتسا نامض –
،تاعزانملا ةيوست ةنجلوتاقفصللةيعاطقلا

ةيعامتجالا تامدخلا رييست جمارب ةبقارموهيجوت –
،ةزكرمملا ريغ لكايهلاوةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل

ةــــلوقنملا ةـــيزكرملا ةرادإلا تاــــكلتمم رـــييست ناـــمض –
ةـــــمالسلا رـــيبادت لــــك قـــيبطت اذــــكو،اـــهتنايصوةــــيراقعلاو
لومعملا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا ماكحألا يف اهيلع صوصنملا

،اهب

ةــــــيزكرــــــملا ةرادإلا تاراــــــيس ةريــــظح ريــــيـــــست ناــــمــــض –
،اهتنايصو

ةيزكرملا ةرادإلل ةلوقنملاوةيراقعلا ةمذلا ءاصحإ نامض –
كسموةينوناقلا ةعيبطلا بسح ةزكرمملا ريغ حلاصملاو
،كلذب درج

يتلا ةيمومعلا تاقفصلابقلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –
ةزــــــــــكرمملا رــــيغ حــــلاصملاوةـــيزــــكرملا ةرادإلا اـــــهب موـــــقت
نامضو،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاوتاسسؤملاو
.هرييست

ريغ حلاصملا ىلع لقنلا ةرازو لـكايه سراــمت:0١ ةّداملا
لكيه لك عاطقلا تائيهو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةزكرمملا

راطإ يف اهيلإ ةدنسملا ماهملاو تايحالصلا ،هصخي اميف
.ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا

يف لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:١١ ةّداملا
فّلكملا ريزولا نيب كرتشم يرازو رارق بجومب بتاكم
ةفيظولاب ةّفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب ّفلكملا ريزولاو لقنلاب
 .ةيمومعلا

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

ّةيــــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رـــــشني :2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــــع يـــــناثلا عـــيبر32 يف رــــئازـــــــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد9

دارج زيزعلا دبع

،ةيزكرملا ةرادإلل ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا رييست نامض –

ةلوقنملاوةيراقعلا تاكلتمملا رييستو درجب مايقلا –
ةيراقعلا تاكلتمملا درج ةعباتمو ةيزكرملا ةرادإلل ةعباتلا
عــــباط تاذ تاــــسسؤـــملاوةزـــــكرــــمملا رــــيغ حــــلاصملل ةــــعباتلا
،عاطقلل ةعباتلا يرادإلا

ةنجلوةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللاةدعاسم –
،نسحلا اهريس ىلع رهسلاوتاعزانملا ةيوست

لئاـــسولاوةـــبساحـملاب قــــلعتم تاـــيطعم كـــنب عـــيمجت –
.هرييست نامضو

 :نيتيعرف )2(نيتيريدم مضتو

فلكتو ،ةبساحـملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا )١
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةــــبقارموعاـــــطقلا رــــيسل ةــــيرــــيدقتلا ةــــينازيملا دادـــــعإ –
،اهلامعتسا

جــــماربب ةــــــــقلــعتملا تاداــــمتعالا تاــــضيوــــــفترـــــيضحت –
،عاطقلا تارامثتسا

ةرادإلا رـيسل ةـيرورضلا تاداـمــتــعالا تاــعــقوــت حارــتــقا –
ةيمومعلا تاسسؤملاوةزكرمملا ريغ حلاصملاوةيزكرملا
،ةياصولا تحت ةعوضوملا

ةيزكرملا ةرادإلل زيهجتلاورييستلايتينازيم ذيفنت –
،عفدلاب رماوألاوتامازتلالا تاباسح كسمو

ةيزكرملا ةرادإلا حلاصم رييست ةينازيم ذيفنت ةبقارم –
يرادإلا عباطلا تاذتاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو
،كالهتسالا روطت ليلحتوتادامتعالا لامعتسا ةبقارمو

تاـــــقــــفــــنلا فرـــــص ةــــلاــــــكول نــســــحلا رـــيــــسلا ىلع رــــهــــسلا –
،تاداريإلاو

نييحتوةبساحـملا كسمو تاقفنلاب مازتلالا ةعباتم –
،ةينوناقلا تالجسلا

لكايهلا عم عاطقلازيهجت ةينازيم ريضحت يف ةكراشملا –
،ةينعملا

ةبساحـملاو ةينازيملاب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو

ىلــــع ،فــــلكتو ،ةـــماعلا لــــئاسولل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا)2
 :يتأي امب ،صوصخلا

،اهريسل ةيرورضلا لئاسولابةيزكرملا ةرادإلا ديوزت –
،اهئانتقا نامضو

لــــيلحتو ةــــيزكرملا ةرادإلا تاــــــكلتمم لاــــمعتسا ةبقارم –
،اهكالهتساروطت
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ريغو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه مييقت تايلمعب مايقلا –
حارتقاو ةياصولا تحت تائـــيـــهلاو تاســــسؤملاو ةزكرــــمـــــملا
.ةيرورضلا تاليدعتلا

ءانب،يروصت لمع يأب مايقلا اهنكمي،كلذ ىلع ةدايزو
 .ريزولا بلط ىلع

جمانرب ساـــسأ ىلع ةماــــعلا ةيشتـــــفملا لخدـــــتت:٣ ةّداملا
ماعلا شتفملا هدعي،مييقتلاوةبقارملاوشيــتفــــتلليوــــنــــس
.ريزولاةقفاومل هضرعيو

قيقحت يأب مايقلاوةيئاجف ةفصب لخدتلا اضيأ اهــنكميو
وأ ةصاخ تايعضووةددحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم وأ

.لقنلا ريزو تايحالص نمض لخدت ضئارع

ريرقتب ةبقارــم وأ شيـــــتـــــفت ةمـــهــــم لك جوـــــتـــــت :٤ ةّداملا
حارتقا هلالخ نم نكمي يذلا ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا هلسري
صئاقـــــــنــلا نم دــــحلا اهــــــنأـــش نــــم رـــيـــبادــــت يأ وأ تاــــيــــصوـــتلا

ةيرورضلا تاحيحصتلا اذكواهتنياعم تمت يتلا تالالتخالاو
يتلا تاسسؤملاوحلاصملا ميظنتولمعزيزعتونيسحتل

.شيتفتلل تعضخ

تاطاشنلا نع ايونس اريرقت ماعلا شتفملا دعي:5 ةّداملا
حلاصملا ريسب ةقلعتملا هتاحارتقاو هتاظحالم هيف يدبي يذلا

. مهتامدخ ةيعونوةياصولا تحت تاسسؤملاو

هدعاسيوماع شتفم ةماعلا ةيشتفملا ىلع فرشي:6 ةّداملا
.نيشتفم )7( ةعبس

اهقيسنتونيشتفملاتاطاشن طيشنتب ماعلا شتفملا فلكي
 .اهتعباتمو

ءانب،نيشتفملا لمع جمانربوماهملا عيزوت ريزولا ددحي
 .ماعلا شتفملا حارتقا ىلع

اضيوفت،هتايحالص دودح يف،ماعلا شتفملا ىقلتي :7 ةّداملا
 .ريزولا فرط نم ءاضمإلاب

وأ ةمولعم يأ ىلع لوــصـــحلل نوشــــتفملا لهؤي :٨ ةّداملا
نوكي نأبجيومهماهم ذيفنتل ةديفم نوكت نأ نكمي ةقيثو
.ةمهمب رمأ مهتزوحب

ةيّرس ىلع ظافـحلاب نوـــشـــتـــفملا مزــــتلي،ةفصلا هذــــهبو
اهتعباتمواهريــــيـــست نولوـــــتي يتلا قئاـــــثولاوتاــــمولعــــملا

.اهتفرعمو

ةّيمسّرلا ةدـــــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رـــشــــنـــي:٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــملا2٤٤1 ماــــع يناــــثلا عـــيــــبر32 يــف رــئازـــــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد9

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر٣2 يفخّرؤم١7٣–02 مقر يذيفنتموسرم
ددــــحي ،0202 ةنــــس ربـــمـــســـيد٩ قفاوـــــملا2٤٤١ ماــــع
اهميظنتولـقـنـلا ةرازوـل ةـماـعـلا ةـيشتـفملا ماــهــم
.اهريسو

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
3٤1و٤–99ناــــتداــــملا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءانبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73–91 مــــقر يـــسائرلا موــــــسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مـــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنــــس وـــيـــنوـــي32 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةدـــــعـــقلا يذ لوأ

،ممتملاولدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

يف خرؤملا963–٠2 مــقر يذيفــــنتلا موـــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر32
،لقنلا ريزو تايحالص ددحي

32يف خرؤملا٠73–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

موــــــسرـــملا نـــم71 ةداـــــملا ماــــكـــحأل اقــــبــــط : ىلوألا ةّداملا
٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خرؤــــــملا881–٠9 مقر يذيــــفنـــــتلا
ةرادإلا لكاـــيه ددـــحي يذلا٠991 ةــــنــــس وــيــــنوـــي32 قــــفاوـــملا
ىلإ موسرملا اذه فدــــهي،تارازولا يف اهـــــتزهـــجأو ةـــيزكرــــملا

اهمــــيظـــنتولقـــنلا ةرازول ةماـــــعلا ةيـــشتــــفملا ماـــــهــــمديدـــــحت
.اهريسو

،ريزولا ةطلس تحت ،ةماعلا ةيشتفملا فّلكت:2 ةّداملا
:لجأ نم شيتفتو ةبقارم تارايزب مايقلاب

امهب لومعملا ميظـــنتلاو عيرشــــتلا قيــــبطت ىلع رهـــــسلا –
،عاطقلاب ةصاخلا ةينقتلا تاميظنتلاو سيياقملاو

لئاــــــــــسوــــلل لــــثــــمألاو ديــــشرلا لامعـــــتسالا ىلع رهـــــــــسلا –
ةرازول ةعباتلا لكايــــهلا فرــــصت تـــحت ةعوــــضوـــملا دراوـــملاو
،لقنلا

يتلا تاهيجوتلاو تارارقلا ذيفنت نم ققحتلا ىلع رهـسلا –
،ةيزكرملا لكايهلا ولوؤسم وأ /و ريزولا اهردصي
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،راشب ةيالو يف ،ناوكلوب ةدوع نب–

،ناسملت ةيالو يف ،رصيون ىسيع–

،ةديعس ةيالو يف ،يدانم دمحأ–

.ةليم ةيالو يف ،ةجيوجلوب دوعسم–

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

قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32
.ترايت ةعماجل ماعلا

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

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

.ترايت ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،هزنوهات

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

قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32
.3 رئازجلا ةعماجب لاصتالاو مالعإلا مولع ةيلك

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

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

،3 رئازجلا ةعماجب لاصتالاو مالعإلا مولع ةيلكل اديمع هتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

2441 ماـــــع يــــناثلا عــــــيبر7 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.وزو يزيت ةعماجب نيتيلك يديمع
`````````````````````````

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
: وزو يزيت ةعماجب نيتيلك يديمع امهتفصب ،امهامسا

،ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ،سنوت نب رهاطلا–

.مولعلا ةيلك ،نيسح نيعامس–

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

.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ةريدم
`````````````````````````

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

.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد ةريدم اهتفصب ،ةيبار
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32
.ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلا يف ريدم

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

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

ةرادإلاو ةـيــلاــمـلـل رــيدــم بــئاــن هتــفـصـب ،باــهوــلا دـبــع دـــماـــح
،ةـلوـفـطـلا ةـيـقرـتو ةـياـمحل ةـيـنـطوـلا ةـئيـهـلا يف لــئاسوــلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

2441 ماع يناثلا عيبر21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

كالسألل صصختملا نيوكتلل ينطولا دهعملا ريدم
.ةنتابب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا

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

2441 ماع يناثلا عيبر21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ويلوي21 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ربمفون82 قفاوملا

اريدم هتفصب ،يماغب فيرشلا دـمحم ّديسلا ماهم،9102 ةنس
ةرادإب ةصاخلا كالسألل صصختملا نيوكتلل ينطولا دهعملل
.ةافولا ببسب ،ةنتابب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا

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

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

.تايالولا يف فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم
`````````````````````````

ماـــــع يـــناثلا عـــيبر7 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
ةداـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس رـــبمفون32 قـــفاوملا2441
فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ةيتآلا تايالولا يف

ةّيدرف ميسارم
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قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد8
.نيطلاب ينبملا يفاقثلا ثارتلل يرئازجلا زكرملا

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

2441 ماع يناثلا عيبر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيمسي ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا

يفاقثلا ثارتلل يرئازجلا زكرملل ةريدم اهتفصب ،يكرت
.نيطلاب ينبملا

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

2441 ماــــــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤــــم يذـــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.ةلشنخب يوهجلا فحتملا ريدم
`````````````````````````

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

هتلاحإل ،ةلشنخب يوهجلا فحتملل اريدم هتفصب ،يواكص
.دعاقتلا ىلع

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

2441 ماــــــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

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

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
: ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،دمحأ نب دـمحم–

،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،يملاس دمحأ ديس–

ةباشلا ةيضايرلا بهاوملل ةريدم اهتفصب ،بهشألا مالحأ–
،يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ةضايرو

ةمظنأو لاصتالاو مالعإلل اريدم هتفصب ،شينرم ديمح–
،قئاثولاو يلآلا مالعإلا

.ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان هتفصب ،يزرات نب ىسيع–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يسيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب تاسارد

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

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
ةينطولا ةلاكولاب تاسارد يسيئر امهتفصب ،امهامسا يتآلا
: امهيبلط ىلع ءانب ،رامثتسالا ريوطتل

2441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

نيوـكـتـلا ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب فـّلـكـم
.نيينهملا ميلعتلاو

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

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

بتكملا لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،تورز
ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نيينهملا

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

2441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤــــم يذـــــيفنت موـــــسرـــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان

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

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمـحأ دـّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن32 قـــفاوملا

نيوكتلا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،وفاب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملا ميلعتلاو

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

2441 ماع يناثلا عيبر41 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون03 قفاوملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ريدم بئان

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

2441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ربمفون5 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ربمفون03 قفاوملا

ريدم بئان هتفصب ،يناليغس يجارد دّيسلا ماهم،0202 ةنس
ببسب ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب هيجوتلاو مالعإلل
.ةافولا

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

2441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤـــــم يذــــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاسارد سيئر
.اقباس– ةفاقثلا ةرازوب ةسسؤملا يف

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

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيساي هط دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،يلبون
.اقباس– ةفاقثلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا
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2441 ماــــــع يـــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤـــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.تايالولا يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم
`````````````````````````

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

:ةيتآلا تايالولا يف ةيحالفلا حلاصملل نيريدم مهتفصب
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،يشاعم ىلعل–
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ناسملت ةيالو يف ،رشاي دـمحم–
،سابعلب يديس ةيالو يف ،نامحرلا دبع دـمحم–
.ةليسملا ةيالو يف ،يزيرح رمعم–

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

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ءاــهــنإ نانـمــضــتي ،0202 ةنس ربـمفون32 قفاوملا

.نيتيالو يف نكسلل نيريدم ماهم
`````````````````````````

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةريسك ةحيتف ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.اهبلط ىلع ءانب ،مناغتسم ةيالو يف نكسلل ةريدم اهتفصب
`````````````````````````

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذـيفنت موــسرم بــــجومب
زيزعلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.جيريرعوب جرب ةيالو يف نكسلل اريدم هتفصب ،ةجيرم نب
`````````````````````````H`````````````````````````

2441 ماـــــع يــــــناثلا عـــــيبر7 يفخّرؤــــــم يذـــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.ةديلبلاب ةراجتلل يوهجلا ريدملا

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

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

هفيلكـتـل ،ةدـيـلـبـلاـب ةراـجـتـلـل اـيوـهـج ارـيدـم هـتـفصب ،نـموـم
.ىرخأ ةفيظوب

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

2441 ماـــــــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤـــــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.فلشلا ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم
`````````````````````````

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

هتلاحإل ،فلشلا ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب ،دوشك
.دعاقتلا ىلع

ةدعاسملاب فّلكملا تاساردلا رــيدم ىدل ،راـــغب ةـــيدان–
،ةعباتملاو

ةـــيقرتب فّلكملا تاـــساردلا رـــيدم ىدــــل ،مـــيلع رـــهاطلا–
.تارامثتسالا

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

2441 ماـــــع يـــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ةلاكولل نييزكرم ريغ نيديحو نيكابشل نيريدم
.نيتيالو يف رامثتسالا ريوطتل ةينطولا

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

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
نييزكرم ريغ نيديحو نيكابشل نيريدم امهتفصب ،امهامسا
،نيتيتآلا نيتيالولا يف رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل
: امهيبلط ىلع ءانب

،ةديعس ةيالو يف ،يموت يلع–

.ةدكيكس ةيالو يف ،لهاس نوبيد دـمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

2441 ماــــع يـــناثلا عـــيبر41 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون03 قفاوملا

.سابعلب يديس ةيالو يف مجانملاو ةعانصلا ريدم

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

2441 ماع يناثلا عيبر41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رداقلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون03 قفاوملا

يديس ةيالو يف مجانمـلاو ةعانصـلل اريدـم هتـفـصـب ،يكراـبـم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،سابعلب

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

2441 ماــــــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ةـــحالــفــلا ةرازوــب صيـخــلـتــلاو تاــساردــلاب فّلــكـم
.اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

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

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

نع لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم هتفصب ،يلالش
ةحالفلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

ىلع هتلاحإل ،اقباس– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو
.دعاقتلا
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،ةنتاب ةيدلب يف ،رازخ رهزل–
،ةديلبلا ةيدلب يف ،ةيواب نايفس–
.ةنيطنسق ةيالوب بورخلا ةيدلب يف ،يروح ليعامسإ–

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

2441 ماـــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
نييــــعت نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمفون32 قــــفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب شتفم
`````````````````````````

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،وـــــفاب دـــمحأ ّديـــسلا ّنيـــــعي ،0202 ةـــــنس رــــبمفون32 قـــــفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب اشتفم
`````````````````````````H`````````````````````````

2441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر22 يفخّرؤــــــم يذــــيفنت موـــــسرم
نييـــــــعت نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد8 قـــــفاوملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب نيريدم باون

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

2441 ماع يناثلا عيبر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ّديسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا
: نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب نيريدم باون ،مهؤامسأ

،ةينوناقلا تاساردلل ريدم ةبئان ،لالعش ةميرك–

،يبدألا عادبإلا معدل ريدم ةبئان ،ينيجت ةحيتف–

.يفاقثلا جاتنإلا عيزوتل ريدم بئان ،يجان ناميلس–

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

2441 ماـــــــع يـــــناثلا عـــــيبر7 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موــــــسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمفون32 قــــفاوملا
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب ريدم بئان

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

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يلياخ ميهارب دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ريوطتل ةينطولا ةلاكولاب ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان
.رامثتسالا

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

2441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤــــم يذـــــيفنت موــــــسرم
نييــــــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمفون32 قـــــفاوملا
.رئازجلاب ةراجتلل يوهجلا ريدملا

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

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نموم نيسح دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.رئازجلاب ةراجتلل ايوهج اريدم

2441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

ةـــــيالو يف ةــــيديلقتلا ةـــــعانصلاو ةـــــحايسلا ةرــــيدم
.مناغتسم

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

2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةاــــيح ةدّيسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةـــــنس رـــبمفون32 قــــفاوملا

يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل ةريدم اهتفصب ،يرمعم
.مناغتسم ةيالو

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

2441 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر7 يفخّرؤـــــم يذـــــــيفنت موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب تاسارد ريدم

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

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

ةيناملربلا ةباقرلا ةعباتم مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،حاتف
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

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

2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر7 يفخّرؤم يذـيـفـنـت موسرــم
نييـعـت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن32 قـــفاوملا

ةــياـمـحل ةـيـنـطوـلا ةـئــيـهـلا يـف تاــساردـــلل نــيرـــيدـــم
.ةلوفطلا ةيقرتو

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

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

ةـيـقرـتو ةـياـمحل ةـيـنـطوـلا ةـئيـهـلا يف تاساردـلـل نــيرــيدــم
: ةلوفطلا

،باهولا دبع دماح دـمحم–

.ةشيشح ليعامسإ–

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

2441 ماــــع يــــناثلا عــــيبر2 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
نييــــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس ربـــمفون81 قـــفاوملا

.تايدلبلل نيماع باتك

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

2441 ماع يناثلا عيبر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمفون81 قفاوملا

: ةيتآلا تايدلبلل نيماع اباّتك
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

2441 ماع يناثلا عـــيبر9 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
رارقلا مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس ربمفون52 قفاوملا
ماــــع لوألا عـــيــــبر3 يفخّرؤــــملا كرتـــــشملا يرازولا
ةنّودم دّدحي يذلا1102 ةنس رياربف6 قفاوملا2341
صيصختلا باســــحب ةـــصاـــخلا تاقــــفنلاو تاداريإلا
قودنص“ ىّمسملا203–240 مـــــــــقر ةــنـــيزــــخلاب صاـــــخلا
.”ىربكلا ةيجولونكتلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا

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

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ
،ةيلاملا ريزوو
يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا204–09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0991 ةنس ربمسيد51 قـفاوـــملا1141 ماـــــع ىلوألا ىداــــمـــج82
راطخألاو ةيعيبطلا ثراوـــكلا قودـــنـــص ميـــظـــنت نمـــضــــتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو ىربكلا ةيجولونكتلا

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قـــفاوـــملا5141 ماع ناـــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفــنتلا موــــسرــــــملا ىضتقمبو–

8102 ةنس ربمسيد22 قـفاوــــملا0441 ماـــع يـــناـــثلا عـــيــبر41
ةـــــيلـــحملا تاـــعاــمـــجلاو ةـــيلــــخادلا رـــيزو تايــــحالـــص ددــــحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
عيبر3 يف خّرؤملا كرتشملا يرازوــــلا رارــــقلا ىضـــتقمبو–

ةنودم دّدحي يذلا1102 ةنس رياربف6 قفاوملا2341 ماع لوألا
ةنيزخلاب صاخلا صيصختلا باسحب ةصاخلا تاقفنلاو تاداريإلا

راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص“ ىّمسملا203–240 مقر
،مّمتملاو لّدعملا ،”ىربكلا ةيجولونكتلا

: يتأي ام نارّرقي

يرازوــــــــــلا رارـــــــــقلا مّمــــــتيو رارـــــقلا اذـــه لّدـــــعي: ىلوألا ةداملا
رياربف6 قفاوملا2341 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤملا كرتشملا

ةــــصاـــخلا تاقـــفــــنلاو تادارـــــيإلا ةــــنّودـــم دّدــــحي يذلا1102 ةنــــــس
ىّمسملا203–240 مقر ةنيزخلاب صاــخلا صيـــصـــختلا باسحب
.”ىربكلا ةيجولونكتلا راطخألاو ةيعيبطلا ثراوكلا قودنص“

كرتشملا يرازولا رارقلا نم3 ةداملا مّمتتو لّدعت :2 ةداملا
ةنس رياربف6 قـــفاوـــملا2341 ماــــع لوألا عــــيـــبر3 يف خّرؤـــــملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو1102

: يتأي اميف باسحلا اذه تاقفن لثمتت:3 ةداملا “

ةيعيبطلا ثراوكلا اياحـــضل عـــفدت يتلا تاـــــضيوعــــتلا .1
: لمشت يتلا

،ررضتملا ثاثألا نيوكت ةداعإل ةهجوملا تاناعإلا–

)21( رشع انثا اهاصقأ ةدمل نيبوكنملل راجيإلا تاناعإ–
،ارهش

تانكسلا ميمرت ةداعإل نيبوكنملل عفدت يتلا تاناعإلا–
،ةررضتملا

تانكسلا ءانب ةداعإل نيبوكــــــنملل عــــفدت يتلا تاناـــــعإلا–
،حيلصتلل ةلباق ريغ رارضأل تضرعت يتلا وأ ةراهنملا

ةيضرألا عطقلا يف يتاذ نكسم ءانبل ةهجوملا تاناعإلا–
.نيبوكنملل ةصصخملا

لبق نم اهغلابمو تاناعإلاو تاضيوعتلا تايوتحم دّدحت
موـــسرـملا بجوــــمب ضرـــــغلا اذـــهل ةأشـــــنملا ةيـــنــــطولا ةنــــجّللا
1141 ماع ىلوألا ىدامج82 يف خّرؤملا204–09 مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو0991 ةنس ربمسيد51 قفاوملا

، .......................... )رييغت نودب( .......................... .3و .2

ةــحرتقملا ىربكلا راطـخألا ةــساردــب ةـصاخلا تاقفنلا .4
ةيبودنملا لـبق نم وأ ةيـــــــنعـــملا ةـــيرازوـــــلا رــئاودلا لـــبــــق نــــــم
تاساردلا ىلع ةبترتملا فيلاكتلاو ىربكلا رطاخملل ةينطولا
لجأ نم ةباقرلاو ةعباتملاو ةــــساردلاو نارــــــمعلل ةيــنقتويجلا

.ةررضتملا تانكسلا ةئيهت

.“ ........................ )رييغت نودب يقابلا( ....................... .5

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رــشني :3 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوملا2441 ماــــع يــــناـــثلا عـــيــــبر9 يــف رئازـــــجلاـب رّرــح
.0202 ةنس ربمفون52

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك
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كالسألا

نيفظوملا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

نوفرصتملا -
ةمجارتلا - نومجرتملا -
نويلاملا نوققدملا -
طبضلا باّتك -
يلآلا مالعإلا يف نوسدنهملا -
تاظوفحملا ءانمأ نويقئاثولا -
نيفرصتملا ودعاسم -
يلآلا مالعإلا يف نيسدنهملا ودعاسم -
تاظوفحملا ءانمأ نييقئاثولا ودعاسم -

ةرادإلا وقحلم -
يلآلا مالعإلا يف نوينقتلا -
طبضلا باّتك ءانمأ -
نويرادإلا نوبساحملا -

باتكلا -
ةرادإلا ناوعأ -

نوينهملا لامعلا -
تارايسلا وقئاس -
باّجحلا -

شولع يلدعلا -

يناطلس ةدرو -
باحر نب زوريف -

نودعس ةدرو -

يساق نب دولوم -
يدعس ةميرك -

تافلخ ةليمج -

شوره زوريف -
تاني ةليضف -

نيدلا رصن -
لوشكأ

نيدلا رون -
شوشمحوب

يليان رهاط -

ريقفأ ديمح -

خيسم ناوضر -
ةديسوب ةيدان -

بلاط ةبيسح -

ةيحام ةزمح -
ليدن نيدلا رون -

نيدلا يحم لامأ -

لوغلب ةريصن -
يدادح ةميرك -

يرابج لامك -

يروجرج رباص -

ةغوغ لامك -

ةرادإلا ولثمم

ءاضعألا
نومئادلا

ءاضعألا
نويفاضإلا

 نيدلا رون -
يناميلسوب

ديدح ةسين -
يواسوم يلع -

نــــيدـــــلا روـــــن -
يناميلسوب

ديدح ةسين -
يواسوم يلع -

نــــيدـــــلا روـــــن -
يناميلسوب

ديدح ةسين -
يواسوم يلع -

نيدلا رون -
يناميلسوب

ديدح ةسين -

يواسوم يلع -

نايفح ةكرابم -

نيسحلب ةنينث -
دزاق نيدلا رون -

نايفح ةكرابم -

نيسحلب ةنينث -
دزاق نيدلا رون -

نايفح ةكرابم -

نيسحلب ةنينث -
دزاق نيدلا رون -

نايفح ةكرابم -

نيسحلب ةنينث -

دزاق نيدلا رون -

ناجللا

1 مقر

2 مقر

3 مقر

4 مقر

ريدم ،يناميلسوب نيدلا رون دّيسلا ةبساحملا سلجم يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا سأري
."لئاسولاو ةرادإلا

ةبساحملا سلجم
0٤٤١ ماع لاّوش02 يفخّرؤــملا رّرقـــــملا لّدعي ،0202 ةنس ربوتكأ٨2 قــفاوـــملا2٤٤١ ماـــــع لوألا عــــــــيبر١١يفخّرؤمررقم

كالسأبةصتخــــملاءاــــــضـــــــعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللاةليكشت ديدجتنمضتملاو٩١02 ةنس وينوي٣2 قفاوملا
.ةبساحملا سلجم يفظوم

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

٠٤٤1 ماع لاّوش٠2 يف خّرؤملا رّرقملا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ82 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر11 يف خّرؤــــم ررــــقم بـــــجومب
ســـــلجم يــــفظوم كالـــسأب ةـــصتخملا ءاـــضعألا ةـــيواستملا ناـــجللا ةـــليكشت دــــيدجت نـــمضتملاو91٠2 ةنـــس وـــينوي32 قـــــفاوملا
: يتأي امك ،ةبساحملا

"................................................................................................................................................................................................
: يتآلا لودجلا بسح ،ةبساحملا سلجم يفظوم كالسأب ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا لكشتت

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


