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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
2441ماع ناضمر٣١ يفخّرؤم٧٦١-12 مقريسائرموسرم

ىلعقيدصتلانمضتي ،1202ةنس ليربأ٥٢قفاوملا
،ةــــــــــيقيرــــفإلا ةـــــــــــيودألا ةــــــــلاكوـــل ةـــــسسؤــــملا ةدـــــــــهاعملا
ةنسرياربف11يف ،)ايبويثا( ابابأ سيدأب ةدمتعملا
9102.

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

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب –

،هنم)21و7(19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو –

ةـــيودألا ةـــلاكول ةــسسؤملا ةدـــهاعملاىلـــععالـــطالادــــعبو –
رياربف11يف ،)اـــيبويثا( اــبابأ ســـيدأب ةدـــمتعملا،ةـــيقيرفإلا

،9102ةنس

:يتأياممسري

ةــــــلاـــــكول ةـــــــــسسؤــــملا ةدــــــــهاـــــعملاىلــــــــعقّدــــــصي:ىلوألاةداملا
11يف ،)اــــــيبويثا( اــــبابأ ســــيدأب ةدـــــمتعملا،ةــــيقيرفإلا ةــــيودألا

ةّيروهمجللةيمسرلاةدـــيرجلايفرـــشنتو ،9102ةـــنسرـــياربف
.ّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ةّيــــــمسرلاةدــــيرجلايفموــــسرملااذـــــهرــــشني:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ليربأ٥2قفاوملا2441ماع ناضمر31 يف رئازجلابرّرح
.1202ةنس

نوبتديجملادبع
```````````````````````````````````````````````

.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول ةسسؤملا ةدهاعملا

،يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا ،نحن

ةدوجلا ةنومضملا ةيبطلا تاجتنملا نأ ىلع دكؤن ذإ –
ناـــكس ةـــمالسو ةـــحصل يساسأ رـــمأ ةـــلاـــعـــفـــلاو ةـــنوـــمأملاو
،ايقيرفإ

اــــــهنع جــتن دــق ةـــفيعضلا ةــــيميظنتلا رــــطألا نأ يـــــعن ذإو –
يف ةدّلقمو يرايعملا ىوتسملا نود ةيبط تاجتنم لوادت
،يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا نم ديدعلا

يرايعملا ىوتسملا نود تاجتنم دوجو نأ كردن ذإو –
ىضرــملا يذؤــيو ةـــماعلا ةـــحصلا ىلـــع ارـــطخ لـــكشي ةدــــلقمو
،ةيحصلا ةياعرلا ةمظنأ يف ةقثلا ضّوقيو

يـــــــــــقــــــــيرــــــــــفإلا داــــــــــــــــحـــتالا ررـــــــــــــــقــــــــــمـــــب رــــــــــــــــــــــــــــّكذـــــــــن ذإو –
))VI( 55.ceD/UA/ylbmessA(يف اـــــجوبأ ةـــــمق نــــــع رداـــــصلا
يقيرفإلا داحتالا ةيضوفم نم بلطي يذلا5002ةنس رياني
راطإ يف ةينالديصلا تاجتنملا عنصل ةيقيرفإ ةطخ عضو
ىلإ فدهت ،)دابين( ايقيرفإ ةيمنت لجأ نم ةديدجلا ةكارشلا

ةيعون تاذ ةيحص تاينقتو ةيبط تاجتنم لوصو نيسحت
،ايقيرفإ ناكس ىلإ ةلاعفو ةنمآو ةديج

ررــــــــــــــقــــــــــمـلا نــــــم )6( ةرـــــــــــــــقـفــــــــلاـب كلذــــــــــك رـــــــــــّكذــــــن ذإو –
))IIIVX( 314.ceD/UA/ylbmessA(ةيداعلا ةرودلا نع رداصلا
هــــــــيجوتل تاــموــــكحلاو لودـــــــلا ءاـــــسؤر ةـــنجلل رــــــشع ةـــنماثلا
يـــــتلاو ،2102 ةـــنس رــــــياني03-92 يـــموــــي ةدـــــــقعنملا داـــــــبينلا
ةــيــقــيرــفإلا ةــيودألل ةــيــمـــيـــظـــنـــتـــلا ةـــمءاوملا جماـــنرـــب تزاـــجأ
)HRMA(، ةيداصتقالا ةيميلقإلا تاعومجملا لالخ نم ذفنملا،

يـــــــقيرفإلا داـــــــحتالا قــــــيرـــــط ةــــــطراخ تاـــــــعلطتب رـــــــقن ذإو –
ةحفاكم لـــجأ نــم يـــملاعلا نــــماضتلاو ةـــكرتشملا ةــــيلوؤسملل
يف اـــــــيرالملاو لـــسلاو زدــــيإلا  / ةـيرشبلا ةـــــعانملا صـــــقن سورــــيف
ناشب ةيناثلا ةماعدلا،)XIX( 244.ceD/UA/ylbmessA(( ايقيرفإ
تاردابملا زيزعتو عيرست ىلإ فدهت يتلا ةيودألا ىلإ لوصولا
ةلاكول ساسألا عضوو ةيودألل ةيميظنتلا ةمءاوملل ةيميلقإلا

،ةدحوم ةيقيرفإ ةيميظنت

ةــيودألا رــفاوــت مدــع اــهضرــفــي يتــلا تاـــيدـــحـــتـــلا كردــــن ذإو –
،يلودلا مامتهالا تاذ ةماعلا ةيحصلا ئراوطلا ءانثأ تاحاقللاو
سوريف ضرمل ريخألا يشفتلا ءانثأ صوـــصخلا هـــــجو ىلــــعو
ةــــيبطلا تاـــجتنملا ةردـــن نـــم هـــقفار اـــمو اـــيقيرفإ يف الوــــبيإلا
،ةيريرسلا براجتلل ةحشرملا

تاحاقللا ميظنتل يقيرفإلا ىدتنملا ةمهاسمب رقن ذإو –
تاـــحاـــقـــلـــلاو تاـــجالـــعـــلا ىلع ةـــقداصملا لـــيـــهست لـــيـــبس يف

يتلا دوهجلاو ،الوبيإلا سوريف ضرمب ةقلعتملا ةحشرملا
ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملاو يقيرفإلا داحتالا اهلذب
دراوملا ةــئبــعــت لــيــبس يف ةــيــمــيــلـــقإلا ةـــحصلا تاـــمـــظـــنـــمو
عـم لـماـعـتـلــل ةــيراــقــلا ةرــبخلاو ةــيداملاو ةــيــلاملاو ةــيرشبــلا

قرفل ليكشت نم هعبت امو ،الوبيإلا سوريف ضرم يشفت
يف ةيريرسلا براجتلا ةبقارمل نييميلقإلا ءاربخلل لمعلا

برغ لودل ةيداصتقالا ةعومجملاو ايقيرـفإ قرش ةعومجم
مقر داحتالا رمتؤم ررقم ذيفنت راطإ يـف )ساوـكـيإلا( ايقيرفإ
))VIXX( 355.ceD/UA/ylbmessA( ضرـــــم راشتـــــنا نأشب
،5102 ةنس رياني يف رداصلا الوبيإلا سوريف
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ةيملعلاو ةيسسؤملا دراوملا مادختسا يف بغرن ذإو –
ةــــنمآ ةــــيودأ ىلإ لوــــصولا نيـــسحتل ةـــيراقلا ةــــيميظنتلاو
جــــمانرب ثادحـــتسا كردـــن ذإو،ةديـــج ةـــيعون تاذو ةـــــلاعفو
تـــحت ،9002 ماــع يف ةــيقيرفإلا ةــيودألل ةــيميظنتلا ةـــمءاوملا
تاــــــــعومجملا عــــم نواـــــعتلاب داــــبينلا ةـــــلاكو هــــيجوتو ةرادإ
،ةــــــــيميلقإلا ةـــــيحصلا تاـــــمظنملاو ةـــــيميلقإلا ةـــــيداـــصتقالا
نيب ةيميظنتلا تاسرامملاو تابلطتملا ةمءاوم ليهستل
ءاضعألا لودلل ةعباتلا ةيودألل ةينطولا ةيميظنتلا تائيهلا

،اـــــيلود ةــــلوبقملا رــــيياعملا ءاــــفيتسال يــــقيرفإلا داــــحتالا يف
رــــــــيوـــــطتلاو ثــــــحبلل ةـــــيتاوــــم ةـــــيميظنت ةئــــيب رـــــيفوــــــتلو
ةراقلا يف نادلبلا ربع ةراجتلاو يلحملا جاتنإلاو ينالديصلا
،ةيقيرفإلا

ةــــــمءاوملا جـــــمارب قالــــطإل اــــنرـــيدقت نــــع برعــــــن ذإو –
دوهجلا رفاضتلو ،اهل قـــحاللا ذـــيفنتلاو ةــــيودألل ةـــــيميظنتلا

ةــــــــعوــــمجملا يفو،اــــــــيقيرــــــفإ قرـــــش ةـــــــــــعاــــمج يف نواـــــــعتلاو
يدقنلاو يداصتقالا داحتالاو ايقيرفإ برغ لودل ةيداصتقالا
اميفو،يقيرفإلا بونجلا ةيمنت ةعومجمو،ايقيرفإ برغل
،اهنيب

نيب نواعتلا نأـــشب ةــــيراجلا ىرـــــخألا دوـــــهجلاب رــــــقن ذإو –
قيسنت ةمظنمو ايقيرفإ طسو لودل ةيداصتقالا ةعومجملا

جمانرب ذيفنت يف ايقيرفإ طسو يف ةنطوتملا ضارمألا ةحفاكم
،ايقيرفإ طسو ميلقإ يف ةيقيرفإلا ةيودألل ةيميظنتلا ةمءاوملا

ايقيرفإ قرــشو لاـــمش نيب نيـــيميلقإلا قيــــسنتلاو نواــــعتلاو
،)داجيإ( ةيمنتلل ةكرتشملا ةيموكحلا ةئيهلا ةدايق تحت

ةــــحصلا ءارزو هــــعطق يذـــــلا مازـــــتلالاب اـــــملع طـــــيحن ذإو –
ةنس ليربأ71 يف دقعنملا لوألا مهعامتجا لالخ نويقيرفإلا

يقيرفإلا داحتالا ةيضوفم هتمظن يذلا ،الوجنأ ،ادناول يف4102
ةــــــــيولوألا حنــــمب ،ةـــيملاعلا ةـــــحصلا ةمــــظنم عــــم كارـــــتشالاب
دوهجلا ةلصاومو،ةيميظنتلا تاردقلا زيزعت يف رامثتسالل
مـــــيظنت لاـــــجم يف ةــــــمءاوملاو براـــــقتلا قـــــيقحت ىلإ ةـــــيمارلا
،ةــــيميلقإلا ةــــيداصتقالا تاــــعوــــمجملا يف ةــــــيــــبطلا تاـــــجتنملا

،ةــــيقيرــفإلا ةــيودألا ةــــــلاكو ءاـــــشنإل ةــــيفاك دراوــــــم صــــــيصختو
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو لمع قيرف ءاشنإل قحاللا دامتعالاو
،ةيلمعلا هذه ةدايقل

2102 ةنس وــــــــيلوـــي ةـــــــــمق رـــــــــمتؤـــــم نالـــعإـب رــــــكذــــــن ذإو –
ةـــــنــجل رـــــــيرــــــــقت نأــــــــــشب)XIX( 2.lceD/UA/ylbmessA(( مـــــــــقر
ةــــلاـــــــــــــــــــــــح دـــصر ةرداــــبمل تاــــموــــكحلاو لودــــــلا ءاــــــسؤرلـــــــمع
ةرداــبملانوـــكت نأ رـــمتؤملا هـــيف ررق يذلا ،ايقيرفأ يف زدـــــــــيإلا
ءاــــشنإل ساـــسألا ةـــباثمب يئاودلا مــــيظنتلا ةــمءاوـــــمل ةــيقيرفإلا

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو

يــــــــــقيرــــــــــفإلا داــــــــــحتالا رــــــــــمتؤــــــم ررـــــــــــقمب كلذـــــــــك رــــــــّكذـــــــن ذإو –
))IVXX( 985.ceD/UA/ylbmessA(6102 ةـــنس رــــياني يف رداــــــصلا

لدــــــــــــعلل ةــــــصصختملا ةـــــــينفلا ةـــــنجلل ىلوألا ةرودــــــــــلا نأـــــــــشب
يذلا)IIIVXX( 539/LC.XE( مقر ةقيثولا( ةينوناقلا نوؤشــلاو
يقيرفإلا داحتالل يجذومنلا نوناقلا هبجومب رمتؤملا دمتعا

يف ءاضعألا لودلا هيجوتل ةادأك ةيبطلا تاجتنملا ميظنت نأشب
ةــــينطولا نيـــــناوــــــقلا ةــــعجارـــــم وأ نــــس يف يــــقيرـــفإلا داـــــحتالا
ىلع قيدصتلاو عيقوتلا ىلإ ءاضعألا لودلا ةوعدو ،ةيودألل
تقو عرسأ يف ،كلذ قبطني امثيح ،روكذملا ينوناقلا كصلا

،ذيفنتلا زيح لوخدلا نم هنيكمتل نكمم

ةردابم قيسنت ىلإ ةيمارلا دوهجلا نأب اّنم اعانتقاو –
ةيودألا ةلاكو ةدايق تحت ةيميظنتلا رطألا ةمءاومو زيزعت
يدايسلا ميظنتلاو ةبقارملا نيسحت رفوت فوس ،ةيقيرفإلا
لودـلا نـكـمـي نأ هـنأش نـم يذـلا رـمألا ،ةـيــبــطــلا تاــجــتــنــمــلــل
ةـــيلعافب ةــيامحلا رـــيفوت نـــم يـــقيرفإلا داـــحتالا يف ءاـــــضعألا

مادختساب ةطبترملا رطاخملا دض ةماعلا ةحصلل ةءافكو
ةيلمع لّهسي امم ،ةدلقملاو يرايعملا ىوتسملا نود ةيودألا
تاــجايتحالا يبلت يتلا تاــجتنملا ىلــع ةــعيرسلا ةــقداصملا
يتلا ضارمألل ةبسنلاب ةصاخ ،نييقيرفإلا ناكسلل ةيحصلا

،بسانتم ريغ لكشب ايقيرفإ بيصت

: يتأي ام ىلع انقفتا

لوألا بابلا

اهفادهأو ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو

ىلوألا ةداملا

تارصتخملا

: يتأي امب دصقي ،ةدهاعملا هذه ضارغأل

“UA“ :يقيرفالا داحتالا ىلإ ريشت،

“CDC acirfA“ :ةــــحفاكمل ةـــيقيرفإلا زــــكارملا ىلإ رــــيشت
،اهنم ةياقولاو ضارمألا

“AMA“ :ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ىلإ ريشت،

“CRMA“ :يــــــمظنمل يــــــقيرــــفإلا رـــــــمتؤـــــملا ىلإ رـــــــيشت
،ةيودألا

“HRMA“ :ميظنتلا ةمءاومل ةيقيرفإلا ةردابملا ىلإ ريشت
،يقيرفإلا داحتالل ةعباتلا يئاودلا

“IPA“ :ةلاعفلا ةينالديصلا تانّوكملا ىلإ ريشت،

“REC“ :ةيميلقإلا ةـــــيداصتقالا تاــــــعومجملا ىلإ رــــــيشت
،يقيرفإلا داحتالا لبق نم اهب فرتعملا

“PMG“ :ةديجلا عينصتلا تاسرامم ىلإ ريشت،

“DAPEN“ :ايقيرفإ ةيمنتل ةديدجلا ةكارشلا ىلإ ريشت،



ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٩٣٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويام٠٣ 6

وأ ،ةادأ وأ ،ةدــــع وأ ،ةــــلآ وأ ،ةادأ يأ يـــنعي:”يبط زاهج”
يف رــياعم وأ فـــشاك وأ ،يـــح جـــيسن وأ ،ةـــــليسو وأ ،ةــــنيكام
وأ لـثاـمـم رـخآ ضرـغ وأ ،داـتـع وأ ،تاـيـجـمرـب وأ ،ربـتـخملا
:ةلص يذ

وأ ادرفنم ،همادختسا متي نأ ةعنصملا ةكرشلا دصقت )أ
:لجأ نم تاناويحلا وأ رشبلا ىلع ،ابكرم

وأ اهتبقارم وأ اهنم ةياقولا وأ ضارمألا صيخشت )1(
،اهتأطو نم فيفختلا وأ اهجالع

اهدصر وأ اهصيخشت وأ/و تاباصإلا نع ضيوعتلا )2(
،اهتأطو نم فيفختلا وأ اهجالع وأ

ةيجولويسف ةيلمع وأ ءاضعألا فئاظو يصقتو صحف )3(
،اهمعد وأ ،اهميوقت وأ ،اهلادبتسا وأ/و ناسنإلا مسج يف

،اهتنايص وأ ةايحلا ىلع ظافحلا )4(

،لمحلا يف مكحتلا )5(

وأ،ةيبطلا ةزهجألا ميقعت )6(

ةيصيخشتلا وأ ةيبطلا ضارغألل تامولعملا ريفوت )7(
مسج نم ةذوخأملا تانيعلل ربتخملا يف صحفلا قيرط نع
و،ناسنإلا

وأ ناسنإلا مسج يف هنم يساسألا ضرغلا ققحي ال يذلا )ب
وأ ةيعانملا وأ ةيئاودلا لئاسولا قيرط نع امهيلع وأ ناويحلا
يف هدعاست نأ لئاسولا هذه لثمل ناك نإو ،ةيئاذغلا ةيليثمتلا

.اهلجأ نم دعأ يتلا هتفيظو

مدــــلاو تاـــحاقللاو ةـــيودألا ينعت: ”ةـــــيبطلا تاــــجتنملا“
،ةيبطلا ةزهجألاو صيخشتلا لئاسوو ةيومدلا تاجتنملاو

ةلمعتسملا داوملا نم طيلخ وأ ةدام يأ ينعي: ”ءاودلا“
وأ عنصت وأ ،مادختسالل ةبسانم اهنأ ضرتفي وأ ،مدختست
: يف مادختسالا ضرغل عابت

ريغ ةيلقعلا وأ ةيدسجلا تالاحلا وأ ضارمألا صيخشت )أ
نم فيفختلاو اهجالعو ،اهضارعأ وأ رشبلا دنع ةيعيبطلا

وأ،اهنم ةياقولاو اهليدعتو اهتأطو

وأ ةيدسج ةفيظو يأ ليدعت وأ حيحصت وأ ةداعتسا )ب
،يرطيب ءاود يأ لمشتو ،رشبلا يف ةيوضع وأ ةيسفن

،يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا ينعت: ”ءاضعألا لودلا“

ةيودألا ينعت: ”ميظنتلل ةعضاخلا ىرخألا تاجتنملا“
تارضحـتسمو ةـيدـيــلــقــتــلا ةــيــبــطــلا تاــجــتــنملاو ةــيــلــيــمــكــتــلا
،ةلصلا تاذ تاجتنملاو ةيليمكتلا ةيئاذغلا داوملاو ليمجتلا

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةنامأ ينعت: ”ةنامألا“

يقيرفإلا داحتالا يف وضعلا ةلودلا ينعت: ”فرطلا ةلودلا“
،اهيلإ تمضنا وأ ةدهاعملا هذه ىلع تقداص يتلا

“ARMN“ :ةيودألا ميظنتل ةينطولا تائيهلا ىلإ ريشت،

“UAO“ :ةيقيرفإلا ةدحولا ةمظنم ىلإ ريشت،

“APMP“ :تاجتنملا عنصل ةـيقيرفإلا ةـــطخلا ىلإ رـــيشت
،ةينالديصلا

“REC“ :زاـــــــــــيتمالل ةـــــــــيـــــمــــيلقإلا زــــــــــــكارـــــــملا ىلإ رـــــــيشت
،يــــميظنتلا

“sOHR“ :ةيميلقإلا ةحصلا تامظنم ىلإ ريشت،

“CT“ :ةينفلا ةنجللا ىلإ ريشت،

“sGWT“ :نــــــم نّوـــــكملا يـــنفلا لـــمعلا قــــيرف ىلإ رــــيشت
،ةدهاعملا هذه بجومب لّكشملاو ءاربخلا

“OHW“ :ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىلإ ريشت.

2 ةداملا
تافيرعتلا

:كلذ فالخ قايسلا بلطتي مل ام ،ةدهاعملا هذه يف

،3 ةداملا بجومب تئشنأ يتلا ةلاكولا ينعت :”ةلاكولا”

لود ءاــــسؤر رـــمتؤم ”رــــمتؤملا“ ةـــملك يـــنعت:”رمتؤملا”
،يقيرفإلا داحتالا تاموكحو

مـــــتي ةـــيجالع ةداـــم يأ يـــنعت:”ةـــيومدلا تاـــجتنملا”
وأ ضارمألا جالــع يف اــهمادختسال ناــسنإلا مد نـــم اـــهريضحت

،ىرخألا ةيبطلا تالاحلا

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةرادإ سلجم ينعي:”سلجملا”

،فارطألا لودلا رمتؤم بتكم ةئيه ينعي:”بتكملا”

،يقيرفإلا داحتالا ةيضوفم ينعت:”ةيضوفملا“

ةيحصلا تاجالعلا نم اّيأ ينعت:”ةيليمكتلا ةيودألا”
اهمادختسا نكمي نكلو ،يديلقتلا بطلا قاطن زواجتت يتلا
،ىرخألا ةيبطلا تالاحلاو ضارمألا جالعل هبناج ىلإ

فارطألا لودلا رمتؤم ينعي :”فارطألا لودلا رمتؤم”
،ةدهاعملا هذه يف

داحتالل يسيسأتلا نوناقلا ينعي :”يسيسأتلا نوناقلا“
،يقيرفإلا

ةدام وأ ايبط ازاهج وأ ءاود ينعت :”صيخشتلا تاودأ“
وأ ىرخألا ةيبطلا تالاحلا وأ ضارمألا ليلحتل مدختست
،اهنع فشكلا

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول ماعلا ريدملا ينعي:”ماعلا ريدملا”

نع ذخؤيل اــصصخم اــجتنم يــنعي:”يـــئاذغلا لـــمكملا”
ةــفاضإ ىلإ فدــهــي يئاذــغ رصنــع ىلع يوــتــحــي مـــفـــلا قـــيرـــط

،)هتلمكت ةيغب( يئاذغلا ماظنلا ىلإ ةيئاذغلا ةميقلا نم ديزملا
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ةمدختسم ةدام وأ ةادأ ينعي: “يديلقتلا يبطلا جتنملا“
: لجأ نم ةيديلقتلا ةيحصلا تاسرامملا يف

ةياقولا وأ هجالع وأ يلقع وأ يدسج ضرم صيخشت )1
وأ،هنم

وأ نوـــص كلذ يف اـــمب ،يـــجالع وأ يـــئافش ضرــــغ يأ )2
نأ نود ،رشبلا ىدل ةافرلا وأ ةيلقعلا وأ ةيندبلا ةــحصلا ةداــــعتسا

.نامدإلا ىلإ ايدؤم وأ اريطخ ءاود وأ ةدام نمضتي

ةـــــيودألا ةـــلاكول ةـــئشنملا ةدــــهاعملا يــــنعت: ”ةدــــــهاعملا“
.ةيقيرفإلا

3 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ءاشنإ

اهتفصب ةدهاعملا هذه بجومب ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو أشنت
.يقيرفإلا داحتالل ةعبات ةصصختم ةلاكو

4 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو فادهأ

زيزعت يف ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول يسيئرلا فدهلا لثمتي
ىلع ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملاو فارطألا لودلا ةردق
تاجتنم ىلإ لوصولا نسحت لجأ نم ةيبطلا تاجتنملا ميظنت

.ةراقلا ربع ةلاعفو ةنمآو ةديج ةيعون تاذ ةيبط

5 ةداملا
ةيهيجوتلا ئدابملا

ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكوب ةصاخلا ةيهيجوتلا ئدابملا لثمتت
: يتأي اميف

رــــــــفوت ةــــسسؤم ةــــيقيرفإلا ةــــيودألا ةـــــلاكو :ةدايقلا .1
ةصاخلا ةديجلا تاسرامملا عجشتو يجيتارتسالا هيجوتلا

تاردــقلا ءانــب لالـــخ نـــم فارـــطألا لودــــلا يف ةــــماعلا ةـــحصلاب
تاجتنملا ميظنت يف ةدوجلل رمتسملا نيسحتلا عيجشتو
،ةيبطلا

ةــــــيودألا ةـــــلاكو لوـــــصأ ىوــــــقأ لــــــثمتت :ةيقادصملا .2
باحصأو نيديفتسملا عم اهينبت يتلا ةقثلا يف ةيقيرفإلا
.ةلدألا ىلع ةمئاقو ةــمرتحم ةـــسسؤم اـــهرابتعاب ةـــــحلصملا

لدابتو لاعفلا لصاوتلا ةرصانم يف مهم رودـب موـــقت فوـــسو
.ةراقلا ءاحنأ عيمج يف تامولعملا

ةكولمم ةسسؤم ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ربتعت: ةيكلملا .3
نامضل ةلاكولل ةيساسألا ةيكلملاب فارطألا عتمتت .ايقيرفإل
دراوــملاو ةــيساسألا لـــكايهلاو ةـــيرشبلاو ةــيلاملا دراوـــملا رــــفوت
.اهماهم ءادألٍ فاك لكشب ىرخألا

ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو لمعت : ةلءاسملاو ةيفافشلا .4
ةـــــــلصلا تاذ اــــمومع اهـــب لوــــبقملا ةـــيلودلا رــــيياعـــملل اـــــقفو
: لمشي امب ،ةلءاسملاو ةيفافشلاو ديشرلا مكحلاب

حوتفملا لعافتلاو ،بسانملا تقولا يف تامولعملا رشن .أ
نم ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو نيب قئاوع نود تامولعملا لدابتو
نم ءاضعألا لودلاو ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملاو ،ةهج
،ىرخأ ةهج

فارطألا لودلا مامأ ةلوؤسم ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو .ب
،اهتايلمع عيمج يف

ةيملعلا ةلدألا ىلإ ادانتسا ،ةلقتسملا تارارقلا ذاختا .ج
ةيليصفتلا ةلدألا ىظحتو .ةهازنلاو ةينهملا قالخألاو ةيلاحلا
.ماتلا مارتحالاب اهتارارق تارربمو اهب تارارقلا ذاختا ةيلمعل

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ىلع نيعتي: ةفاضملا ةميقلا .5
حــّضوت نأ ،يـــجيتارتسا طاـــشن وأ ةـــياغ وأ فدـــه لـــك نـــمض
ةـــيميظنتلا ةــطشنألل ةــفاضم ةـــميق اـــهتردابم رــــفوت فــــيك
تاـــــجتنملاب ةــــصاخلا نـــــيرخآلا ءاـــــكرشلاو فارــــطألا لودــــلل
،ةيبطلا

ةيّرسلا ئدابمب ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو مزتلت:ةيّرسلا .6
.اهتايلمع عيمج يف

ةــــــــلاكو مزـــــتلت : ةدوـــــجلل ةـــميلسلا ةرادإلاب مازــــتلالا .7
ةـــــيلودلا رــــيياعملاب ،اـــهفئاظو عـــيمج يف ةـــيقيرفإلا ةــــيودألا
رمتسملا نيسحتلل فورظلا ءييـــهتو ةدوـجلا ةرادإب ةـصاخلا

ةـــــــينطولا تاـــــئيهلا تاـــــسراممو ةـــــيميظنتلا اـــــهتاسراممل
.يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلل ةعباتلا ةيودألا ميظنتل

6 ةداملا
ماهملا

: ةيتآلا ماهملاب ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو موقت

مـــــــيظنت ةـــــــمءاومل ةــــيراـــجلا تارداـــــبملا زـــــيزـــــــعتو قـــــيسنت )أ
عينصتلا تاسرامم يشتفم تاءافك زيزعتو ةيبطلا تاجتنملا
،كلذب مايقلل ةديجلا

نأشب تامولعملا لدابتو ظفحو ةرادإو عمج قيسنت )ب
كلذ يف اـــــــمب ،ةــــيبطلا تاـــــجتنملا عـــــيمج ةـــــــــمالسو ةدوـــــــــج
،ةدـــــــــلقملاو يراـــــــيعملا ىوــــــــتسملا نود ةـــــيـــــبطلا تاـــــــجتنملا

ديعصلا ىلع كلذكو فارطألا لودلا عيمج ىلع اهميمعتو
،يملاعلا

ةـــــصاخلا تاــــبلطلل ةــــكرتشملا تاـــعـــــجارملا قـــــــيسنت )ج
ةبقارمل ينفلا مـــعدلا رـــيفوتو،ةـــيريرسلا براــــجتلا ءارــــجإب
ىلإ رقتفت يتلا ءاضعألا لودلا بلط ىلع ءانب ،ةيودألا ةدوج
،صحفلا / ةبقارملا / تارابتخالا كلتب مايقلل ةمزاللا لكايهلا
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رـــــطألا ةـيـــلوـــــــــمش رـــــيدـــــــــقتو مـــــييقتو دـــــصرـــــل مـــــــظن عــــــــضو )ن
فدــــــــــهب ةـــــيبطلا تاــــــجــتنملاب ةـــــصاخلا ةـــــينطوـــــــــلا ةــــــيميظنتلا
،ةيلاعفلاو ةءافكلا نيسحت اهنأش نم يتلا تاءارجإلاب ةيصوتلا

تاــــجــتنملاب قــــــلعتي اـــــميف تارارــــقلا ذاـــــختاو مـيــــيقت )س
ةـــجلاعمل ،ةدـــقعملا تائيزجلا كلذ يف اـــمب ،ةراـــتخملا ةـــيبطلا
يقيرفإلا داحتالا اهددحي يتلا ةيولوألا تاذ لاوحألا/ضارمألا

،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمو

نأشب ،نــكــمأ اــمــثــيــح ،دراوملاو ةــيــنــفــلا ةدــعاسملا ميدــقــت )ع
،ةدعاسملا بلطت يتلا فارطألا لودلا ىلإ ةيميظنتلا لئاسملا

مادختسالا لجأ نم لصاوتلا زيزعتل تاردقلاو تاربخلا عيمجتو
،ةحاتملا ةدودحملا دراوملل لثمألا

ةــــحاتملا ةـــيربتخملا تاـــمدخلا ىلإ لوـــصولا قـــيسنت )ف
تاـئيهلا راـطإ لــخاد اــهنيب يــكبشلا طــبرلاو ةدوــجلا ةــبقارمل

،ةيميلقإلاو ةينطولا ةيميظنتلا

يـــــجذومنلا نوـــــناقلا ىلــــع قـــيدصتلل ةوــــعدلاو عــــيجشت )ص
لودــــلا يف ةـــيبطلا تاـــجتنملا مــــيظنت نأـــشب يـــقيرفإلا داـــحتالل
ليهست لــجأ نــم ةــيميلقإلا ةـــيداصتقالا تاـــعومجملاو فارـــطألا
ةـيراـقـلا تاـيوـتسملا ىلع ةـيـنوـناـقـلاو ةـيـمـيـظـنــتــلا تاــحالصإلا

.ةينطولاو ةيميلقإلاو

يناثلا بابلا
اهيفظومو ةيودألل ةيقيرفإلا ةلاكولل ينوناقلا عضولا

7 ةداملا
ةينوناقلا ةيصخشلا

ةينوناقلا ةيصخشلاب ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو عتمتت .1
هذـــــــهل اقــــفو اــــهماهمب عالــــطضالاو اــــهفادهأ قـــــيقحتل ةـــــمزاللا
.ةدهاعملا

ةلاكو عتمتت ،سلس لكشب اهفادهأ قيقحت لجأ نم .2
ةينوناقلا ةيلهألاب ،صوصخلا هجو ىلع ،ةيقيرفإلا ةيودألا

: صخي اميف

،تاقافتالا ماربإ )أ

فرصتلاو ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا تاكلتمملا ءانتقا )ب
و،اهيف

.اهنع عافدلاو ةيئاضقلا ىواعدلا عفر )ج

8 ةداملا
تاناصحلاو تازايتمالا

يف اهيلع صوصنملا تاناصحلاو تازايتمالا لك قبطنت
ةدحولا ةمظنم تاناصحو تازايتما نأشب ةماعلا ةيقافتالا
ةــماعلا ةـيقافتالاب قـــفرــملا يفاــضإلا لوـــــكوتربلاو ،ةـيقيرفإلا

ةيميظنتلا ريياعملاو تاسايسلا ةمءاومو دامتعا زيزعت )د
،ةـــــيملعلا ةـــيهيجوتلا ئداـــبملا نــــع الـــضف ،ةــــيبطلا تاــــــجتنملل
تاعومجملا يف يميظنتلا قيسنتلل ةيلاحلا دوهجلا قيسنتو
،ةيميلقإلا ةيحصلا بتاكملاو ةيميلقإلا ةيداصتقالا

اهعيجشتو ةيميلقإلا ةيميظنتلا زايتمالا زكارم نييعت )ـه
نييــنهملا تاردــق رــيوطت فدــهب اــهدصرو اــهقيسنتو اـــهزيزعتو

،ةيبطلا تاجتنملا ميظنت لاجم يف

نواــــــعتلاو ،ةـــيودألا عـــينصت عـــقاوم ىلــع شيـــتفتلا قـــيسنت )و
لـــــمشي اـــــمب ،كلذ نأــــــــــشب مـــظتنم ساــــسأ ىلـــعو ءاــــضتقالا دــــنع
امك ،ةيبطلا تاجتنملل ةدوجلا ةبقارمو ةيميظنتلا ةباقرلا

،اـــــــهالك وأ ةــــيقيرفإلا ةــــيودألا ةــــلاكو وأ فارــــطألا لودلا اــــهددحت
،فارطألا لودلا ىلع ريراقتلا ميمعتو

تاررــــــقملاب فارــــتعالاو ةــــكارشلاو نواــــعتلا عـــــيجشت )ز
ةـــينطولا تاــئيهلاو ةـــيميلقإلا لــــكايهلا مــــعدل ةــــيميظنتلا
دراوــــملا ةــئبعت راـــبتعالا يف ذـــخأي يذـــلاو،ةـــيودألا مـــيظنتل
،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةمادتسا نامضل ةينفلاو ةيلاملا

يف ةيبطلا تاجتنملا ميظنتب ةقلعتم تاعامتجا دقع )ح
رـــمتؤملاو ةــيملاعلا ةـــحصلا ةـــمظنم عـــم نواـــعتلاب ،اــــيقيرفإ
،تائيهلا نم اهريغو ةيودألا يمظنمل يقيرفإلا

راطإو ةيملعلا ءارآلاو يميظنتلا هيجوتلا ةئبعتو ريفوت )ط
،ةيبطلا تاجتنملا نأشب ةيميظنتلا تاءارجإلل كرتشم لمع
،ةئبوألاو ةئراطلا اياضقلاو ةيولوألا تاذ اياضقلا نأشب كلذكو

تاذ ةراقلا يف ةماعلا ةحصلاب قلعتت ةئراط ةلاح دوجو ةلاح يف
حرــــــط رـــمألا بــــلطتي ثــــيح ،ةـــــيميلقإ وأ دودــــحلل ةرــــباع راـــــثآ
،ةيريرسلا براجتلاو صحفلل ةديدجلا ةيبطلا تاجتنملا

نأشب يميظنت هيجوت نع بارعإلا وأ/و ةشقانمو ةسارد )ي
ىلـــــــع ءاــــنب اــــمإ ،اــــهتيالو نــــمض جردـــنت ةــــيميظنت ةــــلأسم يأ

تاـــــعومجملا وأ يــــقيرفإلا داــــحتالا بــــلط ىلــــع ءاــــنب وأ اـــــهتردابم
،فارطألا لودلا وأ ةيميلقإلا ةيداصتقالا

ةــــــيبطلا تاــــجتنملا مــــيظنت نأــــشب هــــيجوتلا رــــيفوت )ك
،ةيديلقتلا

ةصاخلا تابلطلا ميدقت ةيلمع نأشب ةروشملا ميدقت )ل
اــــــهددحت يـــتلا ةـــيولوألا تاذ ةــــيودألا قــــيوستل صيــــخرتلاب
تاربتخملا لبق نم ةحرتقملا تاجتنملل وأ فارطألا لودلا
،ةينالديصلا

ةلود لك يف تانّيعلا عمج لالخ نم ةيودألا قوس دصر )م
جئاتنلا ميدقتو اهليلحتو ،ةراتخم ةيودأ ةدوج نامضل فرط
يتلاو ةحلصملا تاذ فارطألا نم اهريغو فارطألا لودلا ىلإ

ةلوادتملا ةيودألا ةيعون نع ةقوثوم تامولعم اهل نوكتس
،ةبسانملا ريبادتلا ،ءاضتقالا دنع ،ذختتسو ،اهنادلب يف
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ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ىلع تاناصحلاو تازايتمالا نأشب
اـــــــهتاكلتممو اـــــــهـــقفارمو نييـــــــلودلا اـــــهيفظوـــــمو اـــــــــهئاضعأو
.اهلوصأو

9 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو رقم

ةـــــــــيودألا ةــــلاكو رقــــم يـــــقيرفإلا داـــــحتالا رـــــمتؤـــم ددـــــحي .1
.ةيقيرفألا

ةموكح عم رقم قافتا يـقيرفإلا داـــحتالا ةـــيضوفم مرـــــبت .2
ةيقيرفإلا ةـيودألا ةــــلاكو رـــقم فـــيضتسي فوـــس يذــــلا دــــلبلا

تازاـــــيتمالاو تاــــمدخلاو قــــفارملاو يــــنابملا رـــيفوت نأــــشب
لمعلا نم ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو نيكمت ضرغب تاناصحلاو
.لاعف لكشب

ثلاثلا بابلا
يسسؤملا راطإلاو ةرادإلا

01 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةزهجأ

: ةيتآلا ةزهجألا نم ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو نوكتت

،فارطألا لودلا رمتؤم )أ

،ةرادإلا سلجم )ب

،ةنامألا )ج

.ةينفلا ناجللا )د

11 ةداملا

فارطألا لودلا رمتؤم ءاشنإ

فارـــــطألا لودــــلا رــــمتؤم ءاـــشنإ متي ،ةدـــهاعملا هذـــهىـــضتقمب
ةــــــــيودألا ةــــــلاكول تاـــــساـــيسلا عـــــنصل ىلـــــعألا زاـــــــــــهـــــجلا هــــــتفصب
اهيلع صوصنملا ماهملاب عالطضالا ةطلسب عتمتيو .ةيقيرفإلا

فادهأ قيقحتل يرورض وه امم كلذ ريغ امو ةدهاعملا هذه يف
.ةدهاعملا هذه

21 ةداملا

فارطألا لودلا رمتؤم ةليكشت

ءاضعألا لودلا عيمج نم فارطألا لودلا رمتؤم لكشتي .1
مضنت وأ ةدهاعملا هذه ىلع قّدصت يتلا يقيرفإلا داحتالا يف

.اهيلإ

نوضّوفملا مهولثمم وأ ةحصلا ءارزو فارطألا لودلا لثمي .2
.لوصألا بسح

،ةمزاللا تارواشملا ءارجإ دعب ،فارطألا لودلا رمتؤم موقي.3
ســــيئر باـــختناب ،يفارــغجلا عـــيزوتلاو بواــــنتلا ساــــسأ ىلـــعو
.ررقمو سيئرلل باون )3( ةثالث مهو ،نيرخآلا بتكملا ءاضعأو

.)2( نيتنس ةدمل مهبصانم بتكملا ءاضعأ ىلوتي.4

.ةنس لك ،لقألا ىلع ،ةدحاو ةرم بتكملا عمتجي .5

،بصنملا روــــغش ةـــلاح يف وأ سيــــئرلا باــــيغ ةـــــلاح يف.6
،مهباختنا بيترتل اقفو ،ررقملا وأ سيئرلا باون دحأ لمعي
.سيئرك

روضحل نيبقارملا ةوعد فارطألا لودلا رمتؤمل قحي.7
.تيوصتلا قحب نوبقارملا ءالؤه عتمتي الو ،هتاعامتجا

31 ةداملا
فارطألا لودلا رمتؤم تارود

نيتنس لك ،لقألا ىلع ،ةرم فارطألا لودلا رمتؤم عمتجي .1
وأ سيئرلا نم بلطب ةــيئانثتسا ةرود يفو ،ةــــيداع ةرود يف

.فارطألا لودلا )2/3( يثلث وأ ةرادإلا سلجم وأ بتكملا

يف فارــطألا لودــلا رمتؤمل ينوـــناـــقـــلا باصنـــلا لـــثـــمـــتـــي .2
.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو يف فارطألا لودلل ةطيسبلا ةيبلغألا

رذعت اذإو ،ءارآلا قفاوتب فارطألا رمتؤم تارارق ذختت.3
نــــيرضاحلا فارــــطألا لودــــلا يثــــلــــث ةــــيــــبـــــلـــــغأب نوـــــكـــــت ،كلذ
.نيتّوصملاو

41 ةداملا
فارطألا لودلا رمتؤم ماهم

: ةيتآلا ماهملا نع الوؤسم فارطألا لودلا رمتؤم نوكي

ةــصاخلا ةــمهاسملاو ةـــيونسلا ةـــمهاسملا رادــــقم دــــيدحت )أ
،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةينازيم يف فارطألا لودلا لبق نم

،هيجو ببس رفوت اذإ هّلحو ةرادإلا سلجم نييعت )ب

ماـــــعلا رـــيدملا تاـــيحالص ددــــحت يــــتلا حــــئاوللا داـــــمتعا )ج
،هتمدخ طورشو هتابجاوو

ةــــــيهيجوتلا اــــهئدابمو ةــــماعلا ةــــنامألا لـــــكيه داــــمتعا )د
يتلا ةيميظنتلا حئاوللاو دعاوقلا دامتعا نع الــضف ،ةـــيرادإلا

،اهلمع مكحت

ةيودألا ةلاكو ىلإ تاسايسلاب صاخلا هيجوتلا ميدقت )ـه
،ةيقيرفإلا

ةيقيرفإلا ةيودألا ةـلاكو رــقم عــقوم راـــيتخاب ةـــيصوتلا )و
،5002 ةنس يف ةدمتعملا يقيرفإلا داحتالا ريياعمل اقفو

ءاــنب يــميظنتلا زـــيمتلل ةـــيميلقإلا زــــكارملا ىلـــع ةــــقفاوملا )ز
دـــعب ةــيصوتلا هذــه لــثم مدــقي يذـــلا ةرادإلا ســـلجم ةـــيصوت ىلـــع
،بتكملا ةئيه عم رواشتلا
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71 ةداملا
ةرادإلا سلجم تاعامتجا

:سلجملا عمتجي.1

،لقألا ىلع ةنسلا يف ةدحاو ةرم ةيداع ةرود يف )أ

ســـــيئر نــــم بـــلط ىلــــع ءاــــنب ةـــــيئانثتسا ةرود يف )ب
ةيبلغألاب وأ فارـــطألا لودــــلا رـــمتؤم بــــتكم نــــم وأ ســـــلجملا
.سلجملا ءاضعأل ةطيسبلا

يثلث يف سلجملا تاعامتجال ينوناقلا باصنلا لثمتي.2
.سلجملا ءاضعأ )2/3(

،كلذ رذــعت اذإو .ءارآلا قـــفاوتب ســـلجملا تارارــــق ذــــختت.3
.نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل ةطيسبلا ةيبلغألاب نوكت

،اـــــيصخش روــــضحلا نـــم ءاــــضعألا نــــكمت مدــــع ةــــلاح يف.4
سلجم دعاوقل اقفو ايمسر نودمتعم نولثمم مهنع بوني
.ةرادإلا

كلت كلذكو هب ةصاخلا تاءارجإلا دعاوق سلجملا ثحبي.5
رـمتؤم ىلإ اـــهب يـــصويو ،ةينفلا لــمعلا تاــــعومجمب ةـــــصاخلا
.دامتعالل فارطألا لودلا

نالعإلاو ةيّرسلا دعاوقل سلجملا ءاضعأ عيمج عضخي .6
.حلاصملا براضتو حلاصملا نع

روــضحل ءارــبخ ةوـــعد ،ءاــضتقالا دـنع ،ســـلجملل زوـــجي.7
.هتاعامتجا

81 ةداملا
ةرادإلا سلجم ماهم

،يــجيتارتسالا هــيجوتلا رــيفوت نـــع لوؤـــسم ســـــلجملا .1
ةيودألا ةلاكو ءادأ دصرو داشرإلاو ،ةينفلا تارارقلا ذاختاو
.ةيقيرفإلا

: ةيتآلا ماهملاب سلجملا علطضي .2

لمعلا جمانربو ةيجيتارتسالا ةطخلا ىلع ةقفاوملا )أ
،ماعلا ريدملا نم ةمدقملا ريراقتلاو ةطشنألاو تاينازيملاو

ةــــيودألا ةــــلاكو ماـــــع ريدم ةـــلاقإو نييــــعتب ةـيصوتلا )ب
،دامتعالل فارطألا لودلا رمتؤم ىلإ ةيقيرفإلا

ةــــيودألا ةـــــلاكول لــــقتسملا تاــــباسحلا قــــقدم نييـــــعت )ج
،رمألا مزل اذإ هتلاقإو ،ةيقيرفإلا

يفظومل ةمدخلا طورش ددحت يتلا حئاوللاب ةيصوتلا )د
.ةنامألا

سلجم ءاضعأ تارتف بقاعتو بوانتل ةطخ دامتعا )ح
ءاضعأ نيب ام سلجملا ءاضعأ عونت نمضي لكشب ،ةرادإلا

،ىمادق ءاضعأو ددج

ةزـــهجأ يأل يلـــخادلا ماـــظنلاو يلــــخادلا هــــماظن داـــــمتعا )ط
،ةيعرف

اهيف رظنلل ةدهاعملا هذه ىلع تاليدعت يأب ةيصوتلا )ي
.تاموكحلاو لودلا ءاسؤر رمتؤم لبق نم

51 ةداملا
ةرادإلا سلجم ءاشنإ

ةــــلاكول ةرادإ ســـلجم ءاـــشنإ مــتي ،ةدـــهاعملا هذــــه بــــجومب
نوــــــــكيو فارــــطألا لودـــــلا رــــمتؤم هـــــنّيعي ةــــيقيرفإلا ةـــــيودألا

.همامأ الوؤسم

61 ةداملا
ةرادإلا سلجم ليكشت

: يتآلا وحنلا ىلع ءاضعأ )9( ةعست نم سلـجملا نوـكـتـي .1

،ةيودألا ميظنتل ةينطولا تالاكولل ءاسؤر )5( ةسمخ )أ
اهب فرتعملا ميلاقألا نم ميلقإ لك نم )1( دحاو سيئر عقاوب
،يقيرفإلا داحتالا لبق نم

ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملا نع دحاو )1( لثمم )ب
ةيداصتقالا تاعومجملا هنيعت ،ةيميظنتلا نوؤشلا نع الوؤسم
،بوانتلا ساسأ ىلع ةيميلقإلا

،ةــــيميلقإلا ةــــحصلا تاـــمظنم نـــع )1( دـــــحاو لـــــثمم )ج
ةــحصلا تاــمظنم هــنيعت ةـــيميظنتلا نوؤـــشلا نــــع الوؤـــسم
،بوانتلا ساسأ ىلع ةيميلقإلا

ةـــلوؤسملا ةيــميلقإلا تاـــمظنملا نـــع )1( دــــحاو لـــثمم )د
ةيداصتقالا تاعومجملا هنّيعت ،ءايحألا ملع تايقالخأ نع
،بوانتلا ساسأ ىلع ةيميلقإلا

.يقيرفإلا داحتالا ةيضوفمب ةيعامتجالا نوؤشلا ضّوفم )ـه

ءاسؤر نيب نم هسيئر بئانو هسيئر سلجملا بختني .2
.ةيودألا ميظنتل ةينطولا تائيهلا

/ هـــــــــلثمم وأ يـــــقيرفألا داــــحتالل يــــنوناقلا راــــشتسملا نوـــــكي .3
تاعامتجا رضحيو ،هبصنم مكحب سلجملا يف اوضع اهتلثمم

 .ةينوناقلا ةروشملا ءادسإل سلجملا

.سلجملا ءاضعأ روجأ فارطألا لودلا رمتؤم ددحي .4

نيمأ ماهم ةيقيرفألا ةيودألا ةلاكول ماعلا ريدملا ىلوتي .5
.سلجملا
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تانوــــــكملا عــــــينصت عــــــقاوـــــم شـــــــــيتفتو ،تاحاقللاو ةيودألا

،ةزــهاجلا ةــينالديصلا تاــجتنملاو ةــــــــلاـــــعفلا ةــــــينالدـــــيصلا

ؤــــفاكتلاو رــــفاوتلا تاــساردو ،ةدوــجلا ةــبقارم تارــبتخمو

ةيودألاو ،ةيودألا ةبقارم رـــطاخم لــيلحتو ،ءاودــــلل يوـــيحلا

.ةيقيرفإلا ةيديلقتلا

12 ةداملا
ةينفلا ناجللا ماهم

تاـمييقتلا ذـــيفنت نــــع ةـــلوؤسم ةـــينفلا ناـــجللا نوـــــكت  .1
كلذ يف اـــمب ،تاــــفلملل ةــــيملعلا تاــــعجارملا ءارـــــجإو ةـــــيملعلا
براـجتلاب ةــلصتملا تاــبلطلاو ةدوـــجلاب ةـــلصتملا بـــناوجلا
يملعلا يأرلا ميدقتو ،عينصتلا قفارم شيتفتو ،ةيريرسلا
.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو لمع ريس ليهستل

اهيلإ دنست دق ىرخأ ماهم يأب ةينفلا ناجللا علطضت .2
.سلجملا لبق نم

22 ةداملا
ةينفلا ناجللا ةليكشت

،رثكألا ىلع ،ءاربخ )9( ةعست نم ةينفلا ناجللا نوكتت  .1
.تاربخلاو تاءافكلا نم ةعساو ةعومجمب نوعتمتي

ةينطولا تائيهلا نم ةينفلا ناجللا ءاضعأ رايتخا متي .2
لبق نم اهنييعت متي امك فارطألا لودلل ةيودألا ميظنتل
.يفارغجلا عيزوتلا ساسأ ىلع نوكيو ،سلجملا

تاذ تالاجملا يف نيرخآ نيينف ءاربخ رايتخا نكمي .3
.ءاضتقالا دنع اهجراخو ةراقلا لخاد نم ةلصلا

امل اقفو سيئر بئانو سيئر ةينف ةنجل لك سأرتي .4
.سلجملا اهدمتعا يتلا تاصاصتخالا يف ددحم وه

ةـيّرسلا دـعاوـقـل ةـيــنــفــلا ناــجــلــلا ءاضعأ عــيــمــج عضخــي .5
.حلاصملا براضتو حلاصملا نالعإو

32 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ةنامأ

،رقملاب دـــجوت يتلا ،ةــيقيرفإلا ةـــيودألا ةـــلاكو ةـــنامأ نوـــكت .1
ةزـــهجأو فارــــطألا لودـــــلا رــــمتؤم تاررـــقم ذـــيفنت نـــع ةـــلوؤسملا

ةــــــيودألا ةــــلاكو ســــلجمو يـــــقيرفإلا داـــــحتالل تاـــــسايسلا عـــــنص
.ةيقيرفإلا

: يتأي امب ةنامألا موقت .2

ةــــلاكول لاـــعفلا ءادألا ناـــمضو ةـــطشنألا ذيــــفنت قـــــيسنت )أ
،اهماهمو اهفادهأ قيقحت يف ةيقيرفإلا ةيودألا

رـــــمتؤمو ســـلجملا تاررـــقمل لاـــعفلا ذيـــفنتلا ناــــمض )ب
،فارطألا لودلا

،دراوملا ةئبعت ىلع ةنامألا ةدعاسم )ـه

ماهم نأشب ينفلا هيجوتلا ميدقتل ةينف ناـــجل ءاـــشنإ )و
،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو

ةــــيمــــلعلا ءارآلا رادـــــــصإ مــــكحت يـــــتلا دــــــــعاوــــــقلا عــــضو )ز
ةـــــقفاوــــــملا كلذ يف اـــــــمب ،فارـــــطألا لودــــــــلا ىلإ تاــــهــــيجوــتلاو
،ضارمألا يشفت تالاح لالخ تاجتنملا ىلع ةـــــلجاعلا

،ةينفلا ناجللا نم ةمدقملا تايصوتلا ىلع ةقفاوملا )ح

ضارــــــــغأل ةـــــــــبستنملا وأ ةـــــــــــعباتلا تاـــــناــــــــيكلا ءاـــــــــــشنإ )ط
،ايرورض هارت امبسح ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ماهمب عالطضالا

لودلا رمتؤم اهيلإ اهليحي ىرخأ ماهم يأب عالطضالا )ي
لودلا رمتؤم نع رداصلا فيلكتلا بسح بتكملا وأ فارطألا
.فارطألا

91 ةداملا

ةرادإلا سلجم يف ةيوضعلا ةدم

فالخ ىلع صني مل ام ،سلجملا ءاضعأ ةيوضع مودت .1
.ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )3( ثالث ،هاندأ كلذ

تاعومجملا نولثمي نيذلا سلجملا ءاضعأ ةيوضع مودت .2
)2( نيتنس ةيميلقإلا ةحصلا تامظنمو ،ةيميلقإلا ةيداصتقالا

.ديدجتلل ةلباق ريغ

حـبصيس يذــــلاو( ةـــيعامتجالا نوؤـــــشلا ضّوــــفم لـــــغشي .3
،)ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيناسنإلا نوؤشلاو ةحصلل ضوفملا

.امئاد ادعقم

)3( ثالــــــث ةدــــمل ةــــطيسب ةــــيبلغأب ســـــلجملا بــــــختني .4
نيب نم هبئانو سلجملا سيئر ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس
أدبم ةاعارم عم ،ةيودألا ميظنتل ةينطولا تاطلسلا ءاسؤر
.نيسنجلا نيب ةاواسملاو يميلقإلا بوانتلا نأشب داحتالا

02 ةداملا

ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول ةينفلا ناجللا ءاشنإ

ميدقتل ةصصخم وأ ةمئاد ةينف ناجل سلجملا ئشني  .1

.ةيميظنتلا ةربخلا نم ةددحم تالاجم نأشب ينفلا هيجوتلا

اـــــهنكلو اهيـف رـــظـنلا مـــتـي يــتـلا تالاجـمـلا لـــمـشـت دــــــق .2

،ةــــــمدـــــــقتملا تاـــــــجالــــــعلا فـــــلم مـــــييــقت : ىلــــع رــــــــصتقت ال

ةـــيوـــيحلا لـئادــبـــلا كلذ يف امب( ةـيـــئاـــيــــحألا تارـضحــــتسملاو

،ئراوـطــــــــــلا تالاــــــــــحــــــــــب ةصاخلا ةـــيودألاو ،)تاـــحاــــــــــقــــــــــلـــــــــــلاو

ىلع ةيريرسلا براجتلاو ،ةميتيلا ةيجالعلا تاــــجتنملاو
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52 ةداملا
ةيلمعلا ءارآلا ىلع تاضارتعالا

لوصألا بسح ضرتعي نايك وأ صخش دوجو ةلاح يف .1
نـــــــع ةرداــــص ةـــيملع تارارــــق وأ ةروــــشم وأ يــــملع يأر ىلــــع
ىلإ مهضارتعا ميدقت اهل/هل زوجي ،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو
.سلجملا

اقبط ضارتعالا ثحبل القتسم اقيرف سلجملا لكشي .2
.تاءارجإلل

.تاضارتعالاب قلعتي اميف تاءارجإلا عضوب سلجملا موقي .3

عبارلا بابلا
ةيلاملا ماكحألا

62 ةداملا
ةيلاملا دراوملا

: يتأي امب فارطألا لودلا رمتؤم موقي .1

اهعفدت نأ بجي يتلا ةردقملا ةيونسلا ةمهاسملا ديدحت )أ
،فارطألا لودلا

،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول ةيونسلا ةينازيملا دامتعا )ب

ىلـــــــع ضرـــــفتس يـــتلا ةـــبسانملا تاــــبوقعلا دـــــيدحت )ج
ةلاكو ةينازيم يف هتامهاسم دادــس نـــع زـــجعي فرــــط يأ
نم هدامتعا مت امك تابوقعلا ماظن قفو ةيقيرفإلا ةيودألا
.رمتؤملا

قرط فاشكتسا ةمهمب ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو علطضت .2
.دراوملا ةئبعتل

حــــــــنملا يــــــقلت اــــــضيأ ةــــــيقيرفإلا ةـــــيودألا ةــــــلاكول نكــــــمي .3
ةيلودلا تامظنملا نم اهتطشنأ حلاصل تادئاعلاو تاعربتلاو
ىرخألا تانايكلاو تاسسؤملاو صاخلا عاطقلاو تاموكحلاو
قـفاو يتـلاو سلـجملا اـهددـح يتـلا ةـيـهـيـجوـتــلا ئداــبــمــلــل اــقــفو
براضت يأ كانه نوكيّ الأ ةطيرش ،فارطألا لود رمتؤم اهيلع

.حلاصملا يف

ةـــيلاملا دــــعاوقلا فارــــطألا لودـــــلا رـــمتؤم دــــمتعي اــــمثير .4
ةمظنألاو دعاوقلاب ةلاكولا مزتلت ،ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول
.ءاضتقالا بسح يقيرفإلا داحتالل ةيلاملا

72 ةداملا
تاقفنلا

ةيرامثتساو ةيليغشتو ةيرادإ ضارغأل تاقفنلا نوكت .1
ةيلاملا حئاوللاو دعاوقلاو ةينازيملاو لمعلا جمانربل اقفو
قـــفاو يــتلا ةـــــغيصلاب ةـــيقيرــفألا ةـــيودألا ةــــلاكول دـــــــمتعملا

.فارطألا لودلا رمتؤم اهدمتعاو ةرادإلا سلجم اهيلع

ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو تاباسح يف يلام قيقدت ءارجإ متي .2
.سلجملا هّنيعي لقتسم تاباسح ققدم لبق نم

،سلجملاو ةينفلا ناجللا عيمج ةطشنأو جمارب قيسنت )ج

ةينوناقلا مظنلا قيسنتو تاردقلا زيزعت جمارب ءاشنإ )د

،اهتمادتسا نامضو ءاضعألا لودلا حلاصل

ةينازيملاو لمعلا جماربو ةيجيتارتسالا ةطخلا دادعإ )ـه

ةيودألا ةلاكو ةطشنأ نع يونسلا ريرقتلاو يلاملا نايبلاو

فارـــطألا لودـــلا رـــمتؤمو ســـلجم لبق نـــم اـــهثحبل ةيقيرفإلا

،اهيلع ةقفاوملاو

سلجملا نم اهيلإ دنست دق ىرخأ ماهم يأب عالطضالا )و

يقيرفإلا داحتالا لكايه نم اهريغو فارطألا لودلا رمتؤم نمو

.ةلصلا تاذ

42 ةداملا
ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول ماعلا ريدملا

رييستلا نع الوؤسم نوكيو ،ةنامألا ماعلا ريدملا سأرتي .1

.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول يمويلا

ءانب فارطألا لودلا رــمتؤم لـبق نــم ماــعلا رـــيدملا نّيــعي .2

.ةرادإلا سلجم ةيصوت ىلع

ةــلاكول يذـــيفنتلا ســـيئرلا ماـــهم ماــــعلا رــــيدملا ىلوـــــتي .3

اريرقت مدـقيو ،لئاسملا عـيمج يف اهــلثميو ةيقيرفإلا ةـــيودألا

،يـــــــقيرفإلا داــــحتالاو فارــــطألا لودـــــلا رـــــمتؤمو ســـــلجملا ىلإ

.ءاضتقالا بسح

ديدجتلل ةلباق تاونس )4( عبرأ ةدمل ماعلا ريدملا نّيــعي .4

.يميلقإلا بوانتلل اقفو،ةدحاو ةرم

لكيهلل اقفو ةماعلا ةنامألا يفظوم ماعلا ريدملا نّيعي .5

.فارطألا لودلا رمتؤم لبق نم ةدمتعملا تاءارجإلاو

ةداــيقلا ىلــع ةردــــقلاو ةءاــــفكلا ماـــعلا رـــيدملا يف طرــــتشي .6

هذه عوضوم لاجم يف ةتبثملا ةبرجتلاو ةربخلاو ةهازنلاو

.ةلصلا تاذ لئاسملا وأ ةدهاعملا

لودلا ينطاوم دـــحأ نوـــكي نأ ماـــعلا رــــيدملا يف طرـــــتـشي .7

.فارطألا

دعاوق ةنّودم ةبقارم ةيلوؤسمب ماعلا ريدملا علطضي .8

.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ءاربخو يفظوم كولس

ىقلتي وأ ماعلا رــيدملا بـــلطي ال هـــماهمب هـــعالطضا لالــــخ .9

ةيودألا ةلاكو جراخ درـف وأ ةــطلس وأ ةـــلود يأ نـــم تاــــميلعت

.ةيقيرفإلا
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23 ةداملا
تاعزانملا ةيوست

فارــــطألا لودـــلا نيب أـــشنت دـــق ةـــعزانم يأ ةــــيوست مـــتت .1
،اــــــهذيفنتو اــــهقيبطتو ةدـــــهاعملا هذـــــه رـــــيسفت صوــــــصخب
وأ تاــــــضوافملا لــــمشي اـــمب ،ةـــينعملا لودــــلا نيب يــــضارتلاب
.ىرخألا ةيملسلا لئاسولا وأ ةحلاصملا وأ ةطاسولا

نأ فارطألل زوجي ،ةعزانملا ةيوست يف لشفلا ةلاح يف .2
: ىلإ ةعزانملا ،يضارتلاب ،ليحت

نوـــــكي نيـــمكحم )3( ةـــــثالث نـــم فــــلأتت مــــيكحت ةــئيه )أ
: يتآلا وحنلا ىلع مهنييعت

،)1( دحاو مكحم نييعت عازنلا فارطأ نم فرط لك ىلع )1

ةـــــمكحم ســـيئر نوــــكي يذــــلا ،ثــــلاثلا مــــّكحملا راـــــتخي )2
مهحشرت نيذلا نيمّكحملا نيب كرتشملا قافتالاب ،ميكحتلا
و،عازنلا فارطأ

.امزلم ميكحتلا ةئيه رارق نوكي )3

وأ

.بوعشلاو ناسنإلا قوقحو ةيقيرفإلا لدعلا ةمكحم )ب

33 ةداملا
تاظفحتلا

وأ ةدهاعملا هذه ىلع قيدصتلا دنع ،فرط ةلودل زوجي .1
يأب قلعتي اميف ،ايباتك ظفحتب مدقتت نأ اهيلإ مامضنالا

.ةدهاعملا هذه ماكحأ نم مكح

هذــه ةــياغو فادــهأ عــم تاــــظفحتلا ىفاـــنتت نأ زوــــجي ال .2
.ةدهاعملا

ظفحتلا بحس زوجي ،كلذ فالخ ىلع صنلا متي مل ام .3
.تقو يأ يف

ةيضوفملا سيئر ىلإ ايباتك ظفحتلا بحس ميدقت بجي .4
بــــــــحسب فارــــطألا لودـــــلا راـــــطخإب كلذ ىلـــــع ءاـــنب موــــقي يذــــلا
.ظفحتلا

43 ةداملا
باحسنالا

نع ةدهاعملا هذه نم بحسنت نأ فرط ةلود يأل نكمي .1
ثالث دعب تقو يأيف عيدولا ىلإ يباتك راطخإ ميدقت قيرط
.ذافنلا زيح ةدهاعملا هذه لوخد خيرات نم تاونس

نم ةدحاو ةنس دــعــب اذــفان باــحسنالاب راـــطخإلا حـــبصي .2
دــــق قـــحال خــــيرات يف وأ ،باـــحسنالاب راــــطخإلا عـــــيدولا مـــــلست
.راطخإلا يف ددحي

سماخلا بابلا
يقابو ءاضعألا لودلاو يقيرفإلا داحــتالا عم تاقالعلا

ةكيرشلا تاسسؤملا

82 ةداملا
يقيرفإلا داحــتالا عم تاقالعلا

عم ةقيثو لمع ةقالعب ةيقيرفإلا ةـــيودألا ةــــلاكو ظــــفتحت .1
.يقيرفإلا داحتالا

ابوتكم ايونس اريرقت ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو عفرت .2
ةنامأ لالخ نم يـقيرفإلا داــحتالا رـــمتؤم ىلإ اـــهتطشنأ نأــــشب
.يذيفنتلا سلجملاو ةينعملا ةصصختملا ةينفلا ةنجللا

92 ةداملا
لودلا عم تاقالعلا

نواعت ةمادتساو ةماقإ ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكول نكمي .1
ريغ لودلا عمو يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا لودلا عم يلعف
.يقيرفإلا داحتالا يف ءاضعألا

ةطشنألا قـــيسنتل لاــصتا تاـــهج فارطألا لودـــلا نّيــــعت .2
.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو عم ةيرطقلا

03 ةداملا
ىرخألا تاسسؤملاو تامظنملا عمتاقالعلا

ةقيثو نواعتو لمع ةقالع ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو ميقت .1
: نم لك عم

،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم )أ

،اهنم ةياقولاو ضارمألا ةحفاكمل ةيقيرفإلا زكارملا )ب

،ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاعومجملا )ج

تاــــــمظنم وأ ةدـــــحتملا ممألل ةــــــعبات ىرـــــــخأ تالاــــكو يأ )د
نـــــم اـــــــهرـــيغ وأ ةـــــيموــــــكح رـــــيغ تاــــــــمظنم وأ ةـــــيلود ةـــــيموكح
صوصنملا ريغ ةصصختملا تالاكولا كلذ يف امب ،تاسسؤملا

ةيودألا ةلاكو اهربتعت يتلاو ،ةدهاعملا هذه يف اديدحت اهيلع
.اهفادهأ قيقحت يف ةدعاسملل ةيرورض ةيقيرفإلا

سداسلا بابلا
ةيماتخ ماكحأ

13 ةداملا
لمعلا تاغل

داحتالا لمع تاغل يه ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو يف لمعلا تاغل
.ةيلاغتربلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا يهو ،يقيرفإلا
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ىدل ةدهاعملا هذه ىلإ مامضنالا وأ قيدصتلا كص عدوي .2
يف ءاـــــضعألا لودـــــلا راــــعشإب موـــــقي يذـــــلا ةـــــيضوفملا ســـــيئر
.مامضنالا وأ قيدصتلا ةقيثو عاديإب داحتالا

83 ةداملا

ذافنلا زيح لوخد

دعب اموي )03( نوثالث ذافنلا زيح ةدهاعملا هذه لخدت .1
.)51( رشع سماخلا مامضنالاو قيدصتلا كص عاديإ

داحتالا يف ءاضعألا لودلا عيمج ةيضوفملا سيئر غلبي .2
.ةدهاعملا هذه ذافن ءدبب

هذـــــــــه ىلإ مــــضنت داــــحتالا يف وــــضع ةــــــلود يأل ةــــــبسنلاب .3
يف ةلودلا كلتل ةبسنلاب ذافنلا زيح ةدهاعملا لخدت ،ةدهاعملا

.اهمامضنا كص عاديإ خيرات

93 ةداملا
عاديإلا ةهج

،يقيرفإلا داحتالا ةيضوفم سيئر ىدل ةدهاعملا هذه عدوت
ةدهاعملا نم اهتحص ىلع قثوم ةخسن ةلاحإب موقي يذلاو
.ةعّقوم ةلود لك ةموكح ىلإ

04 ةداملا
ليجستلا

زــيــح ةدــهاــعملا هذــه لوــخد دــنــع ةــيضوــفملا سيــئر موــقــي
ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىدل ةدهاعملا هذه ليجستب ذافنلا

.ةدحتملا ممألا قاثيم نم201 ةداملل اقفو

14 ةداملا
صوصنلا ةيجح

تاغللاب ةيلصأ صوصن )4( ةعبرأ يف ةدهاعملا هذه تعضو
ةيواستم اهلكو ،ةيلاغتربلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا

.ةيجحلا يف

يلثمم وأ تاموكحلاو لودلا ءاسؤر نحن انمق ،كلذل اتابثإو
،لوـــصألا بــسح نيدـــمتعملا يـــقيرفإلا داـــحتالا يف ءاـــضعألا لودــــلا

ةيلصأ صوصن ةعبرأ يف ةدهاعملا هذه ىلع متخلاو عيقوتلاب
يهو ،ةيلاغتربلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا تاغللاب
.ةّيجحلا يف اهعيمج ةيواستم

سيدأ يف ةدقعنملا23 مقر ةيداعلا ةمقلا لالخ تدمتعا
ايبويثا -ابابأ

9102 ةنس رياربف11

ةـــبترتملا تاـــمازتلإلا نـــم يأ ىلـــع باـــحسنالا رــــثؤي ال .3
لبق ،ةدهاعملا هذه بجومب ةـــبحسنملا فرــــطــلا ةـــلودلا ىلـــع
.ذافنلا زيح اهباحسنا لوخد

53 ةداملا

ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو لح

)2/3( يــثلث قاــفتاب ةــيقيرــفإلا ةــيودألا ةــلاكو لــح نــكمي .1
لودـــلا رـــمتؤملا عاــمتجا يف ةدـــهاعملا هذـــه يف فارـــطألا لودــــلا
.يقيرفإلا داحتالا رمتوم لبق نم دامتعا ىلع ءانبو ،فارطألا

يأ نأــشب رـــهشأ )6( ةـــتس نـــع لـــقي ال اـــمب راـــعشإ هــــجوي .2
ةلاكو لـــح ةـــشقانم ضرـــغل فارـــطألا لودــــلا رــــمتؤمل عاـــــمتجا
.ةيقيرفإلا ةيودألا

ةـــــــــيودألا ةـــــلاكو لـــــح نأــــشب قاـــــفتا ىلإ لـــــــّصوتلا لاــــــح يف .3
ةيفصت قئارط ديدحتب فارطألا لودلا رمتؤم موقي ،ةيقيرفإلا
.ةيقيرفإلا ةيودألا ةلاكو لوصأ

63 ةداملا

ةعجارملاو ليدعتلا

هذه ةعجارم وأ ليدعتل تاحرتقم مدقي نأ فرط يأل نكمي .1
لودلا رمتؤمل عامتجا يف تاحرتقملا كلت دامتعا متيو .ةدهاعملا
.فارطألا

ةدهاعملا ىلع ةعجارم وأ ليدعت يأب تاحرتقملا ميدقت متي .2
ىلإ ةعجارملا وأ ليدعتلا ةلاحإب موقي يذلا ةيضّوفملا سيئر ىلإ

خــــيرات نــم اــموي )03( نيـــثالث نوـــضغ يف ةرادإلا ســــلجم ســـيئر
.اهيقلت

سلجم ةروشم ىلع ءانب ،فارطألا لودلا رمتؤم موقي .3
نم ةدحاو ةنس نوـضغ يف تاـــحرتقملا هذـــــه صـــــحفب ،ةرادإلا

.تاحرتقملا هذه يقلت خيرات

لودـــلا رـــمتؤم لبق نــم ةعجارملا وأ لـــيدعتلا دامتعا مـــتي .4
يـــــــثلت ةــــــيبلغأب كلذ رذـــــــعت اذإ وأ ،ءارآلا قـــــــفاوـــتب فارــــــطألا
.تاوصألا

تاءارجإلل اقفو ذافنلا زيح ةعجارملا وأ ليدعتلا لخدي .5
.ةدهاعملا هذه نم83ةداملا يف ةنّيبملا

73 ةداملا

مامضنالاو قيدصتلاو عيقوتلا

داحتالا يف ءاضعألا لودلل ةــحوتفم ةدــهاعملا هذـــه نوـــكت .1
.مامضنالا وأ قيدصتلاو عيقوتلل
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يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ ارابتعاو–

2٠-6٠ مــــقر رـــمألا ممــــتيو لدـــعي يذـــلا رــــمألا ةـــيروتسد ةــــبقارمل

6٠٠2 ةـــنس رـــياربف82 قــــفاوملا72٤1 ماــــع مرـــحم92 يف خرؤـــــملا

،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج

:عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف :الوأ

روتسدلا نم١٤١ ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف .١
: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض

ةسرامم ىلع صنت روتسدلا نم1٤1 ةداملا نأ ارابتعا–

رــيغ لـــئاسملا يف ةــيميظنتلا ةـــطلسلا ةـــيروهمجلا ســـيئر

لاجملا يف جردني نوناقلا قيبطت نأو ،نوناقلل ةصصخملا

،ةـــموكحلا ســـيئرل وأ لوألا رـــيزولل دوـــعي يذــــلا يـــميظنتلا

،ةلاحلا بسح

،راـــطخإلا عوـــضوم ،رـــمألا ماكحأ نم دـــيدعلا نأ اراـــــبتعاو–

نمو ،ةماع ةفصب ميظنتلا ىلإو يسائرلا موسرملا ىلإ ليحت

ايساسأ ايروتسد ادنس دعت ،روتسدلا نم1٤1 ةداملا نإف مث

،هل

نم1٤1 ةداملا ىلإ ةراشإلا مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–

اوهس دعي ،راطخإلا عوضوم ،رمألا تاريشأت نمض روتسدلا

.هكرادت نّيعتي

٥٥١-٦٦ مـــقر رـــمألا ىلإ داـــنتسالا مدـــع صـــخي اــــميف .٢
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملا

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض

دنتست ،راـطخإلا عوــضوم ،رــمألا ماكحأ ضــعب نأ اراــبتعا–

تاءارــــــجإلا نوــــناق نـــــمضتملا٥٥1-66 مـــــقر رــــمألا ماـــــكحأ ىلإ

رــمألل اـيساسأ ادـــنس دــــعي هــــّنإف ،ممـــتملاو لدــــعملا ،ةـــيئازجلا

،راطخإلا عوضوم

مــــقر رــــمألا ىلإ داـــنتسالا مدــــع نإـــف ،ةـــجيتنلاب اراــــبتعاو–

اوهس دعي ،راـــطخإلا عوـــضوم رـــمألا تارـــيشأت نـمض ،٥٥1-66

.هكرادت نّيعتي

يروتسدلا سلجملا

قفاوملا٢٤٤١ ماع لاّوش٢١ يفخرؤم١٢/ د م.ق/١٢مقر رارق
رمألا ةيروتسد ةبقارمب قلعتي ،١٢٠٢ ةنس ويام٤٢
٩٢ يفخرؤـــــملا٢٠-٦٠ مــــقر رـــمألا ممــــتيو لدــــعي يذــــلا

٦٠٠٢ ةـــــنس رــــــــياربف٨٢ قـــــفاوــــــملا٧٢٤١ ماــــــــــع مرــــــــــحم
نيــــــمدختسملل ماــــعلا يـــساسألا نوــــناقلا نــــمضتملاو
.نييركسعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،يروـــــتسدلا ســـلجملا ةيروهمجلا ســـيئر راطخإ ىلــــع ءانب –

ةنامألاب ةلجسملاو ،12٠2 ةنس ويام91 يف ةخرؤملا ةلاسرلاب

تـــحت12٠2 ةـــنس ويام91 خــــيراتب يروــــتسدلا ســـلجملل ةـــماعلا

رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارم دصق ،8٥ مقر

رــــياربف82 قـــفاوملا72٤1 ماـــع مرـــحم92 يف خرؤـــــملا2٠-6٠ مــــقر

نيمدختسملل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس

،نييركسعلا

791و2٤1و931 داوــــملا اــــميسال ،روـتسدـــلا ىلــــــع ءانــــــبو–

،هنم٤22و891و )ىلوألا ةرقفلا(

قــفاوملا٠٤٤1 ماــع ناــضمر7 يف خرؤـــملا ماـــظنلا ىـــضتقمبو–

،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ،91٠2 ةنس ويام21

،ممتملاو لدعملا

،رّرقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

: لكشلا يف

يف ّهلح مت يذلا ينطولا يبعشلا سلجملا روغشل ارابتعا–

77-12 مقر يسائرلا موسرملا بـــجومب ،12٠2 ةنس سرام لوأ

،12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا

سلجم ىلع هضرع مت ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأ ارابتعاو–

ذخأ دعب ،12٠2ةنس ويام61 خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ءارزولا

،ةلودلا سلجم يأر

نيتداملل اقفو ءاج ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأ ارابتعاو–

،روتسدلا نم2٤1و931

تارارق
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بابسألا هذهل

:يتأي ام رّرقي

:لكشلا يف

لدعي يذلا رمألا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نأ :الوأ
72٤1 ماــــــــع مرــــحم92 يف خرؤـــــملا2٠-6٠مـــــقر رــــمألا ممـــــتيو
يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا
2٤1 ةداملل اقيبطت تءاج ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا

.ةيروتسد يهف ،روتسدلا نم

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ :ايناث
رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارم صوصخب
رياربف82 قفاوملا72٤1 ماع مرحم92 يف خرؤملا2٠-6٠ مقر

نيمدختسملل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس
ةداملاو ،)2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماكحأل اقيبطت مت ،نييركسعلا

.يروتسد وهف ،روتسدلا نم٤22

:عوضوملا يف

:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف :الوأ

نــــــمض ،روـــــتسدلا نــــم1٤1 ةداـــــملا ىلا ةراـــــشإلا فاـــــضت.1
.راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت

تاءارـــــجإلا نوــــناق نـــــمضتملا٥٥1-66 مـــــقر رـــــمألا جاردإ.2
عوضوم رمألا تارــيشأت نـــمض ،ممـــــتملاو لدــــعملا ،ةـــــيئازجلا
.راطخإلا

: راطخإلا عوضوم رمألا ماكحأ صخي اميف : ايناث

ايئزج ةقباطم ،راطخإلا عوضوم ،رـمألا نم3 ةداملا دـــعت–
: يتأي امك اهتغايص داعتو ،روتسدلل

رـمألا نــم ةـــيتآلا تاراــبعلاو تاـــحلطصملا لدــــبتست“
قــــفاوــــــملا٧٢٤١ ماـــــــع مرـــــــحم٩٢ يفخرؤـــــــــملا٢٠-٦٠ مـــــــقر
 : هالعأ روكذملاو٦٠٠٢ ةنس رياربف٨٢

هـــــــقوقحب اـــــعتمتم” ـب ”ةـــــينطولا هـــــقوقحب اــــــعتمتم“–
،٢-٧١ ةداملا يف ”ةيندملا

٨٩ و )٢ ةرــــــــــــقفلا(٣٣ نيــــــتداملا يف ”جوزــــــلا”ـب ”نــــــيرقلا“–
 ،)٢ و١  ناتطملا ،٢ ةرقفلا(

ةداملا يف ”لمعلا نع هقيلعت مت يذلا “ ـب ”فوقوملا “–
٥٧،

طابض راطإ يف “ ـب ”نيلماعلا فصلا طابض كلس يف “–
.)٢ ةرقفلا(٤١١ ةداملا يف ”نيلماعلا فصلا

 .ةيروتسد ريغ ،راطخإلا عوضوم رمألا نم٤ ةداملا دعت–

مقر رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ماكحأ يقاب دعُت: اثلاث
رـــياربف82 قــفاوملا72٤1 ماـــع مرـــحم92 يف خرؤـــملا2٠-6٠

:راطخإلا عوضوم رمألا داوم صخي اميف :ايناث

:راطخإلا عوضوم رمألا نم٣ ةداملا صخي اميف .١

تدرو ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نم3 ةداملا نأ ارابتعا–

عوضوم2٠-6٠ مقر رمألا يف تاحلطصملا ضعب ححصتل

ةررحملا ةـغـيصلا“ ةراـبــع ةــمدــخــتسم ،مــيــمــتــتــلاو لــيدــعــتــلا

 ،اهنم ىلوألا ةرقفلا يف“ ةيبرعلا ةغللاب

،ةيمسرلاو ةينطولا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا نأ ارابتعاو–

،روتسدلا نم3 ةداملل اقبط ةلودلل ةيمسرلا ةغللا يه لظتو

 ،ةلودلا يف نيناوقلا ةغايصل ةيلصألا ةغللا يهف مث نمو

ةررحملا ةغيصلا“ ةرابعل عّرشملا مادختسا نأ ارابتعاو–

رـمألا نــم3 ةداملا نــم ىلوألا ةرــقــفــلا يف “ةــيــبرــعــلا ةــغـــلـــلاـــب

ةغلب نيناوقلا ةغايص نكمي هنأ هنم مهفي ،راطخإلا عوضوم

،روتسّدلا يف ةسّركملا ةيمسرلا ةغللا ريغ ىرخأ

عوـــــضوم رـــمألا نـــم3 ةداـــملا نإـــف ،ةــــجيتنلاب اراــــبتعاو–

يعدتسي يذلا رمألا ،روتسدلل ايئزج ةقباطم دعت ،راطخإلا

.اهتغايص ةداعإ

:راطخإلا عوضوم رمألا نم٤ ةداملا صخي اميف.٢

تدرو ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نم٤ ةداملا نأ ارابتعا–

ةررــــــحملا ةـــــغيصلا يف تاراــــبعلاو تاــــحلطصملا حـــــيحصتل

2٠-6٠ مقر رمألل ممتملاو لدعملا رمألا يف ةيسنرفلا ةغللاب

 ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملا

اقبط ،ةلودلل ةيمسرلا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا نأ رابتعاو–

ةغايص ةغل يهف مث نمو ،روتسدلا نم3 ةداملا نم2 ةرقفلل

،اهريغ نود نيناوقلا

ةغللاب تارابعلاو تاحلطصملا لادبتسا نأ ارابتعاو–

،راطخإلا عوــضوم ،رـمألا نـــم٤ ةداملا يف ةدراوـــــلا ،ةـــــيسنرفلا

،راطخإلا عوضوم رمألا عوضوم نمض لخدي ال

يرادإ لــــــمع درـــــجم رـــــبتعت نيــــناوــــــقلا ةـــــمجرت نأ اراـــــبتعاو–

تاصاصتخالا نمض جردني الو ،ًايعيرشتً المع نوكي نأ ودعي ال

،نيناوقلل هدادعإ يف عّرشملل روتسدلا اهلّوخي يتلا

دادعإ ةيحالص هدحو عّرشملل دوعي ناك اذإ هنأ ارابتعاو–

نم٤11 ةداملل اقبط ةدايس لكب اهيلع تيوصتلاو نيناوقلا

مارـــتحا ناـــمض يروـــتسدلا ســــلجملل دوــــعي هــــّنإف ،روــــتسدلا

تاصاصتخالا كلت سرام عّرشملا نأ نم دكأتلاو ،روتسدلا

،روتسدلل اقفو

عوـــضوم ،رــــمألا نـــم٤ ةداــــملا نإـــــف ،ةـــــجيتنلاب ارابتعاو–

.ةيروتسد ريغ دعت ،راطخإلا
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نيمدختسملل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس
.ةيروتسد ،راطخإلا عوضوم ،نييركسعلا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غّلبي: اعبار

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني : اسماخ

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

نيتدــقــعــنملا هــيــتسلــج يف يروــتسدــلا سلــجملا لوادـــت اذـــهـــب

.12٠2 ةنس ويام٤2و32 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش21و11 خيراتب

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـحم –

،ةوضع ،يتارسم ةميلس –

،ةوضع ،باحر ةيداش –

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ –

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم –

،اوضع ،يوارق رونلا دبع –

،ةوضع ،دابع ةجيدخ –

،اوضع ،طيلب ليعامس –

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا –

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ –

.اوضع ،يواروب رمع –

٠٣ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٨١ يفخّرؤم٦٠-١٢ مقر رمأ
٢٠-٦٠ مــــــقر رــــمألا مّمــــتيو لّدــــعي ،١٢٠٢ ةـــــنس وـــــيام
رياربف٨٢ قفاوملا٧٢٤١ماع مرحم٩٢ يفخرؤملا

ماــــــعلا يــــساسألا نوـــــناــــقلا نـــــمضتملاو٦٠٠٢ ةـــــنس
.نييركسعلا نيمدختسملل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(٠7و13و٠3 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤22و891و2٤1و1٤1و931و )2و1(19و )2

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارـــــــــجإلا نوـــــناق نـــــمضتملاو6691 ةــــــنس وـــــينوي8 قــــــفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

1931 ماع رفص62 يف خرؤملا82-17 مقر رمألا ىضتقمبو –
ءاــــــــضقلا نوـــــناق نــــــمضتملاو1791 ةــــــنسلــــــيربأ22 قــــــفاوـــــملا
،ممتملاولدعملا ،يركسعلا

ةجحلا يذ71 يف خرؤملا211-67 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6791 ةنسربمسيد9 قفاوملا6931 ماع
،ممتملاولدعملا ،طايتحالا طابضل يساسألا

ماع مرحم92 يف خرؤملا2٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــــــناقلا نــــمضتملاو6٠٠2 ةــــنس رــــياربف82 قــــفاوملا72٤1
،ممتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

ماــــع لاوـــش31 يف خرؤــــملا6٠-٤1 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو–
،ةينطولا ةمدخلاب قلعتملاو٤1٠2 ةنس تشغ9 قفاوملا٥3٤1

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو–

 :هصن يتآلا رمألا ردصي

ضعب ميمتتوليدعت ىلإ رمألا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
72٤1 ماـــــــع مرـــــحم92 يف خرؤــــملا2٠-6٠ مــــقر رــــمألا ماـــــكحأ
يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا
.ممتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا

91و٤1و11و9و8و7و٤و3 داوملا مّمتتو لّدعت:٢ ةّداملا
76و66و7٥و6٥و٤٤و83و رركم٠3و92و72و62و٤2و٠2و
79و٤9و98و88و78و٥8و38و28و18و٠8و67و٥7و٤7و27و
231و621و611و311و211و٠11و٥٠1و٤٠1و3٠1و1٠1و89و
ماع مرحم92 يف خرؤملا2٠–6٠ مقر رمألا نم2٤1و٠٤1و731و
نوـناـقـلا نــمضتملاو6٠٠2 ةـــــنسرياربف82 قـــــفاوملا72٤1
 :يتأي امك رّرحتو ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا

ةيساسأ ةينوناق ةيعضو يف نويركسعلا ربتعي:3 ةداملا“
 :ةلاحلا بسح نوعضخيو ،ةيميظنتو

امل ةبسنلاب اهتفلاخم نكمي ال يتلا رمألا اذه ماكحأل –
نيناوــقــلــل اذــكو يبــعشلا ينــطوـــلا شيجلا لـــكـــل كرـــتشم وـــه
كالسأ فلتخمب صاخ وه امل ةبسنلاب ةصاخلا ةيساسألا
،يبعشلا ينطولا شيجلا

رماوأ
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 :يتأي اميف ناوعألا طابضلا بتر لّثمتت.٣
،حشرم –
،مزالم –
،لوأ مزالم –
.بيقن –
 :يتأي اميف نيماسلا طابضلا بتر لّثمتت.٤
،دئار –
،مدقم –
.ديقع –
 :يتأي اميف ءادمعلا طابضلا بتر لّثمتت.٥
،ديمع –
،ءاول –
،قيرف –
.لّوأ قيرف –
داعملا وأ ةينطولا ةمدخلا طابضل حّشرم ةبتر صّصخت

.طايتحالا راطإ يف مهؤاعدتسا
تايمستلا ،ءاضتقالا دنع ،ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا دّدحت

.كلس لكب ةقلعتملا
يف ةيقرتلاو ةيمستلا تايفيكو طورش دّدحت:11 ةداملا

.يسائر موسرم بجومب ،يركسعلا مّلسلا بتر فلتخم
ىرخأ اطورش ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا دّدحت نأ نكمي

.كلس لكل لامعتسالا تايصوصخب طبترت
طاشن يف ةادؤملا ةّدملا يه ةبترلا يف ةيمدقألاّ نإ:٤1 ةداملا

.ةبترلا هذه نمض ةمدخلا
يف يركسعلا اهيّدؤي يتلا ةّدملاب ةمدخلا يف ةيمدقألا دّدحت

.فوفصلا
ةيمستلل قفاوملا خيراتلا بسح فصلا يف ةيمدقألا دّدحت

.ةبترلا يف ىلوألا
يركسعلا هيّدؤي يذلا تقولاب ةيلعفلا تامدخلا ةّدم دّدحت

اهب دصقي يتلا يلّوألا نيوكتلا ةرتف كلذ يف امب ،فوفصلا يف
،ىلوألا ةّرــمــلــل فوــفصلاـــب قاـــحـــتـــلالـــل طرـــتشملا نـــيوـــكـــتـــلا

.رمألا اذه يف ةدّدحـملا لمعلا نع تاعاطقنالا ءانثتساب
ةعيبط بسح ،تالمحلا يف يركسعلا اهيّدؤي يتلا ةّدملا حنمت

.ميظنتلا قيرط نع دّدحت تادايز يف ةيقحألا ،تالمحلا هذه
يف ةيمستلا دنع نّيعم كلس يف جامدإلا ّمتي:91 ةداملا

.يلسلستلا مّلسلا نم ىلوألا ةبترلا
رييغت عم ليقنتلا قيرط نع اضيأ كلذ ققحتي نأ نكمي

.كلسلا
،كلسلا رييغت طورش اذكو كلسلا يف جامدإلا طورش دّدحت

.ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا بجومب
ىلع ةقبطملا تامدخلا ةّدمو نّسلا دودح دّدحت:٠2 ةداملا

،نوناقلا ةوقب دعاقتلا ىلع ةلاحإلا لجأ نم نيلماعلا نييركسعلا
تاــــشاعملا نوـــناق بـــجومب اـــهيلع صوـــصنملا طورـــشلا نــــمض

 :يتأي امك ،ةيركسعلا

،ةينطولا ةمدخلاب قلعتملا نوناقلل –

،يركسعلا ءاضقلا نوناقل –

.شيجلا يف ةمدخلا ماظنل –

ينطولا شيجلل نويركسعلا نومدختسملا لّكشتي:٤ ةداملا
.يسائر موسرم بجومب دّدحت كالسأ نم يبعشلا

نيحشرملا نييركسعلا نيمدختسملا عيمجت ،كلسلاب دصقي
لـــــــكشت يتـــــــلاو ،لاـــــــجملا سفـــــــن يف لـــــــمـــــــع بصاـــــــنــــــــم لــــــــغشل

.ءامتنالا ةحلصم وأ حالس نع رظنلا فرصب تايصوصخ

كلسل نيمــتــنملا نييرــكسعــلا نيمدــخــتسملا رــيــيست ّمــتـــي
دّدحي يذلا صاخلا يساسألا نوناقلا سفن بجومب ،نيعم
.يسائر موسرم بجومب

ةـماـعــلا ماــكــحألا ةــيساسألا نيناوــقــلا فــلاــخــت نأ نــكــمــي ال
ةبترتملا صوصنلاو ،رمألا اذه بجومب ةدّدحـملا ةكرتشملاو
.هنع

يـــبعشلا ينطولا شــــيجلل يـــميظنتلا لــــكيهلا موــــقي:7 ةداملا
ةيمدقألاو ةبترلا بسح ،ماعلا يركسعلا يلسلستلا ماظنلا ىلع

.ةمدخلا يف ةيمدقألاو ةبترلا يف

يف ةيمدقألا ىلع لسلستلا موقي ،ةبترلا يف يواستلا دنع
.ةبترلا

ىلع لسلستــلا موــقــي ،ةــبـــترـــلا يف ةـــيـــمدـــقألا يواست دـــنـــع
قاحتلالا خيرات ةياغ ىلإ ،ةرشابم ىندألا ةبترلا يف ةيمدقألا

.ىلوألا ةّرملل فوفصلاب

سفن يف ،ىلوألا ةبترلا يف ةيمدقألا يف يواستلا دنع
.ةمدخلا يف ةيمدقألا ىلع لسلستلا موقي ،ةئفلا

بسح ماعلا يركسعلا يلسلستلا ماظنلا  ةلكيه متت:8 ةداملا
 :نييركسعلا نيمدختسملل ةيتآلا تائفلا

،فصلا لاجر –

،فصلا طابض –

،ناوعألا طابضلا –

،نوماسلا طابضلا –

.ءادمعلا طابضلا –

 :ماعلا يركسعلا مّلسلا يف:9 ةداملا

 :يتأي اميف فصلا لاجر بتر لّثمتت.١
،يدنج –

،فيرع –

.لوأ فيرع –

 :يتأي اميف فصلا طابض بتر لّثمتت.٢
،بيقر –

،لوأ بيقر –

،دعاسم –

،لوأ دعاسم –

.يسيئر دعاسم –
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يف تاونس )3( ثالثب ضيفخت نم ،مدقم ةبتر نم ءادتبا ،نهبلط ىلع ءانب ،ثانإلا طابضلا نومدختسملا ديفتسي نأ نكمي
.هالعأ لودجلا يف ةنّيبملا تامدخلا ةّدم وأ ةبترلا يف نّسلا دودح

:ةدايزب ،هالعأ لودجلا يف ةنيبملا تامدخلا ةّدمو ةبترلا يف نّسلا دودح عفرت

ءابطألاو،نيماعلا ءابطألاو ،نانسألا يحارجو ،نييلديصلاو ،ءابطألا نيماسلا طابضلل ةبسنلاب تاونس )٥( سمخ –
 ،نييرطيبلاو ،نييعماجلا نييئافشتسالا نييئاصخألاو ،نييئاصخألا

 .ةاضقلا كلسوةيرادإلاو ةينقتلا كالسألل نيمتنملا نيماسلا طابضلل ةبسنلاب تاونس )3( ثالث –

ةّدم اوّدأ وأ ،ةنس )٠6( نيتس مّهنس تزواجت نيذلا ،نيماسلا طابضلا ءاقبإ ىلإ ،هالعأ اهيلع صوصنملا تادايزلا يّدؤت نأ نكمي ال
.ةمدخلا طاشن يف ةنس )٠٤( نيعبرأ قوفت تامدخلا نم

 :طابضلل ةبسنلاب–

تامدخلا ةّدم دودحةبترلا يف نسلا دودحبترلا

لّوأ قيرف

 قيرف

ءاول

ديمع

86

٤6

٠6

6٥

8٤

2٤

83

63

ديقع

مدقم

دئار

3٥

8٤

٥٤

23

82

٥2

بيقن
لوأ مزالم
مزالم

2٤

73

٤3

22

81

٥1

 :نيلماعلا فصلا طابضل ةبسنلاب–

تامدخلا ةّدم دودحةبترلا يف نسلا دودحبترلا

يسيئر دعاسم

لوأ دعاسم

دعاسم

لوأ بيقر

بيقر

2٥

8٤

٤٤

٠٤

63

٥3

٠3

٥2

٠2

61

ظفحتلا بجاوب مازتلالا يركسعلا ىلع نّيعتي:٤2 ةداملا
.فورظلا لك يفو ناكم لك يف

هتعيبط نم فّرصت وأ لمع لك نع عنتمي نأ هيلعو
ةسسؤملا ةطلسب لالخإلا وأ ،هتفص ةماركو فرشب ساسملا
.ةيركسعلا

امزلم ،ةيئاهن ةفصب هطاشن ءاهنإ دعب ،يركسعلا ىقبي
نـم بجاوــلا اذــهــب لالــخإ لــكو ،ظــفــحــتــلاو سارــتــحالا بجاوــب

نأ نكمي ،ةلودلا تاسسؤم مارتحاو فرشب ساسملا هنأش
 :لحم نوكي

،فرشلا ماسو بحس –

ىدــــــل ةـــيموـمعلا تاــــطلسلا نـــم ةرداــــبمب ىوــــكش عــــفر –
ةــيــنوــناــقــلا ماـــكـــحألل اـــقـــبـــط ،ةصتـــخملا ةـــيـــئاضقـــلا تاـــهجلا
.اهب لومعملا

بــــــــجومب اـــــــهيلع صوـــــصنملا ماــــــكحألا ةاــــــعارم عـــم:62 ةداملا
ربع انلع ثّدحتلا يركسعلا نكمي ال ،هالعأ٥2و٤2 نيتداملا

لالـــخ وأ ،لاصتالاو مالـــعإلا تاـــيـــجوـــلوـــنـــكـــت وأ مالــــعإلا لــــئاسو
 .ةيّملسلا هتطلس نم صيخرت دعبّ الإ ،ضورعلا وأ تارضاحـملا

ةقفاوملا تمت بلط ىلع ءانب ،يركسعلا نكمي:72 ةداملا
تائيه ةدئافل يملعلا ثحبلا وأ /و ميلعتلا ماهمب مايقلا ،هيلع



ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٩٣٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ويام٠٣ 20

بسح ،يركسعلا ّملسلا بتر يف ةيقرتلاّ متت:66 ةداملا
.ةرشابم اهولعت ةبتر ىلإ ةبتر نم ةلصاوتم ةفصب ،رايتخالا

،ةافولا دعب وأ صاخ قاقحتسا لجأ نم ةيقرتلا ّنأ ريغ
ةبترلا نم وأ  ،ةرشابم اهولعت ةبتر ىلإ ةبتر نم اّمإ متت
نييرـكسعـلـل ةـبسنـلاـب ،ةرشاـبـم اـهوـلــعــت يتــلا ةــئفــلــل ىلوألا
.مهتئف يف ىلعألا ةبترلا نيزئاحلا

ىلإ ،ةافولا دعب ةيقرتلا متت ،فصلا لاجر صخي اميف
.لماع بيقر ةبتر

نع ةافولا دعب وأ صاخ قاقحتسال ةيقرتلا طورش دّدحت
.ميظنتلا قيرط

ةقلعتملا ةبترلا يف ةيقرتلل ةماعلا طورشلا ددحت:76 ةداملا
ةقيرطو تاداهشلاو تاجردلاو ةزاحـملا ةبترلا يف ةيمدقألاب
لــــكــــل ةــــبسنــــلاــــب ،ةــــيرودــــلا اذــــكو لاــــمــــعــــتسالاو ةــــمدخلا ةـــــيدأت
.يسائر موسرم بجومب ،نييركسعلا

ىرخأ اطورش ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا ددحت نأ نكمي
.كلس لكل لامعتسالا تايصوصخب طبترت

 :يتأي اميف ةيساسألا ةينوناقلا تابوقعلا ّلثمتت:27 ةداملا

قيرط نع دّدحت ،ةنّيعم ةّدمل ةيقرتلا لودج نم بطشلا –
،ميظنتلا

بـــبسب يـــبعشلا يــنطولا شـــيجلا فوــــفص نـــم بـــــطشلا –
.يبيدأت ءارجإ

لالــخإلا دــنــع ةــيساسألا ةــيــنوــناــقــلا تاــبوــقــعــلاــب قـــطـــنـــي
ةريسلا ءوس وأ يساسألا نوناقلا يف ةدّدحـملا تامازتلالاب
طابضنالاب لخم وأ ةمدخلا يف ميسج أطخ باكترا وأ ةيداعلا
ىفانتت ةحنج وأ ةيانج لجأ نمةنادإلا دنع وأ ،فرشلاب وأ

.ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ،ةيركسعلا ةلاحلا تابلطتمو

.ميظنتلا قيرط نع ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ دّدحت

قــح يف ةرداصلا ةــيساسألا ةــيــنوــناــقــلا تاــبوــقــعــلا عضخــت
هتنادإ تقبس دق هيلإ ةبوسنملا لاعفألا نكت مل ام ،يركسعلا

 :هلوثم ةيرابجإل ،هيف يضقملا ءيشلا ةّوق تزاح ايئازج اهب

نييرـكسعـب رـمألا قـلـعـتـي اـمدــنــع ،قــيــقحت سلــجــم ماــمأ–
،نيلماع

نييركسعب رمألا قلعتي امدنع ،يبيدأت سلجم مامأ–
.نيدقاعتم

:اذإ ةيظفحت ةفصب يركسع لك لمع قيلعت نكمي:٤7 ةداملا

هتامازتلاب ّلخأ وأ اينهم وأ ايبيدأت اميسج أطخ بكترا –
،ةيساسألا ةينوناقلا

نهر عضو وأ ةيئازج ةيئاضق ةهج فرط نم عبوت –
زئاح ريغ مكح لحم ناك وأ ةيرح يف كرت وأ تقؤملا سبحلا
.هيف يضقملا ءيشلا ةّوقل

ةبسنلاب ،ينطولا عافدلا ريزو لبق نم قيلعتلا رارقب قطني
قيرط نع ةّنيعملا ةضّوفملا ةطلسلا نمو،نيلماعلا طابضلل
.نييركسعلا نم ىرخألا تائفلل ةبسنلاب ،ميظنتلا

ةمهاسملا وأ/و ،ةيلود وأ ةينطو ،ةيندم وأ ةيركسع ،ىرخأ
لاـمـعأ رشنو ،ةــيــنــقــت وأ ةــيــمــلــع تارــهاــظــت يف ةــكراشملاو
.ةينف وأ ةيبدأ وأ ةيملع

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

هــــــــــــــتيعضو نـــــــــــكت اـــــــمــهم ،يرــــــــكسعلا ىلـــــــــــع عـــــنمي:92 ةداملا
تاباقن وأ ةيسايس بازحأ يف طارخنالا ،ةيساسألا ةينوناقلا

وأ يباقن عباط تاذ تاعومجم وأ تايعمج وأ تائيه وأ ةينهم
.ةلاحلا هذه يف هتفص لامعتسا وأ ،ينيد

نم صيخرت ىلإ ىرخأ ةيعمج لك يف طارخنالا عضخي
.ةيمّلسلا ةطلسلا

ةــيــعــيرشتــلا ماــكــحألاــب لالـــخإلا نود:رركم٠3 ةداملا
هنإف ،طايتحالا مكحت يتلا كلتوتاباختنالا ماظنب ةقلعتملا

ةــفصب هــطاشن ءاــهــنإل لوــبــقملا لــماــعــلا يرــكسعــلا نــكـــمـــي ال
ءاضقنا لبق ،يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص يف ةيئاهن
نأ ،ءاهنإلا خيرات نم ءادتبا تاونس )٥( سمخ اهتدم ةرتف
ةفيظو يأ يف حشرتي نأ وأ ايبزح ايسايس اطاشن سرامي

 .ىرخأ ةيباختنا ةيسايس

ةــــــمدخلا طاــــشن يف دوـــــجوملا يرـــــكسعلا ىـــــعدي:83 ةداملا
ينطولا بارتلا لخاد ءاوس ،ناكم يأ يفو تقو يأ يف لمعلل
.هجراخ وأ

وأ لاعفأ ةّيأ رشني نأ يركسعلا ىلع عنمي:٤٤ ةداملا
يتلاو اهيلع عالطإلاب حامسلا وأ تامولعم وأ تاطوطخم
.ينطولا عافدلا حلاصمب ساسملا  اهتعيبط نم

ةمولعم وأ ةقيثو وأ فلم ليوحت وأ فالتإ وأ ءافخإ لك
صخش ىلإ  يركسعلا لبق نم اهغيلبت وأ ةحلصملاب ةصاخ
ىلإ هبحاص ضّرعي ،روهمجلل ةهّجوملا كلت ءانثتساب ،رخآ
.ةيئازجلا تاعباتملاب لالخإلا نود ،ةيبيدأت تابوقع

رـبـع ،ةـلودـلا ةـياـمـح نـم يرـكسعــلا دــيــفــتسي:6٥ ةداملا
وأ متشلا وأ تاناهإلا وأ تاديدهتلا دض ،ةيركسعلا ةسسؤملا
نأ نـكـمـي يتــلا ،اــهــتــعــيــبــط تناــك اــّيأ ،تاءادــتــعالا وأ فذــقــلا

.هتلاح مكحب هتاكلتمم وأ هتلئاع وأ هصخش يف اهل ضّرعتي

لوصحلا،ةيركسعلا ةسسؤملا ربع ،ةلودلا ىلع نّيعتي
راطإ يف يركسعلاب قحلي يذلا ررضلا نع ضيوعت ىلع
.هتلاح مكحب وأ ةمدخلا ةيدأت

،ةيركسعلا ةسسؤملا ربع ،ةلودلا بونت ،فورظلا هذه يفو
يف قحلا كلمتو ،هـــتـــلـــئاـــع وأ ةــــيــــحضلا يرــــكسعــــلا قوــــقــــح نــــع

ىدل يندملا قحلا اهئاعداب ،ةجاحلا دنع ،ةرشابم ىوعد ةسرامم
 .ةّصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا

طاشن يف دوجوملا يركسعلا ضّرعتي امدنع:7٥ ةداملا
ببسب ريغلا لبق نم ةيندم وأ/و ةيئازج تاعباتمل ةمدخلا
أطخلا عباط يستكت الو ةمدخلل هتيدأت لالخ تبكترا لاعفأ
،ةيركسعلا ةسسؤملا ربع ،ةلودلا ىلع بجي هّنإف ،يصخشلا
ةرداصلا ةيندملا تاضيوعتلا ةيطغتو اهتدعاسم هحنمت نأ

.ةيندملا ةيئاضقلا تاهجلا نع



٩٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٨١
21م١٢٠٢ ةنس ويام٠٣

نم لمعلا نع هقيلعتّ مت يذلا يركسعلا ّرمتسي:٥7 ةداملا
ةـطملا ،ىلوألا ةرــقــفــلا(٤7 ةداملا يف ةروــــــكذملا باــــــبسألا لـــــــجأ
ةطبترملا تاضيوعتلا مصخ عم هبتار يضاقت يف ،هالعأ )ىلوألا

.هتلاح يف ايئاهن تبلا راظتنا يف ،هفئاظو ةسراممب

لمعلا نع قيلعتلا ةّدم ىّدعتت نأ نكمي ال ،ةلاحلا هذه يف
.رهشأ )6( ةتس

ديعتسي ،لجألا اذه ةياهن دنع هنأشب رارق يأ ذخّتي مل اذإ
.هقوقح لماك يركسعلا

لـــــــــــمعلا نـــــــع هـــــقيلعتّ مت يذــــــلا يرــــكسعلل قـــــحي:67 ةداملا
)ةيناثلا ةطملا ،ىلوألا ةرقفلا(٤7 ةداملا يف ةروكذملا بابسألل
ريغ .ميظنتلا قيرط نع ددحتهبتار نم ةصحب ظافتحالا ،هالعأ
.ةلماك ةيلئاعلا حنملاب ظفتحي هّنأ

ديعتسي ،ةعباتملل هجو ال وأ ةءاربلاوأ حيرستلا ةلاح يف
.هقوقح لماك يركسعلا

قيرط نع ،ةلاحلا بسح ،نيوكتلاب قاحتلالاّ متي:٠8 ةداملا
.فلملا ةسارد دعبوةقباسملا

ديدجتو ناقتإلاو نيوكتلا تارودب قاحتلالا طورش دّدحت
قوـــقحلا اذـــكو اـــهـــتّدـــمو اـــهــــمــــيــــظــــنــــت تاــــيــــفــــيــــكو فراــــعملا

.ميظنتلا قيرط نع ،اهيلع ةبترتملا تابجاولاو

ىرخأ اطورش ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا دّدحت نأ نكمي
.كلس لكل لامعتسالا تايصوصخب طبترت

لبقو يلوألا نيوكتلا لالخ يركسعلا لمحي:18 ةداملا
طباض بلاط ةيمست ،ةئفلا بسح ،ىلوألا ةبترلا يف هنييعت
ماكحألل عضخيو ،فص لجر بلاط وأ فص طباض بلاط وأ
يف ةمدخلا ماظنو يساسألا نوناقلا اذهل ماعلا عباطلا تاذ
،ءاضتقالا دنعو ،نيوكتلا ةسسؤمل يلخادلا ماظنلاو شيجلا

.ةصاخ ةيميظنتماكحأل

ىلع نيوكت نم ديفتسملا يركسعلل نكمي ال:28 ةداملا
شيجلا فوــــــفص ةرداــــــغــــــم ينــــــطوــــــلا عاــــــفدــــــلا ةرازو باسح
نم ةّدم ةيدأت دعب ّالإ ،هبلط ىلع ءانب ،يبعشلا ينطولا
.”ةيدودرملا ةرتف“ صنلا بلص يف ىعدت ،ةيلعفلا تامدخلا

مزلي ،ةيدودرملا ةرتف ةيدأت لبق ،بلطلا لوبق ةلاح يف
امب هنيوكت ىلع ةقفنملا فيراصملا لك ديدستب يركسعلا

.ةرتفلا هذه لالخ  اهاضاقت يتلا بتاورلا كلذ يف

ةروكذملا ةيدودرملا ةرتف ّدحو ةّدمب ةقلعتملا ماكحألا دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ديدستلا تايفيك اذكو ،هالعأ

ةينوناقلا تايعضولا ىدحإ يف يركسع لك عضوي:38 ةداملا
 :ةيتآلا ةيساسألا

،ةمدخلاب مايقلا–

،بادتنالا–

،ةمدخلاب مايقلا مدع–

.ةصاخلا ةلطعلا–

ةمدخلا ييركسع ىلع ةقبطملا لصفلا اذه ماكحأ حّضوت
.ةينطولا ةمدخلاب قلعتملا نوناقلا بجومب ،ةينطولا

تالاحلا ىدحإ يف دوجوملا ،يركسعلا ديفتسي:٥8 ةداملا
.ةمدخلا بتار نم ،ةمدخلاب مايقلا ةيعضوب ةطبترملا

ةباثمب ةمدخلاب مايقلا ةيعضو يف ةادؤملا ةّدملا ربتعت
.ةيلعف ةمدخ

هدجاوت لالخ هدقع ةّدم تضقنا يذلا دقاعتملا يركسعلل
قحلا ،رمألا اذه نم٤8 ةداملا يف ةروكذملا تالاحلا ىدحإ يف
 :ةياغ ىلإكلذو ،ةيتآلا طورشلا نمض دقعلا ديدمت يف

وأ هحيرست دعب اهايإ حنم يتلا ةلطعلا ةرتف ءاضقنا–
 ،ةلمحلا ةياهن دنع وأ هتدوع

وأ يملعلا ثحبلاب فلكملا لكيهلا ىلإ هليوحت ةياهن–
،يبعشلا ينطولا شيجلا ةدئافل تازيهجت زاجنإ

.ةمومألا ةلطعب ةقلعتملا قوقحلا ذافنتسا–

ىدـــحإ يف دوـــجوملا ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــمدخلا يرـــكسع رـــبـــتـــعــــي
ةمدخلل ةينوناقلا ةّدملا ةياهن دنع ،هالعأ ةروكذملا تالاحلا
ةمدخلل ّدؤم وأ لماع يركسع ةباثمب ،هتبتر بسح ،ةينطولا

 .دقع بجومب

وأ لــــــــماعلا يرــــــكسعلا ةــــيعضو وـــــه بادـــــتنالا:78 ةداملا
ينطولا شيجلل ةنوكملا كالسألا جراخ عوضوملا ،دقاعتملا
وأ ةيمومعلا ةيندملا ةرادإلا يف لمع بصنم لغشل يبعشلا
 .ىرخأ ةلود عم نواعت ةّمهم راطإ يف وأ ةيلود ةئيه ىدل

يف الّجسم ةيعضولا هذه يف دوجوملا يركسعلا ىقبي
ةادؤملا ةّدملا ذخؤتو،ةيقرتلا لجأ نم هكلسل ةيمدقألا ةمئاق

.دعاقتلا شاعم باسح يف رابتعالا نيعب ةيعضولا هذه يف

،دــــــقع بــــــــــجومب ةــــمدخلا نودؤــــــي نـــيذلا نييرــــــــكسعلل ةـــــــبسنلاب
يف ةادؤملا ةّدملا ذخؤتو ،دقعلا اذه نومضم ىلع بادتنالا رثؤي ال
.ةيلعفلا تامدخلا ةرتف باسح يف رابتعالا نيعب ةيعضولا هذه

صوصن ةيلودلا تاسسؤملاو تائيهلا ىدل بادتنالا مكحت
.ةصاخ

رّرقم بجومب بادتنالا ةيعضو ىلع ةلاحإلا ّمتت:88 ةداملا
،)1( ةدـــحاو ةـــنس اـــهاصقأ ةّدمل ،ينـــطوـــلا عاـــفدـــلا رـــيزو نــــع
 .تاونس )3( ثالث دودح يف ديدجتلل ةلباق

اقبط ،هالعأ ةّددحـملا ةّدملل ديدمت حنم نكمي ،هّنأ ريغ
.هب لومعملا ميظنتلل

طاــبض وأ ءادــمــع طاــبض بادــتــناــب رــمألا قــلـــعـــتـــي اـــمدـــنـــع
ّمتي ،يسائر موسرم بجومب ايلع فئاظو نولغشي نيماس

.اقبسم كلذب ةيروهمجلا سيئر مالعإ

يف ايئاقلت ةيعضولا هذه ىلع لاحـملا يركسعلا لدبتسي
ةلاحب ةطبترملا تامازتلالل اعضاخ ىقبيو هلمع بصنم
.يركسعلا
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عادــيتسالا ىلــــــع لاــــــحـملا يرــــكسعلل نــــــكمي ال:1٠1 ةداملا
،صاخلا وأ يمومعلا نيعاطقلا يف ةنهم وأ لمع يأ ةسرامم
ىـــقـــبـــيو ،رـــثـــكأ وأ رـــخآ صخش ةـــطساوــــب وأ هسفــــنــــب ءاوس
طاشن يف دوــــجوملا يرــــكسعــــلا تاــــمازــــتــــلا سفــــنــــل اــــعضاــــخ
.ةمدخلا

ةروكذملا عاديتسالا ىلع ةلاحإلا ديدمت نكمي:3٠1 ةداملا
لحم وأ يعرش لفط ةيبرت لجأ نم ،هالعأ89 ةداملا يف

ددملا سفن نمض ،تاونس )٥( سمخلا نع هّنس ّلقي  ةلافك
.هالعأ79 ةداملا بجومب ةدّدحـملا

سنج نم يركسعلا عاديتسا لالخ ةديدج ةدالو ةلاح يف
ةددحـملا طورشلا سفن نمض ةّدملا هذه ديدمت نكمي ،ثانإلا

ةّدملا باستحا يرسي ،ةلاحلا هذه يف .هالعأ79 ةداملا يف
ناوـنـعـب ةـحوـنـمملا ةـموـمألا ةـلـطــع ةــياــهــن خــيراــت نــم ءادــتــبا
 .ريخألا ديدجلا دولوملا

نيماسلا طابضلا وأ ءادمعلا طابضلا عضو نكمي:٤٠1 ةداملا
ءانب ايلع فئاظو نولغشي نيذلاو ةمدخلا طاشن يف نيدوجوملا

ةــلــطــع يف ،دــعاــقــتــلا ىلع مــهــتــلاــحإ لــبـــق ،يساـــئر موسرـــم ىلع
.يسائر موسرم بجومب ،ةصاخ

ةنس ةّدمل نوناقلا مكحب ةصاخلا ةلطعلا ىلع ةلاحإلا ّمتت
مهحيشرت اهلالخ فقوتي ،ديدجتلل ةلباق ريغ )1( ةدحاو
.ةيقرتلل

تاضيوعتلاو مهبتاور لماك ةيعضولا هذه يف نوضاقتيو
نيعضاخ نوقبيو ،ةريخألا مهتفيظوو مهتبترب ةطبترملا
.يركسعلا ةلاحب ةطبترملا تامازتلالل

يف رابتعالا نيعب ةيعضولا هذه يف ةيضقملا ةّدملا ذخؤت
.دعاقتلا شاعم قوقح باسح

،نوــــماسلا طاــــبضلاو ءادــــمعلا طاــــبضلا ىـــــقبي:٥٠1 ةداملا
ةلطع ىلع نولاحـملا ،هالعأ٤٠1 ةداملا يف مهيلع صوصنملا

هــناــكــمإب يذــلا ينــطوـــلا عاـــفدـــلا رـــيزو فّرصت تحت ،ةصاـــخ
.يركسعلا يلسلستلا مّلسلا جراخ ماهمب مهفيلكت

نيروكذملا طابضلا جامدإ ةداعإ نكمي ال ،ةلاحلا هذه يف
.يركسعلا مّلسلا يف  ،ةقباسلا ةرقفلا يف

،ةــــــقباـــسم ءارــــــــجإ دــــــعب طاــــــبضلا دــــينجت ّمـــــتي:٠11 ةداملا
سرادملا لالخ نم ةداهشلا ساسأ ىلع وأ رشابملا قيرطلاب
اضيأ دينجتلا ّمتي نأ نكميو .طابضلا ةبلطلل ةيركسعلا

شيجلا لكايهو تائيه فلتخم لالخ نم ،يلخادلا قيرطلاب
.يبعشلا ينطولا

تاداهشلاو تاجردلاوّ نسلاب ةقلعتملا ةماعلا طورشلا دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع ،لوبقلا لجأ نم ليهأتلا تارابتخا ةعيبطو

ىرخأ اطورش ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا ددحت نأ نكمي
.كلس لكل لامعتسالا تايصوصخب طبترت

لودج يف نّيبملا بيترتلا بسح ةيقرتلا ّمتت:211 ةداملا
.ةحلصملا وأ حالسلا وأ كلسلاب صاخلا ةيقرتلا

بصنم يف يركسعلا جامدإ داعي ،بادتنالا ةرتف ةياهن دنع
هـــــــــتبتر لداــــــــعي وأ وـــــلعي لـــــمع بــــــــــصنم يف وأ قـــــباسلا هــــــــلمع
.هصصختو

،ينعملا يركسعلا بلط ىلع ءانب ّامإ بادتنالا ءاهنإ نكمي
.ةمدخلا بابسأل ّامإو

يركسعلل ةتقؤملا ةيعضولا يه ةمدخلاب مايقلا مدع:98 ةداملا
 :ةيتآلا تالاحلا ىدحإ يف دوجوملا

 ،سبحلا يف –

،ةيضرم بابسأل ةّدملا ةليوط ةلطع يف –

،كلذ نم ةنس دعب وأ ودعلا ىدل رسألا نم هتدوع دنع –

،ةنيهرك هزاجتحا وأ هنادقف نم ةنس دعب –

٤7 نيتداملا موهفمب ،لمعلا نع قيلعت رثإ بصنم نود –
 ،رمألا اذه نم٥7و

.عاديتسالا يف –

ةيضرم ةلطع نم ةدافتسالا يركسعلل نكمي ال:٤9 ةداملا
مــــل اذإ ،ضرــملا ســفنل ةــبسنلاب ،ةــيناث ةّرــمل ةدـــملا ةـــليوط
ءاضقنا دعب ،لقألا ىلع )1( ةدحاو ةنس لالخ هماهم فنأتسي
.ىلوألا ةيضرملا ةلطعلا ةدّم

الك نم لماع يركسع لك ةلاح وه عاديتسالا:79 ةداملا
لوبق ّمت ،ثانإلا سنج نم  دقاعتم يركسع لك وأ ،نيسنجلا
،يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص يف اتقؤم هتمدخ ءاهنإ
يف ةددحـملا طورشلا نمض ،هيلع قفاوملا هبلط ىلع ءانب
.رجأ ّيأ يف قحلا ةلاحلا هذه حنمت الو .هاندأ89 ةداملا

ينطولا عافدلا ريزو نم رّرقم بجومب عاديتسالا حنمي
)21( رشع ينثا وأ )9( ةعست وأ )6( ةتس وأ )3( ةثالث ةّدمل
)3( ثالث دودح يف ديدجتلل ةلباق نوكتو ،ةعباتتم ارهش
.يركسعلل ينهملا راسملا لالخ تاونس

،عاديتسالا ىلع ةلاحإلاب ةقلعتملا ةصاخلا تايفيكلا ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،روكذلا نيدقاعتملا نييركسعلا صخي اميف

 :ةيتآلا بابسألل عاديتسالا حنمي:89 ةداملا

نع هرمع ّلقي ةلافك لحم وأ يعرش لفط ةيبرت لجأ نم –
،الصاوتم اجالع بّلطتت ةهاعب باصم وأ ،تاونس )٥( سمخ

لوصألا دحأ باصأ ريطخ ضرم وأ ثداح ةلاح يف –
ةلاح يفو،لوفكم وأ يعرش لفط وأ جوزلا وأ نيرشابملا

دعب عاديتسالا ىلع ةلاحإلا يهتنت ،ضيرملا صخشلا ةافو
،ةافولا خيرات نم ماّيأ )7( ةعبس

رشع انثا اهاصقأ ةّدمل ،انوناق ةلّلعم ةيصخش بابسأل –
،ديدجتلل ةلباق ريغ ارهش )21(

،ثانإلا  سنج نم دقاعتملا وأ لماعلا يركسعلل حامسلل –
ناكم رييغت ىلإ ريخألا اذه ّرطضي امدنع جوزلا ةقفارمب
.ةينهم بابسأل هتماقإ
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قح ّيأ  ةبترلا يف ةيقرتلا لودج يف ليجستلا  لّوخي ال
.ةبقترملا ةيقرتلا يف بستكم

،رّربملا ليزنتلا ةلاح ءانثتسابو ،لودجلا ذفنتسي مل اذإو
بيترتلا سفنب ،لودجلا اذه يف نولجسملا طابضلا جردي
.ةيلاوملا ةنسلل ةيقرتلا لودج سأر ىلع

ءارجإ دعب ،نيلماعلا فصلا طابض دينجت متي:311 ةداملا
يف نيدوجوملا نيدقاعتملا فصلا طابض نيب نم ،ةقباسم
نم ،يلخادلا قيرطلاب اضيأ دينجتلاّ متي نأ نكميو .ةمدخلا

.يبعشلا ينطولا شيجلا لكايهو تائيه فلتخم لالخ

،ةقباسملا ءارجإ تايفيكو دينجتلل ةماعلا طورشلا دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع

لودج يف نّيبملا بيترتلا بسح ةيقرتلا ّمتت:611 ةداملا
.ةحلصملا وأ حالسلا وأ كلسلا بسح دعملا ةيقرتلا

قح ّيأ ةبترلا يف ةيقرتلا لودج يف ليجستلا  لوخي ال
.ةبقترملا ةيقرتلا يف بستكم

،رّربملا ليزنتلا ةلاح ءانثتسابو ،لودجلا ذفنتسي مل اذإو
سفـــــنـــــب ،لودجلا اذـــــه يف نوـــــلـــــجسملا فصلا طاـــــبض جردــــــي
.ةيلاوملا ةنسلل ةيقرتلا لودج سأر ىلع بيترتلا

دينجتلا دقع،ةلاحلا بسح ،بتتكي نأ نكمي:621 ةداملا
ةددحـملا طورشلا ءاــفــيــتسا ةاــعارــم عــم ،دــيــنــجــتــلا ةداـــعإ وأ

 :ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلاو رمألا اذه بجومب

يف لوبقلا طورش نوفوتسملا نوعوطتملا نونطاوملا –
،يبعشلا ينطولا شيجلا فوفص

،هذيفنت يراجلا مهدقع ةّدم تضقنا نيذلا نويركسعلا –

،ةئبعتلا راطإ يف مهؤاعدتسا داعملا طايتحالا ويركسع –

ةّدملا ءاهتنا دعب ةينطولا ةمدخلا نودؤملا نويركسعلا –
.ةينوناقلا

يـــــنطولا شــــيجلا فوـــــفص نــــم بـــــــطشلا مـــــتي:231 ةداملا
 :نوناقلا ةوقب يبعشلا

اهيلع صوصنملا طورشلا نمض ،يبيدأت ءارجإب اّمإ –
،رمألا اذه نم87و37و27و96 داوملا بجومب

،ميظنتلا قيرط نع هتّدم دّدحت يذلا رارفلا ببسب –

 :ةيئاهن ةنادإ رثإ –

،ةيئانج ةبوقعب.1

حنج وأ ةحنج باكترا ببسب ،ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب.2
يف ّالإ ،ةمدخلا طاشن يف ينعملا يركسعلا ءاقبإو ىفانتت
.لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط ،يئانثتسالا ءاقبإلا ةلاح

.ةيرئازجلا ةيسنجلا نادقف رثإ –

 :نودقاعتملا فصلا طابض دّنجي:731 ةداملا

 ،ةيندملا ةايحلا نم رشابملا قيرطلاب ،ةقباسم ساسأ ىلع –

،نيدقاعتملا فصلا لاجر نيب نم ،ةقباسم ساسأ ىلع –

نــــــيدؤملا فــــصلا طابض نيـــب نـــم لــــيوحتلا قــــيرط نــــع –
،ةينطولا ةمدخلل

راــــــطإ يف مــهؤاعدتسا داـــعملا فــــصلا طاــــبض نيب نـــــم –
.طايتحالا

 :فصلا لاجر دّنجي:٠٤1 ةداملا

،ةيندملا ةايحلا نم رشابملا قيرطلاب –

نـــــيدؤملا فــــصلا لاــــجر نيب نـــم ،لــــيوحتلا قــــيرط نـــــع –
،ةينطولا ةمدخلل

راـــطإ يف مــــهؤاـــــعدتسا داــــعملا فــــصلا لاـــــجر نيــــــب نــــــم –
.طايتحالا

ةــمدخلا نــم نودــنجملا نودــقاعتملا فــصلا لاــجر عــضخي
.يفاضإ نيوكت ءادأل ةينطولا

فصلا لاـــجرـــل ةـــبسنـــلاـــب ةـــمدخلا يف ةــــيــــمدــــقألا بستحت
ةــمدخلا نــم لــيوــحــتــلا قــيرــط نــع نــيدــنـــجملا نـــيدـــقاـــعـــتملا
فصلا لاجر راطإ يف مهلوبق خيرات نم ءادتبا ،ةينطولا
.نيدقاعتملا

عـــــــيمج ىلـــع يرـــست يـــتلا ماـــكحألا نــــع الــــضف:2٤1 ةداملا
صوصنملا كلتو ةمدخلا طاشن يف نيدوجوملا نييركسعلا

ةــمدخلا وــيرــكسع عضخــي ،رــمألا اذــه بجومب مــهءازإ اــهــيـــلـــع
ةمدخلا ماظنو ةينطولا ةمدخلاب قلعتملا نوناقلل ةينطولا

.”شيجلا يف

نـــم ةـــيتآلا تاراـــبعلاو تاـــحلطصملا لدـــــبتست:٣ ةّداملا
82 قفاوملا72٤1 ماـــع مرـــحم92 يف خرؤـــملا2٠-6٠ مـــقر رـــمألا

 :هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس رياربف

هــــــقوقحب اــــعتمتم “ ـــب ”ةــــــينطولا هــــقوقحب اــــعتمتم“ –
،2 ةطملا ،71 ةداملا يف ”ةيندملا

89و )2 ةرقفلا(33 نيتداملا يف ”جوزلا“ ـــب ”نيرقلا“ –
،)2و1 ناتطملا ،2 ةرقفلا(

،٥7 ةداملا يف ”لمعلا نع هقيلعت ّمت يذلا“ ـــب “ فوقوملا“ –

طابض راطإ يف“ ـــب ”نيلماعلا فصلا طابض كلس يف“ –
.)2 ةرقفلا(٤11 ةداملا يف ”نيلماعلا فصلا

خرؤملا2٠-6٠ مقر رمألا نم69 ةداملا ماكحأ ىغلت:٤ ةّداملا
6٠٠2 ةـــــــــــنس رـــــيارـــــــبف82 قــــــفاوـــــملا72٤1 ماـــــــع مرــــحم92 يف

،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
.ممتملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني:٥ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وــيام٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاوـــش81 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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71 يف خّرؤملا613-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نوناقلا ددحي يذلا9٠٠2ةنس ربوتكأ6 قفاوملا٠3٤1 ماع لاوش

لدعملا ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل يساسألا
،ممتملاو

2 يف خرؤملا99-٠1 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذــلا٠1٠2ةــنس سراــم81 قــفاوملا13٤1 ماـــع يـــناثلا عــــيبر
ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،نيينهملا

62 يف خّرؤملا٥21-21 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس سرام91 قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر
يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،ينهملا نيوكتلا

يف خّرؤــملا٠٤1-٤1 مــقر يذــيفنتلا موــسرملاىــضتقمبو –
٤1٠2 ةـنس لــيربأ٠2 قــفاوملا٥3٤1 ماــع ةـــيناثلا ىداـــمج٠2
نــيوكتلا زــــكارمل يـــجذومنلا يـــساسألا نوـــناقلا ددـــحي يذــــلا
،نيهمتلاو ينهملا

يف خّرؤملا٤81-61 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذــــلا61٠2 ةـــنس وـــينوي22 قـــفاوملا73٤1 ماـــع ناـــضمر71
يف ةصصختملا زكارملا ريسو ميظنت تايفيكو ماهم ددحي
،ايدسج نيقوعملا صاخشألل نيهمتلاو ينهملا  نيوكتلا

2 يف خّرؤملا282-61 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددــحي يذــلا61٠2 ةــنس رــبمفون2 قـــفاوملا83٤1 ماـــع رــــفص

،هل ةجّوتملا تاداهشلاو يلوألا ينهملا نيوكتلا ماظن

يف خرؤــملا٤92-٠2 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملاىـــضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ21قفاوملا2٤٤1 ماع رــــفص٤2

ةحنم حنم تايفيك اذكو هماهم نيهمتلا ملعم نييعت طورش
 ،نينهمتملل يجوغاديبلا ريطأتلا

: يتأي ام مسري

مـــقر نوناقلا نم91 ةداملا  ماـكحألاقيبطت:ىلوألا ةّداملا
وـــينوي٠1 قـــــفاوملا93٤1 ماـــع ناـــضمر٥2 يف  خرؤــــملا٠1-81

،نيــهمتلا لاــجم يف ةــقبطملا دـــعاوقلا ددــحي يذــــلا81٠2 ةـــنس
ةـــبقارــملا ذــــيــفنت تاـيفيك دــيدحت ىلإ موــسرـــملا اذـــه فدـــهي
كلس فرــــط نـــم نيــــهــمتلا لاـــجم يف ةيــجوـغادــــيبلاو ةـينـقتلا
.ينهملا نيوكتلاب ةفلكملا ةرادإلل نيعباتلا نيشتفملا

٢٤٤١ ماع لاّوش٦ يفخّرؤم٣٠٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ذيفنت تايفيك ددحــي ،١٢٠٢ ةـنس وــيام٨١قـــفاوملا
نيهمتلا لاجم يف ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةبقارملا

ةفلكملا ةرادإلل نيعباتلا نيـشتفملا كلس فرط نم
.ينهملا نــيوكتلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداــــمـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناــبعش91 يف خّرؤـــملا1٠-69 مـــقر رــــمألا ىـــضتقمبو –
يـتلا دــعاوقلا ددــحي يذــلا6991 ةنس رــياني٠1 قـــفاوملا61٤1

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

32٤1 ماع رفص٥2 يف خرؤملا9٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
صاـــــــــخشألا ةــــيامحب قـــــلعتملاو2٠٠2 ةــــــنس وـــــــيام8 قــــــفاوملا
،مهتيقرتو نيقوعملا

ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا٠1-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1

،هنم91 ةداملا اميس ال ،نيهمتلا  لاجم يف

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠3 يف خّرؤملا98-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ
مــــــــيلعتلاو نـــــيوــــكتلا ةرازو يف ةــــــماعلا ةـــــيشتفملا مـــــيظنت
،اهريسو نيينهملا

62 يف خّرؤملا39-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
نـمضتملاو9٠٠2 ةنـــس رــــياربف22 قـــــفاوملا٠3٤1 ماــــع رـــفص

كالـــسألل نيــــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــــخلا يساسألا نوــــناقلا
ناــــتداـــملا اـــميسال،نييـــنهملا مــــيلعتلاو نـــيوــــــكتلاب ةــــصاــــخلا

،هنم٠7و96

ةّيميظنت ميسارم
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مدقملا نيوكتلا ةيعونل مييقتو شيتفت تارايزب مايقلا –
نــــــــيوكتلل ةـــــيمومعلا تاــــسسؤملا ىوـــــتسم ىلـــــع نـــــهمتملل
،ينهملا

ىلــــــع ،ةرــــشابم ةــــفصب ةــــيجوغاديبلا لاــــمعألا ةــــعباتم –
،تاشرولاو سيردتلا تاعاق ىوتسم

لاـــــجم يف ةـــــقبطملا رــــييستلا ةـــمظنأ مييـــــقتو ةـــــبقارم –
تالوادـــملا ناـــجل لــــيكشتب ةــــقلعتملا كلت اــــميسال ،نيــــهمتلا

 ،اهلمعو

نـم اـــميسال ،مدــــختسملاب ةـــــينيوكتلا ةــــسسؤملا ةـــــقالع –
،نيهمتلا رتفدو ةلوادتملا تاقاطبلا لالخ

نيوكتلا مييقت ماظنو نيوكتلا ةدم مارتحا  ىدم نم دكأتلا –
،نيهمتلا قيرط نع

يتلا نيوكتلا يف ةبولطملا طورشلا مارتحا نم ققحتلا –
نيقوعملا نيـنهمتملل ةــبسنلاب ةــــقاعإلا عوـــــن عــــم بـــــسانتت
.ايدسج

3و2 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ماهملا دــنست:٤ ةّداملا
ميلعتلاو نيوكتلل نييجوغاديبلاو نيينقتلا نيشتفملل ،هالعأ
نم تايوتسملا يف نينوكتملا نينهمتملل ةبسنلاب نيينهملا

ةـــــــــبسنلاب نييـــــــــنـــــهــملا مــــــــــيلعتلاو نــــــيوـــــــكـــــتلا يشتفمو ،٤ ىلإ1
لومعملا ميظنتلل اقبط ،٥ ىوتسملا يف نينوكتملا نينهمتملل
يـــــتلا ةــــيفارغجلا ةــــعطاقملا يف نـــــيوكتلا نوــــعباتي نــــيذلا ،هــــب
.نوينعملا نوشتفملا اهيف طشني

نــــيوــــكتلل ةـــــــيموـــمعلا تاــــسسؤـــــملا ىلــــــع ّنيــــــــــعتي:٥ ةّداملا
لواــــــنتم يف عــــــضت نأ ةـــــمدـــــختسملا تاــــــئيهلا اذــــــــــــــكو يــــنهملا
قــــــئاثوـــــلا عـــــــيمج ،هالـــــــــعأ٤ ةداــــــملا يف نـــــيروـــــــــكذـــــملا نيــــــشتفملا

.اهبلط ةلاح يف مهماهم ذيفنتل ةيرورضلا  تامولعملاو

،هالــــعأ٤ ةداـــملا يف نوروـكذملا نوــــشتفملا دــــعي:٦ ةّداملا
ىلع ءانب ةيجوغاديبو ةينقت ةبقارم ةيلمع لــك نـــع رـــيراقت
مــيلعتلاو نــيوكتلا ةرازوـــل ةـــماعلا ةـــيشتفملا هدــــعت جــــمانرب
.نيينهملا

ىلإ ،هالعأ ةرـــــقفلا يف ةروكذملا شــــيتفتلا رــــيراقت لــــسرت
ىلع نييـــــنهملا مـــيلعتلاو نــيوكتلا ةرازوـــل ةـــماعلا ةــــيشتفملا

.مييقتلاو ةعباتملا ليبس

ةّيــــــمسرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرــملا اذـــــه رـــــشني :٧ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام81 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش6 يف رئازجلاب رّرح
12٠2. 

دارج زيزعلا دبع

ةرادإلل نوعباتلا نويجوغاديبلا نوشتفملا ىلوتي:2 ةّداملا
ةـــــيجوغاديبلاو ةـــــينقتلا ةــــبقارملا ،يــــنهملا نـــــيوكتلاب ةــــــفلكملا
،صوصخلا ىلع ققحتلا لالخ نم ،ينهملا طسولا يف ،نيهمتلل

: يتأي امم

،نيهمتلا ملعم نييعت –

ةـــــقباطملا نيـــــهمتلا بـــــصانم يف نيـــــنهمتملا بــــيصنت –
،نيهمتلا  دوقع يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا وأ نهملل

متي يذــــلا نيـــهمتلا لاـــجم يف نــــيوكتلا ططــــخم مارــــتحا –
ةيمومعلا ةسسؤملاو مدختسملا نيب ةكرتشم ةفصب هدادعإ
،ينهملا نيوكتلل

هدادعإ متي يذلا يقيبطتلا نـيوكتلا رـــيس لودـــج مارـــتحا –
ةـــيـــموـــمـــعــــلا  ةسسؤملاو مدــــخــــتسملا نيب ةــــكرــــتشم ةــــفصب
،ينهملا نيوكتلل

،نيهمتلا رتفد كسم –

هـــــــفيلكت لالـــــخ نــــم ،نــــيوــــكت ةـــــيعضو يف نـــــهمتملا عــــــضو –
داوملاو تاودألا عضو عم نيوكتلا جمانربب طبترت تاطاشنب
تحت هنيوكتل ةيرورضلا ةينقتلا قئاثولا اذكو تاجوتنملا وأ
،هفرصت

 ،نينهمتملا نمأو ةياقو –

بـــسح ،نيــنهمتملا لواـــنتم يف ةــــيامحلا لـــــئاسو عـــضو –
،صصختلا وأ ةنهملاب ةطبترملا رطاخملاو طاشنلا ةعيبط

جـــــيوتتو مـــييقت ماــــظن عــــم نيــــنهمتملا مــــييقت ةــــمءاوم –
،نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا

بسانتت يـــتلا نـــيوكتلا يف ةــــبولطملا طورــــشلا مارــــتحا –
.ايدسج نيقوعملا نينهمتملل ةبسنلاب ةقاعإلا عون عم

ةرادإلل نوـــــعباتلا نوـــــيجوغاديبلا نوشتفملا ىلوتي:٣ ةّداملا
ةـــــــــيجوغاديبلاو ةــــــينقتلا ةــــبقارملا يـــــنهملا نـــــيوكتلاب ةـــــفلكملا
لالــخ نـــم ،ينـــهملا نـــيوكتلل ةـــيمومعلا ةـــسسؤملا يف نيــــهمتلل
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع مايقلا

فرط نم نيمدختسملا ىدل نينهمتملا نيوكت ةعباتم –
،ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا

صوصنملا ةيرادإلا تاءارجإلا مارتحا ىدم نم ققحتلا –
نيـهمتلا دقـــعب ةـــطبترملاو هــــب لوـــمعملا عــــيرشتلا  يف اـــــهيلع
عــــــيمج فرـــــط نــــم نيــــهمتلا دوـــــقع ءاـــضمإ ،نــــيوـــكتلا ةدــــــم(
دوــــــــــقع ىلـــــــع ةـــــقداـــصملا ،لـــــيجستلا ،ةدـــــقاـــــعتملا فارـــــطألا
،)نيــهمتلا

يف نيــــنهمتملا فرـــط نـــم ةـــبستكملا فراــــعملا مــــييقت –
يجولونكتلاو يرظنلا نيوكتلاو يــقيبطتلا نـــيوكتلا لاـــجم
،يليمكتلا
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٢٤٤١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٤٠٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
يعونلاماظنلا ددحي ،١٢٠٢ ةنس ويام٠٢قفاوملا
.نييحرسملاو نينانفلاب ةقلعتملا لمعلا تاقالعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداــــمـلا اــــميس ال ،روــــتسدــلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥-٥7 مقر رمألاىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥-٥7 مقر رمألاىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع ناضمر9يف خّرؤملا٠1-18 مقر نوناقلاىضتقمبو –
طورــــــشب قــــــلـــعتملاو1891 ةـــــنس وـــــيلوي11 قــــــفاوــــــملا1٠٤1
،لدعملا ،بناجألا لامعلا ليغشت

ماع ناضمر12 يف خّرؤملا11-38 مقر نوناقلاىضتقمبو –
تانيمأتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ماع ناضمر12 يف خّرؤملا21-38 مقر نوناقلاىضتقمبو –
لّدعملا ،دعاقتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1
،مّمتملاو

ماع ناضمر12 يف خّرؤملا31-38 مقر نوناقلاىضتقمبو –
لمعلا ثداوحب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو

ىداــــــمج7 يف خّرؤـــــملا7٠-88 مــــــقر نوـــــناـــــقلاىـــــضتقمبو –
قـــــلعتملاو8891 ةــــنس رـــــياني62 قـــــفاوملا8٠٤1 ماــــع ةــــيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

ماع بجر٠1 يف خّرؤملا3٠-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةيشتـفمب قـلـعـتملاو٠991 ةــنس رــيارــبـــف6 قــــفاوملا٠1٤1
 ،لّدعملا ،لمعلا

ماع بجر٠1 يف خّرؤملا٤٠-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
ةــــــيوـــستب قـــــــلعتملاو٠991 ةــــنس رـــــيارــــبف6 قــــــفاوــملا٠1٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا يف ةيدرفلا تاعازنلا

ماع ناضمر62 يف خّرؤملا11-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ةدعقلا يذ9 يف خّرؤملا٤1-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
تايفيكب قلعتملاو٠991 ةنس وينوي2 قفاوملا٠1٤1 ماع

،ممتملاو لدعملا ،يباقنلا قحلا ةسرامم

ماع ناضمر2 يف خّرؤملا3٠-79 مقر رمألاىضتقمبو –
ةينوناقلا ةدملا ددحي يذلا7991 ةنس رياني11 قفاوملا71٤1
،لمعلل

ماع رفص٥2 يف خّرؤملا9٠-2٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا32٤1
،مهتيقرتو نيقوعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا٥٠-3٠ مقر رمألاىضتقمبو –
قوقحب قّلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا

ىدامج72 يف خّرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىدامج12 يف خّرؤملا11-8٠ مقر نوناقلاىضتقمبو –
قلعتملاو8٠٠2 ةنس وينوي٥2 قفاوملا92٤1 ماع ةيناثلا

مهلقنتو اهب مهتماقإو رئازجلا ىلإ بناجألا لوخد طورشب
،اهيف

لّوألا عيبر٤1 يف خّرؤملا3٠-11 مقر نوناقلاىضتقمبو –
 ،امنيسلاب قّلعتملاو11٠2 ةنس رياربف71 قفاوملا23٤1 ماع

ماع رفص81 يف خّرؤملا6٠-21 مقر نوناقلاىضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1

ماع ناضمر82 يف خّرؤملا21-٥1 مقر نوناقلاىضتقمبو –
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا63٤1
،هنم٠1و6 ناتداملا اميس ال

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قـفاوملا2٤٤1 ماـع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا9٠2-11 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
11٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا23٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠3
بادآلاو نوــــــنــــــفــــــلــــــل ينــــــطوــــــلا سلــــــجملا ءاشنإ نــــــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو هميظنتو

9 يف خّرؤملا96-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا٤1٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا٥3٤1 ماع يناثلا عيبر
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يعامتجالا نامضلا تاءادأو كارتشا ةبسنو ساسأ ددحي
ىلع نوروجأملاو نوفلؤملاو نونانفلا اهنم ديفتسي يتلا
،فيلأتلاوأ/و ينفلا طاشنلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نــم٤ ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ليربأ12 قفاوملا٠1٤1 ماع ناضمر62 يف خّرؤملا٠9-11

فدهي ،ممتملاو لّدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس
لــمــعــلا تاـــقالـــعـــل يعوـــنـــلا ماـــظـــنـــلا دـــيدحت ىلإ موسرملا اذـــه
.نييحرسملاو نينانفلاب ةقلعتملا

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

لمع ةقالع لك ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:٢ةّداملا
لمعلا ةعيبط تناك امهم ،ةدّدحم ريغ وأ ةدّدحم اهتّدم نوكت
يف فّرعُم وه امك نويحرسملاو نونانفلا هزجني يذلا ينفلا

نونفلل ينطولا سلجملا اهدّدحي يتلا ةينفلا نهملا ةنّودم
 .بادآلاو

 : يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٣ةّداملا

وأ صاخلا هباسحل ،سرامي يذلا صخشلا وه: نانفلا -١
ددحم وه امك ةينف ةنهم وأ المع رجأ لباقم ريغلا باسحل
هتفص تناك امهم بادآلاو نونفلل ينطولا سلجملا لبق نم
.مئاعدلا لك ىلعو

راودأ بعل هتنهم نوكت يذلا صخشلا وه: يحرسملا -٢
لالـــخ نـــــم وأ ةــــشاشلا ىلـــــع ضرـــــعت وأ حـــــكرلا ىلــــع ةــــيليثمت

.ةيمقرلا تاصنملا وأ مئاعدلا وأ تاليجستلا

دقع ةعيبط قفو نويحرسملاو نونانفلا فّرعي:٤ةّداملا
نوفنصيو ،مهعم ةدقاعتملا ةهجلا عم هنومربي يذلا لمعلا

: يتأي امك

نونانـفـلا مـه : نوـمـئادـلا نوــيــحرسملاو نوــناــنــفــلا –
بجومب مهتاطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا نويحرسملاو
ةينفلا مهتاطاشن نم نوذختيو ،ةدّدحم ريغ ةّدمل لمع دوقع
.يساسألا مهقزر دروم

: ةعطقتم ةفصب نولماعلا نويحرسملاو نونانفلا –
بجومب مهطاشن نوسرامي نيذلا نويحرسملاو نونانفلا مه
ةـــينفلا مــــهتاطاشن نـــم نوذـــختيو ،ةدّدــــحم ةّدــــمل لـــمع دوــــقع
  .يساسألا مهقزر دروم

صاخشألا مه : نويفرظلا نويحرسملاو نونانفلا –
مهتاطاشن ىلإ ةفاضإ ،لمع دوقع بجومب ،نوزجني نيذلا
مـهـقزر دروـمــك اــهــنورــبــتــعــي ال ةــيــنــف تاــطاشن ،ةــيسيــئرــلا
.يساسألا

يناثلا لصفلا
 لمعلا دقع

ةينفلا تاطاشنلا نويحرسملاو نونانفلا سرامي:٥ةّداملا
.ةددحم ةدمل وأ ةدّدحم ريغ ةدمل لمع دوقع بجومب

نيـــــــناـــنفلا نيــــــب لــــــــمع ةــــــــقالــــــع لـــــــــك عـــــــضخت:٦ةّداملا
،اهتعيبط تناك امهم ،ةـــمدختسملا ةـــهجلا عـــم نييــــحرسملاو
،اـــــبوجو ،ةــــصاخلا ةـــيحرسملا وأ ةــــينفلا تاــــسسؤملا عـــــم وأ
.يباتك دقعل

ةفصبو ةرح ةدارإب لمعلا دقع ىلع ضوافتلا متي:٧ةّداملا
ةـــهجلا عــم مـــهلثمي نــــم وأ نييــــحرسملاو نيــــنانفلا نيــــب ةــــيدرف
.ةمدختسملا

يف لوــعــفملا ةــيراس ةــيــعاــمـــج ةـــيـــقاـــفـــتا دوـــجو ةـــلاـــح يف
لاثتمالا ةدقاعتملا فارطألا ىلع بجي هنإف ،ينفلا لاجملا

.لمعلا دقع دادعإ دنع اهماكحأل

: يتأي ام ،ىلـــع اـــبوجو ،لــــمعلا دـــقع نـــمضتي نأ يـــــغبني

ةمِدختسملا ةهجلا ناونعو ةكرشلا مساو بقلو مسا –
،يئابجلا اهفيرعت مقرو

،دجو نإ ،ةرهشلا مساو يحرسملا وأ نانفلا بقلو مسا –
،يصخشلا هناونع اذكو

نانفلا لبِق نم اهزاجنإ بجاولا ةّينفلا لامعألا ةعيبط –
،ايعامج وأ ايدرف يحرسملا وأ

،ينفلا لمعلا زاجنإ تارتف اذكو دقعلا ةدم –

يحرسملا وأ نانفلا هاضاقتي يذلا رجألل ماخلا غلبملا –
،اهعفد طورشو ،ءاضتقالا دنع ،تازايتمالاو دقاعتملا

،ءاضتقالا دنع ،ةيبيرجتلا ةرتفلا ةدم –

دحأ لبق نم دقعلا خسف ةلاح يف قبسملا راعشإلا ةدم –
،نيدقاعتملا نيفرطلا

.دقعلا ليدعت تايفيكو طورش –

،نييحرسملاو نينانفلل ةبسنلاب لمع تاقوأ دعت:٨ةّداملا
تارــــــــتفلا اـــميسال ،ةـــينفلا مـــهلامعأ زاـــجنإ تارــــتف ىلإ ةداـــــيز
امنيسلا تالاجم يف جايكملاو سابللاو بيردتلل ةصصخملا

.ضرعلا نونفو ايفارغيروكلاو حرسملاو

ةدقاعتملا ةهجلا مّلست ،لمعلا ةقالع ءاهتنا دنع:٩ةّداملا
مــيظنتلاو عــيرشتلل اــقفو لـــمع ةداــــهش يحرـــسملا وأ ناـــنفلا
.لمعلاب نيقلعتملا

دوــــــــقــعلاب ةـــــــلـــصلا تاذ ماـــــــــكحألا ىلـــــــــع ةداـــــــيز:٠١ةّداملا
،اــــمهب لوــــمعملا مــــيظنتلاو عــــيرشتلا يف اــــهيلع صوـــــصنملا

يف اــــــميسال ،نيـــــفرطلا قاـــــــفتاب لـــــمعلا دـــــقع ةــــــــعجارم نــــكمي
: ةيتآلا تالاحلا
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،ةرهاقلا ةوقلا ةلاح –

يف ةروكذملا كلت ريغ ةيفاضإ تازايتما حنم ضرغب–
.ةيعامجلا تايقافتالا راطإ يف ةحونمملا وأ دقعلا

 ثلاثلا لصفلا
تابجاولاو قوقحلا

قوقحلاب لالخإلا نودو لمعلا ةقالع راطإ يف:١١ةّداملا
،اـمـهـب لوـمـعملا مـيـظـنــتــلاو عــيرشتــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا

: يحرسملل وأ نانفلل قحي

مـيـظـنـتــلــل اــقــبــط هــل مــّلست ناــنــف ةــقاــطــب ىلع لوصحلا–
،هب لومعملا

نيناوقلا مارتحا لظ يف ةيرحب ينفلا هلمع ةسرامم–
،تاميظنتلاو

هـتاـفـلؤمل ةـيـنـفـلاو ةـيـبدألا ةـيــكــلملا يف هــقــحــب عــتــمــتــلا–
دقع يف ةددحملا طورشلا بسح اهيف فرصتلا يف قحلاو
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبطو ،لمعلا

يف مربملا قافتالل اقفو هلمع لباقم رجأ نم ةدافتسالا–
،دقعلا

رــــطاخملا يـــطغي يلـــيمكت نيـــمأت دــــقع نــــم ةداــــفتسالا–
هتطشنأ ةسرامم راطإ يف اهل ضرعتي دق يتلا ةيئانثتسالا
،ةينهملا

ةسرامم لالخ يدعتلاو فنعلا لاكشأ لك نم ةيامحلا–
.اهزجنأ يتلا لامعألا ببسب وأ هلمع

: يتأي امب يحرسملا وأ نانفلا مزتلي:٢١ةّداملا

،لمعلا دقع يف اهيلع صوصنملا تابجاولا مارتحا–

،ةمِدختسملا ةهجلل يلخادلا ماظنلل لاثتمالا–

ىلع ينفلاهلمع زاجنإل ةيرورضلا ءادألا براجتب مايقلا –
،هجو نسحأ

اقبسم اهعم دقاعتملا ةهجلا وأ ةمدختسملا ةهجلا مالعإ–
ةيدام لئاسوو ةيتاوم فورظ نم هريفوت بجوتسي ام لكب

،هجو نسحأ ىلع هلمع زاجنإل ةيرورض

لمعلا تايقالخأو ةماعلا بادآلاو ماعلا ماظنلا مارتحا–
.ينفلا

 عبارلا لصفلا
نييحرسملاو نينانفلا لمع تاقالع ميظنت

ةرــــــتفلا لالـــــخ ،يـــــحرــــسملاو ناــــنفلا دــــــيفتسي:٣١ةّداملا
تابجاولا سفنل ناعضخيو قوـــقحلا ســــفن نـــم ،ةـــــيبيرجتلا
.نيمئادلا نييحرسملاو نينانفلا ىلع ةقبطملا

نوسرامي نيذلا نييحرسملاو نينانفلا نـــكمي:٤١ةّداملا
ةـــلـــطــــع نــــم ةداــــفــــتسالا ،ةــــيــــفرــــظ ةــــفصب ةــــيــــنــــف تاــــطاشن
قـفو ةـيـنـفـلا مـهـلاـمـعأ ءادأل رـجألا ةـعوـفدـم رـيـغ ةــيــئاــنــثــتسا
زواجتت ّالأ ىلع لمعلا دقع يف ةدّدحملا تايفيكلاو طورشلا

ةيعيرشتلا ماكحألاب لالخإلا نود ،ةنسلا يف رهشأ )3( ةثالث
.اهب لومعملا

لبق نم وأ يضارتلاب لــمعلا دـــقع خـــسف نــــكمي:٥١ةّداملا
دقعلا يف ةددحملا طورشلا قفو نيدقاعتملا نيفرطلا دحأ
.يندملا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألاب لالخإلا نود

يباتك بلط ىلع ءانب ناك اذإ ّالإ دقعلا خسف يرسي ال
يف ةدّدحملا قبسملا راعشإلا ةرتف مارتحاب نافرطلا مزتلاو
.دقعلا

فرـطـلا قــح ،لــمــعــلا دــقــعــل يفسعــتــلا خسفــلا ىلع بترــتــي
.دقعلا يف هيلع صوصنملا ضيوعتلا يف ررضتملا

 سماخلا لصفلا
تائف ىلع قبطت ماكحأ

نييحرسملاو نينانفلا نم ةصاخ

تس نع مهرامعأ لقَت نيذلا لافطألا نكمي:٦١ةّداملا
دعب ةدّدحم ةرتفل ةينف لامعأ ةسرامم ،ةنس )61( ةرشع
ّالأ طرشب نييعرشلا مهئايلوأل ةقبسملا ةيباتكلا ةقفاوملا

نأ اهنأش نم تاطاشن زاجنإ وأ راودأ ءادأب مهفيلكت متي
.ةيونعم وأ ةيمسج ارارضأ مهب قحلت

)61( ةرشع تس نع مهرامعأ لقت نيذلا لافطألل زوجي ال
رثكأل الو ،ةيليللا تارتفلا يف ةينفلا لامعألا ةسرامم ،ةنس
يف )2( نيتعاس دودح يف ،عوبسألا يف تاعاس )6( تس نم
 .مويلا

،نييعرشلا ءايلوألل ةقبسملا ةقفاوملا ىلع ةدايز:٧١ةّداملا
ىلإ ،ةينفلا تاطاشنلاو لامعألا يف لافطألا ةكراشم عضخت
ةـــــيوـــبرــــــتلا تاـــــــــــسسؤــــملا يلوؤــــــــــسم نـــــم يــــــباـــتك صـــــــيخرــــــــت
.ةينيوكتلا وأ ةيميلعتلا وأ

عم ةدقاعتملا ةمدختسملا ةهجلا ىلع نّيعتي:٨١ةّداملا
فييكت ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نييحرسملاو نينانفلا

وأ ةيمسج رارضأل مهضيرعت مدعو مهتقاعإو مهلمع فورظ
.ةيونعم

81و71و61 داوــــملا ماـــكحأب لالــــخإلا ةــــلاح يف:٩١ةّداملا
لــمعلا ميظنتوأ ةــسرامم ةــصخرل ةـــحناملا ةــــهجلل قـــحي ،هالـــعأ
نييــــعرشلا ءاـــيلوألا نـــم راــــطخإب كلذو لـــــمعلا اذـــه فــــقو ،ينفلا
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ةينيوكتلا وأ ةــيميلعتلا وأ ةــــيوبرتلا تاــــسسؤملا يلوؤــــسم وأ
تاــــــجايتحالا يوذ وأ ةـــــلوفطلا ةـــيامحب ةــــّفلكم ةــــئيه يأ وأ
.ةصاخلا

نييحرسملاو نينانفلا لمع دقع ماربإ نكمي ال:٠٢ةّداملا
طورشلا ينعملا صخشلا ىفوتسا اذإ ّالإ رئازجلا يف بناجألا
اهنم اميس الو ،بناجألا ليغشتو ةماقإب ةقلعتملا ةينوناقلا

: يتأي ام

،ينطولا بارتلا ىلإ لوخدلا ةريشأت–

،لمعلا ةصخر وأ زاوج–

،يبنجألا لمعب حيرصت–

.ةماقإلا ةقاطب–

بـــــناجألا نوــــــيحرــــــسملاو نوـــــنانفلا دـــــيفتسي:١٢ةّداملا
ةـيـنوــناــقــلا طورشلا مارــتــحا لــظ يف مــهدوــقــع تمرــبأ نــيذــلا
قوـــقحلا سفـــن نـــم ،بناـــجألا لـــيــــغشتو ةــــماــــقإب ةــــقــــلــــعــــتملا

نيناـــنـــفـــلا ىلع ةـــقـــبـــطملا تاـــبـــجاوـــلا سفـــن ىلإ نوـــعضخـــيو
.نييرئازجلا نييحرسملاو

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــسرملا اذــــه رــــشني:٢٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٠2 قفاوملا2٤٤1 ماع لاّوش8 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع لاّوش٨١ يفخّرؤم٨٣٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ءارـــجإ ذـــيفنتب قـــلعتي ،١٢٠٢ ةــــنس وـــــيام٠٣قــــفاوملا
ماظن مارتحا لظ يف ةينطولا دودحلل يئزجلا حتفلا
)٩١– دــــيفوك( اـــنوروك سورـــيف ءاـــبو نـــم ةــــياقولا

.هتحفاكمو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناـــــــتدامـلا اـــــميس ال،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤمـلا6٥1-66 مقر رمألا ىـضتقمبو–
،تاــــــــــبوقعلا نوـــــناق نــــمضتملاو6691 ةــــــنس وـــــينوي8 قـــــفاوملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةـــــــــياقولاب قـــــلعتمـلاو8891ةـــــنس رـــــياني62 قـــــفاوملا8٠٤1 ماـــــع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عـيبر3 يفخرؤــمـلا6٠-89 مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
دعاوقلا ددــحي يذــلا8991 ةــنس وــــينوي72 قــــفاومـلا91٤1 ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لقنلا هيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ىداــــمج72 يف خرؤـــمـلا8٠-٤٠ مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىداـــــــمج91 يف خرؤــــــمـلا3٠-6٠ مـــــقر رـــــمألا ىـــــضتقمبو–
نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤــمـلا11-81 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
،ةــــــحصلاب قــــــلعتمـلاو81٠2 ةـــــنس وــــــيلوي2 قــــــفاومـلا93٤1
،ممتملاو لدعملا

62 يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
رشن نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر
32 خيراتب فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا

،٥٠٠2 ةنس ويام

يف خرؤمـلا٠73-91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

9 يف خرؤـملا87-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
نـمضتملاو12٠2 ةــنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
)91– دـــــيفوك( اـــــنوروــــــك سورـــــيفءاــــــبو راـــــشتنا نــــــم ةــــــياـــقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

طورــــش دــــيدحت ىلإ موــــسرملا اذـــــه فدــــهي : ىلوألا ةّداملا
يف ةينطولا دودـــحلل يـــئزجلا حـــتفلا ءارـــجإ ذــــيفنت تاــــيفيكو
انوروك سوريف ءاــبو نــم ةــياقولا ماـــظن رـــيبادت مارـــتحا لــــظ
.هتحفاكمو )91–ديفوك(
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بـــــسح ةــــينطولا دودـــــحلل يــــئزجلا حــــتفلا مـــــتي :٢ ةّداملا
الإ يــــــنعت الو ،موــــسرملا اذـــه يف اــــهيلع صوـــــــصنملا ماــــكحألا

ىلع يوجلا لقنلا تامدخل ةبسنلاب صاخشألا لقن تاطاشن
.ةيلودلا ةكبشلا

ةــــــــبسنلاب صاــــخشألا لـــــــــقن تاـــــطاشن صـــــــخرت :٣ ةّداملا
ضـــــــعب ىلإو نــــم ةـــيلودلا ةــــكبشلا ىلــــع يوــــجلا لقـــــنلا تاـــــمدخل

: يتآلا جمانربلا بسح ،دودحم تالحر ددعبو ،طقف نادلبلا

اهنمضت ،اــسنرف ىلإو نـــم ةـــيعوبسأ تالــــحر )3( ثالــــث–
نم )2( نيـــتلحر لدـــعمب ،ةـــيرئازجلا ةــــيوجلا طوـــطخلا ةــــكرش
،ايليسرم ىلإو نم )1( ةدحاو ةلحرو ،سيراب ىلإو

طوــــــطخلا ةـــكرش اــــهنمضت ةـــيعوبسأ )1( ةدــــحاو ةــــلحر–
: ةيتآلا نادلبلا نم لك ىلإو نم ةيرئازجلا ةيوجلا

،)لوبنطسا( ايكرت *

،)ةنولشرب( اينابسإ *

.)ةمصاعلا سنوت( سنوت *

نادــلبلا ةـمئاق اـميسال ،ةداـملا هذــه قــيبطت تاــيفيك ددـــحت
فرـط نـــــم ةـــــصخرملا تالـــــحرلا ددــــــعو ةــــينعملا تاراـــــطملاو
ةـيرورض تاــــفييكت عوــــضوم نوــــكتو ،ةـــــصتخملا تاــــطلسلا

ةيملعلا ةــنجللا يأر دــــعبو ةـــيئابولا ةـــيعضولا روــــطت بــــسح
تاطلسلاو )91–ديفوك( انوروك سوريف ءابو روطت ةعباتمل

.يندملا ناريطلل ةلهؤملا

تاراــطمل ،ىلوأ ةــلحرم يف ،رـــئازجلا يف صـــخري:٤ ةّداملا
لابقتسال  ،اهاوس نود ةــــنيطنسقو نارـــــهوو ةــــمصاعلا رــــئازجلا
تاــــــــــهجوــــــلا وـــــــحن نـــــيرداــــــــــغملل وأ ،لوـــــــصوـــــلا دــــــــنع نــــــيرـــــفاـــــــسملا
.هالعأ3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ىلإ نيهجوتملا نيرفاسملا بوكر طورش ددحت:٥ ةّداملا
يف نيرفاسملا ىلع ةقبطملا ةيحصلا طورشلا اذكو رئازجلا

يأر دعب ،ةلهؤملا تاــطلسلا فرــــط نـــم لاـــبقتسالا تاراــــطم
اـــــنوروـــــــك سورـــــيف ءاـــــبو روـــــطت ةـــــعباــــتمل ةـــــيملعلا ةـــــنجللا
.)91–ديفوك(

،بوــــــكرلا لـــبق اـــهرفوت بــــجاولا طورــــشلا هذـــــه نـــــمضتت
: اميس ال ،ةحلاص رفس ةركذت ةزايح ىلع ةدايز

RCP – TR راــــــبتخال ةــــيبلسلا ةــــجيتنلا رــــفاسملا ميدـــقت –
،رفسلا خيرات لبق ةعاس63 نم لقأ ىلإ هخيرات دوعي

تامولعملل ةيفوتسملا ةيحصلا ةرامتسالا رفاسملا ميدقت –
،ةبولطملا

يحصلا رجحلاب ةقلعتملا فيلاكتلا ديدستب رفاسملا دهعت –

بارــتلا ىلإ هــلوصو دـــنع هـــل عـــضخي نأ بـــجي يذــــلا يراـــــبجإلا

)91–ديفوك( سوريف نع فشكلا رابتخا فيلاكت اذكو ،ينطولا

 .ةيحصلا تاطلسلا لبق نم ررقملا

عـــــقاوم ىوـــــتسم ىلــــع ةــــماقإلا فــــيلاكت نوـــــكت :٦ ةّداملا

.ايرصح رفاسملا قتاع ىلع ءاويإلا

ةبسنلاب ءاويإلا عقاوم ىوتسم ىلع ةماقإلا فـــيلاكت نوـــكت

قــــتاع ىلــــع فيعضلا لخدلا يوذ نينسملا صاــــخشألاو بالــــطلل

.ةصتخملا تاطلسلا اهددحت تايفيك بــــــــسح ةــــلودلا

ىلإ هــــــلوصو دـــــنع رــــفاــــسملا عــــضخي نأ بـــــجي :٧ ةّداملا

ىدحإ يف مايأ )٥( ةسمخ ةدمل يرابجإ يحص رجحل ،رئازجلا

ةـــــبقارم عـــم ضرــــغلا اذــــهل ةرــــخسملا ةــــيقدنفلا تاـــــسسؤملا

.ةمئاد ةيبط

َبِقَع ســـماخلا موــــيلا ةياهن دنع رــــجحلا عــــفري :٨ ةّداملا
.)91–ديفوك( سوريف نع فشكلل يبلس راـــــبتخا

،)91–ديفوك( سوريف رابتخال ةيباجيإلا ةجيتنلا ةلاح يفو

.ةيفاضإ مايأ )٥( ةسمخ ةدمل رجحلا ددمي

رفوت يتلا ةـيقدنفلا تاـــسسؤملا ةـــمئاق ددـــــحت :٩ ةّداملا

ةكرتشم ةفصب ،نيرفاسملا رجحل ةــــــبولطملا طورــــــشلا لـــــك

ةحايسلاو ةــيلخادلاب ،يلاوــــتلا ىلـــع ،ةــــفلكملا تاـــــعاطقلا نيـــــب

.ةحصلاو

يــنطولا بارــتلا نورداــغملا نورــفاسملا عــضخي:٠١ ةّداملا

ةـــــبسنلاب ةـــــلبقتسملا نادــــــلبلا تاــــطلس اــــهررقت يــــتلا طورــــشلل

.اهبارت ىلإ مهلوخدل

ىرــــخألا ةــيامحلاو ةـــياقولا رـــيبادت ةــــقبطم ىـــــقبت:١١ ةّداملا

سورـــــــــيف راـــــشتنا ءاـــــبو نـــــم ةـــــياقولا ماـــــظن راــــطإ يف ةذـــــختملا

ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا هتحفاكمو )91–ديفوك( انوروك

.هب لومعملا

لوأ نــــــم ءادــــتبا موــــسرملا اذــــه ماــــكحأ يرــــست :٢١ ةّداملا

.12٠2 ةنس وينوي

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٣١ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام٠3 قــفاوـــملا2٤٤1 ماــع لاّوــش81 يف رــئازجلاب رّرـــح

 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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قفاوملا2441 ماع ناضمر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
نيبدتنم ةالو ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ويام6

.ةيرادإ تاعطاقمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس سرام لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا

نيبدتنم ةالو مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ،1202
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا ةيرادإلا تاعطاقملل

،راردأ ةيالو يف نوميميتب ،عبس رصان –

،ةركسب ةيالو يف لالج دالوأب ،يراصنل ركبوب –

،تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب ،فونش دعس –

،تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ،دريمغ ميهربا –

،ةلقرو ةيالو يف ترقوتب ،رودلا بياش هـللا دبع نب –

.ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ،تاسيع ىسيع –
`````````````````````````````````````````````````

2441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نامحرلا دبع ّديسلا ماهمىـــهنت ،1202 ةـــنس وــــيام6 قــــفاوملا
،سابع ينبب ةيرادإلا ةعطاقملل ابدتنم ايلاو هتـــفصب ،يميهد
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

2441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس سرام لّوأ نم ءادتبا ،ىهنت1202 ةنس ويام6 قفاوملا

نييــــــلاو اــــمهتفصب ،اــــمهامسا يـــــتآلا نـــــيدّيسلا ماــــــهم ،1202
ءاــــــغلإ ببـــــسب ،نيــــــتيتآلا نيـــــتيرادإلا نيـــــتعطاقملل نيـــــبدتنم
: لكيهلا

،راتخم يجاب جربب ،يدامح نيدلا زع –

.تناجب ،يلالش مالعوب –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناــضمر42 يف ناــخّرؤم ناــيسائر ناــموسرم
ماهم ءاـهـنإ ناـــنمضتي ،1202 ةنس وـــيام6 قــــفاوملا

.نيتيالو يف نيماع نيبتاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس سرام لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا

اماع ابتاك هتفصب ،ساروب زيزع ىسيعدّيسلا ماهم ،1202
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيدملا ةيالو يف

قفاوملا2441 ماع ناضمر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
فّلـــــــكم ماـــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــنس وـــــــيام6
ةــــــــــيلخادــــــلا ةرازوــــــــب صــــــــيـــخلتلاو تاــــــــساردــــــلاب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناــضمر42 يف خّرؤــــم يـــسائر موــسرم بـــجومب
ناورـــــمدّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس وــــــيام6 قـــــفاوملا

ةرازوـــب صـــيخلتلاو تاـــساردلاب اــــــفّلكم هـــــتفصب ،ناـــــسلوب
هفيلكتل ،ةينارمعلا ةـئيهتلاو ةــيلحملا تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا

.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ناـــــضمر42 يف ةـــــخّرؤم ةـــــــيسائر مـــــيسارم
ةالو ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس سرام لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا

نيبدتنم ةالو مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ،1202
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،رئازجلا ةيالو يلاو ىدل

،يداولا بابب ،زيزعلا دبع نامثع –

،شارحلاب ،براشوب يدهم –

.سيار دارم رئبب ،يوالشب فسوي –
`````````````````````````````````````````````````

2441 ماــع ناــضمر42 يف خّرؤــم يــسائر موــسرم بـــجومب
،يفلد ديزيلادّيسلا ماــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس وـــيام6 قــــفاوملا

،ياد نيسحب ،رئازجلا ةيالو يلاو ىدل ابدتنم ايلاو هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

2441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا

ىلع مهتلاحإل ،رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم ةالو مهتفصب
: دعاقتلا

،ةبيورلاب ،يقورز دمحأ –

،يقاربب ،رودوب فيرش –

.ءاضيبلا رادلاب ،ةطستوب كلاملا دبع –

ةّيدرف ميسارم
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2441 ماـع ناــضمر42 يف ناـــخّرؤم ناـــيسائر ناـــموسرم
ماهم ءاـهنإ نانمضتي ،1202 ةـنس وـــــيام6 قـــفاوـــملا
.ةيرادإ تاعطاقمل نيماع ءانمأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناـــضمر42 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ةنس سرام لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا

نيماع ءانمأ مهتفصب ،مــهؤامسأ ةـــيتآلا ةداـــسلا ماــــهم ،1202
: لكيهلا ءاغلإ ببسب ،ةيتآلا ةيرادإلا تاعطاقملل

،نوميميتب ،يتخب نيسح –

،راتخم يجاب جربب ،رابج رهاطلا –

،لالج دالوأب ،يزع رضخل دمـحم –

،حلاص نإب ،ةداد يتسيمخ دمـحم –

.تناجب ،رعاولاب رودق –
`````````````````````````````````````````````````

2441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينايلم دمـحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا

ىلع هتلاحإل ،ريغملاب ةيرادإلا ةعطاقملل اماع انيمأ هتفصب
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ةالو نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناــضمر42 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
،مــهؤامسأ ةــيتآلا ةداــسلا نّيـــعي ،1202 ةــنس وـــيام6 قـــفاوملا

:1202 ةنس سرام لّوأ نم ءادتبا ،ةيتآلا تايالولا يف ةالو

،نوميميت ةيالو يف ،يوالشب فسوي –

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،زيزعلا دبع نامثع –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،ساروب زيزع ىسيع –

،سابع ينب ةيالو يف ،فونش دعس –

،حلاص نإ ةيالو يف ،دريمغ ميهاربا–

،مازڤ نإ ةيالو يف ،براشوب يدهم –

،ترقوت ةيالو يف ،عبس رصان –

،تناج ةيالو يف ،رودلا بياش هـللا دبع نب –

،ريغملا ةيالو يف ،تاسيع ىسيع –

.ةعينملا ةيالو يف ،يراصنل ركبوب –

2441 ماــع ناــضمر42 يف خّرؤــم يــسائر موــسرم بـــجومب
زيزعلا دبعدّيــسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس وــــيام6 قـــفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،يداولا ةيالو يف اماع ابتاك هتفصب ،يداوج
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ويام6

.تايالولا ضعب يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس سرام لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا

رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ،1202
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف

،راردأ ةيالو يف تورغوا ةرئادب ،يراصنل دمـحم –

،ةنتاب ةيالو يف ةكيرب ةرئادب ،يجاح لامك –

،ةياجب ةيالو يف وبقأ ةرئادب ،ةروقرق نب حاتفلا دبع –

،فيطس ةيالو يف تازنڤ ةرئادب ،نارمع يساق –

.ىلفدلا نيع ةيالو يف فاطعلا ةرئادب ،ةسفر نيدلا رون –
`````````````````````````````````````````````````

ماـــــع ناــــضمر42 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــــسرـــــم بــــجوــــمب
سرام لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا2441

ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ،1202 ةـــنس
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف رئاود

،ةريوبلا ةيالو يف ةيرضخألا ةرئادب ،يمحي يلاليج –

،ةفلجلا ةرئادب ،فلش دمـحم –

،ةبانع ةرئادب ،يرومعل ميركلا دبع –

،ركسعم ةرئادب ،يداوج زيزعلا دبع –

.نازيلغ ةرئادب ،بيقن عيبر –
`````````````````````````````````````````````````

2441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نايزوب يجاردلاّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،ةديلبلا ةيالو يف ةرڤوب ةرئادل اسيئر هتفصب
.ىرخأ

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

2441 ماع ناضمر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ديازوب يحتفدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام6 قفاوملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،وزو يزيت ةرئادل اسيئر هتفصب
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،نوميميت ةيالو يف ،يرومعل ميركلا دبع –

،راتخم يجاب جرب ةيالو يف ،يراصنل دمـحم –

،لالج دالوأ ةيالو يف ،ةروقرق نب حاتفلا دبع –

،سابع ينب ةيالو يف ،فلش دمـحم –

،حلاص نإ ةيالو يف ،يمحي يلاليج –

،مازڤ نإ ةيالو يف ،بيقن عيبر –

،ترقوت ةيالو يف ،نارمع يساق –

،تناج ةيالو يف ،يداوج زيزعلا دبع –

،ريغملا ةيالو يف ،يجاح لامك –

.ةعينملا ةيالو يف ،ةسفر نيدلا رون –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧١ قفاوملا2441 ماع ناضمر٥ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
.ةليسملا ةعماجب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ليربأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ناــــضمر٥ يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــــجومب
اــمــهاـــمسا يـــتآلا نادــــيسلا ّنيـــــعي ،1202 ةــــنس ليربأ71 قـــــفاوملا

: ةليسملا ةعماجب

يف يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،حاردوب ميهاربإ –
نيوكتلاو يملعلا ثحبلاو يعماجلا لـيهأتلاو ثــلاثلا روــــطلا
،جردتلا دعب اميف يلاعلا

.ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،يحي نيدلا يقت –

قفاوملا2441 ماع ناضمر42 يفخّرؤم يــسائر موـــسرم
نيبدــــتنم ةالو نييـــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس وــــيام6
.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناــضمر42 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم بـــجومب
،مــهؤامسأ ةـيتآلا ةداـسلا نّيــعي ،1202 ةــنس وـــــيام6 قـــــفاوملا

: رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم ةالو

،ةبيورلاب ،ناسلوب ناورم –

،يقاربب ،ديازوب يحتف –

،ءاضيبلا رادلاب ،يفلد ديزيلا –

،سيار دارم رئبب ،يداوج زيزعلا دبع –

،يداولا بابب ،نايزوب يجاردلا –

.شارحلاب ،يميهد نامحرلا دبع –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
يف نيماع باّتك نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام6
.تايالولا ضعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ناضمر42 يف خّرؤم يساــــــــــئر موسرــــــــــم بجومب
ةنس سرام لّوأ نم ءادـــــتبا ّنيــعي ،1202 ةـــنس وـــيام6 قــــفاوـــملا

:ةيتآلاتايالولا يف نيماع ًابّاتك ،مــهؤامسأ ةــيتآلا ةداــسلا،1202

9 يف خّرؤـــــملا87-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
نـــــــمضتملاو12٠2 ةــــــنس رـــــــيارــــبف12 قــــــــفاوملا2٤٤1 ماــــــع بـــــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا692-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
6991 ةــنس رـــبمتبس8 قــــفاوملا71٤1 ماـــــع يناثلا عـــيبر٤2
ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
 ،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

٤1 يف خرؤملا٠٠2-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ثادحإ نمضتملاو8991 ةنس وينوي9 قفاوملا91٤1 ماع رــــفص
حونمملا ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص

،يـــــــساسألا هــــنوناق دــــيدحتو عـــــيراشملا ووذ باـــــبشلا اــــــهايإ
،ممتملا لدعملا

9 يف خرؤملا٠92-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذــلا3٠٠2 ةــنس رــــبمتبس6 قــــفاوملا٤2٤1 ماــــع بــــجر

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،ممتملاو لدعملا

لوألا ريزولا حلاصم

لــــيربأ لوأ قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٨١ يفخرؤم رارق
ءاـــــــــقتنا ةــــــنجل رــــــــيسو مــــيظنت ددـــــــحي ،١٢٠٢ ةــــــنس
ةثدـحملا راـــــمثتسالا عـــــيراشم لـــــيوـــمتو داـــــــمتعاو
ةـــــيمنتو مـــــعدـــــل ةــــيئالوــــلا ةــــــلاـــــكوــلا ىوــــــتسم ىلع
نوــــــمضمو ةــــــــجلاعم تاـــيفيك اذـــــــكو ،ةــــــيتالواـــقملا
.عيراشملا هذــــهب ةـــقلعتملا تاـــفلملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاّ نإ
،ةرّغصملا

61 يف خرؤملا٤32-69 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
معدب قلعتملاو6991 ةــنس وـــيلوي2 قـــفاوملا71٤1 ماـــع رـــفص

،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ىلــــــع رــــهسيو ،ةــــنجللا لاـــــغشأ ســـــيئرلا رــــــيدي :٤ ةداملا
 .اهيلع ةضورعملا تافلملا ةجلاعمو ةسارد ةعرس

ةيمنتو معدل ةيئالولا ةلاكولا حلاصم ىلوتت:٥ ةداملا
.ةنجللا ةنامأ ةيتالواقملا

 : يتأي امب ةنجللا ةنامأ فلكت:٦ ةداملا

اــــهميدقتو ،ةـــنجللا ةـــساردب ةـــينعملا تاــــفلملا بــــيترت –
،ةمئاقلا يف اهلسلست بسح

روضحلاب نيينعملا عـــيراشملا يوذ باــــبشلا ليــــجست –
اذــــهل صـــصخم هـــيلع رـــشؤمو مـــّقرم لـــجس يف ،ةـــنجللا ماـــمأ
،ضرغلا

بحاص باشلل مّلست يتلا تامالعتسالا ةقاطب ريضحت –
.ةنجللا لاغشأ داقعنا موي عورشملا

ةرودـــــــــــــلا لاـــــــــمعأ لودــــــجو تاءاــــــــــعدــــــــتسالا لــــــــــسرت :٧ ةداملا
عــــيراشمب ةــــقــــلــــعــــتملا ةــــيــــنــــقــــتــــلا تاـــــقاـــــطـــــبـــــلاـــــب نيبوـــــحصم
ءاضعأ ىلإ عــــيراشملا يوذ باــــبشلا ةــــمــــئاــــقو تاراـــــمـــــثـــــتسالا
نم لمع مايأ )3( ةثالث لبق ةنجللا ةنامأ فرط نم ،ةنجللا
 .عامتجالا  لاغشأ داقعنال ددحملا خيراتلا

رــــــيغ تارودــــــلل ةـــــبسنلاب تاءارـــــجإلا هذـــــه ســـــفن قـــــبطت
 .ةيداعلا

ةـــــيبلغأ روـــــضحب ّالإ ةـــنجللا تالوادـــــم حــــــصت ال:٨ ةداملا
دعب ةنجللا عمتجت ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو ،اهئاضعأ
امهم لوادتتو ريخألا عامتجالا خيرات نم لمع مايأ )3( ةثالث
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي

،نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأب ةنجللا تارارق ذختت :٩ ةداملا
 .احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو

رــــــــضاحم عوــــــضوــم ةـــــنجللا تالوادـــــــــم نوــــــكت:٠١ ةداملا
فرط نم هيلع رشؤمو مقرم صاخ لجس يف نّودت عامتجا
.سيئرلا

ماـــــعلا رــــيدملا ىلإ عاــــمتجالا رــــضاحم نــــم ةـــخسن لــــسرتو
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل

يذلا يلخادلا اهماظن ىلع قداصتو ةنجللا دعت:١١ ةداملا
ةــــيمنتو مــعدل ةـــينطولا ةــــلاكولل ماــــعلا رــــيدملا هـــــيلع قـــــفاوي
.ةيتالواقملا

اهتاطاشن نـــع اـــــيونس ارـــــيرقت ةــــنجللا دـــــــعت:٢١ ةداملا
ةــــيمنتو مــــعدل ةـــينطولا ةــــلاكولل ماــــعلا رــــيدملا ىلإ هـــــلسرتو
.ةيتالواقملا

82 يف خرؤملا681-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دنسي يذلا٠2٠2 ةـنس وــيلوي٠2 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعقلا يذ
تاــــــــسسؤملاب فــــــلكملا لوألا رـــــيزولا ىدــــــل بدـــــتنملا ريزولا ىلإ
ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا
 ،ةيتالواقملا

يف خرؤملا٠92-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قفاوملا2٤٤1 ماع رـفص٤2

فــــــلكملا ،لوألا رـــــيزولا ىدـــــل بدــــتنملا رـــــيزولا تاـــــيحالص
،ةرغصملا تاسسؤملاب

قفاوملا73٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ءاــــقتنالا ةــنجل رـــيسو مـــيظنت ددـــحي يذــــلا61٠2 ةنس وـــينوي22
مــــــعدل ةـــــينطولا ةـــــلاكولل يلـــــحملا عرــــفلل لـــــيومتلاو داــــــمتعالاو
تاـــــــــفلم نوـــــمضمو ةـــــجلاعم تاـــــيفيك اذـــــــكو باــــبشلا لـــــيغشت
،عيراشملا يوذ بابشلل تارامثتسالا عيراشم

 : يتأي ام رّرقي

رـــــــيسو مـــيظنت دـــــيدحت ىلإ رارـــــقلا اذـــــه فدـــــهي : ىلوألا ةداملا
ىلع ةثدحملا رامثتسالا عيراشم ليومتو دامتعاو ءاقتنا ةنجل
اذـــــــــــكو ،ةـــيتالواـــقملا ةــــيمنتو مــــــــعدل ةــــيئالوـــلا ةــــــلاكولا ىوـــــتسم
،عـــيراشملا هذـــــهب ةــــــقلعتملا تاــــفلملا نوـــــمضمو ةجلاعم تايفيك
مقر يذيــــفنتلا موـــسرملا نـــم ررــــــكم61 ةداملا ماــــكحأل اــــقيبطت
ةـــنس رــــبمتبس6 قــــفاوملا٤2٤1 ماــــع بجر9 يف خرؤملا٠92-3٠
يوذ باــــبشلل ةـــــمدـــــقملا ةــــــناـــــــعإلا طورـــــــش ددـــــــحي يذـــــــلا3٠٠2
.اهاوتسمو عيراشملا

لوألا لصفلا
دامتعاو ءاقتنا ةنجل ريسو ميظنت

تارامثتسالا عيراشم ليومتو

عيراشم ليومتو دامتعاو ءاقتنا ةنجل لكشتت:٢ ةداملا
ريدم نم ،”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا تارامثتسالا
،اسيئر هلثمم وأ ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةيئالولا ةلاكولا

ررقم بجومب ةيمسالا مهتمئاق ددحت ءاضعأ ىلإ ةفاضإلاب
تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا نم
.ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةرغصملا

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

نــــم ةءاـــفك يذ صـــخش لــــكب نيــــعتست نأ ةـــنجللا نــــكميو
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنأش

رشع ةسمخ لك ةيداع ةرود يف ةنجللا عمتجت :٣ ةداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،اموي )٥1(

نــــم ءاـــعدتساب ةــــيداع رـــيغ ةرود يف عــــمتجت نأ اــــهنكميو
.اهسيئر
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نوــــكت نـــيذلا عـــيراشملا يوذ باــــبشلا نــــكمي:٩١ ةداملا
ىدل نعط عاديإ ،ةنجللا فرط نم يئاهن ضفر لحم مهتافلم
ىلع ديدج رامثتسا فلم ميدقت وأ نعطلل ةينطولا ةنجللا

.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةيئالولا ةلاكولا ىوتسم

ةلاكولا ريدم فرــط نــم نّيـــعملا لـــثمملا موـــقي:٠٢ ةداملا
عيراشملا تافلم عاديإب ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةيئالولا
ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا ىدل ليومتلا ضرغب ،ةلوبقملا
.عاديإ لصو لباقم ةينعملا

ىوتسم ىلع فلملاب فلكملا قفارملا ىلع بجي:١٢ ةداملا
ةعباتملا نمضي نأ ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةيئالولا ةلاكولا
وأ كنبلا ىوتسم ىلع عورشملا بحاص باشلا فلمل ةمئادلا
.ليومتلا ضرق حنم ةياغ ىلإ ةينعملا ةيلاملا ةسسؤملا

موسرملا نم٥رركم61 ةداملا ماكحأل اقبط:٢٢ ةداملا
6 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا٠92-3٠ مقر يذيفنتلا

ةسسؤملا وأ كـــــنبلل ،هالــــعأ روـــــكذملاو3٠٠2 ةــــنس رــــبمتبس
نارهش هاصقأ لجأ ،ضرقلا فلم ةجلاعمب ةينعملا ةيلاملا
.هحلاصم ىدل هعاديإ خيرات نم ءادتبا ،)2(

ماع ناضمر71 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٣٢ ةداملا
ريسو ميظنت ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا73٤1

ةـلاـكوـلـل يلحملا عرـفـلـل لـيوـمـتـلاو داـمـتـعالاو ءاــقــتــنالا ةــنجل
ةــــــجلاعم تاــــيفيك اذـــــكو باـــــبشلا لـــــيغشتو مـــــعدل ةــــــينطولا

يوذ باـــــــبشلل تاراـــــمثتسالا عـــــيراــشم تاـــــفلم نوـــــمضمو
.عيراشملا

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ليربأ لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش81 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

تافايض ميسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـــيربأ٤ قـــفاوملا٢٤٤١ ماــــع ناــــبعش١٢ يفخرؤــــم رارــــق
ةــــينطولا ةــــنجللا رــــيسو مــــيظنت ددـــــحي ،١٢٠٢ ةـــــنس

،ةــــيتالواقملا ةيمنتو مـــــعدل ةــــينطولا ةـــــلاكولل نـــــعطلل
ةضورعملا تافلملا ىوتحمو ةجلاعم تايفيك اذـــــــكو
.اهيلع

––––––––––

تاسسؤملاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاّ نإ
،ةرغصملا

يناثلا لصفلا
عيراشم تافلم نومضمو ةجلاعم تايفيك

تارامثتسالا

ضورـــــعملا راـــمثتسالا عورـــشم فــــلم لـــــمشي:٣١ ةداملا
معد زاهج تاناعإو ايازم نم ةدافتسالل ،ةنجللا ءاضعأ ىلع
 : يتأي ام ،بابشلا ليغشت

،ليجستلا ةرامتسا –

،عورشملا ضرع ةقاطب –

 ،ةيداصتقالا - ةينقتلا ةساردلا –

.ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

ةــــيفاضإ ةــــموــــلعم وأ ةـــــقيثو يأ بــــــلطت نأ ةـــنجللا نـــــكمي
فرـط نــم عورــشملا داــمتعا دـــعبو .فـــلملا ةـــساردل ةـــيرورض

.ةنجللا

ةقلعتملا قئاثولا لك ىلع فلملا اذه يوتحي نأ بجي
تناــك اذإ ةــيــكــنــبــلا ةــقــفاوملا اــمــيسال ،راـــمـــثـــتسالا عورشمب
.ةيرورض

ماــــــمأ يراـــمثتسالا هــــعورشم باــــشلا ضرـــــعي:٤١ ةداملا
لوـــح ،ةسلجلا ءاـــنـــثأ اـــهـــيأر يدـــبـــتو سردـــت يتـــلا ةــــنــــجــــلــــلا

.هليومتل ةيلباقو هتمءالم

مزــتــلــي ،ةــنــجــلــلا فرـــط نـــم عورشملا داـــمـــتـــعا ةـــلاـــح يفو
نم ةددحملا لاجآلا يف يصخشلا روضحلاب رمألاب ينعملا

.هعورشم ذيفنت تاءارجإ ةرشابم لجأ نم ةنجللا فرط

ةـــــنجللا رارـــقب عــــيراشملا ووذ باــــبشلا مـــــلعي:٥١ ةداملا
معدل ةيئالولا ةلاكولا لبق نم مهغيلبت متي مث ،ةسلجلا ءانثأ

.لمع مايأ )3( ةثالث ىدعتي ال لجأ يف ةيتالواقملا ةيمنتو

حلاصم موقت ،عورشملل ةنجللا لوبق ةلاح يف :٦١ ةداملا
ليومتلل ةيلباقلا ةداهش ميلستو رادصإب ةيئالولا ةلاكولا
لمع مايأ )3( ةثالث ىدعتي ال لجأ يف ،نيينعملا بابشلا ىلإ

.الماك فلملا هعاديإ خيرات نم

ىوتسم ىلع ديدج نم ةلجؤملا تافلملا جردت:٧١ ةداملا
حنمت ،عورشملا لوبق ةلاح يفو ،تاظفحتلا عفر دعب ةنجللا

لاجآلا يف عيراشملا يوذ بابشلل ليومتلاو ةيلباقلا ةداهش
.هالعأ61 ةداملا يف ةددحملا

،ةـــنجللا فرــــط نـــم رّرــــبملا ضـــــفرلا ةــــــلاح يف:٨١ ةداملا
ةـــيتالواقملا ةــيمنتو مـــعدل ةـــيئالولا ةـــلاكولا حــــلاصم فـــلكت
يف ةددحملا لاجآلا يف عيراشملا يوذ بابشلل رارقلا غيلبتب
.هالعأ61 ةداملا

ةــنامأ ىدــل نـــعط عادـــيإ عـــيراشملا يوذ باــبشلا نـــكمي
خـــيرات نـــم ءادـــتبا ،اـــموي )٥1( رـــشع ةــــسمخ لـــجأ يف ،ةـــنجللا

.ضفرلا مهغيلبت
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لوألا لصفلا
اهريسو نعطلل ةينطولا ةنجللا ميظنت

ةـــــلاكولل ةـــماعلا ةـــيريدملا ىوـــتسم ىلـــع ثدــــحت :٢ ةداملا
فلكت نعطلل ةينطو ةنجل ،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا

يوذ بابشلا فرط نم اهيلع ةضورعملا نوعطلا يف لصفلاب
ءاقتنا ناجل لبق نم مهعيراشم ضفر مت نيذلا عيراشملا

.تايالولا ىوتسم ىلع رامثتسالا عيراشم ليومتو دامتعاو

: يتأي امك ةينطولا ةنجللا لكشتت:٣ ةداملا

ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا–
،اسيئر ،هلثمم وأ

راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنصل مئادلا نيمألا–
،هلثمم وأ عيراشملا ووذ بابشلا اهايإ حونمملا ضورقلا

ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلل ةماعلا تايريدملا ولثمم–
.ةينعملا

ررــــقم بــــجومب ةـــينطولا ةـــنجللا ءاـــضعأ نّيـــــعي :٤ ةداملا
فـــــــلــــــــــكملا لوألا رــــــيزوــــــلا ىدـــــل بدــــــتــــــــــنملا رــــيزوــــــلا نــــم
.ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،ةرغصملا تاسسؤملاب

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

اـــــهنمضت ةـــنامأ ىلــــع ةـــينطولا ةــــنجللا رــــفوتت:٥ ةداملا
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ةينطولا ةنجللا ةنامأ فلكت

،اهلاغشأو ةينطولا ةنجللا تاعامتجا ريضحت–

،ةيئالولا ةلاكولا نم ةلسرملا نوعطلا تافلم صحف–

،ةينطولا ةنجللا ىلع اهضرعل نوعطلا تافلم دادعإ–

.ةينطولا ةنجللا تاعامتجا رضاحم لاسرإو دادعإ–

ىلع ءانب ةيداع ةرود يف ةينطولا ةنجللا عمتجت:٦ ةداملا
،اـــموي )٠3( نيــــثالث زواــــجتي ال لـــــجأ يف اــــهسيئر نــــم ءاـــــعدتسا
نم اــــهيلع ةــــضورعملا نوـــعطلا تاــــفلم عادــــيإ خــــيرات نـــم ءادـــتبا

نم مهعيراشم ضفرت نـــيذلا عـــيراشملا يوذ باـــــبشلا فرـــط
ىلع راـــــمثتسالا عـــيراشم لــــيومتو داـــمتعاو ءاــــقتنا ناــــجل لبــــق
.تايالولا ىوتسم

رـــهسيو ،ةينطولا ةـــنجللا لاـــغشأ ســــيئرلا رــــيدي:٧ ةداملا
اـــــــــهيلع ةــــضورعملا نوـــــعطلا ةــــساردو اــــهريس نــــسح ىلـــــع
.اهتجلاعمو

نعطلل ةينطولا ةنجللا فرط نم ةلوبقملا تافلملا نوكت
ةلاكولا اهمّلست ليومتو ليهأت وأ ةيلباق ةداهش دادعإ لحم
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةيئالولا

61 يف خرؤملا٤32-69 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
معدب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي2 قفاوملا71٤1 ماع رفص

،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت

9 يف خّرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نــّمضتملاو12٠2 ةـنس رــياربف12 قـفاوملا2٤٤1 ماـع بــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا692-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا71٤1 ماع يناثلا عيبر٤2
باـبشلا لـيـغشت مـعدـل ةـيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ءاشنإ نــمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

9 يف خرؤملا٠92-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــحي يذــلا3٠٠2 ةنس رــبمتبس6 قــفاوملا٤2٤1 ماــع بــجر

،اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا طورش
،ممتملاو لدعملا

82 يف خرؤملا681-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دنسي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
تاسسؤملاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ىلإ
لبغشتو معدل ةينطولا ةلاكولا ىلع ةياصولا ةطلس ،ةرغصملا
،بابشلا

يف خرؤملا٠92-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2

فـــــلكملا لوألا رـــيزولا ىدـــــل بدـــتنملا رــــيزولا تايحالص
،ةرغصملا تاسسؤملاب

33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٥2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةنجللا ريسو ميظنت ددحي يذلا21٠2 ةنس ويام71 قفاوملا
اذكو ،بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولل نعطلل ةينطولا

عيراشم تافلمب ةقلعتملا نوعطلا نومضمو ةسارد تايفيك
،عيراشملا يوذ بابشلل رامثتسالا

قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش81 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ءاقتنا ةنجل ريسو ميظنت ددحي يذلا12٠2 ةنس ليربأ لوأ

ىوتسم ىلع ةثدحملا رامثتسالا عيراشم ليومتو دامتعاو
تاــــيفيك اذـــكو ،ةــيتالواقملا ةـــيمنتو مـــعدل ةـــيئالولا ةــــلاكولا

،عيراشملا هذهب ةقلعتملا تافلملا نومضمو ةجلاعم

: يتأي ام رّرـــــــــــقي

ريسو ميظنت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
ةــيمنتو مــعدل ةـــينطولا ةـــلاكولل نــــعطلل ةــــينطولا ةــــنجللا
،"ةينطولا ةنجللا " صـــنلا بـــلص يف ىــــعدت يــتلا ةــــيتالواقملا

نم ةمدقملا نوعطلا تافلم ىوتحمو ةجلاعم تايفيك اذكو
رركم61 ةداملا ماكحأل اقيبطت عيراشملا يوذ بابشلا فرط
ماع بجر9 يف خرؤملا٠92-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم7
طورــــــش ددــــحي يذـــــلا3٠٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس6 قـــــفاوــــملا٤2٤1
.اهاوتسمو عيراشملا يوذ بابشلل ةمدقملا ةناعإلا
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ةــينطولا ةــنجللا ىلع عورـــشملا ضرـــعل ةـــينقت ةــــقاطب–

،نعطلل

فرتعم ةيفرعم تاراهم وأ/و ينهم ليهأت وأ ةداهشلا–

،ىرخأ ةينهم ةقيثو يأ وأ ةداهشب اهب

لاـــمعألو راـــطخألا ددـــعتملا نيـــمأتلل ةـــيريدقتلا فوـــشكلا–

،ةلمتحملا ةئيهتلا

،تازيهجتلل ةيلكشلا ريتاوفلا–

ليومتو دامتعاو ءاقتنا ةنجل ىلع عورشملا ضرع ةقاطب–

.ترامثتسالا عيراشم

ةـــمولعم وأ ةــقيثو ةــيأ بـــلطت نأ ةـــينطولا ةـــنجللا نــــكمي

.نعطلا فلم ةساردل ةيرورض ةيفاضإ

عاــــــمتجا يف اـــيرابجإ عورــــشملا يذ باــــشلا روــــضح رـــــبتعي

.نعطلل ةينطولا ةنجللا

ءافيتساو ةقباطم نم ةينطولا ةنجللا ةنامأ دكأتت :٦١ ةداملا

ةيمنتو معدل ةيئالولا ةلاكولا فرط نم لسرملا نعطلا فلم

.ةينطولا ةنجللا ىلع هضرعل ةيتالواقملا

نــم ةـــمدقملا نوـــعطلا ةــينطولا ةنجللا سردــــــت :٧١ ةداملا

.اهيف لصفتو ،عيراشملا يوذ بابشلا فرط

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ىلإ ةينطولا ةنجللا رارق لسري

تالاــــــكولا يريدــــم ىلإو ةرــــغصملا تاــــسسؤملاب فـــــلكملا ،لوألا

،عامتجالا خيرات نم مايأ )8( ةينامث لجأ يف ،ةينعملا ةيئالولا

.لاجآلا سفن يف ينعملا ىلإ ّغلبيو

ةيمنتو معدل ةيئالولا ةلاكولا ريدم ىلع بجي :٨١ ةداملا

لــــــيومتو داــــمتعاو ءاـــــقتنا ةـــنجل ســـيئر هـــــتفصب ،ةــــــيتالواـــــقملا

ةرود لالــــخ ةـــنجللا ءاـــضعأ مــــلعي نأ ،تراــــمثتسالا عـــيراشم

ةنجللا رضحمل هيقلت دعب ،ةينطولا ةنجللا تارارقب ةنجللا

.ةينطولا

رضحم يف ةــينطولا ةـــنجللا تارارــــق نـــيودت ةداـــعإ بـــجي

.ةقرفتملا طاقنلاب صاخلا مسقلا يف ةنجللا

ةـــــــنجللا فرــــــــــــــط نــــــم ةــــــلوـــبقملا تاــــــــــــــــفلملا جّوـــــــــــــتت:٩١ ةداملا

ةيئالولا ةلاكولا اهّملست ،ليومتلاو ليهأتلا ةداهش دادعإب ةينطولا

لــــــــــــــجأ يف ،عورــــــــــشملا يذ باـــــــــشلل ةــــــيتالواــــــــقملا ةــــــــيمنتو مــــــــعدــــــــل

رـــضحم مالـــتسا خـــيرات نـــم ءادــــتبا ،ماــــيأ )8( ةــــينامث ىدـــــعتي ال

.ةينطولا ةنجللا عامتجا

روــــضحبّ الإ ةـــينطولا ةـــنجللا تالوادــــم حـــصت ال :٨ ةداملا

ةــــنجللا عــمتجت باــصنلا لـــمتكي مــــل اذإو ،اــــهئاضعأ ةـــيبلغأ

ريخألا عامتجالا خيرات نم لمع مايأ )3( ةثالث دعب ةينطولا

.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم لوادتتو

ةــــمئاقلاب اقــــفرم ةرودـــــلا لاــــمعأ لودــــج لـــــسري :٩ ةداملا

،ةــينطولا ةــنـجللا ءاــضعأ ىلإ ،ةـــضورعملا تاـــفلملل ةـــيمسالا

.عامتجالا خيرات لبق مايأ )8( ةينامث

تاوصأ ةيبلغأب ةينطولا ةنجللا تارارق ذختت :٠١ ةداملا

نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألا

.احجرم سيئرلا توص

رضاحم عوضوم ةينطولا ةنجللا تالوادم نوكت :١١ ةداملا

لسرتو سيئرلا نم هيلع رشؤمو مقرم صاخ لجس يف نّودت

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ىلإ عامتجالا رضاحم نم ةخسن

ةينطولا ةنجللا ءاضعأو ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا ،لوألا

.نيينعملا ةيئالولا تالاكولا يريدمو نعطلل

قداصتو يلخادلا اهماظن ةينطولا ةنجللا دعت :٢١ ةداملا

.هيلع

نــــــــــع اـــيونس ارـــيرقت ةــــــينطوـــلا ةـــنجللا دــــعت :٣١ ةداملا

،لوألا رــيزولا ىدــــل بدــتنملا رـــيزولا ىلإ هـــلسرتو اــــهتاطاشن

.ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا

يناثلا لصفلا

اهنومضمو نوعطلا تافلم ىوتحمو ةجلاعم تايفيك

تـــــناك نــــيذلا عــــيراشملا يوذ باـــبشلا نــــكمي:٤١ ةداملا

ليومتو دامتعاو ءاقتنا ناجل فرط نم ضفر لحم مهعيراشم

نعط بلط ميدقت ،تايالولا ىوتسم ىلع رامثتسالا عيراشم

.ةينطولا ةنجللا ىدل

ىلــع عورـــشملا يذ باـــشلا فرـــط نـــم نـــعطلا بـــلط عدوــــي

ةـنـجـلـلا ىلإ هـلاسرإ ىلوـتــت يتــلا ةــيــئالوــلا ةــلاــكوــلا ىوــتسم

.ينعملا فلمب اقفرم ةينطولا

راـــــــــمثتسالا عــــــيراشمل نـــــــــعطلا فــــــلم لــــــمشي :٥١ ةداملا

: يتأي ام

،عورشملا يذ باشلا نعط بلط–

،ليجستلا ةرامتسا–

عيراشم ليومتو دامتعاو ءاقتنا ةنجل ضفر رارق غيلبت–

،تارامثتسالا
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نــــــــيذلا عـــيراشملا يوذ باــــبشلا ىلـــع بـــــجي :٣٢ ةداملا

،ةينطولا ةنجللا فرط نم يئاهن ضفر عوضوم مهتافلم نوكت

عورشم ميدقت ،تاطاشنلا ثادحإ معد زاهج نم ةدافتسالل

ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو طورشلل اقبط ديدج

.هب لومعملا

ةيناثلا ىدامج٥2 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت:٤٢ ةداملا

ريسو ميظنت ددحي يذلا21٠2 ةنس ويام71 قفاوملا33٤1 ماع

بابشلا ليغشت معدل ةينطولا ةلاكولل نعطلل ةينطولا ةنجللا

عيراشم تافلمب ةقلعتملا نوعطلا نومضمو ةسارد تايفيك اذكو

.عيراشملا يوذ بابشلل رامثتسالا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٥٢ ةّداملا

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ليربأ٤ قفاوملا2٤٤1 ماع ناــبعش12 يف رـــئازجلاب رّرـــح

.12٠2 ةنس

تافايض ميسن

ةيئالولا ةلاكولا فرط نم ّنيعملا قفارملا راشتسملا مدقي

كنبلا ىدل ليومتلل ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا تافلملا

.ةينطولا ةنجللا لبق نم ةنيعملا ةيلاملا ةسسؤملا وأ

عادـيإ دــــعب ،ةيلاملا ةـــسسؤملا وأ كــــنبلا مـــــّلسي:٠٢ ةداملا

يذ باـــشلل مالــتسالاب الــصو ،اــهحلاصم ىدـــل ضرـــقلا فـــلم

ةيمنتو معدل ةيئالولا ةلاكولل قفارملا راشتسمللو عورشملا

.كلذب همالعإ بجي يذلا ةيتالواقملا

ةيئالولا ةلاكولل قفارملا راشتسملا ىلع بجي:١٢ ةداملا

باشلا فلمل ةمئادلا ةعباتملا نامض ةيتالواقملا ةيمنتو معدل

،ةينعملا ةيلاملا ةسسؤملا وأ كنبلا ىوتسم ىلع عورشملا يذ

.ليومتلا ضرق حنمو هتيوست ةياغ ىلإ

موـــسرملا نــم٥ ررـــكم61 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقبط:٢٢ ةداملا

6 قفاوملا٤2٤1 ماع بجر9 يف خرؤملا٠92-3٠ مقر يذيفنتلا

ةسسؤملا وأ كنبلل ،هالعأ روكذملاو3٠٠2 ةنس ربمتبس

نارهش هاصقأ لجأ ،ضرقلا فلم ةجلاعمل ،ةينعملا ةيلاملا

.امهحلاصم ىدل هعاديإ خيرات نم ءادتبا )2(

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


