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ةـّيميظنتميسارم
: يتأي ام مسري

اـــطـــيـسو ،دارــــم مــيـــهارــــبا دـــّيـسـلا نــّيـعـي: ىلوألا ةداملا
.ةّيروهمجلل

ةــّيمـسرـلا ةدـــيرـجلايــفموــسرــمـلااذــهرــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام81 قفاوملا2441 ماع لاوش6 يف رئازجلاب رّرح
1202.

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

ناــــضــمر٤٢ يــفخّرؤـــم٢٩١-١٢ مــقر يذــيــــفـنتموـــــسرـــــم
تايحالص ددحي ،١٢٠٢ ةنس ويام٦قفاوملا٢٤٤١ ماع
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلعءانب –

1٤1و5-211 ناــــــتداملا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــــعءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73-91 مـقر يساــئرــلا موــسرـــملاىـضـتــقــمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوـملا1٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمــج لّوأ

،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا87-12 مــقر يساــئرــلا موــسرـــملاىــضـتـقـــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رــياربف12 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا3٠3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ51 قفاوملا2٤٤1 ماــع رـفـص72

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا963-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر32
،لقنلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام مسري

جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف:ىلوألا ةّداملا
رــصاـنـع ،لــــقـنلاو ةــيـموــمـعلا لاـــغشألا رــيزو حرتقي ،اــهـلـمــع
داصرألاو لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ناديم يف ةينطولا ةسايسلا
نيناوقلل اقـبط اـهذيــفـنت ةـبــقارــمو ةــعـباــتم ىلوــتـيو ،ةــيوـجلا

.اهب لومعملا تاميظنتلاو

سلجم يف ةموكحلاو لّوألا ريزولا ىلإ هتاطاشن جئاتن مّدقيو
.ةرّرقملا لاجآلاو تايفيكلاو لاكشألا بسح ،ءارزولا

2441 ماع لاوش6 يفخّرؤم102-12 مقر يسائر موسرم
ماـهـم ءاــهــنإ نــمـضتي ،1202 ةـنـس وــياـــم81 قفاوـملا

.ةّيروهمجلا طيسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءاـنـب–

يف خّرؤملا93-02 مــقر يــساــئرـلا موــسرـــملا ىــضـتــقـمبو–
0202 ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

يف خّرؤملا64-02 مـقر يـساــئرلا موــسرــملا ىــضتــقمبو–
0202 ةنس رياربف51 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج12
،ةّيروهمجلل اطيسو ،سنوي ميرك دّيسلا نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

هتفصب ،سنوي ميرك دّيسلا ماهم ىهنت : ىلوألا ةداملا
.ةّيروهمجلل اطيسو

ةــّيمـسرـلا ةدـــيرـجلايـفموــــسرــمـلااذــهرــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــياـم81 قــفاوــملا2441 ماـــع لاوـــش6 يــف رـئازــجـلاـب رّرــح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماع لاوش6 يفخّرؤم202-12 مقر يـساــئر موسرــم
طيسو نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام81 قفاوملا
.ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2-29و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءاـنـب–

يف خّرؤــملا93-02 مــقر يــساــئرـلا موــسرــملا ىــضتـقــمبو–
0202 ةنس رياربف2 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

يف خّرؤملا54-02 مـقر يساــئرلا موــسرــملا ىضــتــقمبو–
0202 ةنس رياربف51 قفاوملا1441 ماع ةيناثلا ىدامج12
ناــتداـملا اــمـيس ال ،ةــّيروــهمجلا طـيـسو سيسأــت نمـضـتملاو
،هنم21و ىلوألا
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لــــــقنلاو ةــــــيموـــــمعلا لاـــــــــغشألا رـــــــــيزو سراــــــمي:2 ةّداملا
،ةّيــــنعملا تاــــئيهلاو تاــــعاطقلا عــــم لاــــصتالاب ،هـــــتايحالص
ةيامح روظنم نم اقالطنا ،اهنم لك تاصاصتخا دودح يفو
ةــــيمومعلا لاـــغشألا نادــــيم يف ةــــمادتسملا ةـــيمنتلاو ةــــئيبلا

.لقنلاو

ةـيـموـمــعـلا لاـــغشألا رـــيزو صاصـتخا نــمـض لــخدـــي:3 ةّداملا
ةـــيداـصـتقالاو ةــيرادإلاو ةيـنـقـتـلا رـيـبادـــتـلا روــصــت ،لـــقنلاو
زاـجـنإ دـصــق ،اــهتباـــقرو اــهـتعباــتمو اــهدادــــعإو ةيميظـنتلاو
ةراـــيـسـلا قرــطــلاو قرـــطـلل ةــيساسألا تآـــشنـملا ةـــناـــيـصو
ةـــيراــــطـملاو ةـيــئاــنـيملاو ةـــيرــــحــــبـــــلا ةـيــساـسألا تآــشـنملاو
لـــكاـيـه رــيوـطـت اذـــــكو ،هـــّجوــملا لـــقـنلاو ةــيدــيدــحلا كــكــسـلاو
عــئاضـبـلا ةــجلاــعـمو مــهـعــم لــماــعــتـلاو نــيرــفاـسـملا لاــبـقـتسا

 .اهرييستو اهزاجنإ ريياعم ديدحتو

نــــــمضتي يذــــــلا لــــــقنلا نادـــــــيم يف هـــــــتاـــيحالص سراــــــميو
كالمألاو صاخشألا لقن نامضل ةهجوملا تاطاشنلا عومجم
،هّجوملا لقنلاو اوجو ارحبو ةيديدحلا ككسلاو قرطلا ربع
اهب ةطبترملا تاطاشنلاو ةيوجلا داصرألا ناديم يف اذكو
.ةرشابم

روــصـتـب ةطبترملا ماهملا هتاصاصتخا نمض كـلذـــك لـــخدـــتو
داصرألا اذكو ةيكيتسيجوللا ةلسلسلا ريوطتو لقنلا تاطاشن
بلطلا ةيبلت دصق اهقيوستو اهلالغتساو اهميظنتو ةيوجلا

.ةمدخلا ةيعونو ةمالسلاو ةفلكلا فورظ نسحأ يف

ةيمومعلا كالمألا ىلع ظافحلاب ،كلذ ىلع ةدايز ،فلكيو
ةيمومعلا كالمألاو هّجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلاو قرطلل
.ةيئانيملاو ةيرحبلاو ةيراطملا

تاسسؤملاو تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةفصلا هذهب ،ىلوتيو
 : يتأي ام ،ةينعملا

قرـــــطلاو قرـــطلل ةـــيساسألا تآــــشنملا لاــــجم يف –1
: ةرايسلا

،ةراّيسلا قرطلاو ةينطولا قرطلا روصت دعاوق ديدحت –
لاصتالابو ،اهتنايصو اهيلع ظافحلاو اهتئيهتو اهئاشنإو
ةـــــقلعتملا كلت ،ةـــــيلحملا تاــــعامجلاب فّلـــــكملا رــــيزولا عــــم
،ةيدلبلاو ةيئالولا قرطلاب

طورــــشو ،قرـــطلا تاراـــشإ دّدـــحت يـــتلا دـــعاوقلا دــــيدحت –
تاعامجلاب ّفلكملا ريزولا عم لاصتالاب ،اهذيفنت تايفيكو
 ،ةيلحملا

قرــطلاو قرــطلل ةيمومعلا كالمألا ةــياــمـح دـــعاوـق دادـــعإ –
،امهتطرشو ةرايسلا

تاــــــططخمو ةــــــيهيجوتلا تاـــــططخملا دادــــــعإو ةرداـــــبملا –
،اهتنايصو اهتئيهتو ةرّايسلا قرطلاو ةينطولا قرطلا ريوطت

،ةيئالولا قرطلل ةيهيجوتلا تاططخملا  قيسنت نامض –

جــــماربلا راــــطإ يف اهــــب ماـــيقلا بـــجاولا لامــــعألا دــــيدحت –
ةـــــينطولا قرـــــطلا لاــــجم يف تاوــــنسلا ةددـــــعتملاو ةــــيونسلا

،ةرايسلا قرطلاو

ةددعتملا جماربلا ريضحت يف ةيلحملا تاعامجلا ةدعاسم –
،قرطلا نم ىرخألا فانصألا صخي اميف ةيونسلاو تاونسلا

.ةرايسلا قرطلل ةيساسألا تآشنملا لالغتسا نامض –

: ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا لاجم يف –٢

تاـــيفيكو ،ةـــيرحبلا ةراـــشإلل ةدّدـــحملا دـــعاوقلا دـــيدحت –
،ةينعملا تاسسؤملا عم لاصتالاب اهذيفنت طورشو

ةيمومعلا كالمألا ةيامح ذيفنت تايفيكو طورش ديدحت –
 ،امهتطرشو ةيئانيملاو ةيرحبلا

ةئيهتو ريوطت تاططخمو ةيهيجوتلا تاططخملا دادعإ –
،ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا ةنايصو

جـــــماربلا راــــطإ يف اــــــهب ماــــيقلا بــــجاولا لاـــــمعألا دــــيدحت –
ةيساسألا تآشنملا لاجم يف ةيونسلاو تاونسلا ةددعتملا
.ةيئانيملاو ةيرحبلا

: ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا لاجم يف –3

ةــــــــيساسألا تآـــــــشنملا روــــــصت ســـــيياـــــقمو دـــــــعاوـــق دــــــيدــحت –
اهئانبو  اهب ةـصاخلا لالــــغتسالاو ةراـــشإلا تازـــيهجتو ةـــيراطملا

 ،اهتنايصو اهتئيهتو

تآشنملا ريوطت تاططخمو ةيهيجوتلا تاططخملا دادعإ –
،اهتنايصو اهتئيهتو ةيراطملا ةيساسألا

ةددعتملا جماربلا راطإ يف اهب مايقلا بجاولا لامعألا ديدحت –
.ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا لاجم يف ةيونسلاو تاونسلا

ةـــيديدحلا كـــكسلل ةـــيساسألا تآــــشنملا لاــــجم يف –٤
: هّجوملا لقنلاو

زاــــجنإو روــــصتب ةـــصاخلا ســــيياقملاو دـــــعاوقلا دـــــيدحت –
،هّجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآشنملا

ةنايصو ريوطت تاططخمو ةيهيجوتلا تاططخملا دادعإ –
،ّهجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآشنملا

جــــــماربلا راـــــطإ يف اــــهب ماـــيقلا بــــجاولا لاــــمعألا دــــيدحت –
ةيساسألا تآشنملا لاجم يف ةيونسلاو تاونسلا ةددعتملا
.هّجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلل

 : كيتسيجوللاو قرطلا ربع لقنلا لاجم يف –٥

يلودلاو ينطولا لقنلا تاطاشن ةسرامم ةبقارمو ريطأت –
 ،ةرطخلا داوملا اذكو عئاضبلاو صاخشألل

،ةيكيتسيجوللا تاّصنملا زاجنإو لخدت راطإ ديدحت –

،عئاضبلاو صاخشألا لقن يلماعتم لخدت راطإ ديدحت –

 .ةرجألا تارايسب لقنلا طاشن ةسرامم ةبقارمو ريطأت –
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،ةيتسيجوللا ةلسلسلا ريوطت نامض –

لماـعتلل ةــيرـحبلا ةــيساسألا تآـــشـنـملا ســيــيقت ناــمـض –
اهتئيهتو اهئاـنـبو اهــمـيـمـصت دــعاوــقو نـحـشـلاو باــكرــلا عـم
،اهتنايصو

ىلإ فدـهـت يتـلا ةـيــنــقــتــلا رــيــياــعملاو تاءارــجإلا دــيدحت –
،اهتآشنمو ةيئانيملا ةيمومعلا كالمألا ةياـمح

.نفسلا ةعانص ةيقرت –

: يوجلا لقنلا  لاجم يف –٩

ةقحلملاو ةيسيئرلا تاطاشنلا ةعباتمو ةبقارمو ريطأت –
تارــئاــطـلا ةــعاــنص تاطاــشـن اذـــكو نييوـجلا لمـعلاو لـــقـنلا يف

،ةــيـندــملا

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

يف ةيـندـملا تارــئاطلا ةــكرحب ةــقــلـعتملا رــئازــجلا اــــهـيـلـع تـقداــص
،ةسبايلا يفو وجلا

ةقّلعتملاو ةمالسلل ةيمارلا سيياقملاو تاءارجإلا ديدحت –
تازـيـهـجتو ةــيوـجلا تآـــشنملاو ةــيوـجلا تاطحملا ةــماــقإـب
،يندملا ناريطلا

تارئاطلا ليجستب ةّقلعتملا ريبادتلا ذـيـفـنتلا زـيــح عـضو –
،ةحالملل اهتايحالصو ينقتلا اهلالغتساو ةيندملا

نيمدختسملاو نيحالملا نيمدختسملا ليهأت نامضو ريطأت –
،ةيوجلا ةــكرـح يمدـخـتـسمو ةــنايصلاب نيمئاــقــلا نيينـقتلا

تارئاطلا ريخستب ،ةيئانثتسالا فورظلا يف ،مايقلا –
ةيضرأ ىلع نيمدختسملاو اهمقاط اذكو رئازجلا يف ةمقرملا
،راطملا

نم ءزج وأ لماك ريخستب ،ةرورضلا ةلاح يف ،مايقلا –
ةــيرارــمـتسا ناــمـض دـــصق نييرورضلا ناريطلا يـمدـخـتـسم
،ةـيـموـمــعـلا ةـمدــخلا

.يوجلا لقنلا تامدخ لالغتسا زايتما  حنمب  مايقلا –

: ةيّوجلا داصرألا لاجم يف –٠١

،ةيخانملاو ةيوجلا داصرألا تايطعم دادعإ تايفيك ديدحت –
،اهلامعتساو اهرشنو اهتجلاعمو

ريبادتلاو تاظحالملاو تازيهجتلا ديحوت تايفيك ديدحت –
نينقتو اهرييعتو اهيلع ةقداصملاو ةيوجلا داصرألاب ةصاخلا
،اهصاصتخا دودح يف ،لالغتسالا تاءارجإ

كنب لالغتساو ءاشنإ تاءارجإ ذيفنتو دادعإ ىلع رهسلا –
،ةـــيلودلاو ةـــينطولا ةـــيوجلا داــــصرألاب ةــــقلعتملا تاــــيطعملا

.ينقتلا فيشرألا ىلع ظافحلاو

  : ّهجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلاب لقنلا لاجم يف –٦

ةيديدحلا ككسلاب لقنلا تاطاشن ةسرامم ةبقارمو ريطأت –
،ةرطخلا داوملا اذكو عئاضبلاو صاخشألل  ةيلودلاو ةينطولا

،هّجوملا لقنلا تاطاشن ةسرامم ةبقارمو ريطأت –

،ةيديدحلا ككسلا ةكبش ةنايصو لالغتسا نامض –

اهزاجنإو هّجوملا لقنلل ةيساسألا تآشنملا ميمصت –
 .اهتنايصو اهلالغتساو اهعيسوتو اهتنرصعو اهريوطتو

 : قرطلا ربع نمألاو رورملا ةكرح لاجم يف –7

رــبــع نـمألاو رورـملا ةــكرــح مـيـظـنتل ماــعــلا راطإلا دــيدــحت –
 ،هماجسنا ىلع رهسلاو ،قرطلا

فلتخم ىلع قبطت يتلا ةينقتلاو ةيرادإلا دعاوقلا دادعإ –
ةـيـنـقـتـلا صئاصخلاو سيـياـقملا دــيدحتو قــيرــطــلا يلمــعــتسم
،قرطلا ربع لقنلا تاطاشن نامض دصق ةلغتسملا تابكرملل
 ،اهتاصاصتخا دودح يف ةينعملا تاطلسلا عم لاصتالاب

،تاراـيسلل ةــينقتلا ةــبقارملاب ةــــقلعتملا دــــعاوقلا دادـــــعإ –
،ذيفنتلا زيح اهعضوو

،مهصيخرتو تارايسلل ةينقتلا ةبقارملا يمدختسم ليهأت –

 ،قرطلا ربع ةياقولا يف ةمهاسملا –

نيوكتلا تاسسؤم اهمدقت يتلا ميلعتلا تاطاشن ريطأت –
.اهتبقارمو اهتعباتمو لقنلا عاطقل ةعباتلا

 : ئناوملاو يرحبلا لقنلا لاجم يف –٨

اهتبقارمو اهب ةقحلملا كلتو يرحبلا لقنلا تاطاشن ريطأت –
 ،اهتعباتمو

ةــيراجتلا نــفسلاب ةــصاخلا ةــيساسألا نيناوقلا دـــيدحت –
،ةهزنلاو يرحبلا ديصلاو

 ،مهتيامحو رحبلا لاجرل يساسألا  ماظنلا ديدحت –

 ،نفسلا نتم ىلع فئاظولا ةسرامم ةبقارمو ريطأت –

نامضل ةـيمارلا ةـــينقتلا ســـيياقملاو تاءارـــجإلا دـــيدحت –
،ةيرحبلا ةمالسلا

ةــــئيبلا ةـــيامحب ةــــقّلعتملا دـــــعاوقلا دادـــــــعإ يف ةــــــكراشملا –
،ةيرحبلا

ديصلا ئناومو ةيراجتلا ئناوملا ميظنت تايفيك ديدحت –
يرحبلا لحاسلاو رحبلا لامعتساو ةحالملاو ةهزنلاو يرحبلا

،ةينعملا تاطلّسلا عم لاصتالاب

ةطرشلاب نيفلكملا نيمدختسملا ليهأت نامضو ريطأت –
،ئناوملا يف ةمالسلاو
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يف ،لــــــقنلاو ةـــيمومعلا لاـــــغشألا رــــيزو رــــــهسي:٤ ةّداملا
: يتأي ام ىلع ،هتايحالص دودح

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا يلاجم يف راكتبالا نيمثت –

يلــماح ةـــــقفارمو ةــــيتالواقملاو ةــــــكارشلا لاــــمعأ ةــــيقرت –
لاغشألا يلاــجم يف ةــئشانلا تاــسسؤملا كلذكو عـــيراشملا
،لقنلاو ةيمومعلا

عـــــــيراشم يف ةددــــــجتملا تاـــــقاطلا لاــــمعتسا عــــيجشت –
.عاطقلا

تاداهش لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو مّلسي:٥ ةّداملا
عــيرشتلل اـــــقبط لـــــيهأتلا تاداــــــهشو صــــــيخارتلاو داــــــمتعالا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

لجأ نم ،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ىلوتي:٦ ةّداملا
ريبادتلا ذيفنت ،نيينعملا ءارزولا عم لاصتالاب ،هماهم ةيدأت
،صوـــــــصخلا ىلــــع ،ماـــــجسنالاو قـــــيسنتلا ناــــــمض ىلإ ةــــــيمارلا

: يتأي اميف

مـــيظنتلاو نيــنقتلاو صوـــصنلاو قـــئاثولا دادـــعإ ةــــيلمع –
ةزــــــهجأ ىلإ ةدــــنسملا لاــــمعألاو ةــــلكوملا ماــــهملاب ةـــــقلعتملا

،ةيرازولا هترئاد لكايهو

دـــــيدحت يف مــــهاست يـــتلا ماــــعلا عـــــباطلا تاذ تاـــــساردلا –
،هميظنتو عاطقلا ةيمنت ةيجيتارتسا

داــصرألا اذــكو لــقنلل يــنطولا ططــخملا ذيـــفنتو رـــيضحت –
فــلتخمو مــيلقإلا ةــئيهتل يـــنطولا ططــــخملل اـــقبط ةـــيوجلا
ةــــيساسألا تآــــشنملاو ةــــيعاطقلا ةــــيهيجوتلا تاـــــططخملا
،ىربكلا

،ةينطولا ةيمنتلا ةيجيتارتسا يف عاطقلا جامدإ –

لاجم يف زاجنإلاو تاساردلل ةينطولا تاردقلا ريوطت –
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

رتافدو ةــينقتلا ةــمظنألاو سيـــيقتلا لاـــجم يف:7 ةّداملا
،اــصوـصــخ ،لـــقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو رهسي ،طورـشلا

: يتأي ام ىلع

،سيياقملاو ينقتلا ميظنتلا قيبطت –

،تاساردلا ةدوج –

،اهيلع ظافحلاو اهتنايصو ةيساسألا تآشنملا ةدوج –

،نيلمعتسملل ةمدقملا ةيمومعلا ةمدخلا ةدوج –

،تازايتمالا حنمب ةقلعتملا طورشلا رتافد مارتحا –

طاــمــنأ فلـتـخـم لــئاسوو تازـيــهجتو تآـــشنم سيــيـقت –
 ،ةيوجلا داصرألاو لــقـــنـلا

راطإ يف اهب ردابملا لامعألاو تاساردلا يف ةكراشملا –
،سييقتلا

لئاــسوو تازــيهجتو تآـــشنم ةــنايص ةـــسايس ةـــيقرت –
 ،لقنلا

تاسسؤملا طاشن عيجشتو ةينطولا جاتنإلا ةادأ ريوطت –
 .ةئشانلا

يـف لـــــــقنلاو ةــــيمومعلا لاــــغشألا رــــيزو فـــــلكي :٨ ةّداملا
: يتأي امب طيطختلا لاجم

،تايوتسملا لك ىلع طيطختلا تاودأ عضو ىلع رهسلا –

ةيساسألا تآشنملا فييكتب حمسي ءارجإ يأ حارتقا –
تاــــجايتحا روــطت عـــم ةــــيوجلا داــــصرألاو لقــنلا تازــــيهجتو
،هتاينقتو لقنلا

تاسارد زاـــجــــنإ ىلع ،هــــتاصاصتــــخا دودــــح يف ،رــــهسلا –
ةيوجلا داصرألاو لقنلل ةيساسألا تآشنملا روصتو ىودجلا
،لاجملا اذه يف ةينطولا ةسايسلا ذيفنتل ةيرورضلا

ةــــــيساسألا تآــــــشنملل ةــــــيهيجوتلا تاـــــططخملا دادـــــــــعإ –
هـّجوملا لــقنلاو ةـيدــيدــحلا كـــكسلاو ةراــيسلا قرــطـلاو قرـطلل
تاــطلسلا عم لاصتالاب ،ةــيراـطـملاو ةـيـئاــنـيـملاو ةــيرـحـبلاو
،ةينعملا تائيهلاو

روصت يف ،ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا عم ،ةكراشملا –
،ريمعتلل ةيهيجوتلا تاططخملا

تآـــــشنملا دـــيدجتو ةــــنايصو لالـــــغتسا طورـــــش دـــــيدحت –
ينالــقــعـلا لامـعتسالا دـصـق لــئاــسولاو تآـــشنملاو ةيساسألا
.ةيوجلا داصرألل

ىلـــع لقــنلاو ةيــمومعلا لاــغشألا رـــيزو فـــلـــكـي:٩ ةّداملا
: يتأي امب ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا دادعإب ،صوصخلا

ةـــيرورملا ةـــمالسلاو قرـــطلا يف رورـــملا ةــــكرح مـــيظنت –
،رورملا ةطرشو

كــــكسلاب لــــقنلاو قرــــطلا ربع لــــقنلا هـــيجوتو مـــــيظنت –
،هّجوملا لقنلاو ةيديدحلا

،ةيئانيملا تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا –

 ،ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلا –

،ةرايسلا قرطلا لالغتسا –

لاــجمل ةــعباتلا ةـــلودلل ةـــيمومعلا كالـــمألا ىلـــع ظاـــفحلا –
،اهلالغتساو هصاصتخا

،هتايحالصب ةلصلا يذ سييقتلا –

يلاـــــجم يف نــــهملا مــــكحت يـــتلا ةــــينقتلا دــــعاوقلا دـــــيدحت –
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا

.كيتسيجوللا –
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عضوب لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو فلكي:٠١ ةّداملا
يتلا تاطاشنلا ةنمقر ةيقرتو تايئاصحإو  مالعإ ةموظنم
.هصاصتخا يف لخدت

عــــــم لــــــقنلاو ةـــــيمومعلا لاـــــغشألا رـــــيزو كراـــــشي:١١ ةّداملا
تاضواــفملا لـــك يف اــهدـــعاـسـيو ،ةينعملا ةصتـخملا تاـــطـلسلا
تاطاشنلاب ةطبترملا ،فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلاو ةيلودلا
.هصاصتخا نمض لخدت يتلا

: يتأي امب ،ةفصلا هذهب موقيو

ذيفنتو ،ةيلودلا تاقافتالاو تايقافتالا قيبطت ىلع رهسلا –
دــــــيسجتب ةـــــقلعتملا رـــــيبادتلا ،ةـــــيرازولا هــــــترئاد صـــــخي اـــــميف
،اهيف افرط رئازجلا نوكت يتلا تامازتلالا

يميلقإلا ديعصلا ىلع نواعتلا ريوطت لامعأ يف ةمهاسملا –
،هتايحالصب ةلصلا تاذ يلودلاو

تاذ ةيلودلاو ةيميلقإلا تائيهلا تاطاشن يف ةكراشملا –
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا يلاجم يف صاصتخالا

،ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا عم لاصتالاب ،نامض –
لئاسملا جلاعت يتلا ةيلودلا تاسسؤملا ىدل هعاطق ليثمت

،هتايحالص راطإ يف ةلخادلا

ةدنسملا ةيلودــلا تاــقالـعـلا يف ىرخأ ةمهم ةيأــب ماـيــقــلا –
.اهيلإ

ثحبلا لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو عجشي :٢١ ةّداملا
صرــحـيو ،اــهـب فــلــكملا تاــطاـشـنلا ىلـع يقـيبـطـتـلا يمــلــعـلا

 .نيينعملا نيلماعتملا ىلع كلذ جئاتن رشن ىلع

 : ةفصلا هذهب

ريوطتل ةيرورضلا قئاثولا نيوكت دصق لامعألا معدي –
،لقنلاو ةيدعاقلا تآشنملا

تاموــلــعـملل رـشــنو لداـــبت لمع لـــك ةــيــقرـت ىلع رـــهــســي –
،عاطقلاب ةقلعتملا ةينقتلاو ةيملعلا

ةيقرت لالخ نم يداصتقالا جامدنالا ريوطت ىلع دعاسي –
ةــــصاخلا لـــئاسولاو تازـــيهجتلا لاــــجم يف يـــنطولا جاــــتنإلا

،هصاصتخا لاجم تاطاشنب

ةــــينقتو ةــيملع تارـــهاظت مـــيظنتو ةـــيقرت ىلـــع رـــهسي –
.هصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا تاطاشنلاب قلعتت

ماجسنا لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو نمضي:3١ ةّداملا
.هصاصتخا لاجم يف ةيمومعلا لامعألا

قلعتي ريبدت يأ ذفنيو حرتقيو ردابي ،راطإلا اذه يفو
عم لاصتالاب نأشلا اذهب سييقتلاو ماجسنالاو قيسنتلاب
.ةلودلل ةعباتلا ةينعملا ىرخألا تارادإلاو ةيلحملا تاعامجلا

ىلـــــع لقـنلاو ةيــــمومعلا لاـــغشألا رـــيزو رـــهسي:٤١ ةّداملا
تاجايتحا ةيبلت لجأ نم ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا ةيمنت
.اهب فّلكملا تاطاشنلا ريطأت

ةـساـيس دادـــعإ يف ،ةيـنـعملا تاـعاــطقــلا عـيـمج عـم كراــشــيو
نــــيوكتلا لاــــجم يف اـــّميس ال ،ضرــــغلا اذــــهل اـــــهذيفنتو ةـــــلودلا

.ةيرشبلا دراوملا نيمثتو فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو

ىلع لــقنلاو  ةــــيمومعلا لاــــغشألا رـــيزو رـــهسي :٥١ ةّداملا
،ةرازولل ةزـــكرمملا ريغو ةــيزـــكرملا لـــكاــيهلل نــسحلا رــيسلا

 .ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو

ةــعباتلا ةــيمومعلا تاــسسؤملا رــيوطتب كلذك فـــلكي اــمك
.اهيلع فارشإلاو هعاطقل

فادهألا دـيــسجتو هــماــهــم ذــيــفـنت ناـمــض دـصــق:٦١ ةّداملا
لـــقــنـلاو ةــيـموـمــعلا لاـــغشألا رــيزو حرتـقـي ،هـــيلإ ةدـنســملا

رهسيو ،هتطلس تحت ةعوضوملا ةيزكرملا ةرادإلا مــيـظـنت
 .اهريسنسح  ىلع

لئاسولا دّدحيو ،ةيرازولا هترئاد ةيجيتارتسا رّوطيو ّدعي
 .ةمزاللا ةيداملاو ةيلاملاو ةيلكيهلاو ةيرشبلاو ةينوناقلا

قيسنتلاو رواشتلل يتاسسؤم راطإ يأ حرتقي نأ نكميو
اــــــهنأش نـــــم ةـــــبسانم ةـــــئيه وأ لـــــــكيه يأ وأ /و تاــــــعاطقلا نيب
.هيلإ ةدنسملا ماهملاب لضفأ لفكتب حامسلا

ةيرشبلاو ةيلاملاو ةيداملا لئاسولا نم تاجايتحالا مّيقي
راـــطإ يـف اهتيـبـلت دـصــق ةــمــئالــملا رـيـبادــتلا ذــختيو ةرازوــلل
.اهب لومعملا تاميظنتلاو نيـناوــقلا

ةماقإب لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا  ريزو ردابي:7١ ةّداملا
لاـــــــجم يف لـــــــخدت يـــتلا تاــــطاـــشنلاب قـــــــلعتي ةـــــباقر ماــــظن
.هصاصتخا

هلئاسو ددحــيو ،هميـظـنتو هتايجيتارتساو هــفادـــهأ دــعـيو
عـــــيمج ىلــع ةــباقرـــلل ةـــينطولا ةــــموظنملا عـــم مـــجسني اــــمب

.تايوتسملا

3٠3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماــــكحأ ىغلت :٨١ ةّداملا
٠2٠2 ةـنـس رــبوـتـكأ51 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص72 يف خّرؤملا
موسرملاو ،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص دّدحي يذلا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤملا963-٠2 مقر يذيفنتلا
ريزو تايحالص دّدحي يذــلا٠2٠2 ةـنـس ربـمـسـيد9 قــفاوــملا
.لقنلا

ةّيـــمسرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــــشني:٩١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام6 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناــضمر٤2 يف رــئازجلاب رّرــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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٢٤٤١ ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم3٩١-١٢ مقر يذيفنت موسرم
ةرادإلا مـــيظنت نــمضتي ،١٢٠٢ ةــنس وـــيام٦ قـــفاوملا
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس رــبمسـيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمـج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضـتملاو

يف خّرؤــملا87-12 مــقر يـساــئرــلا موــسرــملا ىـــضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنـس رــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

يـف خّرؤــملا٠1٤-89 مــقر يذــيــفـنتـلا موــــسرــملا ىـضــتـقــــــمبو –
نمضتملاو8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا91٤1 ماع نابعش81
اهتايحالصو ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل ةيرازو بتاكم ءاشنإ

،مّمتملاو لّدعملا ،اهميظنتو

يف خّرؤملا٤٠3-٠2 مــقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىضـتــقـمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ51 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص72
،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خّرؤملا٠73-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــنس رـــبمسـيد9 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع يـــناثـلا عـــيـبر32
،لقّنلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

لاـــغشألا ةرازوـــل ةـــيزكرملا ةرادإلا لـــمشت: ىلوألا ةّداملا
لاـــغشألا رــيزو ةــطلس تــحت ةـــعوضوملا ،لـــقنلاو ةـــيمومعلا
: يتأي ام ،لقنلاو ةيمومعلا

هب قحليو تاسارد )2( اريدم هدعاسيو: ماعلا نيمألا –١
 .ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو ديربلا بتكم

نيــــــــفلكم )8( ةــــــــينامث هدـــــــعاـــسيو : ناوـــيدلا ســيئر –٢
: يتأي امب ،يلاوتلا ىلع نوفّلكي ،صيخلتلاو تاساردلاب

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

تاقالـعلا لاجم يف رــيزوــلا تاــطاـشــن مـيـظـنتو رـيـضـحت –
 ،نواعتلاو ةيلودلا

مالـــــعإلا ةزــــهجأ عــــم رــــيزولا تاـــــقالع مـــــيظنتو رـــــيضحت –
،لاصتالاو

تاـــقالــعلا لاــجم يـف رـــيزولا تاـــقالع مـــيظنتو رــــيضحت –
،ةيمومعلا

تائيهلا فلتخم عم ريزولا تاقالع ميظنتو ريضحت –
،نييداصتقالاو نييعامتجالا ءاكرشلاو تايعمجلاو

ثحبلا جماربو عاطقلا ةنمقرو ةيمومعلا ةمدخلا ةعباتم –
،ةيعاطقلا

لاغشألاب ةقلعتملا تاــفــلملا تاـصــخــلـم ريـضــحتو لالـــغتسا –
،ةيجيتارتسالا تايلمعلاو ىربكلا

عاـــطقلا طاـــشنل ةـــمعدملا ةـــيماتخلا لـــئاصحلا رـــيضحت –
.اهتعباتمو

اـــــهميظنتو اـــهماهم دّدـــحت يـــتلا: ةـــماعلا ةـــيشتفملا –3
.يذيفنت موسرم بجومب اهريسو

: ةيتآلا لكايهلا –٤

،ةيساسألا تآشنملل ةماعلا ةيريدملا –

،لقنلل ةماعلا ةيريدملا –

  ،دراوملاو طيطختلل  ةماعلا ةيريدملا –

،ةنمقرلاو مالعإلا ةمظنأ ةيريدم –

،نواعتلا ةيريدم –

.فيشرألاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم –

فّلـكـتو ،ةيساسألا تآــشنملل ةــماعـلا ةــيريدــملا:٢ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

قرطلاو قرطلل ةيساسألا تآشنملا ريوطت ةسايس دادعإ –
رّوصتلا لاجم يف امّيسال ،اهلالغتساو اهتنايصو ةراّيسلا

،اهذيفنت مييقتو ،ةبقارملاو زاجنإلاو

ةعيرسلا قرطلاو ةراّيسلا قرطلا لالغتسا دعاوق ديدحت –
،اـــهتنايصو قاـــفنألاو ةـــينفلا تآـــشنملاو ةـــينطولا قرــــطلاو
ةيدلبلا قرطلاو ةيئالولا قرطلاب ةقلعتملا دعاوقلا ديدحتو
،ةيلحملا تاعامجلاب ةفلكملا ةرازولا عم لاصتالاب

قرطلاو قرطلا روصتل ةينقتلا ريياعملاو دعاوقلا ديدحت –
،اـــــهتنايصو اـــهــئاـــشنإو قاــــفنألاو ةـــينفلا تآــــشنملاو ةرّايـــسلا

،اهلالغتساو

تآــــشنملا روــــصتل ةـــينقتلا رـــيياـــعملاو دــــعاوـــقــلا دــــيدحت –
،اهؤاشنإو ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا

قرطلل ةيساسألا تآشنملا لالغتسا ةعباتم ىلع رهسلا –
،ةرايسلا
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تآشنملا ءاشنإ جماربل ةينقتلا ةيعونلا ةبقارم ىلع رهسلا –
،اهتئيهتو ةراّيسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا

،ةيمومعلا ةمدخلا ةيعون نيسحت ىلع رهسلا –

،نيلمعتسملل ةمدقملا ةيمومعلا ةمدخلا مييقت ىلع رهسلا –

تآشنملا رّوصتب ةقلعتملا ةسايسلا مييقتو ذيفنتو دادعإ –
،اهتنايصو اهزاجنإو ةيراطملاو ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيساسألا

عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا تايقافتا دادعإو ةردابملا –
قرطلل ةيساسألا تآشنملا ةنايصو زاجنإو ةساردب ةقلعتملا
،ةرّايسلا

ربع نمألاو ةياقولل  ةينطولا  ةساـيـسـلا يـف ةــمـهاــســملا –
،تاقرطلا

ةيساسألا تآشنملاب ةصاخلا تايطعملا كونب ءاشنإ –
ةــيرــحــبــلا ةــيساسألا تآشنملاو ةراــّيسلا قرـــطـــلاو قرـــطـــلـــل
ككسلـــــل ةـــــيساسألا تآشنملاو ةـــــيراــــــطملاو ةــــــيــــــئاــــــنــــــيملاو
.اهرييست نامضو اهنييحتو ،ةيديدحلا

 : تايريدم )5( سمخ مضتو

قرـــــــطلاو قرـــــطلل ةــــيساسألا تآـــــشنملا ةـــــــيريدم )١
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو ،ةراّيسلا

جمارــبــلا راــطإ يف اــهــب ماــيــقــلا بجاوـــلا لاـــمـــعألا دـــيدحت –
ةكبش ريوطتو ءانب لاجم يف تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا
،ةراّيسلا قرطلاو قرطلا

تآشنملا ةيعون ةيقرتل ةيرورضلا  ريبادـتـلا لك حارتقا –
،اهريوطتو ةراّيسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا

ةــــــيساسألا تآــــشنملا لالــــغتسا طورـــشو دـــــعاوق دــــيدحت –
،اهرييستو اهتنايصو ةرايسلا قرطلل

زاجنإو تاساردلا لاجم يف ةينقتلا دعاوقلاب ةردابملا –
اـــــــهيف اــــمب ةراّيـــــسلا قرــــطلاو قرـــــطلل ةــــيساسألا تآـــــشنملا
،قافنألاو ةينفلا تآشنملا

ىلــــــع بدــــــتنملا فارــــشإلا تاــــيقافتا ةــــعباتم ىلــــع رــــــــــهسلا –
،ةرّايسلا قرطلل ةيساسألا تآشنملا ةنايصو زاجنإل عورشملا

.ةراّيسلا قرطلاو قرطلل ةيهيجوتلا تاططخملا دادعإ –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،صوصخلا ىلع فّلكتو،قرطلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

ةيونسلا جماربلا راطإ يف اهب مايقلا بجاولا لامعألا ديدحت –
قرــــــــطلا رــــــيوطتو مــــــيمصت لاــــــجم يــف تاوـــــنسلا ةددــــــعتملاو
،قافنألاو ةينفلا تآشنملاو ةيئالولا قرطلاو ةينطولا

قرطلا رـــيوطتو ءاــــنب لاـــجم يف ةــــينقتلا دـــــعاوقلا دادـــــعإ –
،قافنألاو ةينفلا تآشنملاو

،قرطلا تآشنم جمارب ذيفنت مييقتو ةعباتم –

،اهذيفنتو ةلزعلا كفب ةصاخلا قرطلا  جماربب ةردابملا –

،جماربلا ريثأت مييقتو ةيرودلا لئاصحلا دادعإ –

لاصتالاب قرطلا ربع لقنلا تاططخم دادعإ يف ةكراشملا –
 .ةينعملا تاعاطقلا عم

ىلع فّلكتو،ةراّيسلا قرطلل  ةـيــعرــفـلا ةــيرـيدــملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا

ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا فلتخم ذيفنت ةعباتم نامض –
قرطلل ةيساسألا تآشنملا ةنايصو زاجنإ لاجم يف تاونسلا
،ةرّايسلا

تآشنملا ءانبو ميمصت لاجم يف ةينقتلا دعاوقلا دادعإ –
،اهتنايصو ةراّيسلا قرطلل ةيساسألا

ةـــيساسألا تآشنملا لالــــغــــتسا طورشو دــــعاوــــق دــــيدحت –
،اهتنايصو ةراّيسلا قرطلل

نيلـمـعــتسمــلــل ةــمدــقملا ةــمدخلا ةــيــعوــن تارشؤم دادــعإ –
،اهتعباتم نامضو

ةــــقلعتملا ءاـــبعألا رـــتافد ذـــيفنت مــــييقتو ةـــبقارمو دادـــــعإ –
،ةرايسلا قرطلل ةيساسألا تآشنملا لالغتساو رييست دوقعب

يف عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا تايقافتا ةعباتم –
.ةرايسلا قرطلل ةيساسألا تآشنملا ةنايصو زاجنإ لاجم

ةيساسألا تآشنملا تاساردل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ّفلكتو،ةرّايسلا قرطلاو قرطلل

زاــــجنإو تاــــساردلا لاــــجم يف ةـــينقتلا دــــعاوقلا دادـــــعإ –
اـــــهيف اــــمب ةراّيــــسلا قرـــطلاو قرــــطلل ةيــــساسألا تآــــشنملا
،قافنألاو ةينفلا تآشنملا

ةــــيساسألا تآــــشنملل ةــــينقتلا تاـــــساردلاب ةرداــــبملا –
قافنألاو ةينفلا تآشنملا اهيف امب ةراّيسلا قرطلاو قرطلل
ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا راطإ يف اهتعباتمو اهديدحتو
،اهجضن ىلع رهسلاو ،تاونسلا

،ينقتلا داشرإلاو طيشنتلا لامعأ يف ةمهاسملا –

ةــــــينقتلا تاــــــساردلاب ةــــــــقلعتم تاــــــيطعم ةدـــــــــعاق ءاـــــــشنإ –
تآشنملا اهيف امب ةرّايسلا قرطلاو قرطلل ةيساسألا تآشنملل
،اهنييحتو قافنألاو ةينفلا

عورـــشملا ىلـــع بدــــتنملا فارـــشإلا تاـــيقافتا ةــــــعباتم –
.ةراّيسلا قرطلل ةيساسألا تآشنملا تاساردل
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ىلـــــــع فّلــــــكتو،قرــــطلا ةــــنايصو رــــييست ةــــــيريدم )٢
: يتأي امب ،صوصخلا

اـــهتاراشإو اــهتازيهجتو قرطلا ةـــــــنايص ةـــسايس دادــــعإ –
،اهتاكلتمم رييستو

ةيونسلا جماربلا راطإ يف اهب مايقلا بجاولا لامعألا ديدحت –
دـــــــيبعتلا لاــــــــغشأو ةـــــساردلا لاـــــــجم يف تاونـــــسلا ةددعــــــــــتملاو
،قرطلل ةيرودلا ةنايصلل ،ليهأتلا ةداعإو ميعدتلاو

اهب مايقلا بجاولا تاساردلاو لامعألا ةعباتمو ديدحت –
قرطلا تالاجم فلتخمل ةيونسلا ةيداعلا ةنايصلا لجأ نم
،اهذيفنت ةعباتمو

تازيهجتب ةقلعتملا ةينقتلا دعاوقلا دادعإ يف ةمهاسملا –
،اهذيفنت تايفيكو طورش مارتحا ىلع رهسلاو ،قرطلا ةراــشإو

ةنايص لاجم يف ةينقتلا دعاوقلا دادعإب مايقلا وأ دادعإ –
 .اهرييستو اهيليهأت ةداعإو قافنألاو ةينفلا تآشنملا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

ّفلكتو،قرطلل ةيمومعلا ةمدخلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،اهتسارحو ةينطولا قرطلا شيتفت ىلع رهسلا –

صوصخب نيلمعتسملا مالعإو قرطلا ةكبش ةيويح نامض –
،قرطلل ةيمومعلا ةمدخلا راطإ يف ،رورملا ةكرح فورظ

لالخ قرطلا ةكبش ةيويحو لخدتلا تاططخم قيسنت –
،ةيوجلا تابلقتلاو ءاتشلا

ةنايصلا لاجم يف تاميظنتلاو ةينقتلا دعاوقلا دادعإ –
،ةيداعلا

ةـــنايصلا راـــطإ يف اـــهب ماـــيقلا بـــجاولا لاـــمعألا دـــيدحت –
،قافنألاو ةينفلا تآشنملا اهيف امب ةينطولا قرطلل ةيداعلا

،ةيداعلا ةنايصلا تاطاشن رييست جذامن ريوطت –

قرـــطلا ةــناـيـصل هــجوملا داــتــعـلا ءاـنـتـقا جــمارــب دــيدــحـت –
،اــهـب مازــتلالاو

ةيوهجلا رئاظحلاو داتعلا رئاظح داتع درج كسم ةعباتم –
،قرطلا ةنايصل ةصصخملا

تايريدمل داتعلا رئاظحب صاخلا باـسـحلا لــئاـصـح دادــعإ –
.اهليلحتو ،تايالولل ةيمومعلا لاغشألا

،قرـــــطلل ةــــيرودلا ةــــنايصلل ةـــــيعرفلا ةــــيريدملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

جمارــبـــلا راـــطإ يف اـــهـــب ماـــيـــقـــلا بجاوـــلا لاـــمـــعألا دـــيدحت –
قرــطــلــل ةــيرودــلا ةــناـــيصلـــل تاوـــنسلا ةددـــعـــتملاو ةـــيوـــنسلا
لاــجــم يف قاــفــنألاو ةـــيـــنـــفـــلا تآشنملا اـــهـــيـــف امب ةـــيـــنـــطوـــلا
،ليهأتلا ةداعإو ميعدتلاو ديبعتلا لاغشأو تاساردلا

ةــــيرودلا ةـــنايصلا لاــــجم يـف ةـينــــقـتلا دــــعاوـــقـلا دادـــــعإ –
ةــــــينفلا تآــــشنملا اــــهيف اـــمب قرـــطلل ةـــيساسألا تآـــشنملل

ةرازولا عم ةمهاسملاو ةينطولا قرطلل ةبسنلاب قافنألاو
قرطلاب ةقلعتملا كلت دادعإ يف ةيلحملا تاعامجلاب ةفلكملا
،ةيدلبلا قرطلاو ةيئالولا

ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا فلتخم ذيفنت ةعباتم نامض –
ةــــــــيساسألا تآــــشنملل ةــــيرودلا ةـــنايصلا لاـــــجم يف تاوــــنسلا
،قافنألاو ةينفلا تآشنملا اهيف امب قرطلل

لاجم يف ةصاخلا وأ /و ةينقتلا تاساردلاب ةردابملا –
اــهــيــف امب قرــطــلــل ةــيساسألا تآشنـــمـــلـــل ةـــيرودـــلا ةـــناـــيصلا
،اهتعباتمو اهديدحتو ،قافنألاو ةينفلا تآشنملا

ةركتبملا تاينقتلا ةـيـقرــت ىلإ ةــيـمارـلا رـيـبادتلا حارتقا –
امب قرطلل ةيساسألا تآشنملل ةيرودلا ةنايصلا لاجم يف

،قافنألاو ةينفلا تآشنملا اهيف

.ةيرودلا ةنايصلا تاطاشن رييست جذامن ريوطت –

كلــــــملا رــــييستو تازـــــيهجتلل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا – ج
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو،قيرطلل يمومعلا

تايفيكو طورشو قرطلا تاراشإل ةددحملا دعاوقلا ريوطت –
،ذيفنتلا ّزيح اهعضو

تاونسلا ةددــعتملاو ةــيونسلا لاــمــعألا ةــعـباـتـمو دــيدـحت –
تازيهجتلا ةنايصل اهب مايقلا بجاولا لاغشألاو تاساردلل
تآشنملا اــــهــــيـــــف امب قرـــــطـــــلـــــل ةـــــيساسألا تآشنملا ةراشإو
،قافنألاو ةينفلا

قرطلا تازيهجت ةنايص تاطاشن رييست جذامن ريوطت –
،اهتاراشإو

،قرطلل يمومعلا كلملا ةطرشو ةيامحلا دعاوق ريوطت –

،تالصاوملا قرط فينصت ةداعإو فينصت لامعأ ةعباتم –

كلـــملا رــــييست لاـــجم يــف ةـــينقتلا تاـــساردــلاب مازــــتلالا –
،اهتعباتمو قرطلل يمومعلا

ةكرح ءاصحإب ةقلعتملا ةيونسلا تالمحلا ةعباتمو زاجنإ –
،كلاسملا ةنياعم ريبادتو نزولا ريدقت تالمحو رورملا

تاراـشإ ىلـع ةقداـصملاب ةــقـــلـعتملا لاـمـعألاب ةرداــبملا –
.اهريوطتو ،قرطلل ىرخألا تازيهجتلاو قرــطـلا

،ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا ةيريدم )3
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

ةـــــنايصو زاــــجنإب ةــــقّلعتملا ةــــسايسلا رــــيبادت حارـــــتقا –
اهيلع ةظفاحملاو ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا

،اهذيفنت ةعباتم نامض عم

رــــيوطتل ةـــيهيجوتلا تاــــططخملا دادــــعإ يف ةــــكراشملا –
اـــــهتنرــــصعو ،ةــــيئانيملاو ةــــيرــــحبلا ةــــــيساسألا تآـــــــشنملا

،اهتنايصو

ةفّلكملا ةئيهلا رّوطتو طاشن ةبقارمو طيشنتو هـيــجوت –
،ةيرحبلا ةراشإلاب
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ءاــنــبو ميـمـصت سيياــقــمو دـــعاوـــق قيـبــطت ىلــع رــهسلا –
،ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا ةئيهتو

فارشإلا تايــقاــفـتا ذــيـفنـت ةــعــباـتمو دادـــعإ ىلــع رـــهسلا –
تآـــشـنـملا ةــناـيــصو زاجنإ لاجم يف عورشملا ىلع بدــتنملا
،ةـــيـئاـنـيملاو ةيرحبلا  ةيساسألا

ةيمومعلا كالمألا ةيامحب ةقلعتملا ةسايسلا رصانع حارتقا –
.اهذيفنت ةعباتم نامضو ،ةيرحبلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةـيـساــسألا تآـشـنملا رــيوــطـتل ةـيــعرــفـلا ةــيرـيدـملا – أ
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيئانيملاو ةيرحبلا

ةيساسألا تآشنملا ريوطتل ةينقتلا تاساردلاب ةردابملا –
اهتبقارمو اهتعباتم نامضو اهحارتقاو ةيئانيملاو ةيرحبلا

،ةينعملا تائيهلاو لكايهلا عم قيسنتلاب

ةـــــــئيهتو ءاــــــنبو ميــــــــــمصت ســــــــيـــــياقمو دــــــــــعاوـــــقب ةرداــــــبملا –
،اهعيزوتو اهحارتقاو ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيساسألا تآشنملا

،اهقيبطت ةبقارمو اهتعباتم نامضو

دـــيدـــحتو ،اــــهعيسوــتو ئـــناوملا ةــــماقإ عـــيراشم ةـــسارد –
،اهب قحلت يتلا تاقافترالا

ةيمومعلا كالمألا ةيامح ىلإ فدهت يتلا لامعألاب ةردابملا –
 .اهذيفنت ةعباتم نامضو ،ةيرحبلا

ةيساسألا تآشنملا ةــناــيـصل ةــيـعرــفـلا ةــيرــيدملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيئانيملاو ةيرحبلا

تآشنملا ميعدتو ةنايصل ةينقتلا تاساردلاب ةردابملا –
،اهحارتقاو ةيرحبلا ةراشإلاو ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيساسألا

تائيهلاو لــكاـيـهـلا عم قيـسـنتلاب اــهتبقارمو اــهــتـعـباـتـم نامضو
،ةينعملا

تآشنملا ةنايص تاينقتو ريياعم لامعتسا ىلع رهسلا –
،ةيئانيملا ةيساسألا

ةيساسألا تآشنملا ةنايص سيياقمو دعاوقب ةردابملا –
،اهعيزوتو اهحارتقاو ةيرحبلا ةراشإلاو ةيئانيملاو ةيرحبلا

تايفيكو طورش اذكو ،اهقيبطت ةبقارمو اهتعباتم نامضو
،ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيمومعلا كالمألا ةيامح ذيفنت

تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا تاحارتقا دادعإ –
حسكو ةــيــئاــنــيملاو ةــيرــحــبــلا ةــيساسألا تآشنملا ةــناــيصل
،ةينعملا تاعاطقلاو تائيهلاو لكايهلا عم قيسنتلاب ئناوملا

راـحـبـلا اـيـفارـغوـبـط ساـيـقـب ةـقـلـعـتملا جمارـبــلاــب ةرداــبملا –
اهعيزوتو اهحارتقاو )....رزجلاو دملاو تارايتلاو جاومألا(
تائيهلاو لكايهلا عم قيسنتلاب ،اهتبقارمو اهتعباتمنامضو
،ةينعملا تاعاطقلاو

تآـــــشـنملا ةـــنايص طورــــشب ةـــقلعتملا دــــعاوقلا دــــيدحت –
.اهقيبطت ىلع رهسلاو ،ةيئانيملاو ةيرحبلا ةيساسألا

ىلع فّلكتو،ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا ةيريدم )٤
: يتأي امب ،صوصخلا

ةـــناــيـصو زاــجـنإـب ةـــقـــلعـتملا ةـساــيــسـلا رـيـبادــت حارتقا –
نامض عم اهيلع ةظفاحملاو ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا

،اهذيفنت ةعباتم

ةيساسألا تآشنملل ةينقتلا تاساردلا ةعباتم ىلع رهسلا –
،اهتبقارمو ةيراطملا

ميمصت سيياقمو دـعاوــق ةــعباــتـمو قيـبـطت ىلــع رــهسلا –
،ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا ةئيهتو ءانبو

تآشنملا ريوطتل يهيجوتلا ططخملا دادعإ يف ةمهاسملا –
.ةينعملا تائيهلاو لكايهلا عم قيسنتلاب ةيراطملا ةيساسألا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةــيساسألا تآـــشنملا رـــيوطتل ةـــيعرــفلا ةــــيرــيدـملا – أ
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيراطملا

ططخملا دادعإ يف ةمهاسملاو ةينقتلا تاساردلاب ةردابملا –
اهحارتقاوةــــيراطملا ةــــيساسألا تآــــــشـنملا رـــــيوطتل يـــــــهيجوتلا

تائيهلاو لكايهلا عم لاصتالاب اهتبقارمو اهتعباتم ناــــمضو
،ةينعملا

ةــــــئيهتو ءاـــنبو مـــيمصت ســــيياقمو دــــعاوقب ةرداــــبملا –
نامضو اهعيزوتواهحارتقاو ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا

،اهقيبطت ةبقارمو اهتعباتم

ةيساسألا تآشنملا تايصوصخ ديدحت يف ةكراشملا –
ةبقارمو اهزيهجتو تاراطملا ءانب جمارب طبضو ةيراطملا

،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب اهذيفنت

دــــيدحتو اهــعيسوتو تاراــطملا ةـــماقإ عـــيراشم ةـــسارد –
.اهب ةقحلملا تاقافترالا

ةيساسألا تآشنملا ةنايصل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيراطملا

تآشنملا ميعدتو ةنايصل ةينقتلا تاساردلاب ةردابملا –
،اهـتبـقارـمو اـــهـتـعباــتـم ناـــمضواـــهــحارتقاوةيراطملا ةيساسألا

،ةينعملا تائيهلاو لكايهلا عم قيسنتلاب

ةيساسألا تآشنملا ةنايص سيياقمو دعاوقب ةردابملا –
ةـعــباـتمو ةـبـقارــم ناـمـضواــهـعـيزوــتواـــهــحارـتـقاو ةيراـــطـملا

،اهقيبطت

طيطختلاب حمست يتلا رييستلا جذامن ريوطتو دادعإ –
،ةيراطملا ةيساسألا تآشنملا ةنايصل لثمألا

ةيساسألا تآشنملا ةنايص طورشب ةقلعتملا دعاوقلا ديدحت –
.اهقيبطت ىلع رهسلاو ،ةيراطملا
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،صوصخلا ىلع ّفلكتو ،لقنلل ةماعلا ةيريدملا:3 ةّداملا
: يتأي امب

رـبــع نــمألاو رورـملا ةــكرــح ميـظـنتل ماــعـلا راطإلا دــيدــحت –
،هماجسنا ىلـع رــهسلاو ،قرـطلا

اــهحارتقاو لــقنلل ةــماعلا ةــسايسلا رـــصانعب ةرداـــبملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

رــهـسلاو لــقـنلا نينقـتو ميـظـنتب ةــقـلـعـتملا رــصاـنـعلا حارتقا –
،اهقيبطت ىلع

تاــيقافتالا ،ةــينعملا تائــيهلا عـــم ،ةـــعباتمو رـــيضحت –
  ،لـــــــقنلاب ةـــــقلعتملا فارــــطألا ةددـــــعتملاو ةــــيئانثلا ةــــيلودـــلا

تآـــشـنملا رــيوـطـتل ةـيـهـيجوــتلا تاـطـطخملاب ةرداــبـملا –
لقنلاو ةيديدحلا ككسلاو ةيئانيملاو ةيراطملا ةيساسألا
لقنلا تاطاشنب ةطبترملا ةيكيتسيجوللا تاصنملاو هـــّجوملا

،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،اهدادعإو

ىلإ فدـــــهت يـتلا ةــينقتلا رـــيياــــعملاو تاءارـــجإلا دــــيدـــحت –
ككسلاو ةيراطملاو ةيئانيملا ةيمومعلا كالمألا ىلع ظافحلا
،اهتآشنمو هّجوملا لقنلاو ةيديدحلا

،عئاضبلاو صاخشألا لقن يلماعتم لخدت راطإ ديدحت –

،قرطلا ربع ةياقولا يف ةمهاسملا –

ةــــلودلاو ءانـــيملا ةـــلودو مـــَلَعلا ةـــــلود تاـــمازتلا ناــــمض –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاو تائيهلا عم لاصتالاب ،ةيلحاسلا

عـــــم لاـــــصتالاب ةــــجمدملا ةــــيرحبلا ةـــسايسلا حارــــتقا –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاو تائيهلا

ةــيراجتلا ئــناوملا لالـــغتساو رـــييست تاـــــيفيك دــــيدحت –
ناــــمضو ،ةـــــقحلملا تاـــــطاشنلاو ةـــــهزنلاو دـــــيصلا ءىـــــناومو
،اهتبقارم

نادــيـم يـف رـحـبلا لاـمـعـتسا تاـــيــفــيك ةبـقارــمو مــيـظـنت –
ةقحلملا تاطاشنلاو ئناوملا لالغتساو ةيراجتلا ةيرحبلا

،هب لومعملا عيرشتلا راطإ يف

ةيراجتلا ةيرحبلاب ةطبترملا نهملاو فرحلا ميظنت –
،اهتيقرتو اهتبقارمو ءانيملا كيتسيجولو ئناوملاو

،يئانيملاو يرحبلا نمألل ينطولا جمانربلا دادعإ –

،ةيتسيجوللا ةلسلسلا ريوطت –

ةـــــعانص ةـــيقرت ىلإ فدــــهت ةـــسايس ذـــيفنت ىلــــع رـــهسلا –
،نفسلا

نـــــهم يف ىوـــــتسملا نيـــسحتو نـــيوكتلا ىلــــع فارــــشإلا –
،ةينعملا تائيهلا  تاسسؤملا عم لاصتالاب لقنلا

،ّفلكتو،ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآشنملا ةيريدم )٥
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةينعملا لكايهلا  عم رواشتلاب

تآـــشـنملا رــيوـطـت لاـجـم يـف ةيـنـطوـلا ةـساـيـسلا دادـــعإ –
،اهمييقتو ذيفنتلا زيح اهعضوو ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا

تآــــشنملا زاـــجنإو ميــــمصت لاــــجم يف جـــــماربلا دادـــــعإ –
ةــــــيندملا ةــــسدنهلا لاـــــجم يف ةـــــيديدحلا كـــــكسلل ةـــــيساسألا

،اهمييقتو ذيفنتلا زيح اهعضوو ةمظنألاو

تاططخمو ةيهيجوتلا تاططخملا دادعإ يف ةكراشملا –
ةـــــــعباتمو ةــــيدـــيدـحلا كــــكسلل ةـــيساسألا تآــــشنملا رــــيوطت
،اهذيفنت

ةيساسألا تآشنملا ليوحت تايلمع ىلع فارشإلا نامض –
،لالغتسالاب ةفلكملا كلتو زاجنإلاب ةفلكملا ةئيهلا نيب

يــف عورشملا ىلع بدــتنملا فارشإلا تاـيـقاــفــتا دادــعإ –
ةــــيساسألا تآــــشنملا تازاــــجنإو تاــــسارد عــــيراشم لاـــجم
.اهتعباتمو ةيديدحلا ككسلل

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةيساسألا تآشنملا تاساردل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيديدحلا ككسلل

ســــيياقمو تاــسارد لاــجم يف ةــينقتلا دـــعاوقلا دادـــعإ –
عم رواشتلاب ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآشنملا ميمصت
،ةينعملا لكايهلا

تاـــساردـــلاب ،ةــينعملا لـــكايهلا عـــم رواشـــتلاب ةرداـــبملا –
اـهديدحتو ةــيديدحلا كــكسلل ةــيساسألا تآــشنملل ةـــينقتلا

تاوـنسلا ةددـــعتملاو ةــــيونسلا جـــماربلا راــــطإ يف اــــهتعباتمو
،اهجضن ىلع رهسلاو ريوطتلل

تاــــططخمو يـــهيجوتلا ططـــخملا دادــــعإ يف ةــــمهاسملا –
،ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآـــشنـملا رــيوــطـت

ةطبترملا تاينقتلا ميمعتو طيشنت لاغشأ يف ةمهاسملا –
،ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآشنملاب

لاجم يف عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا تايقافتا دادعإ –
ةــــــــيديدحلا كــــــكسلل ةــــــيساــسألا تآــــــــــشنملا تاـــــسارد عـــــــيراشم
.اهتعباتمو

ةيـــساسألا تآشــــنملا زاــــجنإل ةـــيعرفلا ةـــــيريدملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيديدحلا ككسلل

تآـــشنملا لاـــجم يف راـــمثتسالا جـــمارب ذـــيفنت ةــــعباتم –
،اهريثأت مييقتو ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا

يف عورـــــشملا ىلـــع بدـــتنملا فارـــشإلا تاـــيقافتا دادــــعإ –
ةيديدحلا كـكـسلل ةيساسألا تآــشنملا زاـجـنإ عـيراـشـم لاجم
،اهتعباتمو

نيب ةيساسألا تآشنملا ليوحت تايلمع ةعباتم نامض –
.لالغتسالاب ةفلكملا كلتو زاجنإلاب ةفلكملا ةئيهلا
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نيلمعتسملا عيمجل ةيوجلا داصرألا ةدعاسم طورش ديدحت –
،تامدخلا ميدقت نامضو

لــــخدت يـــتلا تاـــسسؤملاو تائـــيهلا تاــــطاشن ةــــعباتم –
،كلذب لئاصح دادعإو هصاصتخا لاجم نمض

،لـــقنلاب ةـــقـلـعـتم تاــــيطعم كوــــنب ءاــــشنإ ىلــــــع رــــهسلا –
.اهرييست نامضو

: تايريدم )3( ثالث مضتو

،صوــــــصخلا ىلــــع فّلــــكتو ،يرـــبلا لــــقــنلا ةــــيرـــيدــم )١
: يـتأــي اـــمب

قرـــطلا رــبع صاـــخشألا لقـــن ةـــنرصعو رـــيوطت ةــــيقرت –
،كيتسيجوللاو

،ةرطخلا داوملا لقن تايفيكو طورش ديدحت –

تاجاحلل لضفأ ةــيـبـلــت لجأ نم لئاــسوـلاو لبــسـلا حارــتـقا –
ربع عئاضبلاو صاخشألا لقنب قلعتي اميف ةيلودلاو ةينـطولا
،قرطلا

قرـــــــطلا رــــبع لـــقــــنلا ةرــــيعست ةـسايس رـصانع رـيضحت –
تاــســسؤملا عم لاـصـتالاب اــهذــيــفـنت ىلــع رـهـسلاو ،ةـــيربلا

،ةينعملا ىرخألا تائيهلاو

ةقلعتـملا لاـغـشألاو تاساردلا ةبقارمو قيسنتو ةـسارد –
،كيتسيجوللاو قرطلا ربع لقـنـلا رـيوـطـتـب

طــسولا يف قرـــطلا رــبع يـــعامجلا لـــقنلا رـــيوطت ةـــيقرت –
،يرضحلا

تارايــسلل ةــينقتلا ةـــبقارملا طاـــشن ةــــبقارمو رــــيطأت –
،ةلصلا تاذ سيياقملا دادعإو

رورملا ةكرحب ةقلعتملا طورشلا ديدحتو دعاوقلا دادعإ –
،ةيرورملا ةياقولا تاطاشن يف ةمهاسملاو ةيرورملا ةمالسلاو

نهــملاو فرـحلا يف ىوــتــــسملا نيــســـحتو نيوــكـــت ريطأت –
تاـــــــسسؤملا عـــم لاـــــصـتالاــب قرـــطلا رـــبع لــــقـنـلاــب ةـــــصاـخلا

،ةينعملا تائيهلاو

ةددـعـتـملاو ةـيــئاـنــثـلا ةــيـلودــلا تاـقاــفــتالا ةـعــباـتــمو رـيــضـحت –
قرـــطلا رــبع عـــئاضبلاو صاـــخشألا لقــــنـــب ةـــــقـلــعـتـملا فارـــــطألا

،ةينعملا تاسسؤملا عم لاصتالاب

لاجم يف ،ةيـلودـلا تايـقـتـلملا يف عاـطـقـلا ةكراـشـم رـيضـحت –
،ةينعملا تائيهلا عم لاصتالابو اهصاصتخا

ىلع رهسلاو لقنلل ينطولا ططخملا دادعإ يف  ةكراشملا –
،هذيفنت

ريوطت يف ةينعملا تاسسؤملاو تائيهلا عم ةكراشملا –
.طامنألا ددعتملا لقنلاو يرضحلا طسولا يف لقنلا ةموظنم

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،كيتسيجوللاو  قرطلا ربع لقنلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب  ،صوصخلا ىلع ّفلكتو

صاخشألا لقن تاطاشن ةسراممل ةماعلا طورشلا ديدحت –
،كيتسيجوللاو ةرطخلا داوــملا لـــقــنو قرــطـلا رـبـع عئاضبلاو

مكحت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاب ةردابملا –
،اهذيفنت ةعباتمو قرطلا ربع عئاضبلاو صاخشألا لقن

،هتنرصعو قرطلا ربع صاخشألا لقن روطت ةيقرت –

ةــــعباتمو كـــيتسيجوللا نـــهم يف نـــيوكتلا جـــمارب دادــــعإ –
،هذيفنت

لاــبقتسال ةــيساسألا تآـــشنملا رـــيوطت ططـــخم دادـــــعإ –
،اهلالغتساو اهزاجنإ ةبقارمو مييقتو نيرفاسملا ةلماعمو

ططخملا دادعإ يف ةينعملا لكايهلاو تائيهلا عم ةكراشملا –
،هذيفنت ىلع رهسلاو ،كيتسيجولل  يهيجوتلا

ىوتـسملا نيـسـحتو نـيوـكتلا جمارـب دادـــعإ يف ةـكراــشـملا –
،عئاضبلا لقن لاجم يف

لقن لاجم يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا جمارب دادعإ –
،قرطلا ربع صاخشألا

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

لــــقن ةرـــيعست ةـــسايس رـــصانع رــــيضحت يف ةـــــكراشملا –
تاسسؤملا عم لاصتالاب اهذيفنتو قرطلا ربع صاخشألا

 .ةينعملا تائيهلاو

ىلــع فّلــكتو،يرضحلا لقنلل ةـيـعرــفـلا ةــيرــيدــملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا

يرضحلا لقنلا تاطاشن ةسراممل ةماعلا طورشلا ديدحت –
هـــّـــجوملا لــــقنلاب ةـــقلعتملا ةـــمالسلا دــــعاوقو يرــــضحلا هــــبشو
،يمومعلا

هبشو يرضحلا لقنلا ةمظنأ ةـنرـصـعو رـيوــطـت ةـيــقرــت –
،يرضحلا

مكحت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاب ةردابملا –
،اهذيفنت ةعباتمو قرطلا ربع صاخشألا لقن طاشن

طاـــشن رـيوــطتو ةــيـقرــت ىلإ فدـهت يتلا ريبادتلا حارتقا –
،ةرجألا ةرايسب لقــــنلا

،ةينـعملا لــكاــيهلاو تائيهلاو تاسسؤملا عم ةــكراشملا –
طسولا يف رورملا ةــكرحو لــــقنلل ينطولا ططـــخملا دادــــعإ يف

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

لــقن ةرــيعست ةــسايس رـــصانع رــــيضحت يف ةـــــكراشملا –
تاسسؤملا عم لاصتالاب اهذيفنتو قرطلا ربع صاخشألا

،ةينعملا تائيهلاو

ةماعلا دعاوقلاو ةسرامملل ةماعلا طورشلاب ةردابملا –
ىلـــع رـــهسلاو اـــهديدحتو هّجوـــملا لـــقنلاب ةـــقلعتملا ةـــمالسلل
،اهقيبطت

ةئيهتو ءانبو ميمصت سيياقمو ةينقتلا دــعاوــقـلا دادــعإ –
 ،هّجوملا لقنلل ةيساسألا تآشنملا

هّجوملا لقنلاب ةقلعتملا رامثتسالا جمارب ذيفنت ةعباتم –
،اهرثأ مييقتو

عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا تايقافتا ةعباتمو دادعإ –
ةعباتمو ّهجوملا لقنلل ةيساسألا تآشنملا زاجنإ لاجم يف

 ،اهتنايصو اهلالغتسا

جمانرب ذيفنتب ،ةــقـلعتملا ةـيـئاـصـحإلا تاموــلـعملا عــمـج –
اـهـلـيـلحتو اـهـتجلاـعـمو هـّجوملا لـقـنـلاــب قــلــعــتملا راــمــثــتسالا

،ةينعملا تاسسؤملاو تائيهلا ىلع اهعيزوتو

نم ةيساسألا تآشنملا  ليوحت تايلمع ةعباتم نامض –
لـــــقنلاب ةـــقلعتملا تاراـــمثتسالا زاــــجنإب ةـــفلكملا ةـــسسؤملا
،نيلغتسملا ىلإ هّجوملا

رـــــيوـــطت عـــيجشتو لالــــغتسا جـــمارـــب ةــــعباتم ناـــمض –
،هّجوملا لقنلا تاموظنم ةنرصعو

دادعإو هّجوملا لقنلا طاشن ةبقارمو مييقت دعاوق ديدحت –
،كلذب لئاصحلا

لقنلا طاشن لالغتساب ةطبترملا ءابعألا رتافد  ريضحت –
،اهذيفنت ةعباتمو هّجوملا

.هّجوملا لقنلا لاجم يف ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

،قرــــــطلا رــــبع رورــــملا ةــــكرحل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا – ج
: يتأي امب  ،صوصخلا ىلع ّفلكتو

ةمالسلاو رورملا ةكرـــــح ميــــظـــــنــــتـــــل ماــــعــــلا راـــــطإلا دادعإ –
،اهتعباتم نامضو ،قرطلا ربع

ثداوـــحــب ةــــقــلـعــتـملا ةـــــيـئاــصــحإلا تاــــيــطـعــملا لــــيـلــحت –
تاــئيهلاو تاــسسؤملا عــم ةـــكراشملاو قرــطلا رـــبع رورـــملا
،ةياقولا تاسايس دادعإ يف ةينعملا

اهعضوو رورملا ةكرحب ةقلعتملا ماكحألا عيمج ريـضـحت –
لاجم يف ةياقولا جمارب دادعإ يف ةمهاسملاو ذيفنتلا زيح
،ةيرورملا ةمالسلا

يشتفمل ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ميظنت يف ةكراشملا –
ةــــــــقايس يــــــمدختسمو ةـــــيرورــــملا ةـــــمالسلاو ةــــــقايسلا صــــــخر
،تارايسلا

ةــبــقارــملا  لاجم يف ةقبطملا ةينقتلاو ةيرادإلا دعاوقلا دادعإ –
،اهذيفنتو تارايســلـل ةــيــنــقــتـلا

ســـــــيـــياــــقـــملاو مــــــيـــظـــنــــتـــلا قـــــيـــبــــطـــت ةــــــلاح ةـــعــــباـــتـــم –
،تارايسلل ةــيــنــقــتـلا ةــبــقارــملاــب ةـطــبــترــملا تاــفـصاوــملاو
،ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا عم  لاصتالاب

ةـــيـنـقـتـلا ةـــــبـقارـملاـب نيــــــفـلـكـملا نيــــــمدخـتـسـملا داـــــمـتـعا –
،تارايســلـل ةـيرودـلا

ةـــفـــلـــكــــملا تالاـــكوـــلا ةبـقارــمو شيـتفت تاـيلمـعب ماــيــقـلا –
،تارايســلـل ةينقتلا ةبقارملاب

لـــــيـنـــــل مـــــيـلـعـتــــــلا تاـطاـشن ةـبـقارــمو ةـعـباـتـمو رـيــطأــت –
نـيوـكـتلا تاـسسؤـم يف مدـــقـت يتلا ةيـنـهملا ةءاــفـكـلا ةداــهـش

،لقنلا عاطقل ةعباتلا

.ةيرورملا ةياقولا ميظنتل ماعلا راطإلا دادعإ يف ةكراشملا –

ّفلــكـتو ،ةيديدحلا ككسلاب لقنلل ةيعرفلا ةيريدملا – د
: يتأي امب  ،صوصخلا ىلع

لقنلا ةمظنأ ةمالسب ةـقـلعـتملا رصانعلا نييــحتو دــيدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيديدحلا ككسلاب

ككسلا ةنايص دعاوقو  ةكبش لالغتسا طورش ديدحت –
صاــــخشألا لـــقـنـــــــــــب ةـــقــلـعـــــــــــتملا ةـــمالــسلا دــعاوــقو ةـــيدــيدـحلا

،اهقيبطت ىلـع رـــهسلاو ،عئاضبلاو

،ةيديدحلا ككسلا ةطرشب قلعتملا ميظنتلا دادعإ –

ةقلعتملا تاجايتحالا ةيبلت ىلإ فدهت يتلا ريبادتلا حارتقا –
ديعصلا ىلع ةيديدحلا ككسلا ربع عئاضبلاو صاخشألا لقنب
،يلودلاو ينطولا

ككسلل ةيساسألا تآــشنـملل يهـيجوـتلا ططخملا دادـــعإ –
هحارتقاو ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا راطإ يف ةيديدحلا

،هذيفنت ةعباتمو ةصتخملا ةطلسلا ىلع

ةـــيساسألا تآـــشنملا ةــــنايص جــــمارب ةــــعباتمو حارـــتقا –
،ةيديدحلا ككسلاب لـــقــنـلل

،ةيديدحلا ككسلاب لقنلا ةمظنأ ةنرصعو ريوطت عيجشت –

دادعإو هتبقارمو ةيديدحلا ككسلاب لقنلا طاشن مييقت –
،كلذب لئاصح

ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآشنملا ليوحت ىلع فارشإلا –
ةفلكملا تائيهلا وأ ةئيهلا ىلإ زاجنإلاب ةفلكملا تائيهلا نم
،لالغتسالاب

عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا تايقافتا ةعباتمو دادعإ –
.ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآشنملا ةنايص لاجم يف
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فــّلـــكــتو،ئــــناوملاو ةــــيراجتلا ةــــيرحبلا ةـــــيرــــيدــم )٢
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةيراجتلا ةيرحبلاب ةقلعتملا تاسايسلا رصانع حارتقا –
،اهذيفنتو ئناوملاو

ةيرحبلا تادهاعملا ىلع ةبترتملا ةلودلا تامازتلا نامض –
 ،ةيلودلا

قيبطتل ةلماشلا ةيجيتارتسالا ذيفنتو دادـــعإ ىلع رــهسلا –
،ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا تاودأ

لاصتالاب ةجمدملا ةيرحبلا ةسايسلا عــضو ىلع رـــهسلا –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاو تائيهلا عم

يـف ةدوــــجلا سيــياـــقم رـــييست ماـــظن عــــضو ىلــــع رـــــهسلا –
،ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلا لاجم

تاطاشنلاو ئناوملا لالغتساو رييست تايفيك حارتقا –
،اهتبقارم نامضو ةقحلملا

،يئانيملاو يرحبلا نمألل ينطولا جمانربلا دادعإ –

ةيراجتلا ةيرحبلاب ةطبترملا نهملاو فرحلا ميظنت –
،اهتيقرتو اهتبقارمو ةيئانيملا ةيتسيجوللاو ئناوملاو

نمض ةلخادلا تاسسؤملاو تائيهلا تاطاشن ةعباتم –
،كلذب ةليصحلا دادعإو اهصاصتخا لاجم

ةددـعتملاو ةـيئانثلاو ةــيلودلا تاــقافتالا لوـــح ضواـــفتلا –
لاــصتالاب ئــناوملاو ةــيراجتلا ةــيرحبلاب ةــقلعتملا فارــطألا

،ةينعملا تائيهلا عم

،ةـــــيئانيملا تآــــشنملل ةـــيهيجوتلا تاــــططخملا دادــــعإ –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

ةلخادلا ةدوجلا قيقدت جمارب قيبطتو مارتحا ىلع رهسلا –
،اهصاصتخا لاجم نمض

عــــم لاــــصتالاب قرزألا داــــصتقالا ةــــيقرت يف ةــــكراشملا –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاو تائيهلا

يف ،يرحبلا صاصتخالا تاذ تاعاطقلا عم ةــكراــشملا –
،رحبلا لاــمعتسا تاـيـفـيـك دــيدــحت

ةــــيلودلا تاــــمظنملاو تاـــئيهلا لاــــغشأ يف ةــــكراــــشملا –
 ،يئانيملاو يرحبلا نيناديملا يف ةصصختملا ةيوهجلاو

ثـــــحبلاو ةدــــعاسملل يـــنطو زاــــهج عـــضو يـف ةــــكراشملا –
،ذاقنإلاو

تاسسؤملا عم يرحبلا ثولتلا نم ةياقولا يف ةكراشملا –
،ةينعملا

.رحبلا يف ثداوحلا لوح تايرحتلا يف ةكراشملا –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

ىلــــع ّفلــكــتو ،يرـــحبلا لـــــقــنلل ةـــيعرفلا ةــــيريدـــملا – أ
: يتأي امب ،صوصخلا

يرحبلا لقنلاب ةقلعتملا ريوطتلا تاططخم رصانع دادعإ –
ةبقارمو طبض نامضو نــــــفـسـلا ةـــــعاــنـصو ةــــقحلملا تاــــطاشنلاو
،اهذيفنتو ةطشنألا

 ،اهحارتقاو ةيرحبلا تاليهستلا رـيـبادــت دادـــعإ –

يف فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاقافتالا دادعإ –
تاسسؤملا عم لاصتالاب اهتعباتمو يرحبلا لقنلا لاجم
،ةينعملا

يرحبلا لقنلا تاطاشن مييقتو قيقدت تايلمع رييست –
،نفسلا ءانبو حيلصت تاطاشنو ةقحلملا تاطاشنلاو

نمض لخدت يتلا صيخرتلاو دامتعالا تابلط ةسارد –
،اهصاصتخا لاجم

لاجر نيوكتو يرحبلا لقنلا يلاجم يف ةظقيلا نامض –
،رحبلا

،رحبلا لاجر ليهأتو نيوكت جمارــب ذـيفنت ىلع رــهــسلا –

تاداـــــــهشلا ىلــــع لوــــصحلا دـــــصق تاـــــناحتمالا مــــيظنت –
 ،اهيلع فارشإلاو رحبلا لاجرل ةيرحبلا

لخدت يتلا قئاثولاو تاداهشلاو ةيرحبلا تاداهشلا ميلست –
،اهصاصتخا لاجم نمض

،ذيفنتلا زيح ةدوجلا سيياقم عضو ىلع رهسلا –

ليهأتو نيوكت ماظنب ةقلعتملا ةيرودــلا رــيراــقـتلا دادـــعإ –
يف ةــيلودلا تاــيقافتالل اــقفو يرحبلا لــمعلاو رحــبلا لاــجر
،لاجملا اذه

 ،نفسلا نتم ىلع لمعلا سيياقم مارتحا ىلع رهسلا –

يف ةصصختملا ةيلودلا تامظنملا لاغشأ يف ةكراشملا –
.يرحبلا لمعلاو رحبلا لاجر ليهأتو نيوكت

يرــــــحبلا نــــمألاو ةـــــمالسلل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدــــملا – ب
: يتأي امب ،صوصـخلا ىلــع فّلكتو،يئانيملاو

ناــمضو ةـــيرحبلا ةـــحالملا نـــمأو ةـــمالس رـــيبادت دادـــــعإ –
،اهتعباتم

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

ةـــبقارمو مـــيظنتب ةـــقــلعتملا رــصاـنــعـلا رــــيضحتو دادـــــعإ –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب رحبلا لامعتسا

ةرادإلا فرط نم ةلهؤملا فينصتلا تائيه يف قيقدتلا –
 ،ةيرحبلا
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نـمألاو ةـمالسلا ســيياقمل نــفسلا ةـــقباطم ىلـــع رـــهسلا –
يوجلاو يرحبلا ثولتلا نم ةياقولا سيياقم اذكو نييرحبلا
،نفسلا نع مجانلا

،ةدوجلا ريياعم عضو ىلع رهسلا –

لاــجــم نــمض لــخدــت يتــلا قــئاــثوــلاو تاداـــهشلا مـــيـــلست –
،اهصاصتخا

تآــــــشنملا نـــــمأب ةــــــصاخلا قـــــيقدــتلا تاـــــيلمعب ماـــــيقلا –
ميلستو ينطولا لوطسألل ةعباتلا نفسلا نمأو ةيئانيملا
،اهب ةقلعتملا ةيميظنتلا قئاثولاو تاداهشلا

نفسلا نمأ تاططخمو مييقتلا تايلمع ىلع ةقفاوملا –
تآـشـنملا نــمأ تاططـخمو تاميـيـقتلا زاـجــنإ ىلــع رــهـسلاو
 ،ةيئانيملا

 ،اهصاصتخا لاجم يف ةظقيلا نامض –

فــلتخمل لـــصاوتملاو مـــظتنملا نييـــحتلا ىلـــع رـــهسلا –
،يرـــحبلا لـــــقـنلل جــمدــملا يـــملاــعلا تاــمولعملا ماــظن تادـــحو
،رئازجلاب قلعتملاو ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملل عباتلا

تاكرشلا لخاد شيتفتلاو قيقدتلا تايلمع يف ةكراشملا –
،نفسلا نتم ىلعو ةيرحبلا

ةـــــيوهجلاو ةـــــيلودـــــلا تاــــــئيهلا لاـــــــغشأ يف ةــــــكراـــشملا –
،اهصاصتخا لاجم يف ةصصختملا

ذاـقنإلاو ثــحبلاب ةــفلكملا ةزــهجألا لاـــغشأ يف ةــــكراشملا –
،نييرحبلا

يرـــحبلا نـــمألل يــنطولا جـــمانربلا دادــــعإ يف ةــــكراشملا –
،هذيفنت نامضو يئانيملاو

يف ةينطولا جماربلا فلتخم يف ةمهاسملاو ةكراشملا –
مجانلا يوــجلاو يرــحبلا ثوــلتلا لاـــكشأ نـــم ةـــياقولا لاــــجم
،اهتحفاكمو ،نفسلا نع

يف ثداوــــحلاو ثادـــحألا لوــــح تاــــيرحتلا يف ةــــكراشملا –
،ئناوملا يفو رحبلا

نمألا سيياقمل ةيئانيملا تآشنملا ةقباطم ىلع رهسلا –
،يئانيملا

ةلخادلا قئاثولاو تاداهشلاب ةقلعتملا تابلطلا ةسارد –
،اهصاصتخا لاجم نمض

يف لمعلا ةمالسو ةفاـظـنلا سيياــقــم مارـتـحا ىلع رــهـسلا –
،ئناوملا

ةلوانم لاجم يف دعاوقلاو سيياقملا مارتـحا ىلــع رــهـسلا –
.ئناوملا يف ةرطخلا عئاضبلا روبعو عاديإو

فّلـــكـتو،ةيئانيملا تاطاشنلل ةيعرـفلا ةــيرــيدملا – ج
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةــيئانيملا ةـــيمومعلا كالـــمألا لاـــمعتسا دــــعاوق دــــيدحت –
،اهذيفنت نامضو ،اهيلع ةظفاحملاو اهرييستو اهلالغتساو

ناــمضو ئــناوملا لـــغش حــنم طورــشو تاــيفيك دـــيدحت –
،اهتبقارمو اهتعباتم

ئناوملا ريوطتل يهيجوتلا ططخملا  ذيفنت ىلع رـــهـسلا –
 ،هنييحتو

 ،ةدوجلا ريياعم عضو ىلع رـــهسلا –

يئانيملا عمتجملل ةلعافلا تاــهـجلا عـم قيسـنـتلاـب رــهسلا –
،ئناوملا ةنمقر ريوطت ىلع

ةــــــيساسألا تآـــــشنملا ةـــــنرــــصعو رــــيوــطت ىلــــع رـــــهسلا –
،نيرفاسملا ةلماعمو لابقتسال

تاجتنملا مالتساب ةصاخلا تآشنملا عضو ىلع رهسلا –
،نفسلا نع ةمجانلا تايافنلاو ةثولملا

تائيهلا نم ةيئانيملا ةيساسألا تآشنملا ليوحت ةعباتم –
،اهلالغتساب ةفلكملا تائيهلا وأ ةئيهلا ىلإ زاجنإلاب ةفلكملا

،اهلالغتساو  ئناوملا ريوطت لاجم يف ةظقيلا نامض –

،ةيئانيملا تاطاشنلل يفيرعتلاو يراجتلا طبضلا نامض –

راـــــطإ يف ةـــيئانيملا تاــــطاشنلا رــــيوــــطت ىلــــع رـــهسلا –
،قرزألا داصتقالا

ةــيئانيملا تاــطاشنلا مـــيظنت طورـــشو دــــعاوق دـــــيدحت –
ددـــعتم ىــعسم نـــمض اـــهجامدإو اـــهب ةـــلصتملا تاـــطاشنلاو
،ةلماشلا ةيتسيجوللا ةلسلسلا يف طامنألا

ةـــــــطبترملا ةـــــيئيبلا ســــــيياقملا مارــــتحا ىلـــــع رــــــهسلا –
،ةيئانيملا تاطاشنلاب

عضو يف ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا عم ةكراشملا –
 .ةيئانيملاو ةيرحبلا تاليهستلاب صاخ زاهج

،ةـــــــيوجلا داـــــصرألاو يــــندــــــملا نارــــــيطلا ةـــــيرــــيدم )3
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

يميظّنتلاو يعــــيرــــشـــــّتــــلا عباــــطـــــلا تاذ صوــــصــــنــــلا دادعإ –
،ةيوجلا داصرألاو يندملا  ناريطلا لاجم يف

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

يف نواـــــــعتلا لاـــمعأ لــــك يف ةرازوــــلا ةــــكراشم رــــــيضحت –
،ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلا لاجم
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ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاقافتالا دادعإ يف ةكراشملا –
رهسلاو ،ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلاب ةقلعتملا فارطألا

،اهذيفنت ىلع

تامدخ لالغتسال زايتمالا حـنمب ةـصاـخلا تاــفــلـملا ريـضـحت –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يوجلا يمومعلا  لقنلا

وأ تاراطملا وأ ةيوجلا تاطحملا زايتما تافلم ريضحت –
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تافاوطلا طوبه جرادم
،امهب

تارـــئاطلا رـــيخستب ،ةـــيئانثتسالا تالاـــحلا يف ،ماـــيقلا –
ةيضرأ ىلع نيمدختسملاو اهمقطأ اذكو رئازجلا يف ةمقرملا
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،راطملا

يمدختسم نم ءزج وأ  لك ريخستب ،ةجاحلا دنع ،مايقلا –
ةـــمدـــخلا ةــيرارــمـتسا ناــمضل نيــمزالــلا يندـــملا نارــيـطــــــــــــــــــــلا
 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيمومعلا

تارئاطلا ميقرت لجس يف ليجستلا تاــــفلم رـــيـضحت –
عيرشتلل اــقـبط راـجيإلاب اــهؤانـتقا مت يتلا ةيبنجألا ةيندملا

،امهب لومعملا ميظنتلاو

صخي اميف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ىلع فارشإلا –
تاــئيهلاو تاـسسؤملا عــم لاــصتالاب ةـــيوجلا داـــصرألا نــــهم
،ةينعملا

تحت تائيهلاو تاســسؤملل نــسحلا رــيسلا ىلــع رـــهسلا –
،كلذب لئاصح دادعإو ةياصولا

نيلمعتسملا ةفاكل ةيوــجلا داصرألا ةدــعاسم طورش دـــــيدحت –
.تامدخلا ميدقت نامضو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ىلـــع فّلكـــتو،يـــندملا نارـــيطلل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا – أ
: يتأي امب ،صوصخلا

عــــــــباــــطـــــلا تاذ صوـــــــصــــنــــلا عــــيراشم ةــــغايصو ةــــسارد –
ةعباتمو يندملا ناريطلا لاجم يف يميظّنتلاو يعــــيرــــشـــــّتــــلا

،اهذيفنت

نارــيطلاب ةــقلعتملا ةــيلودلا تاــقافتالا ذـــيفنت ةــــعباتم –
،يندملا

تارــــئاطلا مــيقرت لـــجس يف لــــيجستلا تاـــفلم ةـــسارد –
عيرشتلل اقبط راجيإلاب اهؤانتقا مت يتلا ةيبنجألا ةيندملا

،امهب لومعملا ميظنتلاو

رئازجلا يف ةمقرملا تارئاطلا ريخست تابلط ةسارد –
 ،راطملا ةيضرأ ىلع نيمدختسملاو اهمقطأ اذكو

يــــمدختسم نــــم ءزــــــج وأ لــــك رــــــيخست تاــــبلط ةــــسارد –
،ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتسا نامضل نيمزاللا ناريطلا

لـــقنلا تاــمدخ لالــغـتسال زاـــيتمالا حـــنم تاـــفلم ةـــسارد –
،يوجلا يمومعلا

ةـــــــــــــيوجلا تاــــــطحملا زاــــــيتماب ةــــــصاـــخلا تاـــــــفلملا ةــــــسارد –
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تافاوطلا طوبه جرادم وأ تاراطملاو
،امهب لومعملا

.ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملا ريس ةــعباـتم ناـــمـض –

ىلع ّفلكتو،ةيوجلا داصرألل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا

يوــــــجلا خاـــــنـملاو دــــصرلا تاـــــكـبــش ةـــــبــيـكرــت دـــــيدــــحت –
دــيدحتو ةـــيوجلا داـــصرألل ةــــيكلساللاو ةـــيكـلسلا تالاـــصتالاو
،اهلالغتساو اهريس دعاوق

ةيوجلا داـصرألاــب ةـقــلـعــتـملا ةــموـلــعـملا ميمعت ىلــع رهسلا –
،ةينعملا تائيهلا عم لاصتالاب ،يوجلا خانملاو

رـشنو يوــجلا  دـــصرلا نادــــيـم يف ســـييقتلا ىلــــع رــــهسلا –
،تايطعملا

رهسلاو اــهــيــلـــع ةــقــفاوــملاو راـــمــثــتــسالا تاـــطــطــخــم دادعإ –
،اهزاجنإ ىلع

رــــــيـضـحت ىلـــــع ةــــــقـبطـملا تاـــــينـقـتـلاو دـــــعاوـقـلا دـــــيدحت –
دــــيدحتو ةـــيوـــجلا داـــصرألا لاـــــجــم يـف تاــــموـــلــعـــملا ميدــقـــتو
اــــــهلاكشأو ةــيوـــــجلا داـــصرألا لاــجــم يـف  ةدـــــعاــســـملا لــــئاــسو
،اهتايفيكو

تاـــمولعم دـــيدجتو نـــيوكت جـــمارب دادــــعإ يف ةــــمهاسملا –
 ،ةيوجلا داصرألا طاشنب لفكتلل نيمزاللا نيمدختسملا

داصرألا لاجم يف تمت يتلا ثوحبلاو تاساردلا زيكرت –
،اهلالغتسا نامضو يوجلا خانملاو ةيوجلا

يتلا ةيلودلاو ةينـطولا تامظنملا لاـغشأ يف ةكراشملا –
،ةـــيـخاـنـملا تارــــيغـتـلاو ةــــيوـجلا داــــصرألا لاــــجـم يف طـــــشنت
.ةينعملا تاسسؤملا عم لاصتالاب

فّلــكتو ،دراوــملاو طــيطختلل ةــماعلا ةــيريدملا:٤ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ،عاطقلا ريوطت ةسايس ديدحت –

ةيهيجوتلا تاططخملاو تاساردلا دادعإ يف ةكراشملا –
 ،ةيعاطقلا

ةيئاصحإلا تايطعملا دادـــعإ تاءارـــجإ عــضو ىلــع رـــهسلا –
  ،عاطقلاب ةقّلعتملا

،اهرشنو ةيئاصحإلا تابيتكلا دادعإ نامض –

تــــــحت تاــــسسؤـملا رــــيوــــطت ةــــسايس رـــــــصانع حارــــتقا –
 ،تاسسؤملا تاعمجتو ةرازولا ةياصو
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تاــسسؤملاو تاــــكرشلا ةـــيسفانت رــــيوطت ىلــــع رـــهسلا –
،عاطقلل ةعباتلا

رـيسل ةـيرورضلا ةـيرـشبلا لــئاسوــلا عــضو ىلــع رـــهسلا –
تاذ تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا

نــــيوـــكتو ةـــيرـــشـبـلا دراوـــــملا نيــــمثــت ةـــساــيـس دـــــيدــــحت –
ةزــــــــكرمملا رــــيغ حــــلاصملاو ةــــيزكرـــملا ةرادإلا يـــــمدـــــختسم
تاططخم ذيفنت ىلع رهسلاو ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو
،ىرخألا لكايهلا عم نواعتلاب ،نيوكتلا

حــلاـصملاو ةــيزــكرــملا ةرادإلا تاــجاــح ةـيـبـلت ىلع رـــهسلا –
،تازيهجتلاو تادعملاو مزاوللا نم ةزكرمملا ريغ

،عاطقلل رييستلاو زيهجتلا تاينازيم حارتقا –

اهصاصتخا لاجمب ةقلعتم تايطعم كونب ءاشنإ ىلع رهسلا –
.اهرييست نامضو

: تايريدم )3( ثالث مضتو

،تازاجنإلاو تاساردلا لئاسوو طيطختلا ةيريدم )١
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ّفلكتو

،اهمييقتو اهدادعإو عاطقلا ةيمنت ةسايسب ةردابملا –

دــــــيدحتب حــــمست يــــتلا تارــــشؤملا دادـــــعإ يف ةــــمهاسملا –
ىدملا ىلع ةيمنتلا تايجيتارتسا دــيدــحتو عاـطـقلا تاــجاــح
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،ديعبلاو طسوتملاو ريصقلا

ةيلاملاب ةــفـلكملا ةرازوــلا عـم ةيـلعاــفـتـلا ةـهــجاوــلا نامــض –
،رامثتسالا جمارب ليجستل

نيـــناوق رـــيضحت راـــطإ يف ةــــيعاطقلا لاــــغشألا قــــيسنت –
،ةيلاملا

ةـــينازيم رـــيضحت راـــطإ يف ةـــيعاطقلا لاــــغشألا قـــيسنت –
،زيهجتلا

ةـــصصخملا عــــفدلا تاداـــــمتعا كالـــــهتساو عــــضو ةــــعباتم –
،عاطقلل

لـــــــيومتلا ةــــعباتمو ةــــيداصتقالا تاـــساردلاب ةرداــــبملا –
،يجراخلا

ةيهيجوتلا تاططخملاو تاساردلا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةيعاطقلا

ةـــيئاصحإلا تاـــيطعملا دادـــعإ تاءارـــجإ رــــيوطت ناــــمض –
  ،عاطقلاب ةقّلعتملا

،اهرشنو ةيئاصحإلا رتافدلاو تابيتكلا دادعإ نامض –

تحت تاسسؤملا ريوطت ةسايس ديدحت يف ةكراشملا –
،تاسسؤملا عّمجمو ةرازولا ةياصو

ةيجيتارتسالا نمض تاساردلا بتاكمو تاسسؤملا جامدإ –
،ةيعانصلاو ةيداصتقالا ةيمنتلل ةينطولا

تاــــسسؤملاو تاــــكرشلا ةـــيسفانت رــــيوطت ىلـــع لمــــعلا –
،عاطقلل ةعباتلا

ةقحلملا تاسسؤملاو ةيداصتقالا تاعّمجملا روطت ةعباتم –
تاسسؤملاو اهب ةقحلملا ريغ ةيداصتقالا تاسسؤملاو ،اهب

،ةياصولا تحت

ءادألا تارــــــشؤــــم عــــضوو يوـــــــنسلا طاـــــــشنــــــــلا مــــــــيــــــــيــــــــقــــــــت –
تاسسؤملاو اهب ةقحلملا تاكرشلاو ةيداصتقالا تاعومجملل
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو اهب ةقحلملا ريغ ةيداصتقالا

لجأ نم تاسسؤملا تاردابمو صرف معدو عيجشت –
ينهملا مكحتلا معد اهنأش نم يتلا ةكارشلا لاكشأ لك ذيفنت
،ةيداصتقالا ةعاجنلاو

ةداعإ نامض اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقاو ديدحت –
زاـــجنإلاو تاـــساردلا تاردـــق عـــيزوت ةداـــعإو عـــيونتو ةـــلكيه
.اهتاحارتقاو ىربكلا عيراشملا زكرمتو ةعيبط عم قفاوتلاب

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

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

رــيوطت ةــسايس مييـــقتو طـــيطختلا تاودأب ةرداــــبملا –
،اهدادعإو عاطقلا

ةعباتم نامضو عاطـقلا راــمثتسا جـمارــب ذيـفـنت ةــعباــتـم –
،عفدلا تادامتعا كالهتسا

رامثتسالا جمارب ذيفنتب ةقلعتملا ةيرودلا لئاصحلا دادعإ –
 ،زيهجتلا تايلمع ةنّودم نييحتو ،ةلجسملا

ةيساسألا تآــشـنملل ةـيرــيدــقـتلا زــيـهجتلا تاـيـنازـيـم دادــعإ –
،عاطقلل ةيرادإلا  ةيساسألا تآشنملاو لقنلل

لئاـــصحلا دادـــــعإو جـــماربلل ةــــيلخادلا تالـــــيومتلا دــــصر –
،ةيلاملا

اــــــهذيفنت ةـــــلاح ةــــعباتمو ةـــــيجراخلا تالـــــيومتلا دـــــصر –
،ةيلاملا لئاصحلا دادعإو

ةيهيجوتلا تاططخملاو تاساردلا دادـــعإ يف ةــكراــشـملا –
،ةيعاطقلا

عورــــفل ةـــيمنتلا جـــمارب فــــلتخم نيــــب لـــــماكتلا ناـــــمض –
.عاطقلا
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فّـلـكتو ،نـــيوكتلاو ةيرشبلا دراوــملا نيمثت ةيريدـــم )٢
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

رييست لاجم يف ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،نيمدختسملا

راسملا رييست لاجم يف ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا –
ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل ينهملا

،يرادإلا عباطلا تاذ تاسسؤملاو

نـــــيوـــــكتو ةــــــيرــــشبلا دراوـــــملا نيـــــــمثت ةــــساــــيس حارـتقا –
ةزــــــــكرـــمملا رــيغ حـــلاــصملاو ةـــيزــكرـــملا ةرادإلا يــمدــــخــتـسم
تاــططخم ذـــيفنت ىلـع رـهسلاو ،ةياصولا تــحت تاسسؤملاو
،ىرخألا لكايهلا عم نواعتلاب ،نيوكتلا

يف ةمدقملا ميلعتلا تاطاشن ةبـقارــمو ةــعباـتمو رـيـطأــت –
   ،عاطقلل ةعباتلا نيوكتلا تاسسؤم

،عاطقلا يف يقيبطتلا ثحبلا ةسايس ذيفنتو ديدحت –

 .يقيبطتلا ثحبلاو ةيجولونكتلا تاراكتبالا معدو عيجشت –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

ىلــــــع فّلـــــكتو،نيــــمدختسملل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا – أ
: يتأي امب ،صوصخلا

ةـــيزــكرــملا ةرادإلا يمدـــخــتـــســـم رـــيـــيـــســـت ناــمـــضو فيظوت –
يرـــــــيدقتلا روـــــطـتــلا ناــــــمــض عـــم ةزــــــكرـــمــملا رـــــــيـــغ حـــــلاــصــملاو

 ،ينهملا مهراسمل

رييستل ةيريدقتلا تاونسلا ةددعتملا تاططخملا دادعإ –
،ةزـــكرمملا رـيـغ حــلاـصملاو ةــيزــكرــملا ةرادإلا يمدخـتـســم

ةرادإلا يــــــمدختسم رـــــييستل يوــــنسلا ططـــــــخملا دادــــــعإ –
،هذيفنتو ةيزكرملا

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدـــخـــتـــسـمل طابضنالاو ماظنلا نامض –

لمعلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا قيـبـطت ىلـع رــهــسلا –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تاسسؤملا ىوتسم ىلع

ةـــــــيـساــسألا نيــــــناوــــقــلا صوــــــصــن دادــــــعإ يف ةــــــكراشملا –
.اهذيفنت ىلع رهسلاو ،نيفظوملا ىلع ةقبطملا

،صوصخلا ىلع ّفلكتو،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب

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

لاغشألا  لاجم يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلاب ةردابملا –
،هتيقرتو ،لقنلاو ةيمومعلا

نــيوكتلا تاـــسسؤم تاــــطاشن مــــييقتو ةـــــعباتم ناــــمض –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا

،عاطقلا يف نيوكتلا ةموظنم جوتنم نيمثتو ةعباتم –

ةـــــــيداصتقالا تاـــــساردـــلل ةـــــيعرــــــفلا ةـــــــيرــــــيدملا – ب
،صوـصخلا ىلــع فّلكتو،تاـــيئاصحإلاو ةــــيفارشتسالاو
: يتأي امب

عاــطــقــلـــل ةـــيساسألا تآشنملا رـــيوـــطـــت جمارـــب رـــيضحت –
،ةرازولل ىرخألا لكايهلا عم قيسنتلاب اهحارتقاو

عورفل ةيومنتلا جماربلا فلتخم نيب لــماــكتلا ىلــع رـــــهسلا –
،عاطقلا

نيــــب ةــــيداصتقالا لاــــغشألاو تاـــساردلا يف ةــــمهاسملا –
،عاطقلا طاشنل ةيسيئرلا تارشؤملا ةعباتمو تاعاطقلا

ريصقلا ىدملا ىلع طيطختلا لاغشأ عيمج يف ةكراشملا –
،عاطقلا ريوطتل ةيرورضلا ليوطلاو طسوتملاو

روطت لوح ةيريدقتو ةيفارشتسا تاساردب ةردابملا –
،اهب مايقلاو ،عاطقلا

ليلحتلاو ةبقارملل زاهج عضوو ميمصت يف ةمهاسملا –
ةرازولل ىرخألا لكايهلا عم ،عاطقلا روطت ةــعباـتمل ةـظـــقـيلاو
،ةينعملا وأ ةمتهملا تاسسؤملاو

تاطاشنب ةلصلا تاذ ةيداصتقالا تاساردلاب ةردابملا –
،عاطقلا

ةـــــيئاصحإلا تاــــيطعملا دادــــعإ تاءارــــجإ روـــــطت ناــــمض –
،عاطقلاب ةقلعتملا

.ةيئاصحإلا تابيتكلا رشنو دادعإ نامض –

،زاجنإلاو تاساردلا لئاسول ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

لاغشألا عاطـقل ينطولا جاتنإلا ةادأ رــيوــطــت ىلــع رهــسلا –
،لقنلاو ةيمومعلا

لمعلا تاططخمو ريبادتلا ذيفنتو دادعإ يف ةكراشملا –
تاسسؤملاو تاساردلا بتاكم ىوتسم نيسحت نمضتملا

،اهريوطتو

تاسسؤملا يف ةلودــــلل ةـيـلاـملا لوصألا نيمـثـت ىلــع رــهسلا –
،ةكارشلا راطإ يف ،ةطلتخملا

تاــــساردلا بـــــتاكم تارداــــبمو صرـــــف مـــــعدو عــــيجشت –
نم يـتلا ةـــكارشلا لاــكشأ لـــك ذــيفنت لــجأ نــم تاـــسسؤملاو

،ةيداصتقالا ةعاجنلاو يجولونكتلا ليوحتلا معد اهنأش

ماــــــظن عــــضو يف تاــــسسؤملاو تاـــساردلا بــــتاكم مــــعد –
،اهتاءافك نيسحت عيجشت لجأ نم رييست

تاسسؤملاو تاساردلا بتاكم لامعأ تاططخم ةعباتم –
فادــــــــهألا رــــــيوطت ةـــــيـجيتارتسا عـــــم اــــــهماجسنا ىلــــــع رــــــهسلاو
.اهقيقحتو ةرطسملا



73  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاوش٦
21م١٢٠٢ ةنس ويام٨١

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

مييقت دصق عاطقلا يفظومب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –
.اهرييست نامضو ،تالهؤملاو تاءافكلا

،صوصخلا ىلع فّلكتو ،ثحبلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب

ةـــيرورضلا لــئاسولاو قرـــطلا ميدـــقتو مـــييقتو ةـــسارد –
،ثحبلا لامعأ زاجنإل

،عاطقلل يقيبطتلا ثحبلا ةسايس ذيفنت –

،عاطقلا ىوتسم ىلع ةيجولونكتلا ةظقيلا ةعباتم –

،ةيلحملا داوملا لامعتساب ةطبترملا ثوحبلا ةيقرت –

زكارمو تاعماجلا عم ينقتلاو يـمـلـعلا نواـــعـتلا ةــعـباتم –
،ثحبلا

نم ةيئاقولا تاططخملا قيسنتو ذيفنت يف ةمهاسملا –
،رورــــملا ثداوــــحو ىرــــبكلا راــــطخألاو ةـــــيعيبطلا ثراوـــــكلا

،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

ةيمومعلا لاغشألا لاجم يف ثحبلا ريوطت يف ةمهاسملا –
.ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةيلودلا تائيهلا عم لقنلاو

ّفلــكــتو،ةيمومعلا تاقفصلاو لئاسولا ةرادإ ةــيرــيدــم )3
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةــــيزـــــكرملا ةرادإلا رـــــيسل ةــــيرورضلا لــــئاسولا عـــــضو –
،يرادإلا  عباطلا تاذ تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

ةزـــكرــمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاـــجاــح دـــيدـــحت –
،تازيهجتلاو تادعملاو مزاوللا ىلإ

ةــــبــقارــمو عاــــطقلا رـــــيسل ةــــــيريدقتلا ةـــــينازيملا دادـــــــعإ –
،اهلامعتسا

زيهجتلاو رييستلا يتينازيم تاقفن  عفدب رمألا نامض –
،ةيمومعلا ةبساحملا كسمو

ةـيمومعلا تاـسسؤملا تاــينازيم مــييقت يف ةـــمهاسملا –
،عاطقلل ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ

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

ةـــــــعباتلا ةــــيراــــقــعلاو ةــــلوقنملا كالـــــمألا رـــــييست ناــــمض –
،ةيزكرملا ةرادإلل

ةـــلوقنملاو ةــيراقعلا تاـــكلتمملا رـــييستو درـــــجب ماـــيقلا –
ةيراقعلا تاكلتمملا درج ةعباتمو ةيزكرملا ةرادإلل ةعباتلا
عــباطلا تاذ تاـــسسؤملاو ةزـــكرمملا ريغ حـــلاصملل ةــعباتلا
،عاطقلل ةعباتلا يرادإلا

.عاطقلل ةبسنلاب ةيمهأ تاذ ةقفص لك  ةبقارم نامض –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فّلكتو،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةــــــبقارـمو عاــــطقلا رــــيسل ةــــيرـــيدــــقتلا ةـــــينازـــيملا دادـــــــعإ –
،اهلامعتسا

جــــــمارـــبب ةـــــــقلعتملا تاداــــــمتعالا تاـــــضيوـــــفت رـــــيضحت –
،عاطقلا تارامثتسا

ةرادإلا رــيـسـل ةــيرورضلا تاداــمـتعالا تارــيدــقت حارــتـقا –
ةــيـمومعلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حـلاصملاو ةــيزــكرــملا
،ةياصولا تحت ةعوضوملا

ةــــــيزكرملا ةرادإلا زـــــيهجتو رـــــييست يــــتينازيم ذـــــيفنت –
،عفدلاب رماوألاو تامازتلالا تاباسح كسمو

ةــــيزـــكرــملا ةرادإلا رــــييست تاـــينازــــيـم ذــــيفـنـت ةــبـــقارــم –
يرادإلا عباطلا تاذ تاسسؤملاو ةزــكرمملا ريغ حـــلاصملاو
،اهكالهتسا روطت ليلحتو تادامتعالا لامعتسا ةبقارمو

،تاداريإلاو تاقفنلا ةرادإل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –

نييحتو ةبساحملا كسمو تاقفنلاب تامازتلالا ةعباتم –
،ةينوناقلا تالجسلا

لكايهلا عم عاطقلا زيهجت ةينازيم ريضحت يف ةكراشملا –
،ةينعملا

ةـيــعاـمـتـجالا تاـــمدـــخلا رـيـــيــــســـــت جــمارــب ةـبـــقارـمو هـيــجوــت –
.ةزكرمملا ريـغ لكاـيـهـلاو ةـيزـكرـملا ةرادإلا يمدـخـتسـمل

ىلع فّلكتو،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا

اهريسل ةيرورضلا لئاسولاب ةيزكرملا ةرادإلا ديوزت –
،اهئانتقا نامضو

لــيلــحتو ةـيزــكرــملا ةرادإلا تاـــكــلـــتــمم لاـمـــعتسا ةبقارم –
،اهكالهتسا روطت

،تالقنتلاو تاراـيزــلاو تارـهاــظـتــلــل يداـملا ميــظـنــتــلا نامض –

ةـــلوقـنملا ةــــيزـــكرـملا ةرادإلا تاـــكـلــتـــمم رـــيـيسـت ناــــمض –
ةــــــمالسلا رـــيبادت لـــــك قــــيبطت اذـــــكو ،اــــهتنايصو ةــــيراــــقـعـلاو
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا بجومب اهيلع صوصنملا
،اهب لومعملا

ةـــــــيزـــــكرملا ةرادإلا تاراــــــيس ةرــــيظح رــــييست ناـــــمض –
،اهتنايصو

ةيزكرملا ةرادإلل ةلوقنملاو ةيراقعلا ةمذلا ءاصحإ نامض –
كـســمو ،ةـينوــناــقــلا ةــعـيـبطلا بـســح ةزـكرـمملا رـيـغ حــلاصملاو
.كلذــب درــج
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،ةنمقرلا تامدخ ةيقوثومو ةدوج مييقت –

،ةرازولا يف  مالعإلا ةمظنأ قيقدتو نمأ نامض –

،ةرازولا يف تانايبلا دعاوق ريوطت ىلع رهسلا –

.ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،مالعإلا ةمظنأ ةمالسو تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ّفلكتو

تايجولونكت لامعتسال ةيعاطقلا ةمالسلا ةسايس دادعإ –
عــــيرشتلل اـــقبط ،اـــهذيفنتو مالــــعإلا ةمـــظنأ ةــــيامحو ةـــــنمقرلا

،امهب لومعملا ميظنتلاو

تنارتنألاو تنرتنإلاو تنرثإلا تاكبش بيكرت نامض –
،اهريس نسحو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةيجراخلا لكايهلا عم تاــموـلــعملا لداــبــت رـيـيست نامض –
تـــحت ةـــعوــضوملا تاـــــسسؤملاو ةزـــــكرمملا رـــــيغ حـــــلاصملاو
،ةرازولا ةياصو

تاــيجمربلاو تادـــعملاو تازــيهجتلا بـــيكرتو عــــيزوت –
،ةيدعاقلا

نـم ةمالسلاب ةصاخلا قيقدتلا تايلمع ذيفنتو طيطخت –
ىلــع رــهسـلاو ،ةرازوــلاب ةـصاخلا مالـــعإلا ةــمـظـنأ ةــياــمــح لـــجأ

،اهتنورم

،يلاعلا اهرفاوتو ةيمقرلا تامدخلا ريس نسح نامض –

.ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

،مالعإلا ةمظنأ مييقتو جاتنإل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

،ةرازولا يف ةنمقرلا ريوطت ططخم ذيفنتو دادــعإ –

،يلآلا مالعإلا لاجم يف رامثتسالا تاجايتحا ديدحت –

،ةرازولا يف نهملا تاقيبطت ريوطتو ميمصتو ةسارد –

،ةرازولا يف مالعإلا ةمظنأ ذيفنتو دادعإ –

اهريوطتو ةيمومعلا ةمدخلل ةينورتكلإلا ةباوبلا ميمصت –
،اهيلع ظافحلاو اهرييستو

ربع روــهمجلل ةـــمدقملا  ةــــنمقرلا تامدخ ةيعون مــــييقت –
،ةيمومعلا ةمدخلا ةباوب

اهعباط نم ةرازولا ديرجت ىلإ فدهي طاشن لكب ةردابملا –
،اهتبسوحو يداملا

يف ةيجراخلاو ةيلخادلا لــكايهلا عم قيسنتلاو ةـقــفارـملا –
.ةبسوحلا عيراشم ذيفنتو ريضحت

ىلع ّفلكتو،ةيمومعلا تاقفصلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب ،صوصخلا

ميظنت يف اهيلع صوصنملا دعاوقلا قيبطت ىلع رــهــسـلا –
،ةيمومعلا تاقفصلا

مالتساب ةطبترملا ةيداملا ماهملا عومجمو ةنامألا يلوت –
،قـــــــحالملاو تاـــــقفصلاو طورــــشلا رــــتافد عــــيراشم ةــــجمربو
 ،اهب ةقلعتملا ةريشأتلا تاررقم دادعإو

ةنجللا ىدل ةعدوملا تاعازنلاو نوعطلا مالتسا نامض –
،تاعازنلا ةيوست ةنجلو تاقفصلل ةيعاطقلا

تاـــقفصلاب ةـــقلعتملا تاـــيطعملا كوــنب نييـــحتو ءاــشنإ –
رــــــــيغ حــــلاصملاو ةــــيزكرملا ةرادإلا اــــهمربت يـــتلا ةــــيمومعلا
.ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاو ةزكرمملا

ىلع فّلكتو ،ةنمقرلاو مالـعإلا ةـــمظنأ ةــــيريدم :٥ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

،ةرازولا  ةنمقرو ةنرصع ةسايس دادعإ يف ةكراشملا –

مدقت لوح يتايلمعو يجيتارتسا ريكفت يف ةكراشملا –
قـــــفاري نأ بــــجي يذــــلا ةـــنمقرلا لاــــمعتساو ،مالـــــعإلا ةــــــمظنأ
  ،ةرازولل  يمقرلا لوحتلا

تاــنايبلا زـــكرمو تاـــكبشلل ةـــيساسألا تآـــشنملا رــــييست –
ةيرورضلا ةيساسألا تآشنملا ةنورمب حمست يتلا ةعوضوملا

 ،ةنمقرلا لولح لامعتسال

ةريظح ةنايصو لمعتسملا ةماعد نيب قيسنتلا نامض –
 ،ةرازولا يف ةيزكرملا ةرادإلل يلآلا مالعإلا

تاموظنمو مالعإلا ةمظنأ ةيقرتو ةنايصو عضوو ميمصت –
 ،ةددعتملا  ةنمقرلا

ةقفارمب رييغتلا رـــييست يف ةـــيرشبلا دراوـــــملا ةدـــــعاسم –
،ةنمقرلا لامعتسا مدقت

 ،اهتامدخو ةنمقرلا تايجولونكت لامعتسا ةيقرت نامض –

،ةرازولا يف مالعإلا ةمظنأ عضو ىلع رهسلا –

لكايه فرصت تحت رارقلا ذخأل ةداــيقلا تاــحول عـــضو –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا

يف يلآلا مالعإلا لامعأ عيمج قيسنتو هيجوتو طيشنت –
،ةرازولا

ةيرادإلا تاءارجإلا يف يداملا عباطلا ةلازإل ريبادت حارتقا –
 ،ةرازولا يف  تانايبلل لدابت يأو

تاـــكبشلاو تاـــقيبطتلل لــــثمألا مادـــختسالا ىلــــع رــــهسلا –
،اهتنايصو يلآلا مالعإلا تازيهجتو لئاسولاو

ةصـصـخملا ةرازوــلل ةـيـنورتـكلإلا ةــباوبلا ةرادإ ناــمـض –
،ةيمومعلاةمدخلل
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،ةنايصلاو معدلاو لالغتسالل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

تاــيجولوـنكت لاــجم يــف تاــجايتحالا طــيطختو دـــيدحت –
،ةنمقرلا

،ةنمقرلا عيراشمب ةقلعتملا طورشلا رتافد دادعإ –

،اهميمعتو ةنمقرلا تايجولونكت مادختساب سيسحتلا –

هـتـيلاــعــفو ينهملا ينورتكلإلا دــيرــبلا ةيقوـــثوــم نامض –
،هفئاظول لثمألا مادختسالا ىلع رهسلاو ،هـتـعاـجنو

،يلآلا مالعإلا تازيهجتو لئاسو ةنايصب لفكتلا –

 .ةرازولل ةعباتلا يلآلا مالــعإلا ةريـظـح رييـســت –

،صوـــــصخلا ىلـــــع فـــــّلكتو ،نواــــــعتلا ةــــــيرـــيدم :٦ ةّداملا
: يتأي امب

تالوــــــكوتوربلاو تاـــــيقافتالا ذـــــيفنت ةـــــعباتم ناــــمض –
طاشن جمارب مييقتو ،عاــطقلا مــهت يــتلا ةــيلودلا تاـــقافتالاو
،نواعتلا

يف ،ةــينعملا ىرــخألا لـــكايهلا عـــم لاـــصتالاب ،ةـــمهاسملا –
ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا تاءاقللا يف ةكراشملا

،اهتعباتمو لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا لاجم يف

عاــــــطقلل يلودـــــلا نواـــــعتلا تالاــــجمو رواــــــحملا دـــــيدـــحت –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،هتعباتم يف ةمهاسملاو

ةيوهجلا تائيهلا تاطاشن يف عاطقلا ةكراــشم رـيـضــحت –
لــقنلاو ةــيمومعلا لاــــغشألا نــــيدايم يف ةــــصتخملا ةـــــيلودلاو
،اهقيسنتو

.هرييست نامضو نواعتلاب قلعتم تايطعم كنب ءاشنإ –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

،فارــــــطألا ددــــعتملا نواـــــعتلل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا – أ
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

ةـــينطولا ةـــسايسلا يف ماــــمتهالا تاذ رواــــحملا دـــــيدحت –
،عاـــــطقلاب ةـــقلعتملا نـــيداـــيملا يف يلودــــلا لـــمعلاب ةـــــقلعتملا

،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،اهذيفنت يف ةمهاسملاو

ةيلودلا تاــئيهلا عـــم نواـــعتلا تالاـــجمو رواــــحم دــــيدحت –
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا  نيدايم يف ةيوهجلاو

فرـــط نـــم حوــــنمملا يــــجراخلا لــــيومتلا صرــــف دـــــيدحت –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةيلودلا تائيهلا

فارطألا ةددعتم تاءاــقـللا يف عاـطـقلا ةــكراـشــم رـيــضــحت –
،عاطقلا مهت يتلا نيدايملاب ةصاخلا

تالداــبتلاو نواــعتلا جـــماربو عـــيراشمو لاـــمعأ مــــييقت –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا فارطألا ةددعتم

ىدل اذكو ،عيراشملل ةكرتشملا ناجللا يف عاطقلا ليثمت –
.نواعتلا تائيه

ىلع ّفلكتو،يئانثلا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا

يف لمع لكب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةردابملا –
ةيجراخلا تالــيومتلا ىلع لوــصحلا ذـــفانمو ثـــحبلا لاــــجم
ةـــيمومعلا لاــــغشألا نــيدايمب ةـــصاخلا جـــماربلاو عــــيراشملل
،لقنلاو

ةسايس لجأ نم جماربلاو عيراشملاو لامعألا لك حارتقا –
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا نيدايم يف يئانثلا نواعتلل ةينطو

يئانثلا نواعتلل ةينطولا جماربلا ذيفنت يف ةمهاسملا –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا جماربلاو عيراشملا مييقتو

.ةكرتشملا ةيئانثلا ناجللا يف عاطقلا ليثمت –

،فيشرألاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم:7 ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ّفلكتو

صوـــصنلا عــيراشم دادــــعإب ةـــقلعتملا لاــــغشألا قــــيسنت –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

يــنعت يــتلا ةـــيميظنتلاو ةــــيعيرشتلا صوـــصنلا دادـــــعإ –
،اهذيفنت ةعباتمو اهعيزوتو اهلالغتساو عاطقلا مهت وأ/و

تاساردلا تاطاشنب قلعتملا ميظـنتلا قيـبطت ىلــع رـــهسلا –
،عاطقلل ةعباتلا زاجنإلاو

ةـــــصاخلا  ةــــقلاعلا تاـــعزانملا اــــياضق ةــــعباتمو ةــــسارد –
،ميكحتلا تائيهو مكاحملا مامأ عاطقلاب

ةيميظنتلاو ةيعيرـشـتلا صوصـنـلا قيـبـطت ىلع رـــهسلا –
رـــــيغ  حـــلاصملا ىوـــتسم ىلـــع فـــيشرألا رــــييستب ةـــــقلعتملا
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو ةزكرمملا

لاصتالاب ،هرييستو عاطقلا فــيشرأ ىلـــع ظاـــفحلا ناـــمض –
فـــــيشرألاب ةــــفلكملا تاــــطلسلاو ةــــيزكرملا ةرادإلا لـــــكايه عــــم
،ينطولا

ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلاب قلعتم تامولعم كنب ءاشنإ –
.هتعباتم نامضو ،فيشرألاو  تاعزانملاو

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

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

ةـــــصاخلا صوـــــصنلا عـــــيراشم ةـــــــغايصو رــــــيضحتو ةــــــسارد –
اهتقباطم ىلع رهسلاو ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،عاطقلاب
   ،امهب لومعملا ميظنتلاو  عيرشتلل

يــتلا نيــنقتلا يف ةــمزاللا ثوــحبلاو تاــساردلاب ماـــيقلا –
،اهقيبطت ةعباتمو عاطقلا مهت
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لاغشألا  ةرازوــل ةـــيزــكرـــملا ةرادإلا ميـــظــنـــت ددـــحــي :٩ ةّداملا
رـيزولا نيب كرـتـشــم رارـق بجومـب بتاـكــم يف لقــنـلاو ةيمومعلا
ةيلاملاب ّفلكملا رـيزولاو لــــقـنلاو ةـــيمومعلا لاــــغشألاب ّفلـــــكملا

 .ةيمومعلا ةفيظولاب ةّفلكملا ةطلسلاو

يف بتاكم )٤( ةـــعــــبرأ ىلإ )2( نيبتكمب بتاـــكــملا ددـع دّدحي
 .ةيعرف ةيريدم لك

٤٠3-٠2 مــــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا ماــــكحأ ىــــــغلت :٠١ ةّداملا
٠2٠2 ةــــنس رـــبوتكأ51 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع رـــفص72 يف خرؤــــملا

،ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
يــناثلا عــيبر32 يف خرؤـــملا٠73-٠2 مــقر يذيـــفنتلا موـــسرملاو
ميظنت نمـــضتملاو٠2٠2 ةـــنس رـــــبــمسيد9 قــــــــفاوملا2٤٤1 ماــــع
. لّقنلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني :١١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــيام6 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضمر٤2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

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

٢٤٤١ ماع ناضمر٤٢ يفخّرؤم٤٩١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةــــيشتفملا ماــــــهـــم ددــــحي ،١٢٠٢ ةــــنس وــــياـــم٦قـــــفاوـــملا
اهميظنتو لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةماعلا

.اهريسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلعءانب –

1٤1و5-211 ناــــتداملا اــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــــعءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمـسـيد82 قـفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا87-12 مـــقر يساـــئرـــلا موـــسرـملاىضـتــقـمبو –
نـمضتملاو12٠2 ةـنس رــياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماـع بـــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

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

يف خرؤملا5٠3-٠2 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
دّدحي يذـلا٠2٠2 ةـنس رــبوـــتكأ51 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص72
اهميظنتو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ماهم
،اهريسو

ةــــيزكرملا ةرادإلا لــــكايهل ةـــبولطملا ةدــــعاسملا مــيدـــــقت –
تـــــحت ةــــعوضوملا تاــــسسؤملاو ةزــــكرمملا رـــيغ حــــلاصملاو
،ةينوناقلا تاراشتسالا لاجم يف ةياصولا

عم ةمهاسملاو ةيميظنتلاو ةينوناقلا صوصنلا ةسارد –
،اهدادعإ يف ىرخألا تاعاطقلا

ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةياصولا تحت تائيهلا ةدعاسم –
،ينوناقلا عباطلا تاذ تافلملا ةسارد ناديم يف

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

،عاطقلا مهت ةينوناق ةسارد لكب مايقلا –

ةـــــيعيرشتلا صوــــصنلا مـــيمعتو عــــيزوت يف ةــــمهاسملا –
 ،عاطقلا مهت يتلا ةيميظنتلاو

 .ةرازولل ةيمسرلا ةرشنلا دادعإ –

ىلـــــــع فّلـــــكتو،تاـــــعزانملل ةـــــيعرفلا ةــــــيرــــيدملا – ب
: يتأي امب ،صوصخلا

ىلإ عاطقلل ةعباتلا تاعزانملا اياضق ةعباتمو ةسارد –
 ،اهتيوست ةياغ

ةعوضوملا  تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملا ةدعاسم –
ةــعــباــتـــلا تاــــعزانــــملا اـياـــضق ةـــــــعباــــتم يــف ةـــــياصوـــلا تـــــحت
.يرودلا اهمييقتب مايقلاو اهصاصتخال

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

ةـصاـخلا تاـطاـشـنـلا ةـيـقرـتو يــقــئاـثوــلا دـــيــصرـلا رـــيوطت –
،عاطقلا يف ةيملعلاو ةينقتلاو ةيداـصـتـقالا قئاـثوـلاـب

،ةمدخلا زيح قئاثولل ينورتكلإ رييست ماظن عضو –

،يمقرلاو يقرولا فيشرألا ىلع ظافحلا نامض –

لاصتالاب ،هرييستو عاطقلا فــيشرأ ىلــع ظاـــفحلا ناـــمض –
فــيشرألاب ةـــفلكملا تاـــطلسلاو ةـــيزكرملا ةرادإلا لــــكايه عــــم
،ينطولا

ةيميظنتلاو ةيـعيرـشـتلا صوصنلا قيـبـطت ىلـع رــهـسلا –
رـــــيغ  حـــلاصملا ىوـــتسم ىلـــع فـــيشرألا رــــييستب ةـــــقلعتملا
.ةياصولا تحت ةعوضوملا  ةيمومعلا تاسسؤملاو ةزكرمملا

لقـــــنــــلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو لكاـيه سرامـت :٨ ةّداملا
ةـــــــيــموــمــعــلا تاــــــــســــسؤـــــملاو ةزـــــــكرــــمــــملا رـــــــيـــــغ حـــلاـــــصــــملا ىلــــــــع
ماـــهـــملاو تايحالصلا ،هصخي اــمــيــف لكــيــه لك ،عاطقلا تاــئــيــهو
.ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماــكـــحألا راـــطإ يف اـــهـــيـــلإ ةدـــنـــســملا
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يــف خرؤـــملا173-٠2 مــــقر يذــيـفـــنتلا موــسرــملا ىـضــتــقــمبو –
يذــلا٠2٠2 ةـنس رـبـمـسـيد9 قفاوــملا2٤٤1 ماــع يـناـثــلا عــيـبر32
،اهريسو اهميظنتو لقنلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ماهم دّدحي

يف خرؤملا291-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا12٠2 ةنس وـــياـم6 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ناــضـمر٤2

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

يف خرؤملا391-12 مـــقر يذـيـفـنـتلا موــسرملا ىضـتــقــمبو –
نــمـضتملاو12٠2 ةنس وــياـــم6 قــفاوـملا2٤٤1 ماـــع ناــضـمر٤2
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

موــــسرــــــملا نـــم71 ةداــــــملا ماـــكــحأل اـــــــقــبــط:ىلوألا ةّداملا
٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا
ةرادإلا لــــكايه دّدـــحي يذــــلا٠991 ةـــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا
ىلإ موـــسرملا اذــه فدــهي ،تارازوــــلا يف اـــــهتزهجأو ةــيزكرملا

ةــــيمومعلا لاـــــغشألا ةرازوــــل ةـــماعلا ةـــيشتفملا ماـــهم دــــيدحت
.اهريسو اهميظنتو لقنلاو

،رــيزولا ةـــطلس تـــحت ،ةـــماعلا ةـــيشتفملا فّلكـت :2 ةّداملا
: لجأ نم شيتفتو ةبقارم تارايزب مايقلاب

امهب لومعملا ميظنتلاو عــيرشتلا قـــيبطت ىلـــع رــــهسلا –
،عاطقلاب ةصاخلا ةينقتلا تاميظنتلاو سيياقملاو

دراوملاو لئاسولل لثمألاو ينالقعلا لامعتسالا ىلع رهسلا –
لاــــــغشألا ةرازوــــل ةــــعباتلا لـــــكايهلا فرــــصت تــــحت ةـــــعوضوملا
،لقنلاو ةيمومعلا

يتلا تاهيجوتلاو تارارقلا ذيفنت نم قّقحتلا ىلع رهسلا –
،ريزولا اهردصي

ريغو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه مييقت تايلمعب مايقلا –
حارــتقاو ،ةــياصولا تــحت تاــئيهلاو تاـــسسؤملاو ةزــــكرمملا
.ةيرورضلا تاليدعتلا

ءانب يروصت لمع يأب مايقلا ،كلذ ىلع ةدايز ،اهنكميو
.ريزولا بلط ىلع

جـمانرب ساــسأ ىلــع ةــماعلا ةــيشتفملا لـــخدتت :3 ةّداملا
ماـعلا شـــتفملا هدـــعي مـــييقتلاو ةــــبقارملاو شـــيـــتفتلل يوــــنس
.ريزولا ةقفاوم ىلع هضرعيو

قيقحت ّيأب مايقلاو ،ةيئاجف ةفصب لخدتلا اضيأ اهنكميو
ةصاخ تايعضو وأ ةدّدحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم وأ
ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص نمض لخدت ضئارع وأ

.لقنلاو

هلسري ريرقتب  ةبقارم وأ شيتفت ةمهم لك ّجوتت:٤ ةّداملا
حارـــــتقا  هـــــــلالـــــــخ نــــم نـــــكمي  ثــــــــــيح رـــــيزوـــــلا ىلإ ماـــــــــعلا شـــــتفملا

صــــــئاـــقنلا نـــــم دــــــــحلا اــــــهنأـــش نـــــــم رـــــــــيبادت يأ وأ تاــــــيـصوـــــت
ةيرورضلا تاحيحصتلا اذكو اهتنياعم تمت يتلا تالالتخالاو
يتلا تاـسسؤملاو حـــلاصملا مــيظنتو لمـــع مـــيعدتو نيــــسحتل

.شيتفتلل تعضخ

تاطاشنلا نع ايونس اريرقت ماعلا شتفملا دعي:٥ ةّداملا
حـلاصملا رــيسب ةــقلعتملا هــتاحارتقاو هـــتاظحالم هـــيف يدــــبي
.اهتامدخ ةيعونو ةياصولا تحت تاسسؤملاو

هدعاسي ماع شتفم ةماعلا ةيشتفملا ىلع فرشي:٦ ةّداملا
: شيتفتب نوفلكي نيشتفم )8(  ةينامث

،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه –

،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملا –

،اهب ةقحلملا تاسسؤملاو تاسسؤملا تاعمجت –

،لقنلا طاشن –

ةقباطم نم دكأتلل  عاطقلل ةيساسألا تآشنملا عيراشم –
.اهتيعونو لاغشألا

اهقيسنتو نيشتفملا تاطاشن طيشنتب ماعلا شتفملا فلكي
.اهتعباتمو

ءانب نيشتفملا لمع جمانربو ماهملا عيزوت ريزولا ددحي
.ماعلا شتفملا نم حارتقا ىلع

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

وأ ةــموــلـــعـم يأ  ىلـــع لوــصحلل  نوــشـتفـملا لـــــهؤــــي:٨ ةّداملا
نوكي نأ بجيو .مهماهم ذيفنتل  ةديفم نوكت نأ نكـــمي  ةـــقيثو
ظافحلاب نوشتفملا مزلي ،ةـــفصلا هذهــــبو .ةـــمهمب رمأ مــــــــهتزوحب
اــــــهرييست نوــــــلوتي يــــتلا قـــــئاثولاو تاـــــمولعملا ةـــــيّرس ىلـــــع
.اهتفرعمو اهتعباتمو

5٠3-٠2 مــقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ماــكــحأ ىغــلـت:٩ ةّداملا
٠2٠2 ةنس ربوتكأ51 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص72 يف خرؤملا
ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةماعلا ةيــشتـفملا ماــهم دّدـحـي يذـــلا

173-٠2 مــقر يذـيـفـنـتلا موـــسرــملاو ،اــهرــيـسو اــهــمـيـظـنتو
رـبـمـسـيد9 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع يـــناــثـلا عـيــبر32 يــف خرؤـــملا

لـــقنلا ةرازوــل ةـماـعــلا ةيشـتــفملا ماـــهـم دّدحي يذلا٠2٠2 ةـنس
 .اهريسو اهميظنتو

ةّيمـــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٠١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام6 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناـــضمر٤2 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةـّيدرفميسارم
81 قفاوملا2441 ماع لاوش6 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةمهمب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام
.ةّيروهمجلا ةسائرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع لاوش6 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،دارم ميهاربا دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام81
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـيدــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةــنس لــيرـــبأ52
تاساردـلـل ينـطوـلا دـهـعملاــب ثحــبــلاو تاساردــلا
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مـيــهارـــبدّيــســلا ماـــهـمىهـنت ،1202 ةـنــس لــــيرــــبأ52 قـــفاوــملا

دـــهـعــملاب ثـحـبلاو تاــساردــلل ارــيدــم هــتـفـصــب ،ةـــفــيـلــخ نــب
ةفيظوب هفيلكتل ،ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطوـلا
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر3 يفخّرؤم يسائر موسرم
لــصـنـق ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضتــي ،1202 ةــنس لــيرـبأ51
ةـّيـبـعّشلا ةـّيـطارـقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهــمــجــلــل
ىمـظـــعـلا اــيـناـطـيرــبـل ةدــحــتملا ةــــكـلمملا( ندــنـلـب
.)ةيلامشلا ادنلريإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـضـمر3 يـف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ويام12 نــم ءادـــتـبا ،ىهــنت ،1202 ةـنـس لــيرــبأ51 قـــفاوــملا

الـصـنق هـتــفـصـب ،ةـحـب مـيرــكــلا دــبـعدّيـسلا ماــهــم،0202 ةـنـس
ةكلمملا( ندنلب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
هفيلكتل ،)ةيلاـمـشـلا ادــنـلرـيإو ىمـظعلا ايـناـطيرــبـل ةدــحــتـملا

.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتفملا ماهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،1202 ةنـس لــيرــبأ52
ةـــيـكــلـسـلا تالـــصاوـــمـلل ةـــماــعــلا ةــيرــيدــملاــب ماــعــلا

.ةيـنطوــلا ةــيـكـلسالــلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــــّـيـــســـــلا ماـــــــهـــــمىهـــــنـت ،1202 ةـــــنـــس لـــــيرـــــــبأ52 قــــــفاوـــــملا

ةــيرـــيدــملاــب اـــماــــع اــشــتــــفم هـتـــفـــصــب ،رـــباــص يــس دمـــحـم
هفيلكتل ،ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوــمـلل ةــماــعــلا

.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر3٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
ةدحولا دئاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنـسويام٥
ةماعلا ةيريدـملا يف لــخدـتــلاو بــيردــتـلل ةـيــنــطوــلا
.ةيندملا ةيامحلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر32 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يواله لامكدّيسلا ماــهـمىهنت ،1202 ةـنس وــياــم5 قــفاوــملا

يــف لـــخدــتـلاو بــيردـتـلل ةيـنـطوـلا ةدــحوــلل ادـــئاــق هــتـفـصــب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةــيرــيدـملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــــيدــــم ماـــــهـــم ءاـــــهنإ نـمـضـتي ،1202 ةنـس لــيرــبأ52
يــف ةــيــلودـــلا ةــيداــصتـقالا تاــــقالـــعــلاو نواــــــعـتلا
ةيلاملاو ةيداصتقالا تاــقالــعــلل ةــماـعــلا ةــيرــيدــملا
.ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةوارهوب يلعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

يـف ةـيلودـلا ةـيداصتقالا تاـقالـــعلاو نواـــعـتلل ارــيدــم هــتـفـصب
ةـيـجراخلا ةـيـلاملاو ةـيداصتـقالا تاـقالـعـلـل ةـماــعــلا ةــيرــيدملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
فــّلـــكم ماــهــم ءاـــهــنإ نــمـضـتـي ،1202 ةـنس لــيرــبأ52
ظفحلاو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب شيتفتلاب
.يراقعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،حوتفوب ريمسّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

ةــلودــلا كالمأ حــلاـصــم ةـيـشـتـفمب شــيتـفتلاب اـــفـّلــكـم هتــفـصـب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،يراقعلا ظفحلاو
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قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدــملا ماــهـم ءاــهـنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنـس لــيرـــبأ52
.تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناـضـمر31 يف خّرؤــم يـساــئر موــسرــم بــجوـــمب
،عيبر دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

.تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل اماع اريدم هتفصب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــيدملا ماــهــم ءاــهــنإ نــمـضتي ،1202 ةـنس لــيرـــبأ52
.ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناــضـمر31 يف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوــمب
،يشولل دـمحـمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

ةراــجـتلا ةـيــقرـتل ةـيـنـطوـلا ةــلاـــكولل اــماـــع ارــيدـــم هـتــفـصــب
.ةيجراخلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
مــســق سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةـنــس لــيرــبأ52
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةفيلخ نب ميهاربدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

ةيداصتقالا ةيمنتلا تايجيتارتسا يف ثحبلا مسقل اسيئر
ةمظنألا لوحتو ةيسايسلا تاسسؤملا روطتو ةيعامتجالاو
ةـيـجـيـتارـتسالا تاساردــلــل ينــطوــلا دــهــعملاــب ةــيــتاسسؤملا
.ةلماشلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر3 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا لصنقلا نييعت نـمـضتي ،1202 ةـنـس لـيرـبأ51
ةـــّيــبــعّـشلا ةــــّـيطارــــقــميدلا ةــّيرـــئازــجلا ةّيروـــهمجلل
ىـمـظـعـلا اــيــناــطــيرــبــل ةدــحــتملا ةــكــلــمملا( ندــنــلــب
.)ةيلامشلا ادنلريإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناـضـمر3 يـف خّرؤــم يساــئر موــسرــم بــجوـمــب
،ةـحـب ميركلا دبعدّيسلا نّيعي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ51 قـفاوـملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اــماــع الصـنق
ادـنـلرـيإو ىـمـظـعلا اـيـناـطيرـبل ةدـحـتملا ةــكـلمـملا( ندـــنــلـب
 .0202 ةنس ويام12 نم ءادتبا،)ةـيـلاـمـشـلا

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــعــلا رــيدملا نييعت نــمضتي ،1202 ةـنس لــيرــبأ52
.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،رباص يس دمـحـمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا

.ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل اماع اريدم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماــعــلا رــيدــملا نييعت نــمضتي ،1202 ةـنـس ليربأ52
ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل
.ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،ةوارهوب يلعّديسلا ّنيعي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ52 قــفاوــملا

.ةيلاملا ةرازوب ةيجراخلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاقالعلل اماع
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرم ةرـيدــم نييــعت نــمضتي ،1202 ةنس لــيرــبأ52
.ةئيبلا يف ثحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةــشماــعـم داــهز ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس لــيرــبأ52 قــفاوملا

.ةئيبلا يف ثحبلا زكرمل ةريدم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةشتفملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس ليربأ52
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شورامع ةزيو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس لـيرــبأ52 قــفاوــملا

.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةماع ةشتفم
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدـم ماــهـم ءاـــهـنإ نــمـضـتي ،1202 ةــنس لــيرــبأ41

ةــيــــعــماـــجــلا لاـــصــتالاو مالـــــعإلا ةــمـــظـــنأو تاــــكــبــش
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيـفــنت موــسرــم بـــــجوــمــب
دـــمـحـــما دـــــّـيســلا ماــهــمىـــهنـت ،1202 ةـنـس لــيرـــبأ41 قـــفاوـــملا

مالــــــعإلا ةـمــظــنأو تاــكــبـشـل ارــيدـــمهـــتـفــصـــب ،يمـناـــغـــتســم
،يملعلا ثحبلاو يلاـعـلا ميــلـعـتلا ةرازوــب ةـيـعماجلا لاصـتالاو
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
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قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41
.جيريرعوب جرب ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،فورخأ ريمسّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا

هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلاب افّلكم ،ريدم بئان هتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،جيريرعوب جرب ةعماجب

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دـيـمـع ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،1202 ةــنس لــيرـــبأ41
.جيريرعوب جرب ةعماجب ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميلحلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا

ةعـماجب ايجولونـكتلاو مولـعلا ةيلـكل اديـمع هتـفـصـب ،لاـسـك
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،جيريرعوب جرب

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤــم يذيفنت موسرـم
باوـــن ماـــهــم ءاـــهــنإ نــمـضــتي ،1202 ةـنـس لـــيرــبأ41
.اقباس– مجانملاو ةعانصلا ةرازوب نيريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدّيسلاو ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
ةعانصلا ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،اقباس– مجانملاو

،ةيرشبلا دراوملل ريدم بئان ،باجح دمحـم–

،نيوكتلل ريدم ةبئان ،يريون ةديرف–

.ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،يميهد نيدلا زع–

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا2441 ماعلاوش٤ يفخّرؤــــم يذـيـفـنت موــسرـــم
ريدم ماهم ءاـــهــنإ نــمـضــتي ،1202 ةـنـسويام٦١
ةـفاجلا قـطاـنملا يف ةـيـفـيرـلاو ةـيـحالـفـلا ةـيــمــنــتــلا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب ةفاجلا هبشو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــعلاوــش٤ يــف خّرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم بــجوـــمب
لـــــيرــــبأ٠2 نــــم ءادـــــتــبا ،ىهـــنـت ،1202 ةــنــسوــــياـــم61 قـــفاوــملا

ةــيـمنـتلل ارــيدــم هــتـفـصــب ،يكاوش حلاصّديسلا ماـــهــم،12٠2 ةنس
ةرازوــب ةفاجلا هبشو ةفاجلا قطانملا يـف ةـيـفيرلاو ةيحالفلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيـفـيرـلا ةــيـمـنتلاو ةــحالــفـلا

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـعـماـجـب نييـعــتــلا نــمضتــي ،1202 ةــنس لـــيرـــبأ41
.1 نارهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيتآلا ناّديسلاو تاّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
:1 نارهو ةعماجب ،مهؤامسأ

،ةيقيبطتلاو ةقيقدلا مولعلا ةيلكل اديمع ،يبوقعي سابعلب–
،نونفلاو بادآلا ةيلكل ةديمع ،يسانسب داعس–
موـــلـــعــلاو ةـيناـسنإلا موـلـــعـلا ةــــيـلــكل ادـــيـمع ،رورـــغف وـــحد–

،ةيمالسإلا
،ةمجرتلا دهعمل ةريدم ،يناقرف ةيزاج–
.ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا دهعمل ةريدم ،يلعيش ةملس–

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةـــعــماــجــب  نييــــعـتلا نـــمـضـتي ،1202 ةــنس لـــيرــبأ41
.2 نارهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
:2 نارهو ةعماجب ،مهؤامسأ

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلكل اديمع ،دادح دـمـحــم–

،ةيبنجألا تاغللا ةيلكل ةديمع ،دايعوب ةليبن–

ةـيداصتـقالا موـلـعـلا ةـيـلـكـل ادـيـمـع ،لوـلـهـب تياــن نارــقــم–
.رييستلا مولعو ةيراجتلاو

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةـيــلــك دــيـمــع نييـــعـت نـــمـضـتي ،1202 ةــنس لــيرـبأ41
موــــلــعـلل نارـــهو ةـــعــماــجــب ةــيــئاــبرــهــكـلا ةــسدــنهلا

.ايجولونـكتـلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اديمع ،ملاغ ريشبدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب ةيئابرهكلا ةسدنهلا ةيلكل

–––––––––––★–––––––––––
قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

ةـــعــماــجـب نــيــيـعـتلا نـــمـضـتي ،1202 ةــنـس لــيرــبأ41
.1 ةنيطنسق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
:1 ةنيطنسق ةعماجب

اـيـفارـغجلاو ضرألا موـلـع ةـيـلـكـل ادـيــمــع ،روــباش لــيــبــن–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

  .ةيقيبطتلا تاينقتلاو مولعلا دهعمل ارـــيدــم ،يناـــيزــم مــيــلس–
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قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــعماـــجب نيــيـعـتلا نــمـضـتي ،1202 ةـنــس لــيرـــبأ41
.3 ةنيطنسق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يــتآلا دــّيـسلاو ةدــّيسلا نّيـعـت ،1202 ةـنـس لــيرــبأ41 قــفاوـملا
:3 ةنيطنسق ةعماجب ،اـمـهاـمـسا

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،شودــمح ضاــير–
تاداــــهشــــلاو لــصاوـتـملا نــيوـكـتلاو يـناـثـلاو لّوألا نـــيروطلا

،جردـتـلا يف يلاــعــلا نــيوـكتلاو

.ريمعتلاو ةيرامعملا ةسدنهلا ةيلكل ةديمع ،دباعلب ةعيدب–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيتيلك يديمع نييعت نمضتي ،1202 ةـنـس لــيرــبأ41
.ةلقرو ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا

: ةلقرو ةعماجب نيتيلكل نيديمع

ةـثـيدـحلا تاــيـجوــلوـنـكتلا ةــيـلــك ،يداــيـع نـيدــلا لاـــمـك–
،لاصتالاو تامولعملل

ةددجتملا تاقاطلاو تاقورحملا ةيلك ،يبد ديجملا دبع–
.نوكلاو ضرألا مولعو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــعــماــجــب نــيـيـعـتلا نـمضـتي ،1202 ةـنــس لـــيرــبأ41
.جيريرعوب جرــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا

: جيريرعوب جرب ةعماجب

ةيمـنـتـلاب اـــفــّلـــكـم ،رــيدــم بــئاــن ،لاــسك مـيــلحلا دـبـع–
،هيجوتلاو فارشتسالاو

.ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلكل اديمع ،نادوعسم دمحأ–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.يداولا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ليربأ41

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا

: يداولا ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم ،ريدم بئان ،ركبوب روصنم–
اذــكو يمــلــعــلا ثحــبــلاو يعــماجلا لــيـــهأتـــلاو ثلاـــثـــلا روـــطـــلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،هزع رهزألا–
،رييستلا مولعو

.ايجولونكتلا ةيلكل اديمع ،ةسمش يلع–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــيــلــك دــيــمع نيــيـعت نـمـضـتي ،1202 ةنس لــيرـــبأ41
.ةلشنخ ةعماجب ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،فورعم رونملدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا

.ةلشنخ ةعماجب ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلكل اديمع

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوـــب نييــعـتلا نــمـضـتي ،1202 ةــنــس لــيرـــبأ41
.ةعانصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ناّديسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ليربأ41 قفاوملا
: ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،تياز ىده–

،ةيرشبلا دراوملل اريدم ،باجح دمحـم–

تاراطإلا تاراسم رييستل ريدم ةبئان ،يريون ةديرف–
،ايلعلا

.ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،يميهد نيدلا زع–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا2441 ماع ناضمر2 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــــفـــــّـلـــكــم نــيــيـــعـــت نــمضـتـــي ،1202 ةـــنـــس لـــــيرــــبأ41
ىدل ةلودلا بتاك ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب
،تاــيـفـشـتـسـملا حالــصإو ناـــكـســلاو ةــحـصــلا رـــيزو
.تايفشتسـملا حالــصإــب فّـلــكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يوالــعـل رـيـبع ةدــّيسلا نّيعت ،1202 ةـنـس لــيرــبأ41 قــفاوــملا

ىدــل ةــلودــلا بــتاــك ناوــيدــب صيـخـلـتلاو تاــساردــلاب ةــفـّـلــكـم
حالصإب ّفلكملا ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو
.تايفشتسملا
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

ليربأ٠١ قــــفاوملا٢٤٤١ ماـــع نابعش7٢ يفخرؤــــم رارــــق
ةينقتلا تاءارـــجإلاو تاــــفصاوملا ددـــحي ،١٢٠٢ ةــنـــس

.اهزاجنإو ءابرهكلا عيزوت تآشنم ميمصتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ّنإ

بجر9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىــضتقمب–
نييعت نــمضتملاو12٠2 ةـنس رــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع
،ةموكحلا ءاضعأ

يف خرؤملا٤11-8٠ مــقر يذـيفـنتلا موــسرملا ىضـتـــقـمبو–
يذـــلا8٠٠2 ةــنس لـــيربأ9 قـــفاوملا92٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر3
اهبحسو زاغلاو ءابرهكلا عيزوت تازايتما حنم تايفيك ددحي
،هتابجاوو زايتمالا بحاص قوقحب قلعتملا طورشلا رتفدو

يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠1٠2 ةنس وــيام31 قــفاوملا13٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج82
تاكبش ةنايصو لالغتساو ميمصتل ةينقتلا دعاوقلا ددحي
،هنم31 ةداملا اميسال ،لدعملا ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت

يف خرؤملا2٠3-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا51٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

83٤1 ماــع يناـثــلا عـيـبر٤ يـف خرؤـملا رارــقـلا ىضــتــقــمبو–
تاءارجإلاو تافصاوملا ددـحـي يذــلا71٠2 ةـنـس رياـنـي3 قــفاوــملا
،اهزاجنإو ءابرهكلا عيزوت تآشنم ميمصتل ةينقتلا

: يتأي ام ررقي

موــسرملا نــم31 ةداملا ماـــكــحأل اــقـيبـطت : ىلوألا ةداملا
13٤1 ماع ىلوألا ىدامج82 يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا
فدهي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٠1٠2 ةنس ويام31 قفاوملا

ميمصتل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.اهزاجنإو ءابرهكلا عيزوت تآشنم

ميمصـتل ةيـنـقتلا تاءارــجإلاو تاـــفصاوـملا قحلت :٢ ةداملا
متـيو ،رارـقـلا اذــه لـصأــب اــهزاجنإو ءاــبرــهـكلا عـيزوــت تآــشــنم
.ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا لبق نم اهرـشـن

ةروكذملا ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا نمضتت:3 ةداملا
: يتأي ام ،هالعأ2 ةداملا يف

،ةيساسألا تارايخلا: لوألا قــحـلملا–

تاذ ةـيـئاوـهـلا ةـيـئاــبرــهـكلا طوــطـخلا : يناثلا قحلملا–
،ضفخنملا دهجلاو "أ" ةئفلا يلاعلا دهجلا

تاذ ةـيضرألا ةـيـئاــبرــهـكـلا طوــطخلا: ثلاثلا قحلملا–
،ضفخنملا دهجلاو "أ" ةئفلا يلاعلا دـــهجلا

عيزوــت ةـكـبـشل ةـيـئاــبرــهكلا تاطحملا : عبارلا قحلملا –
: ءابرهكلا

"أ" ةئفلا يلاعلا دهجلا تاذ يمومعلا عيزوتلا تاطحم1-٤
"أ" ةئفلا يلاعلا دهجلا تاذ تاطحملاو ضفخنملا دهجلاو
،ضفخنملا دهجلاو

دهجلاو "أ" ةئفلا يلاعلا دهجلا تاذ ميلستلا تاطحم2-٤
،ضفخنملا

دهجلا تاذ تاطحمل "أ" ةئفلا يلاعلا دهجلا وذ قباطلا3-٤
دهجلا تاذو "أ" ةئفلا يلاعلا دهجلا تاذو "ب" ةئفلا يلاعلا
،"أ" ةئفلا يلاعلا دهجلا تاذ /"أ" ةئفلا يلاعلا

،ضفخنملا دهجلا تاليصوت: سماخلاقحلملا –

،دعلا: سداسلا قحلملا–

،ضرألاب ليصوتلا: عباسلا قحلملا–

،ءابرهكلا عيزوت ةكبش ةيامح: نماثلا قحلملا–

نع ءابرهكلا عيزوت ةكبش يف مكحتلا: عساتلا قحلملا–
.دعب

ميمصتل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قبطت:٤ ةداملا
: ىلع ،هصخي اميف لك ،اهزاجنإو ءابرهكلا عيزوت تآشنم

،ءابرهكلا عيزوت زايتما باحصأ )أ

،ءابرهكلا لقن ةكبش رّيسم )ب

،ءابرهكلا عيزوت ةكبشب نيلوصوملا ءابرهكلا يجتنم )ج

تآشنملا ميمصت لاغشأب مايقلل ةلهؤملا تاسسؤملا )د
.ءابرهكلا عيزوت تاكبش ىلع اهزاجنإو

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،أشنت :٥ ةداملا
تاءارجإلاو تافصاوملا نييحتو ةعباتمب ةفلكم ةمئاد ةنجل

.ءابرهكلا عيزوت طاشنل ةمظنملا ةينقتلا

.اهماهمو ةنجللا ةليكشت رّرقملا ددحي
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يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٦ ةداملا
تافصاوملا ددحي يذلا71٠2 ةنس رياني3 قفاوملا83٤1 ماع
.اهزاجنإو ءابرهكلا عيزوت تآشنم ميمصتل ةينقتلا تاءارجإلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٠1 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع نابعش72 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةــنـــس

باقرع دـمحم
–––––––––––★–––––––––––

ليربأ٠١ قــــفاوملا٢٤٤١ ماـــع نابعش7٢يفخرؤــــم رارــــق
ةــينقتلا تاءارــجإلاو تاــفصاوملا ددــحي ،١٢٠٢ ةــنـــس
.ءابرهكلا عيزوت تآشنم لالغتسال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ّنإ

بجر9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نييـــــــعت نــــمضتملاو12٠2 ةــــنس رــــياربف12 قــــفاوــملا2٤٤1 ماــــع
،ةموكحلا ءاضعأ

يف خرؤملا٤11-8٠ مــقر يذيـفـنتلا موـسرملا ىـضــتـقــمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ9 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر3
اهبحسو زاغلاو ءابرهكلا عيزوت تازايتما حنم تايفيك ددحي
،هتابجاوو زايتمالا بحاص قوقحب قلعتملا طورشلا رتفدو

يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠1٠2 ةنس وــيام31 قــفاوملا13٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج82
تاكبش ةنايصو لالغتساو ميمصتل ةينقتلا دعاوقلا ددحي
،هنم31 ةداملا اميسال ،لدعملا ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت

يف خرؤــملا2٠3-51 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
ددحي يذلا51٠2 ةنس رـبمسيد2 قــفاوملا73٤1 ماــع رــفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

63٤1 ماع ىلوألا ىدامج72 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
تاءارجإلاو تافصاوملا ددحي يذلا51٠2 ةنس سرام81 قفاوملا
،ءابرهكلا عيزوت تآشنم لالغتسال ةينقتلا

: يتأي ام ررقي

موـــسرــملا نــم31 ةداــملا ماــكــحأل اـــقـيـبـطت : ىلوألا ةداملا
13٤1 ماع ىلوألا ىدامج82 يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا
فدــهي ،هالــعأ روــكذــملاو لدــعملا ،٠1٠2 ةنس وــياــم31 قـفاوــملا

لالغتسال ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.ءابرهكلا عيزوت تآشنم

لالغتسال ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قحلت :٢ ةداملا
نم اهرشن متيو ،رارقلا اذه لصأب ءابرهكلا عيزوت تآشنم
.ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا لبق

ةروكذملا ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا نمضتت:3 ةداملا
: يتأي ام ،هالعأ2 ةداملا يف

عيزوت تآشنم لالغتسال ةماـعـلا دــعاوــقلا: لوألا قحلملا–
،ءابرهكلا

تآــشـنم يـف لــخدـتـلا دـنـع نمألا دــعاوــق : يناثلا قحلملا–
.ءابرهكلا عيزوت

لالغتسال ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قبطت:٤ ةداملا
: ىلع ،هصخي اميف لك ،ءابرهكلا عيزوت تآشنم

،ءابرهكلا عيزوت زايتما باحصأ )أ

،ءابرهكلا لقن ةكبش رّيسم )ب

،ةيئابرهكلا ةموظنملا رّيسم )ج

،ءابرهكلا عيزوت ةكبشب نيلوصوملا ءابرهكلا يجتنم )د

تآـشنملا ىلـع تالــخدـتب ماـيــقـلل ةـلـهؤـملا تاـسـسؤـملا )ـه
.ءابرهكلا عيزوت

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،أشنت :٥ ةداملا
تاءارجإلاو تافصاوملا نييحتو ةعباتمب ةفلكم ةمئاد ةنجل

.ءابرهكلا عيزوت طاشنب مظنت يتلا ةينقتلا

.ةنجللا ماهمو ةليكشت رّرقملا ددحي

ىلوألا ىدامج72 يف خرؤملا رارقلا ماــكحأ ىــــغلت:٦ ةداملا
تافصاوملا ددحي يذلا51٠2 ةنس سرام81 قفاوملا63٤1 ماع
.ءابرهكلا عيزوت تآشنم لالغتسال ةينقتلا تاءارجإلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٠1 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع نابعش72 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةــنـــس

باقرع دـمحم
–––––––––––★–––––––––––

ليربأ٠١قـــفاوملا٢٤٤١ماـــع نابعش7٢يفخرؤــــم رارـــق
ةــينقتلا تاءارـجإلاو تاــفصاوملا ددــحي ،١٢٠٢ةــنس

.ءابرهكلا عيزوت تآشنم ةنايصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ّنإ

بجر9 يف خرؤـملا87-12 مــقر يسائرلا موـسرملا ىــضتقمب–
نييـــــعت نــــمضتملاو12٠2 ةـــنس رــــياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــع
،ةموكحلا ءاضعأ

يف خرؤملا٤11-8٠ مــقر يذـيـفنتلا موــسرـملا ىـضـتـقمبو–
يذــلا8٠٠2 ةــنس لــيربأ9 قــفاوملا92٤1 ماــع يــناثلا عـيـبر3
اهبحسو زاغلاو ءابرهكلا عيزوت تازايتما حنم تايفيك ددحي
،هتابجاوو زايتمالا بحاص قوقحب قلعتملا طورشلا رتفدو



ـه٢٤٤١ ماع لاوش73٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويام٨١ 32

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

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،أشنت:٦ ةداملا
ناـمـضل "دـــهجلا تـحـت لاــمـعألا ةــنجل " ىّمـسـت ةـمـئاد ةــنـجل
.دهجلا تحت لامعألل ةينقتلا تافصاوملا نييحتو ةــعـباتـم

.دهجلا تحت لامعألا ةنجل ماهمو ةليكشت ررقملا ددحي

ىلوألا ىدامج3 يف خرؤملا رارقلا ماــكحأ ىــــغلت:7 ةداملا
تافصاوملا ددحي يذلا51٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا63٤1 ماع
.ءابرهكلا عيزوت تآشنم ةنايصب ةقلعتملا ةينقتلا تاءارجإلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٠1 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع نابعش72 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةــنـــس

باقرع دـمحم

قوقحلا يوذو نيدهاجملاةرازو

ليربأ١١ قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٨٢ يفخرؤم رارق
لوألا عيبر٤٢ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس
نــمـضتملاو٨١٠٢ ةنس ربمسيد٢ قفاوملا٠٤٤١ ماع
يوـــهجلا فــحـتـملا ةرادإ سـلـجــم ءاــضــعأ نـييعـت
.ةيدملل دهاجملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع ناـــبــعـش82 يـف خرؤــم رارــق بــجوـــمب
لوألا عيبر٤2 يف خرؤملا رارـقـلا لدــعـي ،12٠2 ةنـس لــيرــبأ11
نييعت نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا٠٤٤1 ماع
،لدعملا ،ةيدملل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ
 : يتأي امك

)ىتح رييغت نودب(............................................................"

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،ميهاربإ يتاوت– 

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

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،نيدلا نيز ديزوب نب– 

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا )ىتحرييغت نودب(............–

،ةضايرلاو بابشلا ريزو لثمم ،ليبن يدعس– 

،نيدهاجملل ةينطولا ةمظنملا لثمم ،داؤف يطاوعش– 

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

يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠1٠2 ةنس ويام31 قفاوملا13٤1 ماع ىلوألا ىدامج82
تاكبش ةنايصو لالغتساو ميمصتل ةينقتلا دعاوقلا ددحي
،هنم31 ةداملا اميسال ،لدعملا ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت

يف خرؤــملا2٠3-51 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
ددحي يذلا51٠2 ةـنس رـبمسيد2 قـفاوملا73٤1 ماــع رفــص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

63٤1 ماع ىلوألا ىداــمـج3 يف خرؤــملا رارـقــلا ىضـتـقــمبو–
تاءارجإلاو تافصاوملا ددحي يذلا51٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا
،ءابرهكلا عيزوت تآشنم ةنايصب ةقلعتملا ةينقتلا

: يتأي ام ررقي

موــسرــملا نــم31 ةداــملا ماــكحأل اـــقـــيـبـطــت : ىلوألا ةداملا
13٤1 ماع ىلوألا ىدامج82 يف خرؤملا831-٠1 مقر يذيفنتلا
فدهي ،هالعأ روـكذــملاو لدـــعملا ،٠1٠2 ةـنـس وــياــم31 قــفاوــملا

ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا ديدحت ىلإ رارقلا اذه
.ءابرهكلا عيزوت تآشنم

ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قحلت :٢ ةداملا
نم اهرشن متيو ،رارقلا اذه لصأب ءابرهكلا عيزوت تآشنم
.ةقاطلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا لبق

ةروكذملا ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا نمضتت:3 ةداملا
: يتأي ام ،هالعأ2 ةداملا يف

،ذيفنتلاو ةماعلا ئدابملا: لوألا قحلملا–

عيزوت ةكبش ىلع دهجلا تحت لامعألا: يناثلا قحلملا–
.ءابرهكلا

ةنايصل ةينقتلا تاءارجإلاو تافصاوملا قبطت:٤ ةداملا
: ىلع ،ءابرهكلا عيزوت تآشنم

،ءابرهكلا عيزوت زايتما باحصأ )أ

ىلـع ةـنايصلا لاـــغـشأـب ماـيــقلل ةـلـهؤـملا تاــسسؤــملا )ب
.ءابرهكلا عيزوت تآشـنـم

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب ،أشنت :٥ ةداملا
تاءارجإلاو تافصاوملا نييحتو ةعباتمب ةفلكم ةمئاد ةنجل

.ءابرهكلا عيزوت طاشنل ةمظنملا ةينقتلا

.ةنجللا هذه ماهمو ةليكشت رّرقملا ددحي


