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...ةضايرلاو بابشلا ةرازوب تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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.......................................................................................................................................................................قرــطلا يف نــمألل
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ةـّيميظنتميسارم
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1
اهميظنتو يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا تايحالص حضوي
: يتأي امك ،اهريسو

،صوــــصـخلا ىلـــع هــيــــــجوتـــــلا ســــلـجــم لوادـــتي:8 ةداــملا”
: يـــتأــي اـمـيـف

تاطاشنل ةيونـسلا ةــليصحلا )ىتح رييغت نودب( .........–
،ةلاكولا

،ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا –

لوادــجلاو ،ةــمرـصـنملا ةـيــلاــملا ةــنـسـلل يلاــملا رييسـتلا –
،راــمـثتسالا تاـيـلـمـعو ،تادارــيإلاو تاـقـفـنلل ةــيريدـقـتلا

مـــهرـيــيسـتو ةـــلاـــكوــلا يــمدـــخـتـسم فـيظوــت تاــيــفـيـك –
،مــهـتاـبـترم عــفد اذـــكو مــهــنـيوــكــتو

ةمئالملا ةيمنتلا ةيقرتب ةليفكلا ةيرورضلا لئاسولا –
.”ةلاكولا طاشنل

،اهيلع ةقداصملا دعب )ىتح رييغت نودب( .......:٤1 ةداملا”

،تاقافتالاو دوقعلاو تايقافتالاو تاقفصلا لك مربي–

.”...........................)رييغت نودب يقابلا(...........................

)2( نيـتـيرــيدــم يف ةــلاـــكوـــلا تاـــيرـــيدـــم مـــظــنت:23 ةداملا”
كرتشم رارق بــجوــمب ةـيــعرــف تاــيرــيدــم )٤( عـبرأ ىلإ نيتيعرـــف
ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألا نيب
.”ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وـــياـــم72 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش٥1 يــف رـــئازــــــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةــنـس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم732–١٢مقر يسائر موسرـــم
ماـــكــحأ ءاــغــلإ نمضتي ،1202 ةــنـس وــياــم72 قــفاوــملا
.ةمألا سلجم يف وضع نييعت

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

121و1-29و7-19 داوـــملا اـــمـيسال ،روــتـسدــلا ىلـع ءاـنـب–
،هنم )2 ةرقفلا(221و )3 ةرقفلا(

٢44١ ماع لاّوش٥١ يفخّرؤم٦3٢–١٢ مقر يسائر موسرم
موسرملا مــــمـتـيو لدــــعـي،١٢٠٢ ةنـــس ويام٧٢ قــفاوملا
ىلوألا ىداــمـج٥١يفخرؤـملا٥34–٠٢ مـــقر يسائرـلا

يذـــلا٠٢٠٢ ةــــنـس رــــبـمــســـيد٠3 قـــفاوـــملا٢44١ ماـــع
يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولاتاــيحالص حـضوـي
.اهريسو اهميظنتو

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و2–29و7–19 داومـلا اميس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــــنــب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوـــش8 يـــف خرؤــمـــلا71–٤8 مـــقر نوـــناــقــلا ىـضـتــقمــبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماـع
،ممتملاو لدعملا

ناضمر62 يف خرؤمـلا11–٠9 مــقر نوــناــقــلا ىــضتـقمــبو –
تاقالعبقلعتملاو٠991ةنسليربأ12قفاوملا٠1٤1ماع
،ممتملاو لدعملا ،لمعلا

82٤1 ماع رفص11 يف خرؤمـلا1٠-7٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
يفانتلا تالاحب قلعتملاو7٠٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا

،فئاظولاو بصانملا ضعبب ةصاخلا تامازتلالاو

لاوـــش81 يف خرؤــمـــلا11-81 مــــقر نوـــناـــقــلا ىضـــــتــقــمبو –
،ةحصلابقــلــعـتملاو81٠2ةـنـسوــيــلوــي2قــفاوــملا93٤1ماـــع
،مـمـتملاو لدــعملا

يـف خرؤــملا93-٠2  مــــقر يـساـــئرــلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنـس رــيارـبـف2 قــفاوــملا1٤٤1 ماـــع ةـيناـثــلا ىداــمـج8
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،ممتملا

يـف خرؤـــملا8٥1-٠2  مقر يسائرلا موسرـمـلا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي31 قفاوملا1٤٤1 ماـع لاوــش12
،يحصلا نمألل ةينطو ةلاكو ثادحإ

يف خرؤملا٥3٤-٠2 مــقر يـساــئرـلا موــسرـمـلا ىـضـتـقــمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1
اهميظنتو يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا تايحالص حضوي
،اهريسو

: يتأي ام مسري

داوــملا ماـــكــحأ ممـتــيو موــسرــملا اذــــه لدـــعي: ىلوألا ةّداملا
يف خرؤــملا٥3٤-٠2  مــقر يساـــئرلا موــسرمـــلا نــم23و٤1و8
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2441 ماع بجر62 يف خّرؤملا10–12 مقر رمألا ىضتقمبو–
يوـضــعـلا نوــناــقـلا نــمضتملاو1202 ةنـس سرام01 قــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

يف خّرؤملا161–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضــتــقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31
،ةمألا سلجم يف وضع نييعت

: يتأي ام مسري

يـــساــئرــلا موــسرـــملا ماـــــكـــحأ ةــيـــغال ّدـــــعــت : ىلوألا ةداـمـلا
ليربأ52 قفاوملا2441 ماع ناضمر31 يف خّرؤملا161–12 مقر

اوضع ،ةنيدوب ىفطصم دّيسلا نييعتب ةقلعتملا1202 ةنس
.ةمألا سلجم يف

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وـــياـــم72 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش٥1 يــف رـــئازــــــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةــنـس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

2441 ماع لاّوش٩١ يفخّرؤم٩3٢-١٢مقر يذيفنت موسرم
ريزو تايحالص ددحي،1202 ةنس ويام١3 قفاوملا
.مجانملاوةقاطلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاوةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥–211 ناـــتداـــملا اـــمــيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87–12 مــقر يــساــئرــلا موـــسرــملا ىـضـتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2ةنس رياربف12قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
 ،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا762–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـتــقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص6

،مجانملا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

راطإ يـف ،مــجاــنـملاو ةـــقاـــطلا رــيزو فّلــكي : ىلوألا ةّداملا
تايجيتارتساو تاسايس دادعإب ،ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا
ةيوقاطلا دراوملاو تاقورحـملا دراوم نيمثتو جاتنإو ثحبلا

ىلوــتـيو .اــهـب ةــطـبـترـملا تاــــعاـنـصلا رــيوـــطــتو ةيـــمــجنـملاو
.اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل اقبط اهذـيـفـنت

رــصانع ،ةـموــكحلا جماــنرـبل اــقــفو حرـتـقـي ،ةـفــصـلا هذــهــبو
.ةيمجنملاوةيوقاطلا ةسايسلا ديدحت

هـــتاــيــحالــص مـــجاـــنـملاوةـــقاـــطـلا رـــيزو سراـــمــي:٢ ةّداملا
،ةينعملا تارازولاو اهتزهجأو ةلودلا تائيه عم لاصتالاب

: ةيتآلا ةطشنألا نيدايم يف

اهتاقتشموةيزاغلاوةلئاسلاتاقورحـملا نــع بـيـقـنـتـلا –
اهنيزختو اـهـليوــحتو اــهـتـجلاــعــمو اــهــجاـتــنإو اــهــنع ثــحبلاو
،اهعيزوتواهقيوستواهلقنو

،اهعيزوتو اهقيوستو اهلقنو ةيئابرهكلا ةقاطلا جاتنإ –

تاجايتحالا لجأ نم ددجتملا ردصملا تاذ ءابرهكلا جاتنإ –
ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا راطإ يف ،عاطقلاب ةصاخلا
،ةددجتملا تاقاطلا

،ةديدجلا تاقاطلا ريوطت –

عاطق يف يوـقاطلا كالــهتسالا ضيــفـخت يـف ةـمـهاــســملا –
اذــه يـف ةيــنـطوــلا ةـيجـيـتارـتـسالل اـــقــبطمـــجاـنــملاوةــقاـطلا
،لاـجـملا

يــمـجـنـملا ثـحـبـلاوةــيـجوــلويـجلا ةــيدــعاــقــلا تآـشـــنملا –
،ةرجفتملا داوملا رييستوعلاقملاومجانملا لالغـتـساو

،اهنيمثتو ةيمجنملا دراوملاليوحت –

تحت لمعت يتلا تادــعملاوتاــبكرـملا ةـــقباــطـم ةـبــقارـم –
.طغضلا

حارتقاو دادــعإ ماـهـم مــجاـنملاو ةــقاــطـلا رــيزو ىلوـتـي :3 ةّداملا
: يتأي ام ذيفنت ىلع رهسلاو

نيــمـثتو ةـيـقرــتو رــيوــطـت تاـيـجـيـتارـتـساو تاــساـيـس–
،عاطقلل ةعباتلا ةيعيبطلا دراوملا لامـعـتـساو

نـمأ صوـصخلا ىلـع ناـمـض فدــهـب ةــيوــقاــطـلا ةــساــيسلا –
،ةينطولا ةسايسلا راطإ يف يوقاطلا نيومتلا

ىدــملا ةـلــيوــط ةـيـبـلـت نــمـضـت يـتلا جــمارـبــلاو رـيـبادـــتــلا –
،ةيندعملا دراوملاو ةقاطلا نم ةينطولا تاجايتحالل

ةطـشـنألا مـكــحت يتلا ةيميظنتلاو ةـيـعيرــشتـلا رــيـبادــتـلا –
،هصاصتخا لاجمل ةعباتلا
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جاــمدــنالاو ةـسدـنـهلا تاردــق رــيوــطــت رـيـبادــت لــك حرـتـقي –
،ينطولا يعانصلا

تاــطاـشـن ةـيـقرــت ىلإ ةــفداــهــلا رـيـبادــتلا عيمجب رداــبي –
.ايجولونكتلا يف مكحتلاو ريوطتلاو ثــحبلاو نـيوكـتـلا

سييقـتـلا لاـجم يف ،مـــجاـنـملاوةــقاــطـلا رــيزو موـــقي :٧ ةّداملا
: يتأي امب ،هصاصتخا لاجمل ةعباتلا ةـباــقرـلاو

،سييقتلاب ةفّلكملا ةيمومعلا ةئيهلا عم لاصتالاب ،دـــعي –
،اهقيبطت ىلع رهسيو ،سيياقملا ددحيو ةينقتلا ةمظنألا

عم لاصتالاب ةساسحلا تاجوتنملا ءاـنتقا صــخر حنـمي –
لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةــلودــلل ةـيـنـعـملا ةزــهــجألاو تاـئـيـهلا

،هـــب

،تابكرملا ةقباطم ةبقارم ريوطت ريبادت لك حرتقي –

تحت لمعت يتلا تادعملا ةـقباـطـم ةـبــقارــم ماـــهــم نمضي –
،طغضلا

حيلصتوعينصت تاطاـشن رــيوطـت ريـبادــت لـــك حرتقي –
،طغضلا تحت لمعت يتلا تادعملا لالغتساو

،اــهــقيـبـطت ىلــع رــهـسـيو ،يـعاـنـصلا نــمألا دـــعاوـــق ددــحـي –
،داتعلاو تازيهجتلاو تآشنملل ةينقتلا ةباقرلا نمضيو

تاطاشن مـظـنت يتـلا ةيــنـقـتلا ةـمــظنألاو تاءارــجإلا دــعــي –
،ةيعانصلا تازيهجتلاو تآشنملا ةقباطم ىلع رهسيو ،عاطقلا

رهسيو ،نييوونلا نامألاو نمألا لاجم يف ميظنتلا دعي –
.همارتحا ىلع

فارشتسالا لاجم يف ،مجانملاوةقاطلا ريزو موقي:٨ ةّداملا
: يتأي امب ،ةيداصتقالا تاساردلاو

طبض ريبادت لكب ردابيو ،ةيداصتقالا تامولعملا نمضي –
،اهذيفنت ىلع رهسيو ،عاطقلا يف رامثتسالا ةيقرتو

عـــقوــتــلاو لــيـلــحـتلا لاـــمــعأو تاــساردـــلا لــــكب رداـــبـي –
تايفيكلاو تاودألا عضيو ،ةيمجنملاو ةيوقاطلافارشـتسالاو
،ةياغلا هذهل ةمزاللا

ةيمجنملاو ةيوقاطلا ةحاسلا روطت نأشب ةظقي نمضــي –
،اهقافآو ةيلودلا

ةيزاغلاوةيلورتبلا قاوسألا لـيـلـحتو ةــعـباــتـم نمـضــي –
،ينطولا داصتقالا ىلع اهراثآ ردقيو،ةيندعملا دراوملاو

.مجانملاوةقاطلاب ةقلعتملا لامعألاو تاساردلا لكب ردابي –

،عاطقلاب ةصاخلا ةيرشبلا دراوملا نيمثت ةسايس –

ةيمنتلاو ةئيبلاو ةحصلاو ةياـــقوــلا لاـجم يـف رـيـبادـتلا –
،هعاطق تاطاشنب ةطبترملا ةمادتسملا

،مجانملاو ةقاطلا لاجم يف يلودلا نواعتلا جمارب –

،عاطقلل ينطولا يعانصلا جامدنالا ةيقرت –

تالاـــــجــمب ةـطـــبـترمـلا ىرــخألا تاطاــشـنـلاو ماــــهمـــلا لــــك –
.ةـموــكحلا هـيـلإ اــهدـنـسـت يتلا وأ هـصاصـتخا

دراوملا لاجم يف ،مجانملاوةقاـطلا رــيزو موــقـي:4 ةّداملا
: يتأي امب ،ةيعيبطلا

تاـــقورـحـملاوةيـمـجـنملا دراوــملا رــيوـــطت ىلــع رـــهـسـي –
اهرييستو اهنيمثتو اهيلع ةظفاحـملاو ديشرلا اهلالغـتـساو
،لثمألا

ةيـنطوـلا دراوـملارــيوــطـتب ةــقـلـعتملا تاساردــلاـب رداــبي –
،اهيلع ةظفاحـملاو تاقورحـملاوةيمجنملا

دراوملاوتاقورحـملا قيوست ةيـجـيتارـتسا ىلــع رهـسـي –
.ةيمجنملا

ءابرهكلا لاجم يف ،مجانملاو ةقاطلا ريزو موقي:٥ةّداملا
: يتأي امب ،ةديدجلا تاقاطلاو زاغلاو

عيزوتو لقنو ءابرهكلا جاتنإ تاردق ريوطت جمارب ددحي –
،اهزاجنإ نم دكأتيو ،زاغلاو ءابرهكلا

ردصملا تاذ ءابرهكلا جاتنإ تاردق ريوطت جمارب ددــحي –
راــطإ يف ،عاــطقـلاب ةــصاـخلا تاــجاــيـتحالا لــجأ نــم ددــجتملا
،ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا

عيزوتلاو ةبرــهـكلا جـمارــب ،ةـيـنـعملا تاـئـيـهـلا عـم ،ددــحـي –
،اهزاجنإ ىلع رهسيو ،يعيبطلا زاغلل يمومعلا

رـيـبادـت لــك ،ةـيـنـعملا تاـــعاـــطـقـلا عــم رواـــشـتلاب ،حرتـقـي –
ةـيوــقاــطلا ةـيـلاــعـفـلاو ةــقاــطلا مادــختسا يــف مــكحتلا لاــمعأو
،اهذيفنت ىلع رهسيو ،عاطقلاب نيتصاخلا

تاــقاـــطــلا رــيوــطــت جــمارــب حرـتــقيو تاـساردـــلاـب رداــــبـــي –
.اهنم ةيوونلا تاقاطلا اميس ال ،ةديدجلا

ةيـقرت لاجم يف ،مـجاـنملاو ةــقاطلا رــيزو موـقــي:٦ ةّداملا
،هعاطقل ةــعباـتــلا رــيوـــطتلاو ثــحبلاو ةيـعانصـلا تاـطاـشــنـلا

: يتأي امب

رهسيو ،ةيعاـنصلا تايـجـيـتارتسالاو تاساـيـسـلا ددحي –
،اهذيفنت ىلع
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،ينوناقلا لاجملا يف ،مجانملاوةقاطلا ريزو موقي :٩ ةّداملا
: يتأي امب

عاطقلا تاطاشن مكحي يذلا ينوناقلا راطإلا عضو نمضي –
،هفييكتو

،ميظنتلاو عيرشتلا لاجم يف يموكحلا لمعلا يف مهاسي –

تاــعازنلا ةــيوـسـتو مـيـكـحتلا تاءارــجإ ةـعـباـتـم نـمـضي –
.عاطقلاب ةصاخلا

،نواعتلا لاجم يف ،مجانملاوةقاطلا ريزو موقي:٠١ ةّداملا
:يتأي امب

ةقاطلا لاجم يف هريوطتو يلودــلا نواــعـتلا ةـيــقرــت نمـضــي –
،هذيفنت ىلع رهسيو ،مجانملاو

يتلا ةيلودلاو ةيميلقإلا تاميظنتلا ىدـل رـئازــجلا لثمي –
ىلــع رـــهـسـيو،مــجاـنـملاو ةــقاــطلا عاــطـقب اـهــتـطـشـنأ طــبـترــت
،هعاطق صخت يتلا ةيلودلا تاقافتالاو تايقافتالا قيــبـطت

تاــضواــفملا يـف ةـصـتـخملا تاــطـلـسلل هــتمهاسـم مدــقــي –
.هصاصتخا لاجمل ةعباتلا تاطاشنلاب ةلصتملا ةيلودلا

: يتأي امب مجانملاوةقاطلا ريزو موقي:١١ ةّداملا

ةيداملاو ةيلاملاو ةيرشبلا لئاسولا نم تاجايتحالا ردــقــي –
،ةرازولا يف ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا لكايهلل

طبضلا تاطلسو تالاكولا لئاصحو تاينازيم ىلع قفاوي –
،هعاطقل ةعباتلا تائيهلاو ةزهجألاو

.عاطقلا لخاد مالعإلاو لاصتالا ريوطت ىلع رهسي –

لكايهلا ةـباـقر مــجانـملاو ةــقاــطلا رــيزو ىلوتي:٢١ ةّداملا
ةــيموــمـعـلا تاـــسـسؤـملا اذـــكو ةزــكرــمملا رـيـغو ةــيزــكرــملا
تالاكولا ريس نسح ىلع رهسيو ،هتطلس تحت ةــعوــضوــملا

.هعاطقل ةعباتلا طبضلا تاطلسو

2٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرــملا ماـــكــحأ ىغـــلـت:3١ ةّداملا
٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا
موــسرــملاو ،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص ددحي يذلا
قفاوملا2٤٤1 ماع رفص6 يف خرؤملا762–٠2 مــقر يذــيـفـنتـلا

 .مجانملا ريزو تايحالص ددحي يذلا٠2٠2 ةنس رــبمتبس٤2

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :4١ ةداملا
.ةيبعّشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وـــياـــم13 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش91 يــف رـــئازــــــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةــنـس

دارج زيزعلا دبع

2441 ماع لاّوش٩١ يفخّرؤم٠4٢-١٢مقر يذيفنت موسرم
ةرادإلا ميظنت نمضتي،1202 ةنس وـــيام١3 قــفاوــملا
 .مجانملاوةقاطلا ةرازول ةيزكرملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاوةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــملا اـــمــيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاــنـبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73–91 مـقر يـساــئرـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82  قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87–12 مقر يساــئرلا موــسرــملا ىــضــتــقــمبو –
نمضتملاو12٠2ةنس ريارـبف12 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881–٠9 مقر يذيفـنـتلا موـسرـملا ىضـتــقـمبو –
يذــلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماــع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا3٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنسربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2
،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خرؤملا862–٠2 مــقر يذــيـفـنتلا موسرـملا ىضتـقــمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماعرفص6
،مجانملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يـف خّرؤمــلا932-12مــقر يذيــفـنـتـلا موــــسرــملا ىـضـتــقـمبو –
ددـحـي يذــلا1202ةـنـس وــياـــم13 قــفاوـملا2441 ماــع لاّوــش91

،مجانملاوةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

ةــقاــطـلا ةرازوـــل ةــيزـــكرملا ةرادإلا لـمـتـشـت : ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ىلع ،مجانملاوةقاطلا ريزو ةطلس تحت ،مجانملاو

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

تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو،ناويدلا سيئر)٢
،صيخلتلاو

اهماهمو اهريسو اهميظنت ددحي يتلا،ةماعلا ةيشتفملا)3
،يذيفنت موسرم بجومب
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: ةيتآلا لكايهلا)4

،تاقورحـملل ةماعلا ةيريدملا –

زاـغــلاو ةدــيدــجلا تاــقاــطلاو ءاــبرــهـكـلل ةـماــعــلا ةــيرــيدـملا –
،ةيلورتبلا تاجتنملاو

،مجانملل ةماعلا ةيريدملا –

،فارشتسالاو تاساردلل ةماعلا ةيريدملا –

،ةيلاملاو ةرادإلل ةماعلا ةيريدملا –

،ةينوناقلا تاساردلاو ميظنتلا ةيريدم –

،ةيمجنملاوةيوقاطلا كالمألا ةيامح ةيريدم –

.يلودلا نواعتلا ةيريدم –

: يتأي امب تاقورحـملل ةماعلا ةيريدملا فّلكت :٢ ةّداملا

تاــقورحـملل يـمجـنملا لاــجـملا رــيوــطــت ةـساـيـس دادـــعإ –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،دراوملا ىلع ةظفاحـملاو

اهليوحتو تاقورحـملا لقن تاطاشن ريوطت ةسايس دادعإ –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،اهقيوستو

تاــطاـشـنــــــب ةـــقـلـعـتملا ةـيـمـيـظـنـتــــــلا صوـصـنـــــــلا دادـــعإ –
،تاقورحـملا

،تاقورحـملا ريوطت عيراشم ذيفنت ةعباتم نامض –

،تاقورحـملا قيوست تاطاشن ةعباتم نامض –

طسوتملا ىدملا ىلع عبنملا تاطاشن تاططخم ةسارد –
،ديعبلاو

.يلحـملا ىوتحـملا ةيقرت ىلع رهسلا –

: )2( نيتيريدم نم نوكتتو

،اهيلع ةظفاحـملاو تاــقورحـملا رــيوـطــت ةــيرـــيدـم–١
: يتأي امب فّلكتو

،عبنملا تاطاشنب ةقلعتملا ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ –

،عـبـنملا تاـطاــشن لاـجـم يف ةـيـعاــطـقـلا ةــساــيـسـلا دادـــعإ –
،اــهذـيـفـنت ىلــعرهـــسـلاو

اهلالغتساو تاقورحـملا دراوم ىلع ةظفاحـملا ىلع رهسلا –
،ينالقعلا

تاطـطـخمو ثـحـبلا تاـطـطـخم ذـيــفنـت ةــعــباـــتـم ناـــمـض –
،ريوطتلا

تاطاشنل ديعبلاو طسوتملا ىدملا تاذ تاططخم لــيـلــحت –
.عبنملا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

فـــّلــكــتو،دراوـــملا رــيوــطـتل ةــيــعرـــفــلا ةـــيرـــيدــملا١.١
: يـتأــي اـــمب

تاــقورحـملا نــع ثحـبلاو بـيـقـنـتلا تاــطاــشن ةـــعــباــتم –
،اهريوطتو اهريدقتو

،تاقورحـملا تاطايتحا روطت ةلاح ليلحت –

،عيراشملا ريوطت ةعباتم نامض –

،رفحلا طاشنو ةيلازلزلا تاطاشنلا ةيدودرم ليلحت –

 .تاقورحـملل ةيمجنملا تادنسلا ةعباتم نامض –

فّلكـتو،نــماــكــملا لالــــغـتسال ةيعرفلا ةــيرـــيدــملا١.٢
: يتأي امب

،تاقورحـملا نماكم لالغتسا تاطاشن ةعباتم نامض –

،تاقورحـملا نماكم جاتنإ ةعباتم نامض –

،قبسملا جاتنإلا ةعباتم نامض –

.تاقورحـملا راطإ يف يلحـملا ىوتحـملا ةيقرت ىلع رهسلا –

ّفلكتو،نماكملا ىلع ةظفاحـملل ةيعرفلا ةيريدملا3.١
: يتأي امب

ةيامحو نماكملا ىلع ةظفاحـملا دعاوق قيبطت ىلع رهسلا –
،ةكرتشملا ةيئاملا تاقبطلا

اهنييحتو نماكملا ريوطت تاططخم ذيفنت ةعباتم نامض –
،ايرود

قداصملا نقحلاو جاتنإلا تانايب مارتحا ةعباتم نامض –
،اهيلع

عــقاوــملا نــع يلخـتلا تاــيـلـمـع ةــعــباــتم يــف ةــكراــشــملا –
.ةيـلصألا اــهــتـلاــح ىلإ اـهــتداــعإو

،اهـقـيوــسـتو اـهـلـيوـحـتو تاـقورحـملا لــقــن ةـيرـيدـم .٢
:يتأي امبفّلكتو

ىلع رهسلاو ،ةلصلا تاذ تاطاشنلا ريوطت ةسايس دادعإ –
،اهذيفنت

تاقورحـملا لقنب ةقلعتملا ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ –
،اهقيوستو اهليوحتو

،بصملا تاطاشن ريوطت عيراشم ةعباتم نامض –

،تاقورحـملا لقن تاطاشن ريوطت ىلع رهسلا –

لصفو عييمتو ريركتلاو لقنلا تاطاشـن ةــعـباتم نامض –
،تاقورحـملا قيوستو ءايميكورتبلاو تازاغلا

اهليوحتو تاـقورحـملا لــقــن تاــطاــشـن ةــيدودرـــم ميـيـقـت –
.اهقيوستو
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:نيتيعرف )2( نيتيريدم لمشتو

فّلــكــتو،تاــقورحـملا لـــقـنل ةـيــعرــفــلا ةــيرـــيدــملا٢.١
: يتأي امب

تاونقلا ربع تاقورحـملا لقن تاطاشن تايدودرم مييقت –
،اهنيزختو

تاقورحـملل يرحبلا لقنلا تاطاشن تايدودرم مييقت –
،ةيلورتبلا ئناوملا رييستو

ربع تاقورحـملا لقن زايتما حنم تابلط ةعباتم نامض –
.تاونقلا

تاـــــقورـحـــمـلا لـــيوــحـتــل ةــيـــعرــــفـــلا ةـــــيرـــيدــمـــلا٢.٢
: يـتأــــــي اــــمبفّـلـكـــــتو ،اــــهـقــيوـــــستو

ليوحت تاطاشن ريوطت تاططخم ديدحت يف ةمهاسملا –
،اهتعباتم نامضو،تاقورحـملا

رـيرــكتلا تاـطاـشـن تاــيدودرــم ميــيـقتو ةـعــباـتـم ناــمـض –
.تاقورحـملا قيوستو ءايميكورتبلاو تازاغلا لصفو

ةديدجلا تاقاطلاو ءابرهكلل ةماعلا ةيريدملاّفلكت:3 ةّداملا
: يتأي امب ةيلورتبلا تاجتنملاو زاغلاو

،اهذيفنت ىلع رهسلاو ءابرهكلا ريوطت ةسايس ديدحت –

تاوــنــقـلا رــبـع زاـــغــلا عــيزوــت رـــيوـــطــت ةــساـيــس دــيدـــحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوت تاطاشنو

ةقاطلا اميسال،ةديدجلا تاقاطلا ريوطت ةسايس دــيدـحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،اهنم ةيوونلا

،عاطقلاب ةصاخلا ةيوقاطلا ةيلاعفلا ةسايس يف ةمهاسملا –

،عاطقلل ةيوقاطلا ةيلاعفلا لامعأ ذيفنت ىلع رهسلا –

عيزوتو لقنو ءابرهكلا جاتنإب قلعتملا ميظنتلا دادعإ –
،ءابرهكلا

زاغلل يمومعلا عيزوتلاو لقنلاب قلعتملا ميظنتلا دادعإ –
.ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوت تاطاشنو

: )2( نيتيريدم نم نوكتتو

فــّلــكـتو،ةدـــيدــجلا تاــقاــطـلاو ءاــبرـــهــكلا ةــيرـــيدـم .١
: يتأي امب

ةيدعاقلا تآشنملا ريوطت ةيجيتارتساو ةسايس ديدحت –
،اـهذيفنت ىلع رهسلاو ،ءابرهكلا عيزوتو لقنو ءابرهكلا جاتنإل

ءابرهكلا جاتنإل ةيدعاقلا تآشنملا ريوطت جمانرب ديدحت –
يف ،عاطقلاب ةصاخلا تاجايتحالا لجأ نم ددجتم ردصم نم
،ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا راطإ

ىلع رهسلاو ،ةديدجلا تاقاطلا رـيوــطـت ةــساــيــس دــيدــحت –
،اهذيفنت

،ةديدجلا تاقاطلاو ءابرهكلاب قلعتملا ميظنـتلا دادــعإ –

،اهذيفنت ىلع رهسلاو ةبرهكلا جمارب دادعإ –

ىلع رهسلاو ،ةديدجلا تاقاطلاو ءابرهكلا تاطاشن ةعباتم –
،اهريوطت

رهسلاو ،عاطقلاب ةصاخلا ةيوقاطلا ةيلاعـفلا لاـمـعأ ةــعـباــتـم –
.اهذيفنت ىلع

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

فّلـكـتو،ءاـــبرـــهـكـلا جــمارـبـل ةــيــعرـــفـــلا ةــيرـــيدملا١.١
: يتأي امب

،اهزاجنإ ىلع رهسلاو ،ةبرهكلل ةينطولا جماربلا دادعإ –

رهسلاو ،ءابرهكلاب ةيلكيهلا عيراشملا طبر جــمارــب دادــعإ –
،اهزاجنإ ىلع

،ءابرهكلاب ةصاخلا جماربلا طبر زاجنإ ىلع رهسلا –

فرط نم ةحونمملا تاليومتلا هيجوتل تايقافتالا دادعإ –
.ةلودلا

ّفلكتو،ءابرــهـكلا تاطاـــشـنل ةـيــعرــفـلا ةـيرــيدــمـلا١.٢
: يتأي امب

جاــتنإ يف ةـيـنـطولا تاردــقــلا رــيوــطــت جــماــنرــب ةــعــباــتــم –
،ءابرهكلا

ةددجتم رداصم نم ءابرهكلا جاتنإ تاردق زاجنإ ةعباتم –
،عاطقلاب ةصاخلا

،ءابرهكلا عيزوتو لقن تآشنم ريوطت جمانرب ةعباتم –

يف ةيمومعلا ةمدخلا ماهمل نسحلا ذيفنتلا ىلع رهسلا –
،ءابرهكلا لاجم

،ءابرهكلا عيزوت تازايتماب ةصاخلا دهعتلا جمارب ةعباتم –

،ةقاطلا كالهتسال ينطولا جذومنلا ديدحت يف ةمهاسملا –

ةصاخلا ةـيوـقاـطـلا ةـيـلاـعـفـلا لاـمـعأ ذــيــفــنــت ىلع رــهسلا –
.عاطقلاب

فّلكتو ،ةدــيدــجلا تاـــقاـطـلل ةــيــعرـــفــلا ةـــيرـــيدـملا3.١
: يتأي امب

ةيوونلا تاقيبطتلا ريوطت ةسايس ذيفنت ىلع رهسلا –
،ىرخألا ةديدجلا تاقاطلاو

،ةيوونلا ءابرهكلا ريوطت ةسايس ذيفنت ىلع رهسلا –

ةديدجلا تاقاطلاو ةيوونلا ةقاطلاب قلعتملا ميظنتلا دادعإ –
.ىرخألا
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،ةــيــلورــتـبلا تاـــجتـنـملاو زاـــغـلا عيزوــت ةــيرــيدــم .٢
: يتأي امبفّلــكتو

ةيدعاقلا تآشنملا ريوطت ةيجيتارتساو ةسايس ديدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،تاونقلا ربع زاغلا عيزوتل

ىلـع رــهسلاو تاونـقلا ربع زاــغــلا عـيزوــت جــمارــب دادــعإ –
،اهذـيـفـنت

،تاونقلا ربع زاغلا عيزوتب قلعتملا ميظنتلا دادعإ –

نيزختو تاونقلا ربع زاـغــلا عــيزوــــت تاـطاـــشـن ةــعباـتــم –
،اهريوطت ىلع رهسلاو ،اهعيزوتو ةيلورتبلا تاجتنملا

ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت تاطاشن تايدودرم مييقت –
،اهعيزوتو

،ةفيظنلا تاقاطلا ريوطت جمارب ديدحت –

تاطاشن ةسراممل ةبسنلاب صخرلا حنم مييقتو ةعباتم –
،اهعيزوتو ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت

تافصاومو ريياعم ةينعملا تاسسؤملاو لكايهلا عم ،دادعإ –
.ةيلورتبلا تاجتنملا ةدوج

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

ّفلكتو،زاـغـلا عـيزوــت جمارـبل ةـيـعرــفلا ةــيرــيدــملا٢.١
: يتأي امب

رهسلاو ،زاغلل يمومعلا عيزوتلل ةينطولا جماربلا دادعإ –
،اهزاجنإ ىلع

ىلع رهسلاو ،زاغلاب ةيلكيهلا عيراشملا طبر جمارب دادعإ –
،اهزاجنإ

،زاغلاب ةصاخلا جماربلا طبر زاجنإ ةعباتم –

فرط نم ةحونمملا تاليومتلا هيجوتل تايقافتالا دادعإ –
.ةلودلا

ربع زاغلا عيزوت تاطاـشـنل ةـيـعرـفـلا ةـيرــيدــملا٢.٢
: يتأي امبفّلكتو،تاونقلا

،تاونقلا ربع زاغلا عيزوت تآشنم ريوطت جمانرب ةعباتم –

يف ةيمومعلا ةمدخلا ماهمل نسحلا ذيفنتلا ىلع رهسلا –
،تاونقلا ربع زاغلا عيزوت لاجم

زاغلا عيزوت تازايتماب ةصاخلا دهعتلا جمارب ةعباتم –
.تاونقلا ربع

،ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوتل ةيعرفلا ةيريدملا3.٢
: يتأي امبفّلكتو

ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت تاطاشن ةعباتم نامض –
،اهعيزوتو

تاجتنملاب ةينطولا قوسلل مظتنملا نيومتلا ىلع رهسلا –
،ةيلورتبلا

عــيزوــتـب ةــطـبـترــملا تاــطاــشـنـلا رــيوــطــت ىلــع رـــهسلا –
،ةيلورتبلا تاجتنملا

.ةفيظنلا تاقاطلا ريوطت جمارب ذيفنت ىلع رهسلا –

: يتأي امبمجانملل ةماعلا ةيريدملافّلكت:4 ةّداملا

ةيجوــلويجلا تآـــشــــنملا ةـساـيــس دــيدــحت يـف ةـمهاـسـملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو نييمجنملا لالغتسالاو ثحبلاو

تاـطاــشنـلاب ةــقــلـعـتـملا ةـيـميـــظـنـتــلا رــيــــبادــتـلا حارــتــقا –
،اهقيبطت ىلع رهسلاو ةيمجنملا هبشو ةيمجنملا

ةبقارم تاطاشن ريوـطــت ةــسايـــس دادـعإ يـف ةــمهاــسـملا –
رهسلاو طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألاو تابكرملا ةقباطم
،اهذيفنت ىلع

ةـيـجوــلوــيـــجلا تآـــشـــــنـــملا لاــجم يــف تاـطاــــشن قيسنـت –
يــمـجـنـملا لالـــغـتـسالاو يمجـنـملاو يـجوــلوـــيـجلا ثــحـبلاو
 .ةــقــباــطملا ةـبــقارــمو

: تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو

: يتأي امـبّفلكتو،ةيمجنملا دراوملا ةيريدم.١

ةــيدـــعاـــقــلا تآـــشـنملا جــماــنرــب دادـــعإ يــف ةـمهاـــسـملا –
تاطايتحالا نيوكت ةداعإو يمجنملا ثحبلاو ،ةيـجوــلوـيـجلا
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيمجنملا

،ةيملعويجلا ةمولعملا ريوطت ميعدت –

.ةلصلا تاذ ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ يف ةمهاسملا –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم لمشتو

،ةيجولويجلا ةيدعاقلا تآشنملل ةيعرفلا ةيريدملا١.١
: يتأي امـبفّلكتو

،ةيجولويجلا ةيدعاقلا تآشنملا جمارب دادعإ يف ةمهاسملا –

ةـــــيدــــــعاـــــقـــلا تآــــــشــــنـملا جــمارــــب زاـــجــنإ ةــعــباــــتم ناــمــض –
،ةيجولويجلا

صخي اميف ةيملعويجلا ةمولعملا ريوطت ىلع رهسلا –
.ةيئايميكويجلاو ةيئايزيفويجلاو ةيجولويجلا طئارخلا

فّلــــكــــتو،يـمـجـنـملا ثــحـبلل ةـيــعرــفلا ةـــيرــيدــملا١.٢
: يتأي امــب

يمجنملا ثحبلا جـمارــبو لاـمــعأ دادـــعإ يـف ةـمـهاــســملا –
،ةيمجنملا تاطايتحالا ليكشت ةداعإو

ةداعإو يمجنملا ثحبلا جـمارــب زاجنإ ةــعـباـتـم ناــمــض –
،ةيمجنملا تاطايتحالا ليكشت

.اهتيامحو ةينطولا ةيمجنملا كالمألا ةيقرت يف ةمهاسملا –
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: يتأي امبفّلكتو،علاقملاو مجانملا ةيريدم .٢

تاــطاـشـنـلا مــظني يذــلا ميـظـنـتلا دادـــعإ يــف ةـمـهاـسـمـلا –
،ةرجفتملا داوملاو ةيمجنملا

نـماــكـملا ىلـع ظاـــفـحلا تاـساـيـس دادـــعإ يــف ةــكراــشـملا –
،ةيمجنملا

لالـــغتسالا تاـطاـشـنب ةـقــلعــتملا ةـظـقـيـلا ماــهـم ناــمض –
،ةرجفتملا داوملاو يمجنملا

يجولونكتلا روــطتلا لوــح تاصيخـلـتلا دادـــعإو ةــعباتم –
،عرفلل

 .عرفلا تاطاشن لوح لئاصحلاو تاصيخلتلا دادـــعإ –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم لــمشتو

ظاـــفـحلاو يمـجنملا لالـغـتسالل ةـيـعرــفلا ةــيرــيدـــملا٢.١
: يتأي امبفّلكتو ،ةيمجنملا نماكملا ىلع

يف ةمهاسملاو يـمجنملا لالــغتسالا تاـطاـشــن ةــعـباـتـم –
،اهريوطت

ةقلعتملا ةينقتلا دعاوقلاو ميظنتلا ةغايص يف ةمهاسملا –
تاــطاــيـتـــحالــــل لــثـمألا عاــجرـتسالاو ينالـــقـعـلا لالـــغــــتسالاــــب
،ةيمجنملا

نمألاب ةقلعتملا ةينقتلا دعاوقلاو ميظنتلا قيبطت ةعباتم –
،ةئيبلا ةيامحو ةحصلاو

طاشن يف ةمادتسملا ةيمنتلا ئدابم مارتحا ىلع رهسلا –
.يمجنملا لالغتسالا

فـــّلــكــتو،ةرـــجـفـتـملا داوـــمـلل ةـيـعرــفـلا ةــيرــيدــملا٢.٢
: يتأي امب

داوملا جاتنإ تادحو ءاشنإب ةقلعتملا تافلملا ةسارد –
،اهنيزختو ةرجفتملا

ةرجفتملا داوملا جاتنإو ثحبلا تاطاشن ةعباتمو ةبقارم –
،اهلامعتساو اهقيوستو

ريست يتلا ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ يف ةكراشملا –
.اهمارتحا ىلع رهسلاو ،تاطاشنلا هذه

: يتأي امبفّلكتو،يمجنملا ريوطتلا ةيريدم .3

لــيوــحــتــلاو نيمــثــتــلا ىلإ فدــهــت يتــلا لاــمــعألا حارــتــقا –
،ةيمجنملا داوملل لثمألا

،اهذيفنتو ةيمجنملا بعشلا ريوطت جمارب حارتقا –

نيمثتو ريوطتو رييستل فدهت يتلا لامعألا دادعإ –
اهذيفنتو ينطولا داصتقالل ةيجيتارتسالا ةيندعملا داوملا

،ةيجيتارتسالا ةظقيلا نامضو

ةيمجنملا ةـيموــمـعلا تاسسؤملا نيب ةــكارـشـلا ةـيــقرـت –
.بناجألاو نيينطولا صاوخلا نيلماعتملاو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم لمشتو

،ةيمجنملا بعشلا رـيوــطــتل ةـيــعرـــفـلا ةــيرــيدــملا١.3
: يتأي امبفّلكتو

ةيندعملا داوــملا نيـمـثت ىلإ فدــهـت يتلا لاـمعألا حارـتقا –
،اهليوحتو

بـــــعـُّــشـلا رــيوــطــتو ريـيـسـت ىلإ ةـيـمارــلا لاـمـعألا دادــعإ –
،اهذيفنتو ةيمجنملا

تاسسؤملل ةيـجاـتـنإلا تاردــقــلا مـيـعدـــت ىلــع رــهـسلا –
،ةيمجنملا

يجولونكتلا روطتلا لوح تاصيخـلتلا دادـــعإو ةــعــباـتـم –
.عرفلل

ةـيــندـــعـملا داوــملا رــيوــطـتـل ةـيــعرــفــلا ةــيرــيدــملا٢.3
: يتأي امبفّلكتو،ةيجيتارتسالا

داوملا ريوطت ىلإ فدهت يتلا لامعألا ذــيفنتو دادـــعإ –
،اهنيمثتو ةيجيتارتسالا ةيندعملا

ةــقالــع اــهـل يتلا نداــعملا ةـيـمهأل يرود لــيـلـحت ءارــجإ –
،ةيجيتارتسالا تايدحتلا تايصوصخب

نيمثتو ريوطتو ثحب لاغشأ هيجوتل ريبادتلا حارتقا –
،ينطولا بارتلا ةفاك ربع ةيجيتارتسالا ةيندعملا دراوملا

دراوملا ةـشاـشــه لوــح ةيـجـيـتارـتـسالا ةــظـقيلا نامض –
،ةيجيتارتسالا ةيمجنملا

يعانصلا روــطتلا لوــح تاصيخـلـتلا دادــعإو ةــعـباــتم –
.عرفلل يجولونكتلاو

: يتأي امبّفلكتو ،ةقباطملا ةبقارم تاطاشن ةيريدم .4

ةقلعتملا تاطاشنلا ريوطت ةسايس دادعإ يف ةمهاسملا –
تــحت لـمـعـت يـتـلا تادـــعـملاو تاــبـكرملا ةـقـباـطم ةـبـقارــمب

،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،طغضلا

ةقباطم ةبقارمب ةقلعتملا ةينقتلا دعاوقلاو ميظنتلا دادعإ –
ىلع رهسلاو ،طغضلا تحت لمعت يتلا تادعملاو تابكرملا

،اهقيبطت

ةقباطملا ةبـقارــمب ةـقـلــعتملا تاءارــجإلاو دــعاوــقـلا عــضو –
ىلـع رــهسلاو ،طـغـضلا تـحت لمعت يتلا تادــعملاو تاـبــكرـملل
،اهذيفنت

تادعملاو تابكرملل ةقباطملا ةبقارم تاطاشن رييست –
،اهتعباتمو طغضلا تحت لمعت يتلا

صيخارتلاو تاررقملاو تادامتعالا بلط تافلم ةسارد –
.نأشلا اذه يف
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: ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

،تابكرملا ةقباطم ةبقارمل ةيعرفلا ةيريدملا١.4
: يتأي امبفّلكتو

اذه يف ةينقتلا ريياعملاو ميظنتلا دادعإ يف ةمهاسملا –
،لاجملا

ةــقباـطم ةـبـقارــمب ةلصلا تاذ ةيرودــلا جــماربلا دادـــعإ –
،تابكرملا

ةــمءالــم رــثــكألا تاـسراــمملاو قرـــطـلاو دــعاوــقــلا دـــيدــحت –
،تابكرملا ةقباطم ةبقارمب ةقلعتملاو

بيكرتو عينصتب ةصاخلا ةينــقـتـلا تاـفــلملا ةــسارد –
،اهيلع ةقفاوملاو تابكرملا

عينصتلا راسم ىلع فارشإلاو ةبقارملا يف ةمهاسملا –
يــف نـمألاو ةـيـلـعاــفــلل ةــيرورــضلا تاراـبـتـخالاو براـجــتلاو
،تابكرــملا

ةعنصملا ةلماكلا تابكرملا ةقباطم ةبقارم يف ةمهاسملا –
.اهتعباتمو ،ميظنتلل اقفو ،ةدروتسملا وأ رئازجلا يف

يتلا تادعملا ةقباطم ةبقارمل ةيعرفلا ةيريدملا٢.4
: يتأي امبفّلكتو ،طغضلا تــحـت لمعت

اذه يف ةينقتلا ريياعملاو ميظنتلا دادعإ يف ةمهاسملا –
،لاجملا

ةزهجألا ةقباطم ةبقارمب ةقلعتملا ةيرودلا جماربلا دادعإ –
،طغضلا تحت لمعت يتلا

ةبقارمب ةقلعتملا ةمئالم رثكألا تاسرامملاو قرطلا ديدحت –
،طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألا ةقباطم

ةعانصب ةصاخلا ةيئاهنلاو ةيلوألا ةينقتلا تافلملا ةسارد –
،طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألا لالغتساو حالصإو بيكرتو
،اهيلع ةقفاوملاو

يف طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألا ةقباطم ةبقارم –
نامضو ،اهجراخو رئازجلا يف ،لالغتسالا عقاومو عناصملا
تاراـــبـــتـــخالاو براــــجــــتــــلاو عــــيــــنصتــــلا راسم ىلع فارشإلا
اذكو هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةيلاعفلاو نمألل ةيرورضلا
،ةلصلا تاذ ةيلودلاو ةينطولا سيياقملل

نم نكمت يتلا تازيهجتلا ةقباطم ةبقارم يف ةمهاسملا –
طوـغـضـملا يعــيبـطلا زاــغـلاو عيـمملا لورــتبلا زاــغ لاـــمــعتسا

 ،اهتعباتمو ،تارايسلا بيكرت يف ادوقو

تاراشتسالا ميدـــقـــتو تارـــبخلا زاـــجـــنإ يف ةـــمــــهاسملا –
لمعت يتلا ةزهجألا ةقباطم ةبقارمب ةقلعتملا ةينقتلا ءارآلاو

.ءاضتقالا دنع ،طغضلا تحت

ةــبــقارــم تاــطاـــشــن طـبــضل ةــيــعرـــفــلا ةـــيرـــيدــملا4.3
: يتأــي اــمبفــّلـــكتو ،ةـــقباطملا

لامعتساو ةعانصب قلعتملا هدادعإو ميظنتلاب ةردابملا –
،طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألاو تابكرملا ةقباطم ةبقارمو

ةصتخملا تائيهلل تادامتعالا تابلط تافلم ةسارد –
تحت لمعت يتلا ةزهجألا صحفو ةبقارم ةسراممل ةوعدملا
ةبقارملاو نيمحلملا ليهأتو ميحلتلا ةقيرط اهيف امب ،طغضلا
اذـــكو هــب لوـمـعملا مـيظـنـتلل اـقــبط ةـيـفالــتإلا رـيـغو ةـيـفالــتإلا
،ةلصلا تاذ ةيلودلاو ةينطولا ريياعملل

ةصتخملا تائيهلل تادامتعالا تابلط تافلم ةسارد –
،تابكرملا ةلكيهو تابكرملا ةقباطم ةربخ ةسراممل ةوعدملا

يف نيوكتلا سرادمل تادامتعالا تابلط تافلم ةسارد –
زاـغ لاـمـعــتسا نــم نــكمت يتــلا تازــيــهــجــتــلا بيــكرــت نادــيــم
)C.CNG( طوغضملا يعيبطلا زاغلاو )C.LPG( عيمملا لورتبلا

،تارايسلا تابكرم يف

”IMW“ عنصملا زمر ىلع لوصحلا تابلط تافلم ةسارد –
.تارايسلا يعّنصمو يبّكرم نيلماعتملل

فارشتسالاو تاساردلل ةماعلا ةيريدملافّلكت:٥ ةّداملا
: يتأي امب

تاذ فارشتسالاو ةيداصتقالاو ةينقتلا تاساردلا دادعإ –
،عاطقلل ةعفنملا

ريوطت تايجيتارتساو تاسايس ديدحت يف ةمهاسملا –
،اهذيفنت ةعباتمو عاطقلا

اهرييستو عاطقلل ةيئاصحإلا تارشنلاو تايطعملا دادعإ –
،اهثبو

دراوملاو ةيزاغلاو ةيلورتبلا قاوسألا ليلحتو ةعباتم –
،اهقافآو ةيندعملا

،اهتعباتمو ةيلودلا تائيهلا يف عاطقلا تاكراشم ريضحت –

.ةيمجنموةـيوقاط ةظقي نامض –

: )2( نيتيريدم نم نوكتتو

: يتأي امبفّلكتو ،فارشتسالا ةـــيرـــيدــم .١

،عاطقلل ةعفنملا تاذ فارشتسالا لاغشأو تاساردلا زاجنإ –

دراوملاو ةيزاغلاو ةيلورتبلا قاوسألا ةعباتم نامض –
،اهليلحتو ةيندعملا

،ةيوقاطلا ةظقيللةيلامجإلا ةيوقاطلا قافآلا ةسارد –

،ةيمجنملا قافآلا ةساردوةظقيلا –

يوقاطلا كالهتسالل ينطولا جذومنلا ديدحت يف ةمهاسملا –
.هذيفنت ةعباتمو



34  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع لاّوش٦٢
13م١٢٠٢ ةنس وينوي٧

نيــب اــم ةيداصتقالا لاغشألاو تاـساردـلا يـف ةـمـهاـسـملا –
،تاعاطقلا

رامثـتسالاب قلـــعتملا يموــكحلا لـمــعـلا يـف ةــمـهاــسملا –
.ةلودلا تامهاسمو

لـــئاــصـحلاو تاـــيــئاــصـحإلل ةــيــعرــفــلا ةــيرـــيدـــملا٢.٢
: يــتأــي اـــمبفّلــكــتو ،تاصيـخـلـتـلاو

،هرييستو عاطقلل ةيئاصحإلا تايطعملا كنب ريوطت –

،اهعيزوتو عاطقلل ةيفرظلا ريراقتلاو تايئاصحإلا دادعإ –

،ةيوقاطلا ةيونسلا ةينطولا ةليصحلا دادعإ –

،ةيمجنملا تاطاشنلاب ةقلعتملا ةيونسلا ةليصحلا دادعإ –

.ةصتخملا ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا لاغشأ يف ةمهاسملا –

فّلكتو ،يداصتقالا طـبـضلل ةـيــعرـــفـلا ةــيرــيدـــملا3.٢
: يتأي امب

،ةيلاملا نيناوق دادعإ راطإ يف ةيعاطقلا لاغشألا قيسنت –

تاطاشنل يداصتقالا طبضلا ريبادت دادعإ يف ةكراشملا –
،اهذيفنت ةعباتمو ،عاطقلا

ةقلعتملا ةيئابجلاو ةيلورـتبلا ةــياـبجلا ذيـفـنت ةـعــباـتـم –
،ةيمجنملا تاطاشنلاب

ةقـلـعـتملا ةــكرـتـشملا تاــعاـطقـلا لاــغشأ يف ةـمـهاــسملا –
.ةيابجلاو راعسألاب

: يتأي امب ةيلاملاو ةرادإلل ةماعلا ةيريدملاّفلكت:٦ ةّداملا

ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاينازيم عضو –
،اهذيفنت نسح ىلع رهسلاو

تالاكولاو ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيم مييقتب مايقلا –
،عاطقلل ةعباتلا طبضلا تاطلسو

ةرادإلاب ةصاخلا ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا رييست نامض –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا

ةرادإلل ةعباتلا ةيرشبلا دراوملا نيوكتو رييست نامض –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا

،عاطقلل ةيرشبلا دراوملا ةسايس ديدحت يف ةمهاسملا –

ةيزكرملا ةرادإلل ةيفيشرألاو ةيقئاثولا ةدصرألا ءاشنإ –
،اهرييستو

تنرتنإلا عقاوم ةرادإو يلآلا مالعإلا ةريظح مييقتو ةعباتم –
.ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلل

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

ّفلكتو ،ةيفارشتسالا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا١.١
: يتأي امب

،ةيمجنملاوةيوقاطلا فارشتسالا تاسارد زاجنإ –

،ةيمجنملاوةيوقاطلا فارشتسالا تاودأ ريوطت –

.فارشتسالا لاجم يف يموكحلا لمعلا يف ةمهاسملا –

ةيلورتبلا قاوـسألا لــيلحتل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدــملا١.٢
: يتأي امبفّلكتو،ةيمجنملا دراوملاوةيزاغلاو

دراوملاوةـيزاــغـلاو ةيلورتبلا قاوسألا ةـيـعـضو ةــعـباـتـم –
،اهليلحتو ةيمجنملا

ةيزاغلاو ةيلورتبلا قاوسألا روطت لوــح تاــعـقوـت دادــعإ –
،ةيمجنملا دراوملاو

ريدصت لاجم يف عاطقلا تايدودرمو تازاجنإ ةعباتم –
،اهليلحتو ةيمجنملا داوملاوتاقورحـملا

.ةصصختملا ةيلودلا تائيهلا تاطاشن ةعباتم –

،ةيمجنملاوةيوقاطلا ةظقيلل ةيعرفلا ةيريدملا3.١
: يتأي امبفّلكتو

،اهليلحتو ةيلامجإلا ةيوقاطلا تاساردلا ةعباتم نامض –

نيلماعتملا تايجيتارتساو تاسايس ةعباتم نامض –
،اهليلحتو

،ةيمجنملاوةيوقاطلا ةظقيلل ةيرودلا ريراقتلا دادعإ –

.ةيمجنملاويوقاطلا ةظقيلا طاشن ريوطت –

،تاـيـئاـصـحإلاو ةــيداــصـتقالا تاـساردــلا ةــيرــيدــم .٢
: يتأي امبفّلكتو

،عاطقلل ةيريدقتلاو ةيداصتقالا تاساردلا دادعإ –

،عاطقلا تازاجنإ تاصيخلتو لئاصحو تايئاصحإ دادعإ –

.عاطقلا تاطاشنل يداصتقالا طبضلا لاغشأ يف ةمهاسملا –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

ّفلكتو،ةيداصتقالا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا٢.١
: يتأي امب

ةـعـباـتـمو عاـطـقـلا رـيوـطـت جمارـبو تاــطــطــخــم زــيزــعــت –
،اهزاجنإ

،اهتيدودرم ليلحتو عاطقلا روطت لوح تاسارد دادعإ –
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: )2( نيتيريدم نم نوكتتو

: يتأي امبفّلكتو،لئاسولاو ةيلاملا ةيريدم .١

،ةيزكرملا ةرادإلا ريسل ةيرورضلا لئاسولا عضوو ءاصحإ –

مالعإلا تازيهجتب ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ديوزت ناـمــض–
،يلآلا

ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا ةيامحو ةــناـيـص ىلــع رـــهـسلا –
،ةرازولل

،ةرازولا ةينازيم دادعإ –

ةيبساحـملاو ةيلاملاو ةينازيملا تايلمع عيمج ذيفنت –
،ةيزكرملا ةرادإلل

حــلاصملا زـيــهـجتو رـيـسـل ةيرورضلا تاداــمــتعالا صيصـخت –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو ةزكرمملا ريغ

حـــلاصملل يبساحـملاو يلاـملا ريـيـستلا ةـبـقارـــمب ماــيــقلا –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو ةزكرمملا ريغ

.ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلاو ةيرازولا ةنجللا ةدعاسم –

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ لمشتو

ّفلكتو،ةبساحـملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا١.١
: يتأي امب

ةــيزـــكرــملا ةرادإلاــب ةصاخلا ةـيــنازــيملا تارــيدــــقــت دادـــعإ –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاينازيم رييست نامض –
،اهذيفنتو ةزكرمملا

تالاـــكوــلاو ةـيـموـــمــعـلا تاــسـسؤــملا تاــيــنازــيـم ميـيــقـت –
.عاطقلل ةعباتلا طبضلا تاــطـلسو

تاقفصلاو زيهجتلا جماربل ةـيـعرــفـلا ةــيرــيدــملا١.٢
: يتأي امبفّلكتو ،ةيمومعلا

ةيمومعلا تاقفصلل ةيرازولاو ةيعاطقلا ةنجللا ةدعاسم –
،امهلاغشأ يف

،ةيزكرملا ةرادإلل ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنت ةعباتم نامض –

ماربإ يف ةياــصوــلا تـحت ةــعوــضوــملا تاـئـيـهـلا ةدـــعاـــســم –
،دوقعلاو تاقفصلا

قيدانص نم ةعطتقملا تاقفنلا ةعباتمو ذيفنت نامض –
 .عاطقلل ةعباتلا صاخلا صيصختلا

فــّلــكــتو،ةــماــعــلا لــئاــسوـــلل ةـيــعرــفــلا ةـــيرــــيدـــملا3.١
: يـتأــي اــمب

ةــيرورضلا لــئاسوــلا نــم ةــيوـنـسلا تاــجاــيـتحالا دــيدــحت –
،اهميـيـقتو حــلاصملا رـيـس نــسـحل

مزاوللاو يلآلا مالعإلا ةزهجأ نم حلاصملا تاجاح دس نامض –
،ةكلهتسملا

ةرادإلاب ةصاخلا ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا ةنايص نامض –
،ةيزكرملا

.هتعباتمو ةرازولل ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألل درج دادعإ –

: يتأي امبّفلكتو،يلآلا مالعإلل ةيعرفلا ةيريدــملا4.١

،اهرييستو مالعإلا ةمظنأ ريوطت –

،لكيه لكل تايطعم كنب ءاشنإ ىلع رهسلا –

ةيزكرملا ةرادإلل ةينورتكلإلا عقاوملا ةرادإو ميمصت –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

ةنمقرل ةرازولل ةلماشلا لمعلا ةطخ دادعإ يف ةمهاسملا –
.ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب يمقرلا ليوحتلاو تاراسملا

: يتأي امبّفلكتو ،ةــيرــشـبلا دراوــملا ةــيرـــيدــم .٢

،ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملا دادعإ –

حلاصملاو ةــيزــكرملا ةرادإلا يـمدـخـتـسـم ريـيـسـت ناـمـض –
،ةزكرمملا ريغ

يـنـهملا راــسـملا لاـجـم يـف مـيـظـنتلا ذــيـفـنت ىلــع رـــهسلا –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا يمدخـتـسمل

ةــيزـــكرــملا ةرادإلا يــمدـخـتـسم نـيوــكــتو ريـيـسـت ناـمـض –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

،عاطقلل ةيرشبلا دراوملا ةسايس ديدحت يف ةمهاسملا –

ةيزكرملا ةرادإلل ةيفيشرألاو ةيقئاثولا ةدصرألا ءاشنإ –
.اهرييستو

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

فّلكتو،نيمدختسملا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا٢.١
: يتأي امب

حلاصملاو ةيزــكرــملا ةرادإلا يمدـخـتـسـم ريـيـست ناــمــض –
،ةزكرمملا ريغ

راــسـملا ريـيـسـت لاــجم يـف ميـظـنـتلا ذـيـفـنـت ىلــع رـــهسلا –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل ينهملا

ةيرشبلا دراوملا نيمثتو ريوطت ةسايس ذيفنتو حارتقا –
.ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلل
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دراوملا ريوـطــتو نــيوـــكـــتل ةــيــعرـــفــلا ةـــيرـــيدــملا٢.٢
: يتأي امبفّلكتو ،ةيرشبلا

نيوكتلل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملا دادعإ –
يف ةيرشبلا دراوملل ىوتسملا نيسحتو فراعملا ديدجتو
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا

ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم نيوكت جمارب ذيفنت نامض –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

،نيوكتلا لاجم يف نواعتلا جمارب رييست –

عاطقلل ةيرشبلا دراوملا ةسايس ديدحت يف ةمهاسملا –
.هروطتو ليغشتلا رييست تاططخم ذيفنتو

فّلكتو،فيشرألاو قئاثولل ةـيــعرـــفـلا ةــيرـيدــملا3.٢
: يتأي امب

،اهرييستو عاطقلاب ةصاخلا قئاثولا ريوطت –

،اهظفحو ةيزكرملا ةرادإلا تاظوفحم رييست نامض –

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا قيبطت ىلع رهسلا –
.عاطقلا ىوتسم ىلع فيشرألاو قئاثولاب ةقلعتملا

ةينوناقلا تاساردلاو ميظـنـتلا ةـيرـيدــمفّلـــكــت:٧ ةّداملا
: يتأي امب

،ينوناقلا لاجملا يف عاطقلا لاغشأ قيسنت –

عــيرــشـتـلا لاـــجم يــف يــموــكحــلا لـــمــعـلا يــف ةــمـهاـــســملا –
،ميظنتلاو

.عاطقلا تاعزانم لاجم يف ةعباتملا نامض –

  : ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

ةـــقاـــطلاـب صاــخلا ميـظـنتلل ةـيــعرــفــلا ةــيرــيدــملا .١
: يــتأــي اــمبفّلــكـتو ،مــجاـنـملاو

يوقاطلا لاجملا يف صوصنلا عيراشم دادعإ قيسنت –
،يمجنملاو

ةيميظنتلا صوصنلا عيراشمب ةقلعتملا تالخادملا دادعإ –
تاقافتالاوقحالملاودوقعلاوةيمجنملا تادنسلاب ةصاخلا
.ةموكحلا ىلع ضرعت يتلا

: يتأي امبّفلكتو،ماعلا ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا .٢

عاطقلاب ةصاخلا صوصنلا عيراشم ةقباطم ىلع رهسلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا عم

تاــعاـطـقلا نــم اـهـب ردابملا صوـصنـلا عـيراــشـم لــيــلــحت –
.يموكحلا طاشنلا راطإ يف ،ىرخألا

ةـــيــنوـــناــــقـــلا تاــــساردــــلـل ةـــيــعرـــفـــــــــــــــــــلا ةــيرـــيدـــملا .3
: يــتأــي اــمبفــّـلــكــتو ،تاـــعزاــنـملاو

،عاطقلل ةيمهألا تاذ ةينوناقلا تاساردلا عيمج ءارجإ –

،تاعزانملا ةيوست لاجم يف تاءارجإلا مارتحا ىلع رهسلا –

يتلا اهيف عزانتملا اياضقلا ةيوست ةعباتمو ةسارد –
.اهيف افرط عاطقلا نوكي

ةيمجنملاوةيوقاطلا كالمألا ةيامح ةيريدمّفلكت:٨ ةّداملا
: يتأي امب

نمألاب قلعتملا ينقتلا ميظنتلا دادعإ يف ةمهاسملا –
،عاطقلل ةعباتلا تآشنملا ةبقارمو يعانصلا

تازيهجتلا لامعتساب ةقلعتملا يعانصلا نمألا دعاوق نس –
،عاطقلل ةعباتلا تآشنملاو

تازيهجتلا ليغشت / زاجنإلا يف عورشلا صخر ميلست –
،ةيوقاطلا تآشنملاو

ةـقـلــعــتملا رــيــياــعملاو سيــياــقملا دــيدحت يف ةــمــهاسملا –
،عاطقلا تآشنمب

يعانصلا نمألا دعاوقو ينقتلا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
،ةيوقاطلا تآشنملاو تازيهجتلل

صخي اميف اهب لومعملا ةمظنألا ةقباطم ىلع رهسلا –
.ةساسحلا داوملا رييست

: نيتيعرف )2( نيتيريدم نم نوكتتو

ّفلكتو،ةساسحلا داوملا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا .١
: يتأي امب

لامعتساو رييستب قلعتملا ميظنتلا دادعإ يف ةمهاسملا –
،ةساسحلا داوملا

،ةساسحلا داوملا لاجم يف ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –

،ةساسحلا داوملا ريدصتو داريتساو ءانتقا صخر دادعإ –

ةيـنـهملا تاــطاــشـنـلا ةـسراممل داــمـتـعالا تاررـــقـم دادــعإ –
ةيعوأ اذكو ةرطخلا ةيئايميكلا تاجتنملاو داوملاب ةلصتملا
.ةطوغضملا زاغلا

: يتأي امبّفلكتو،يعانصلا نمألل ةيعرفلا ةيريدملا .٢

ةيوقاــطلا تآــشـنملاو تازـيـهـجتلا ةــقـباــطــم ىلــع رـــهسلا –
يف ريياعملاو سيياقملا قيبطتب ةمدخلا يف اهعورش لبق
ةلحرم يف ةبقارملا اذكو ةيرادإلا ةباقرلا نامضو ،لاجملا
،لالغتسالا
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،عاطقلا تآشنم نمأب قلعتملا ميظنتلا دادعإ يف ةمهاسملا –

ةصاخلا ةــيــنــقــتــلا ةــبــقارملا دــعاوــق مارــتـــحا ىلع رـــهسلا –
،اهصاصتخا ناديمل ةعباتلا تادعملاو تازيهجتلاب

تازــــيـهـجـتلاـب ةــصاـــخلا ةـــيـنـقـتلا ةــبــقارـــملا دـــعاوـــق ّنـــس –
،اهصاصتخا نادـيمل ةـــعباــتـلا تادعـــملاو

ةصاخلا تآشنملاب ةقلعتملا ريياعملاو سيياقملا ديدحت –
،اهقيبطت ىلع رهسلاو ،عاطقلاب

نمأ لاجم يف سيياقملاو ريياعملا دادعإ يف ةكراشملا –
،عاطقلاب ةصاخلا تآشنملاو تازيهجتلا

ةينقتلا ةبقارملا ةسراممل دامتعالا تاررقم ميلستو دادعإ –
.عاطقلا تاطاشنب ةطبترملا

: يتأي امب يلودلا نواعتلا ةيريدمفّلكت :٩ ةّداملا

تاقالعلا لاجم يف عاطقلا تاطاشن قيسنتو ةعباتم –
،ةيلودلا

يــئاـنـثلا نواــعـتـلا تاــطاــشن يــف ةــكراـشـملاو ةــعــباــتملا –
،اهيف افرط عاطقلا نوكي يتلا فارطألا ددعتملاو

نواــعتلا تاـقاــفــتاو تالوــكوــتورــب دادـــعإ يف ةمهاسملا –
.اهذيفنت ةعباتم نامضو ،اهيف افرط عاطقلا نوكي يتلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم لمشتو

فّلــكـتو،ةـيـــئاـنـثـلا تاـــقالــــعــلل ةـيـعرــفــلا ةيريدملا .١
: يتأي امب

لودلا عم يئانثلا نواعتلا تاطاشن قيسنتو طيشنت –
،ىرخألا

نوكي يتلا يئانثلا عباطلا تاذ لاغشألا يف ةكراشملا –
،اهيف افرط عاطقلا

،لاجملا اذه يف ةيموكحلا تاهيجوتلا ذيفنت ىلع رهسلا –

نواـعـتـلا تاـقاـفـتاو تالوــكوــتورــب دادــعإ يف ةــمــهاسملا –
.اهذيفنت ةعباتم نامضو ،اهيف افرط عاطقلا نوكي يتلا يئانثلا

،فارطألا ةددعتملا تاقالــعلل ةـيــعرــفـلا ةــيرـــيدـــملا .٢
: يتأي امبفّلكتو

فارطألا ددعتملا نواعتلا تاطاشن طيشنتو ةعباتم –
،عاطقلا مهت يتلا

ةيلودلا تامظنملا تاطاشن يف عاطقلا ةكراشم قيسنت –
،ةصصختملا ةيموكحلاو

،يبرعلاو يقيرفإلا نواعتلا تاطاشن طيشنتو ةعباتم–

يتلا يبرعلاو يقيرفإلا نواعتلا تاطاشن يف ةكراشملا –
،اهيف افرط عاطقلا نوكي

.لاجملا اذه يف ةيموكحلا تاهيجوتلا ذيفنت ىلع رهسلا –

ةرازولا يف ةيزكرملا ةرادإلا بتاكم ميظنت ددحي:٠١ ةّداملا
ريزولاو مجانملاو ةقاطلا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فّلكملا

يف بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نينثا نم بتاكملا ددع ددحي
.ةيعرف ةيريدم لك

رـيـغ حــلاصملا ىلـع ةرازوــلا لـــكاــيـه سراــــمــت :١١ ةّداملا
اميف لك ،عاطقلا تائيهو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةزكرمملا

ماكحألا راطإ يف اهيلإ ةدنسملا ماـــهـملاو تايحالصلا ،هـــصخي
.ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

3٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ماـــكـحأ ىـغــلـت :٢١ ةّداملا
٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا

لدعملا ،ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
رفص6 يف خرؤملا862–٠2 مقر يذيفنتلا موسرــملاو ،مــمتملاو
ميظنت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1  ماع
 .مجانملا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :3١ ةداملا
.ةيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــياـــم13 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش91 يــف رـــئازــــــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةــنـس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاّوش٩١ يفخّرؤم١4٢-١٢مقر يذيفنت موسرم
ةيشتفملا ماهم ددحي،1202 ةنس ويام١3 قفاوملا
.اهريسو اهميظنتو مجانملاو ةقاطلا ةرازول ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

1٤1و٥–211 ناــتداــملا اــمـيـسال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موـسرــملا ىضتـقـمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
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يـف خرؤــملا87–12 مــقر يـساــئرــلا موـسرـملا ىـضــتــقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881–٠9 مـقر يذيـفـنتلا موـسرــملا ىضــتــقـمبو–
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا2٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خرؤـملا96–61 مــقر يذـيـفنـتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
61٠2 ةــنـس رــيارـبـف22 قــفاوــملا73٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج31
ددـــحـيو ةــقاــطـلا ةرازوـــل ةــماـــع ةيــشـتفـم ثادـــحإ نـمضتملاو
،اهلمعو اهميظنتو اــهـماــهم

يف خرؤملا762–٠2 مقر يذـيـفـنـتلا موـسرـملا ىـضـتـقــمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص6

،مجانملا ريزو تايحالص

خرؤملا962–٠2 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص6 يف

،اهريسو مجانملا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ددحي

يف خّرؤـم٠٤2-12مــقر يذــيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقـــــمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويام13 قفاوملا2441 ماع لاّوش91
 ،مجانملاوةقاطلا ةرازول ةيزكرملا  ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

ةيشتفملا ماهم ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
.اهريسو اهميظنتو مجانملاو ةقاطلا ةرازول ةماعلا

يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقبط:٢ ةّداملا
32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خرؤملا881-٠9 مقر
،ةماعلا ةيشتفملا فلكت ،هالعأ روكذملاو٠991 ةنس وينوي

روصتــب ،مــجاــنملاو ةــقاــطــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا ةــطــلس تحت
ةقاطلا عاطق تاطاشن مييقتل ةيرورضلا لئاسولاو ريبادتلا

.اهذيفنتو اهتبقارمو مجانملاو

: ةيتآلا ماهملا ةماعلا ةيشتفملا ىلوتت :3 ةّداملا

نيــــقـلـعـتملا مـيـظـنـتلاو عــيرـشـتـلا قــيــبــطت ىلــع رـــهـســلا–
،مجانملاو ةقاطلا رـــيزو تاـيــحالــصب

مـــجاـــنـملاو ةــقاــطلا رــيزو تارارــق ذــيـفـنـت نــم دـــكأــتــلا–
ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا لـكايـهـلا ىلإ ةـهـجوـملا هـتاــهـيجوــتو
ةياصو تحت ةـعوـضوـملا ةـيموـمـعـلا تاـئـيـهـلاو تاـسـسؤملاو
،اهتعباتمو ريزولا

ةيزكرملا لـكايـهلل مــظـتنملاو يداــعـلا رـيــسـلا نـم دــكأـــتــلا –
تــحت ةـعوــضوـملا تاـئـيـهـلاو تاـســسؤــملاو ةزــكرـمـملا رـيـغو
،اهرييست يف صئاقنلا ءاقتاو ةياصولا

فرصت تحت ةعوضوملا لئاسولا ىلع ظافحلا ىلع رهسلا –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو لكايهلا

،ديشرلا اهلامعتسا ىلعو

،مـجانملاو ةـقاـطلا ةرازو يف ةـيزــكرـملا ةرادإلا لــكاـيـه نيــكـمت –
تاحيـحـصـتلا لاـــخدإ نــم ،ةـمـئادـــلا تاـمـيـيـقـتلا لالـــخ نم
،يميظنتلا اهلمع ىلع ةــيرورـضلا

جـئاـتـن لالــغتساو ةزــكرــمملا رـيـغ لــكاـيـهلا رـيـس مييـقـت –
،اـهـلاـمـعأ

مهاست يتلا عاونألا ةفلتخملا ةمظنألاو تاودألا حارتقا –
،اهتاءادأ مييقتو عاطقلا تاسسؤم جئاتن ميظنت نيسحت يف

،ناديملا اذه يف ةررقملا ريبادتلا ذيفنتو

لالـــخ نـــم مالـــعإلا لاـــجـــم يف تاـــيـــطـــعملا كنــــب لاــــمــــكإ –
ةقالع اهل يتلا ،ةيزكرملا ةرادإلا باسحل شيتفتلا تايلمع
،اهماهمب

ةقاطلا عاطق يف ةيعامتجالا ةيعضولا روطت ةعباتم –
،ةرازولا يف ةينعملا تائيهلاو لكايهلا عم لاصتالاب ،مجانملاو
ةـيوست يف لـخدـتـلاو ةـيرودـلا ةـيصيـخـلـتـلا رـيراــقــتــلا دادــعإو
،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف ،ءاضتقالا دنع ،تاعازنلا

ةرادإلا يف تائيهلاو لكايهلا عم لاصتالاب ،ةمهاسملا –
نم ةئشانلا تافالخلا ةيوست يف ،ءاضتقالا دنع ،ةيزكرملا

ةـمـظـنألاو نيـناوــقـلل اـقبـط ،تاـسـسؤــملا نيــب تاــقالــعــلا ءارــج
،اــهـب لوـمـعـملا

،ةيزكرملا ةرادإلا يف ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،دكأتلا –
وأ طورش رتفدل عضخت يتلا تائيهلاو تاسسؤملا نأ نم
،اـيـموــمـع اــقــفرــم رـــّيست وأ ةيمومعلا ةمدخلا تاعـبت لمحتت

،اهب تدهعت يتلا تامازتلالا مرتحت

ةـيـعـيرـشـتـلا صوصـنـلا ذـيـفـنت ةـبــقارــم يـف ةـمهاـسـملا –
ةـيوــقاــطلا كالمألا ةـيامحب اـصوــصـخ ةــقــلعـتملا ةيميـظـنـتلاو
.اهمييقتو اهيلع ةظفاحـملاو ،ةيمجـنملاو

جمانرب ساسأ ىلــع ةــماــعــلا ةـيـشـتـفملا لـــخدـــتـت :4 ةّداملا
قفاويل ريزولا ىلع هضرعتو هدعت ةبقارملاو مييقتلل يونس
.هيلع

لكب وأ يروصت لمع لكب مايقلا ،كلذ ىلع ةدايز ،اهنكميو
ةــفـصـب لــخدــتـلاو ،ةددــحـم تاــفــلم ةـبــقارــمل ةـيـفرــظ ةـمــهـم
نوكت قيقحت ةمهم يأــب ماــيـقـلل رـــيزوــلا نــم بلطــب ةــيـئاـجف

.ةصاخ ةيعضو ببسب ةيرورض
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دادـــعإ ةــبـقارـمو مـيـيــقت ةــمــهـم لــك ىلــع بــترـتي :٥ ةّداملا
.رــيزوــلا ىلإ ماـعــلا شـتـفملا هـلـسرـي رـيرـقـت

ةــيوـنـس ةـلــيصـح دــعــت نأ ةــماــعــلا ةـيـشـتـفملا ىلـع نيعــتي
.ريزولا ىلإ اهلسرتو اـهـتاـطاـشـنل

تامولعملا ةيّرس ىلع ةماعلا ةيشتفملا ظفاحت نأ بجي
عالــطالا وأ اــهـتـعباـتـم وأ اــهرـيـيـسـت ىلوــتـت يـتـلا قــئاــثوــلاو
.اهيلع

قئاثولاو تامولعملا عيمج ىلع لوصحلل نوشتفملا لهؤي
.اهبلط ىلعو ،مهماهمب مايقلا يف مهديفت يتلا

.مهماهم ةسراممل ةمهمب فيلكتب نوشتفملا دوزي نأ بجي

ةسرامم راطإ يف ،نوشتفملاو ماعلا شتفملا مزلي:٦ ةّداملا
لك يدافتو ،ينهملا ّرسلا ىلع اصوصخ ظافحلاب ،مهفئاظو
عانتمالا عم ،اهشيتفت متي يتلا حلاصملا رييست يف لخدت
ساــســملا هـــنأـــش نـــم رــمأ يأ ءاــطــعإ نـــع ،صوــصخلا ىلـــع
.حلاصملا كلت يلوؤسمب ةطونملا تايحالصلاب

هدعاسيو ماـع شــتـفم ةــماــعــلا ةـيــشـتـفـملا رـّـيسي :٧ ةّداملا
.نيشتفم )7( ةعبس

ةيشتفملا ءاـضــعأ لاـمـعأ ماــعــلا شـتـفملا طــشـنـي :٨ ةّداملا
.ةــيمــّلسلا ةطلسلا نيشتفملا ىلع سراميو اهقسنيو ةماعلا

اــضــيوــفــت ،هــتاــيــحالــص دودــــح يــف ،ماــعــلا شـتـفملا ىقــلتي
.ءاــضــمإلاب

،ماعلا شتفملا حارـتـقا ىلــع ءاــنــب ،رــيزوـلا ددــحي :٩ ةّداملا
.ةماعلا ةيشتفملا ءاضعأ نيب ماهملا عيزوت

96-61 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ماـــكــحأ ىغــلــت :٠١ ةّداملا
رــيارـبــف22 قــفاوـملا73٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج31 يـف خرؤــملا

ةقاطلا ةرازول ةـماــع ةـيـشـتـفم ثادــحإ نـمضتملاو61٠2 ةـنس
يذيفنتلا موسرملا ماكحأو ،اهلمعو اهميظنتو اهماهم ددحيو
ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص6 يف خرؤملا962–٠2 مقر

مجانملا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ددحي يذلا٠2٠2 ةنس
.اهريسو

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :١١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وـــياـــم13 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش91 يــف رـــئازــــــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةــنـس

دارج زيزعلا دبع

2441 ماع لاّوش٩١ يفخّرؤم٢4٢-١٢مقر يذيفنت موسرم
ةصاخلادعاوقلا ددحي،1202 ةنس ويام١3 قفاوملا
.تاقورحملا نماكم ىلع ةظفاحملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتداــمــــلا اــمــيـس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــبو –
،هـنـم )2 ةرـــقـفلا(

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

ناـضــمر72 يـف خرؤــملا91-1٠ مــقر نوــناــقــلا ىضــتقــمبو –
رييستب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا22٤1 ماـع
،اهتلازإو اهتبقارمو تايافنلا

ناـضـمر72 يـف خرؤـملا٠2-1٠ مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقـمبو –
ةئيهتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا22٤1 ماع
،لدعملا ،ةمادتسملا  ةيمنتلاو ميلقإلا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا٠1-3٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــيامحـب قــلـــعتملاو3٠٠2 ةـنـس وــيـلوــي91 قــفاوــملا٤2٤1 ماــع
،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا٠2-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع
ةـيمـنـتـلا راــطإ يـف ثراوـكــلا ريـيـسـتو ىرـبـكـلا راـطـخألا نــم
،لدــعملا ،ةــمادـتـسملا

ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا21-٥٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،هاـــيــملاـب قــلـعـتملاو٥٠٠2 ةـنـس تــشــغ٤ قــفاوملا62٤1 ماــع
 ،ممـتـملاو لدــعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم6 ةّداملا اميسال ،تاقورحملا

يف خرؤملا٠73-91 مـقر يساـئرـلا موــسرمــلا ىــضـتـقــمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤــملا87-12 مـــقر يساــئرـلا موسرمـلا ىــضــتـقــمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رــيارـبف12 قـفاوـملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا2٠3-٥1 مــقر يذيـفـنتلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص
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: يتأي ام مسري

لّوألا مسقلا

ةــــماع ماـــــكحأ

نوــــناـــــقـــلا نــم6 ةداــملا ماـــكـــحأل اــــقـيـبــــطــت:ىلوألا ةّداـمــلا
قـــفاوــملا1٤٤1 ماـــع يــناـثــلا عــيـبر٤1 يـف خرؤــملا31-91 مــقر
،تاــقورـحملا تاــطاـشـن مـظـني يذــلا91٠2 ةـنـس رـبمـــســيد11
ةظفاحملاب ةصاخلا دــعاوــقــلا دــيدــحت ىلإ موـسرــملا اذــه فدــهـي
.نماكملا ىلع

دحاو تاقورحم نمكم لالغتسا نّكمي نأ بجي:2 ةداملا
امب جاتنإلا ىوتسم نم نكمم ردق ىلعأ نامض نم رثكأ وأ
ىلعو ،ةيئاهنلا تاطايتحالا نم نكمم ردق ىلعأ عم قفتي
فيلاكتو ريوطتلا تارامثتسا ىوتسم نم نكمم ردق ىندأ
عيراشم يف ةلجسملا كلت رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ليغشتلا

مارتحا عم ،يرئازجلا يطفنلا عبنملا يف ةعيبطلا سفن نم
 .ةئيبلا ةيامح دعاوق

: ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:3 ةداملا

يرئازجلا يمجنملا لاجملل ةعباتلا تاقورحملا نماكم–
،يرحبلا لاجملا وأ /و يربلا ميلقإلا ىلع

زايتما راطإ يف ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا–
تاطاشن ةسرامم دنع ،يلاوتلا ىلع ،تاقورحملا دقع وأ عبنملا
.عبنملا

تاقورحملا نماكم لالغتسا بيجتسي نأ بجي :4 ةداملا
وأ ريوطتلا ططــخمل اــقــبط مـتـي نأو موـسرــملا اذــه ماــكــحأل
هيلع قفاوت يذلا لالغتسالاو ريوطتلل كرتشملا ططخملا
.)طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

ططخملل وأ ريوطتلا ططخمل ليدعت لك ذيفنت بلطتي
،طــفـنـلأ هـيـلع قــفاوــت يذــلا ،لالــغتسالاو رــيوــطـتلل كرتــشـملا

يتلا لاكشألا سفن يف ،ةريخألا هذه فرط نم ةديدج ةــقـفاوم
.ةقباسلا ةقفاوملا ىلع لوصحلا تقبس

يناثلا مسقلا

فيراعتلا

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٥ ةداملا

نيسحت وأ نيكمتل ةمدختسملا تاينقتلا: رابآلا طيشنت–
،هسأر ىلإ رئبلا عاق نم تاقورحملا ليصوت

لــمرـلا وأ لـمرــلا اميس ال ،ةبلصلا داوملا: معدلا رصنع–
ءاــقــبإل تدـــعأ يتلا ةـيـعاــنـطصالا داوملا وأ ،اـهـنم جلاــعملا
دــعـب وأ ءاـنـثأ لـضـفأ قفدــت نامضو ،اًحوتفم لعتفملا ققشتلا

،قيقشتلا ةيلمع

ةرخص يف ةدوجوم ةيفوج هايم ةقبط : ةيفوجلا هايملا–
.هايملا هذه قفدت نيكمتل ةيذافن تاذو ةيماسم

قيرط نع نازخ يف ةدوجوملا تاقورحملا بلج: حسملا–
،لئاس نقح

تايلمعلاو تازيهجتلا نم ةعومجم : رئبلا زاجنإ ةمتت–
يف وأ جاتنإلا يف ءاوس ،رئبلل لثمألا ليغشتلاب حمست يتلا
،ةبقارملا يف وأ نقحلا

وأ زاغلا نم ''يطورخم طيرش'': يطورخملا نوكتلا–
ةجيتن نوكتي ،تاقورحملا نازخ لخاد ،رئبلا ةبرقم ىلع ءاملا

ءاطغ نع مجان ،هيف مكحتم ريغ لكشب ءام وأ/و زاغ لوصو
،ينعملا نازخلا بوقث لالخ نم ةيفوج هايم وأ/و زاغلا

نم تاقورحملا رورم ةرـهاظ : يـعطاـقــتلا باــيـسـنالا–
،رخآ ىلإ نازخ

ببستي يذلا رئبلا قفدتل ىصقألا دحلا: جرحلا قفدتلا–
لعفب يطورخملا نوكتلا وأ /و لمرلا جاتنإ يف صوصخلا ىلع
،رئبلا زاجنإ ةمتت فالتإ يف وأ /و زاغلاب وأ /و ءاملا

ليجست ريسفتو تانازخ ىلـع براـجــت: رـئبلا ميــيـقــت–
،نيعم رئبل ةيجولويجلا تانيوكتلا يف رابآلا دصر

مـتـي يـتـلا تاــساـيـقلا عـيـمـج: تاــساـــيــقـلاو براــجــتلا–
ىوــتـسم ىلــعو عيـمـجتلا ةـيـلـمـع ىلــعو رـئـبـلا ىلـع اــهؤارــجإ

ةيلوألا براجتلاو تارابـتخالا اـهـنـم اـمـيـس ال ،جاــتنإ زــكرــم
يوــنـسـلا قالــــغإلاو ،قـــفدــتـــــــــلا لالـــخ ةــيرودـــلا براـــجــــــــــتــــــــــلاو
لخادتلا براـجتو طوــقـسلا براــجتو تاردـقــلا نــع براــجـتلاو
لـــكآــتــلا تالـيـجـسـتو ةرارحلا ساــيـــقـمو قــفدــتــلا ساــيـقــمو
،ةيزاغلاو ةلئاسلا تاقفدتلاو ةرارحلا تاجردو تاطوغـضلاو

ىوتسم ىلع عاجرتسا طمن رابتخا : ةيجذومن ةبرجت–
ةرــتـفل نازـــخ نــم ءزـــج يـف راــبآلا نــم ةــعوــمـجم وأ /و رـئـب
،هـمـيـمعـتو هـتـيـلاــعـف نـم دــكأــتــلا فدـــهـب ،ةددـحـم

لولحم ،لكآتلل ببستم ريغ لئاس: زاجنإلا ةمتت لئاس–
،يزاغ وأ يطفن رئب زاجنإ ةمتت ءانثأ مدختسي امومع يحلم

رفحلا تايلمع ءارجإل ةمدختسملا لئاوسلا : رفحلا لئاوس–
،رئبلل ةيلخادلا ناردجلا تابث ،صوصخلا ىلع ،نمضت يتلا

،تيزلا مكارت ولعي نازخلا سفن لخاد زاغ : زاغلا ءاطغ–

نأ هنأش نم ،ةيمقر ةاكاحمل جذومن : يبيكرت جذومن–
لثمي يذلا عاجرتسالا بيلاسأ فلتخم مييقتل مدختسي
نم ،رثكأ وأ دحاو نمكمل ةيجولويجلا صئاصخلاو ةسدنهلا

تابـّكُرملا نم بكرم لكل يرارحلا يكيمانيدلا كولسلاو ،ةهج
،ىرخأ ةهج نم ،تاقورحملا يف ةاوتحملا

،جاتنإلا يف رئبلا تاردق سايق: ةيجاتنإلا رشؤم–
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ثلاثلا مسقلا

اهتاطايتحاو تاقورحملا ماجحأ

فارـــطألا وأ ةـيــنــطوــلا ةــسسؤــملا ىلــع نــّيـعتي :٦ ةداملا
ةــيــئارـــجإلا تاـبــلطـتملا قـيــبـطت ،ةـــلاـحلا بـســح ،ةدـــقاــــعتــملا

ةدوجوملا تاقورحملا ماجحأ ريدقت ثيح نم ةيميظنتلاو
اذكو تاطايتحالا ،ىلثم ةفصب عفرو ،عاجرتسالل ةلباقلاو
.ءاضتقالا دنع ،ةيلودلا ريياعملاو سيياقملا قيبطت

عبارلا مسقلا

 اهزاجنإ ةمتتو اهمييقتو رابآلا رفح

ريـياــعــمو ســيياــقــمو مــيـظـنـتلا قــيـبــطت بـــجــي :٧ ةداملا
ةيامحل ،اهمييقتو رابآلا رفح دنع ةيزاغلاو ةيلورتبلاةعانصلا

اـهـنــم روــبــعــلا مــتــي يتــلا ةــيــجوــلوــيجلا تاــنــيوــكــتــلا عــيــمــج
ءانثأ ةبسانملا ةينفلا لولحلا ريفوت بجيو .اهيلع ظافحلاو
ىـصـــقأ ىلإ ،صـيــــلـقـتـلاو رئــبـلا ةــمالـــسو نــمأ ناـــمـضل ،رفحلا

زاجنإ ةمتتو رفحلا لــئاوس لالــخ نم نازــخلا فالــتإ نــم ،دـــح
.رئبلا

لـــك ذاــخـتا بـجــي ،رـئـبلا نــع تــقؤــملا يلخـتلا ةــلاــح يفو
بايسنالا يدافتو نازخلا فالتإ نم صيلقتلل تاطايتحالا
.حطسلا وحن ةنكمملا تابرستلاو يعطاقتلا

فارـــطألا وأ ةـيـنـطوــلا ةـســسؤــملا ىلـــع بــجي:٨ ةداملا
.رابآلا مييقتل لماش جمانرب ذيفنت ،ةلاحلا بسح ،ةدقاعـتملا

رئبلا زاجنإ ةمتـت راــيـتـخا بيـجـتـسـي نأ بــجـي :٩ ةداملا
.نمألاو لالغتسالا طورش لضفأل

بقثلا يف رئبلا زاجنإ ةمتت تازيهجت عضوت نأ حمسي ال
تايوتسملا لغلغت نود كسامتم نازخ ةلاح يفّ الإ فوشكملا
.ةيفوجلا

رايتخا بجي ،نطبم بقث يف رئبلا زاجنإ ةمتت ةلاح يفو
جاتنإلا عفر لجأ نمو نازخلا صئاصخل اًقفو باقثنالا ةفاثك
.ىلثم ةفصب

ديدحتل رئبلا يف تاسايقو براجت ءارجإ بجي:٠١ ةداملا
ةــبــيــكرــتو طــغضلا صئاصخو رــئبــلا ةــيــجاــتـــنإ تاـــيـــناـــكـــمإ
.نازخلا يف تاقورحملا

ىلــع نــّيعتي ،يعـطاـقـتلا باــيــسنالا ةرــهاــظ دوـــجو دــنعو
،ةــلاحلا بـسح ،ةدــقاــــعـتـملا فارــطألا وأ ةيــنــطوـلا ةــسـسؤــملا

يدافتل اهذيفنتو ،ريوطتلا ططخم يف ةينفلا لولحلا ديدحت
.ةرهاظلا هذه

،نقحلا يف رئبلا تاردق سايق: ةناقحلا رشؤم–

هايملا نم رئبلا يف زاغلا وأ ءاملل لوصولا: قارتخالا–
،ةنقاح رابآ ةدع وأ رئب نم ءاطغ وأ ةيفوجلا

نازخلا نم تاــقورــحملا جارختسا: يلوألا عاــجرــتسالا–
تاـنازخلا يف ةرـفوـتملا ةـيـعـيـبـطـلا ةــقاــطــلا نــم ةداــفــتسالاــب
،ةجتنملا رئبلا عاق وحن نازخلا نم تاقورحملا لقنل

نازخلا نم تاقورحملا جارختسا: يوناثلا عاجرتسالا–
ءاــملا نــقــح : يأ ،طـــغـضلا ىلـع ظاــفــحلا وأ/و حـسـملا قرــط نــع
ءاــمـلـل كرـتشـملا نـــقـحلاو ،جازــتمالل لــباــق رــيـغ زاـــغ نــقــحو
ءاــمـــلــل بواــنـتـملا نــــقـحلاو ،جازـــتـمالل لـــباــقــلا رـيــغ زاــغــلاو
،جازـتـمالل لــباــقــلا رــيــغ زاــغــلاو

،نازخلا نم تاقورحملا جارختسا: يثلاثلا عاجرتسالا–
: ةيتآلا ةروطملا عاجرتسالا قرط ىدحإ لامعتساب اميس ال
نقحلا وأ جازتمالا قيرط نع وأ ةيئايميكلا وأ ةيرارحلا
،جازتمالل لباقلا زاغللو ءاملل بوانتملا

هعاجرتسا نكمي يذلا تاقورحملا مجح : تاطايتحالا–
،ام نازخ نم

تاقورحملل يلامجإلا مجحلا : ةيئاهنلا تاطايتحالا–
.هتايح ةدم ةياهن ىتح نازخ نم هعاجرتسا نكمي يذلا

: اّمإ هنأب نازخلا فّرعي: نازخلا– ىلع يوتحي ،ذفانو يماسم يجولويج نيوكت نم ءزج.
رثؤي ثيح ديحو طغض ماظنب زيمتيو ،تاقورحم مكارت
نازخلا طغض ىلع نازخلا نم ءزج نم تاقورحملا جاتنإ
وأ ،هلمكأب يلاصلص ،ينيط ،ةفيعض دج ةيذافن وذ يجولويج نيوكت.
ةلغتسم ريغ ،محفلل ةيحطس وأ ةـقـيـمع ةـيـنـطاـب رــباــعم. وأ ،تاقورحم ىلع يوتحي نبركُم وأ يثح
ناــثيم وأ مـحـفـلا زاــغ ىلـع يوـتحت ،لالــغتسالا ةـلـماــك رـيــغ وأ
.''يرجحلا محفلا ناثيم'' اًضيأ ىّمستو ،محفلا

لـــماوــع لاـمـعـتساـب رـئب يـف زــجـنت ةــيـــلـمع: زــيــفـحـتلا–
ةيجاتنإ نيسـحتل قـيــقـشتـلا قــيرــط نــع وأ ةــيواــمـيـكوـــيزـيـف
ةيــلـمـع اــضـيأ باـــقـثـنالا ةداــعإ رـبـتـعتو .اـــهـتناــقــح وأ رـــئـبلا

،زـيـــفحت

ةـغـيـصلا بــسـح قـــفصـلا ةـبـسن بـسـحت : قـــفـصلا ةـبــسن–
،هاندأ٥3 ةداملا يف ةددحملا

نازخ نم ىصقألا قفصلا ةبسن: لثمألا قفصلا ةبسن–
نود نازخلل قستمو يداع بوضنب حمسي يذلا تاقورحملا
نامضبو ةيئاهنلا تاطايتحالا عاجرتسا ىلع يبلسلا ريثأتلا

.ةيداصتقا ةيدودرم
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سماخلا مسقلا

راـــبآلا لالــغتسا

ةداــــيزو جاـــتـــنإلا نيـــســحــت ناــــمـــــض لـــــــجأ نـــــم:١١ ةداـــمـلا
وأ ةينطولا ةسسؤملا موقت نأ بجي ،ةيئاهنلا تايطايتحالا
روطت دصر نامضو مييقتب ،ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا فارطألا

هسأرو رـــئبـــلا عاـــق يف تاـــطوـــغضلاو راـــبآلا لـــيـــغشت رـــيـــياـــعــــم
.تاسايقو براجت تايلمع ءارجإ قيرط نع تاقفدتلا ةعيبطو

ةيرود ةعجارم ،لالغتسالا ءاـنـثأ ،ءارــجإ بــجـي:٢١ ةداملا
عـم اـهـتنراـقـمو ةـنـقاحلاو ةـجـتـنملا راــبآلا لالــغـتسا رـيـياــعمل

يـف اــــهــــيـــلـع صوــصـنملا راـــبآلا لالــغــتـسال ىلــثملا طورـــشلا
.طـفـنـلأ هـيـلـع قــفاوــت يذــلا رــيوــطــتـلا طــطــخم

ىلــع ،راـبـتعالا يف رئبلل ىلــثملا لــيـغـشـتلا رــيياــعــم ذــخأـــت
،رابآلا ةناقح وأ ةيجاتنإ رشؤمو جرحلا قفدتلا صوصخلا
ريياعم نييحت بجيو .ريوطتلا ططخم يف اقبسم ةددحملا
.رئبلا وأ /و نازخلا فورظ روطتل اًقفو ليغشتلا

رثؤت دق يتلا ريياعملا هذهل ليدعت لك نوكي نأ بجيو
.ريوطتلا ططخمل ةعجارم عوضوم ،عاجرتسالا ةيلمع ىلع

رابآلا لالغتسا ةقيرط رايخ بيجتسي نأ بجي :3١ ةداملا
ريياعمل لثمأ مادختسال ،طيشنتلاب وأ يعيبطلا عافدنالاب
.رئبلا زاجنإ ةمتت عونو نازخلا فورظ نيب رئبلا ليغشت

نــم622 ةداـمــــلا ماــــكـحأ قيـبــطت ةـــلئاــط تـحــت:4١ ةداملا
1٤٤1 ماــع يـناـثــلا عـيـبر٤1 يــف خرؤــملا31-91 مــقر نوــناــقــلا
ىلع بجي ،هالعأ روــكذــملاو91٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد11 قـفاوــملا
،ةــلاـحلا بــســح ،ةدــقاـــعتملا فارــطألا وأ ةـيـنطوـلا ةـسسؤــملا
رئبلا فالتإ وأ عايض ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم ةيلمع لك ءاهنإ
.كلذ كرادتل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاو نازخلا وأ

سداسلا مسقلا

قبسملا جاــتنإلا

مييقت ضرغل طـقـف قـبـسملا جاـتـنإلاب صــخرـــُي :٥١ ةداملا
.ريوطتلا ططخم دادعإل نازخلا تاردق

جمانربب ابوحصم قبسملا جاتنإلا بلط نوكي نأ بجي
: ددحي مييقت

،ةينعملا )رابآلا( رئبلا–

،)ة( فدهتسملا )تانازخلا( نازخلا–

تاطوغضلا اهنم اميس ال ،رابآلا وأ رئبلا ليغشت ريياعم–
،تاقفدتلاو هسأرو رئبلا عاق يف

،اهزاجنإ بولطملا تاسايقلاو براجتلا جمانرب–

،سايقلا ةطقن عقوم ديدحت–

،ةجلاعملل جاتنإلا ةهجو–

.ةعّقوتملا ددملا–

ةيجولويج تانيوكت يف ةنمضتملا تانازخلل ةبسنلاب
،ةفيعض دج ةيذافن تاذ وأ ةذافـن رـيـغ ةــيرــخص وأ /و ةـيـنـيـط
.جذومنب ابوحصم قبسملا جاتنإلا بلط ميدقت بجي

مـــتــي نأ بــــجــي ،قــبـسملا جاــتــــنإلا ةرـــتـــف لالـــخ :٦١ ةداملا
ماـــكـحألا ةاـــعارــم عم راــبآلا وأ رئبلا لـيـغــشت رـيـياــعــم دــيدــحت

نود كلذو ،موسرملا اذه نم9و٥ نيمسـقلا اميس ال ،ةددحملا
دـــصر مــتي نأ بــجــيو .ةــيـئاـــهـنلا تاطاـيـتحالا ىلـع رـيــثأـــتلا

.نازخلا كولس مييقت لجأ نم ريياعملا هذــه روــطـت

فارــطألا وأ ةيــنطوــلا ةــســسؤــملا ىلــع بــــجـي:٧١ ةداملا
تاــموــلــعملاو تاـــيـــطـــعملا لاسرإ ،ةـــلاحلا بسح ،ةدــقاــعـتملا
اــقــفو طــفنلأ ىلإ ،اـهتاريـسـفتو قـبـسملا جاـتـنإلاب ةـــقلعتملا
.قبسملا جاتنإلا ةصخر يف ددحملا ددرتلل

رـيرــقـت لاـسرإ بـجـي ،قـبسـملا جاـتــنإلا ةرـتـف ةــياــهن يـفو
.اموي )٠6( نيتس ىدعتي ال لجأ يف طفنلأ ىلإ لصفم

عباسلا مــسقلا

نازـــــــخلا زــيفحــــت

ةبرجت نازـخلا زـيـــفحت ةـيـلـمـع قـبـســت نأ بـجي :٨١ ةداملا
ةرخصلاو ةراتخملا داوملا نيب قفاوتلا نم دكأتلل ربخملا يف

 .نازخلل ةنّوكملا

،يــثـح يلاـصـلص نازــخ ضـيـمـحت ةـيـلمـع ءاــنــثأ :٩١ ةداملا
.نازخلا قيقشت طغض ضمحلا نقح طغض زواجتي ّالأ بجي

ةـيـــلـــمــع يـف راــبـتـعالا نيــعــب ذــــخؤـــــت نأ بـــجــي:٠٢ ةداملا
: قـيـقـشـتـلا

ةــيـلـمـع ةــيادـــب يــف ةـيـكيناــكـيموــيجلا تاساردــلا جـــئاـــتــن–
،ةيكيمانيدورديهلا براجتلا الامتحاو قيـقـشـتلا

دادسنالل ةلباق ريغ صئاصخ هل قيقشت لئاس لامعتسا–
،نازخلا فورظ يف

قاحسنالل ةيكيناكيم ةمواقم نمضي معد رصنع لامعتسا–
.قفدتلل انيسحتو لكآتلل ةيئايميك ةمواقمو
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: ةاعارم عم نقحلا قفدت ديدحت متي

،حسملا ةيلاعف–

،جاتنإلاو نقحلا يمجح نيب ىلثملا ةبسنلا–

،نازخلا قيقشت طغض–

يـبـناجلا سناـجـتلا مدــع ةــلاــح يف نــقحلا اــيالــخ رــيوصت–
ةيجولويجلا تاساردلا لالخ نم اميس ال ،دّكؤملاو ظوحلم دجلا

.لئاوسلا سمالتو يكيمانيدورديهلا كولسلاو

ةجتنملاو ةنقاحلا رابآلا نم ةعومجم ،نقحلا ةيلخب دصقي
.يكيمانيدورديهلا ماظنلا سفن يف لمعت يتلا

ىلــع بـجـي ،تاــفـــثكملا زاـــغ نــمـــكمل ةـبـسـنلاــب:٧٢ ةداملا
ءارجإ ،ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا
ةرود ةيلمعل ىودجلا تاساردو ةيرورضلا ةيربخملا تاساردلا
.يبيكرت جذومن لالخ نم ةيمقرلا ةاكاحملاو زاغلا

حــمــست زاــغــلا ةرود ةـيـلــمــــــــــــــــــع تــناـــك اذإ اـــــــــــــــــــم ةــلاـــح يفو
اهذيفنت جمانرب لكشي نأ بجي ،نماكملا ىلع ةظفاحملاب
.طفنلأ ةقفاومل عضاخلا ريوطتلا ططخم نم اًءزج

عاــجرـتـسالل ةــقــيرــط راـــيــتـخا نوــكــي نأ بــجـي :٨٢ ةداملا
عوضوم ،رمألا ىضتقا اذإو ،ةيربخم ةسارد عوضوم يثلاثلا

.ةيجذومن ةبرجت

فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو
ءارــجإل طــفــنــلأ ىدــل بلــط ميدـــقـــت ،ةـــلاحلا بسح ،ةدـــقاـــعـــتملا

.يثلاثلا عاجرتسالا ةقيرطل ةيجذومن ةبرجت

،ةيباجيإ ةيجذومنلا ةبرجتلا جئاتن تناك اذإ ام ةلاح يفو
عوضوم يثلاثلا عاجرتسالا ةقيرط ميمعت نوكي نأ بجي
.طفنلأ هيلع قفاوت ريوطت ططخم ةعجارم

عساتلا مسقلا

تاقورحملا قفصو جاتنإ

بجي ،نمكملل ينالقع لالغتسا نامض لجأ نم:٩٢ ةداملا
قفو نازخ لك نمو رئب لك نم تاقورحملا قفص متي نأ

: اميس ال ،ىلثم ريياعم

،ةجرحلا تاقفدتلا–

،نقحلا ةهبج رارقتسا–

رئبلا عاقو نازخلا نيب يدحلا طغضلل يلضافتلا قرفلا–
،بساورلا جاتنإ بنجتل

.ةركبملا تاقارتخالا–

نماثلا مسقلا

اهعاجرتسا قرطو تاقورحملا نيمثت

فارــطألا وأ ةــيــنـطوــلا ةــسـسؤــملا ىلــع بـــجـي:١٢ ةداملا
: موــقــت نأ ،ةــلاحلا بـســح ،ةدـــقاــعـتـملا

هنع لزانتلا وأ هنقح ةداعإ وأ بحاصملا زاغلا نيمثتب–
،تيزلا نمكم ريوطت ةلاح يف

زاغل نمكم ريوطت ةلاح يف ةبحاصملا لئاوسلا نيمثتب–
.كلذب ةيداصتقالا فورظلا حمست اذإ ،تافثكملا

ءاطغب تيز ىلع يوتحي نازخ دوجو ةلاح يف :٢٢ ةداملا
لضفأ رابتعالا نيعب ريوطتلا ططخم ذخأي نأ بجي ،زاغلا
.ةبحاصملا لئاوسلاو تيزلا عاجرتسا نم ةدافتسا

ةلحرمك يلوألا عاجرتسالا ةقيرط عضوب صخرُي:3٢ ةداملا
عاـجرـتسالا ةـقـيرـط ذـيـفـنـت لـبــق رــيوــطــتــلا لــحارــم نــم ىلوأ
يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو ،يثلاثلا وأ/و يوناثلا

.ريوطتلا ططخم

ءافيتسا ةلاح يف اضيأ هذه عاجرتسالا ةقيرط صخرت
: ةيتآلا طورشلا نم ،لقألا ىلع ،دحاو طرش

ةـــقــيرــط عــضوــب نازـــخلا صــئاـصــخ حـــمـسـت ال اــمدــنــع–
،يثلاثلا وأ /و يوناثلا عاــجرـتسالل

عاـــجرــتـسالا قرــط نأ نازــخلا تاسارد نــّيبت اــمدـــنـع–
،عاجرتسالا لماعل نيسحتب حمست ال يثلاثلا وأ/و يوناثلا

يلوألا عاجرتسالا نأ ةيداصتقالا تاساردلا نــّيبت امدنع–
ةيدودرمو ةيئابجلا ليخادملا ،دح ىصقأ ىلإ ةدايزب حمسي
.ةلاحلا بسح ،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا

يوناثلا عاجرتسالل ةقيرط عضو نوكي نأ بجي:4٢ ةداملا
ىوتسم ىلع ةاكاحم ةيلمعو ربخملا يف تاسارد عوضوم
.ريوطتلا ططخم يف ةجردملا ،نازخلا

ةيواميكويزـيفلا صئاصخلا نمـضــت نأ بــجــي :٥٢ ةداملا
سردــُـت نأ بـجـيو .ةـمـئادو ةرــقـتـسـم ةــناــقــح نوـــقـحملا ءاــمــلل
ءاملا عم نازخلا هايم قفاوت مدع لـكاشـم ،ربخملا يـف اــمدــــقــم
.هب نوقحملا

ةرقتسم ةناقح نوقحملا زاغلا بيكرت نمضي نأ بجي
.نازخلا هايم عم يئايميك لعافت نود ةمئادو

نازــخ لــكل نـــقـحلا قــفدــت دـــيدــحت مـتــي نأ بــجـي :٦٢ ةداملا
لالخ ،ةينالقعلا لالغتسالا فورظ نامض لجأ نم رئب لكلو
.نمكملا ةايح ةرتف
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وأ دحاو نمكمب قلعتي ريوطت ططخم ةلاح يف:43 ةداملا
لكلو نمكم لكل ريوطتلا تاهويرانيس ميدقت بجي ،رثكأ

.نازخ

ويرانيس لكل ريوطتلا ططخم نمضتي نأ بجي :٥3 ةداملا
.قفصلا بسنب قلعتي اميف ةيساسح ةسارد ،حرتقم ريوطت

مـتيو ،ةــيوــئاـــم ةـبـسـنـب قـــفــــصلا ةـــبـسـن نــع ريـبـعـتـلا مــتـي
: يتآلا وحنلا ىلع هباسح

ةدـــع وأ ةــحاـسـم ىلــع دـتـمـي نــمــكـم ةــلاــح يــف :٦3 ةداملا
وأ ةيـنــطوــلا ةـســسؤــملا ىلــع بــجــي ،ةرواــجـتم تاــحاــسـم
رـيوـطـت ططـخـم دـيدــحت ،ةــلاحلا بـسـح ،ةدــقاـــعـتملا فارــطألا

.طـفـنـلأ عـم رواـشـتلاب ،يـنـعـملا نـمــكــملـل كرـتــشـم لالـغـتساو
لـبـق نــم ةـقــفاوــم عوــضوــم طـطـخملا اذـــه نوـكـي نأ بــجيو
.هدعاوقلو موسرملا اذه ماكحأل عضخي نأو ،طــفـنلأ

تانيوكت يف ةاوتحملا تاــقورحملا ةــلاــح يــف:٧3 ةداملا
،ةــفـيـعـض دــج ةـيذاــفنب وأ ةذــفاــن رــيـغ ةــيرـخـص وأ /و ةـينيـط
ىلع ىلثملا ةدافتسالاب ريوطتلا ططخم دادعإ ّمتي نأ بـجـي
: نم صوصخلا

،ةيقفألا فراصملا لوط–

،رئبلا زاجنإ ةمتت عون–

،ددعتم قيقشت قيرط نع زيفحتلل لماشلا جمانربلا–

.لثمأ فيرصت نامضل رابآلا نيب دعابتلا–

رشع يداحلا مسقلا

ةيئاهن ماكحأ

ىلــع ةــظـفاحملا مارـتــحا نــم دـــكأـــتلا لـــجأ نـــم :٨3 ةداملا
،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا ىلع بجي ،نــماــكـملا

ةتباثلا جذامنلا طفنلأ فرصت تحت عضت نأ ،ةلاحلا بسح
تاــيـطـعـم وأ ةـسارد لـــك اذــكو ،اــهتاـنـيـيحتو ةـيـكـيماـنــيدـلاو
.ةيرورض ربتعت ةمولعم وأ ةقيثو لك وأ ةرـسـفمو ةـيلوأ

تاساردـــــلا لـــــيصوـــــت غـــــيصو تاـــــيـــــفــــــيــــــك طــــــفــــــنــــــلأ ددحت
 .ةداملا هذه يف ةروكذملا قئاثولاو تايطعملاو

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي:٩3 ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وـــياـــم13 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش91 يــف رـــئازــــــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةــنـس

دارج زيزعلا دبع

= قفصلا ةبسن
موي٥63 * يمويلا جاتنإلا

ةيئاهنلا تاطايتحالا

ريوطتلا ططخم ىلع ،ةساردلا دعب ،طفنلأ قفاوت:٠3 ةداملا
.نازخ لكل جاتنإلا تانايبو لثمألا قفصلا ةبسن ةنمضتملا

فارــطألا وأ ةيــنـطوــلا ةــســسؤـملا ىلــع بـــجـي :١3 ةداملا
،اهيلع قفاوملا جاتنإلا تانايب مارتحا ،ةلاحلا بسح،ةدـقاــعتـملا

.ريوطتلا ططخم يف ،نازخ لكل ةبسنلاب

فارــطألا وأ ةيــنـطوـلا ةـسـسؤــملا ىلــع نـّيـــعـتـي:٢3 ةداملا
تازاـجـنإلا طـفـنـلأ ىلإ لـسرــت نأ ،ةــلاحلا بـســح ،ةدــقاــعـتملا
.نازخ لكلو نمكم لكل نقحلاو جاتنإلا ثيح نم ةيرهشلا

رـيــغو اـظوــحـلم طــفـنـلأ هرـبـتـعت قرــف دوــجو ةــلاـح يـفو
بـلطـت ،اــهـيـلع قــفاوـملا تاـعــّقوــتلاو تازاـجـنإلا نيــب رــيـغـتـم
بسح ،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا نم طــفنلأ
هــضاــفـخنا وأ جاـتـنإلا عاـفــترا لوــح تارـيــسـفت مـيدـــقــت ،ةلاحلا

.كلذ كرادتل اهذاختا بــجاوــلا تاءارــجإلا اذـــكو

رشاعلا مسقلا

ريوطتلا ططخم دادعإو نماكملا ظفح

نــماــــكـملا وأ نــمـكـملا ىلــع ظاـــفـحلا نامــضــل :33 ةداملا
ماكحأل اقبط ريوطتلا ططخم دادعإ متي نأ بجي ،اــهـنـيـمـثتو
،داـــنـسإلا رارـــق وأ عــبنملا زاـيـــتـما طورــشو ،موــسرــملا اذـــه
.ةلاحلا بـسـح

ىلع ،صوـصـخلا ىلـع ،رـيوــطـتلا طـطـخم يوتحي نأ بـجـي
: ةيتآلا رصانعلا

ىلع فاشكتسالا لاغشأ جئاتنو ةيخيراتلا تايطعملا–
،ةعقرلا ىوتسم

،لالغتسالا حطسأ ديدحت–

،ةيئايزيفويجلاو ةيجولويجلا تاساردلا–

،عاجرتسالل ةلباقلاو ةدوجوملا ماجحألا ريدقت–

،اهريوطتو تانازخلا تاسارد–

،رابآلا دادرتساو رفحلا جمانرب–

،اهتجلاعمو تاقورحملا عيمجت ةيلمع فصو–

،ريوطتلا لاغشأ طيطخت–

،ةيداصتقالا ةساردلا–

،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو عقاوملا نع يلختلا جمانرب–

.ةئيبلا ةيامحو ةمالسلا ريبادت–

وأعبنملا زايتما يف ريوطتلا ططخم ةيلوبقم تايفيك ددحت
.ةلاحلا بسح ،دانسإلا رارق
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قفاوملا2441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــــيدــم ماــــهــم ءاــــهـــنإ نــــمـضــتـي ،1202 ةنــس وــياـــم4
.نازيلغ ةيالو يف نيدهاجملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سراـــم4 نـــم ءادــــتــبا ىــــهـنــت ،1202 ةـــنــس وــــياـــم4 قـــفاوــملا

اريدم هتفصب ،فيرش رودـق دمحـمدـــّيـسلا ماــهــم ،1202 ةـنـس
.ةافولا ببسب ،نازيلغ ةيالو يف نيدهاجملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ماــــهـــم ءاـــهــنإ نــمـضـتي ،1202 ةـنــــس وـــياــم4
ةيبرتلا ةرازوب ةيداملاو ةيلاملا دراوملا رييست
.ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
بيبحلا دبعدّيسلا ماـــهـمىهنت ،1202 ةنس ويام4 قفاوملا

ةــيداــملاو ةــيــلاـملا دراوــملا رــيـيسـتل ارـــيدــم هـتــفـصـب ،قرزـــم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةـنـس وــياـــم4

.1 نارهو ةعماجل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤــم يذيــفنـت موــسرــم بــجوــمب
فيـطـللا دـبـعدّيسـلا ماـــهـمىـهنـت ،1202 ةنس ويام4 قفاوملا

.1 نارهو ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،يلسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاــهنإ نمضتي ،1202 ةـنـس وــياــم4
.ةريوبلا ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
سراــم52نــم ءادــتبا ىهـنـت ،1202 ةـنــس وـــياــم4 قـــفاوـــملا

،ريدم بئان هتفصب ،يواسيع دمحـمدّيسلا ماهم ،1202 ةـنس
نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف يلاعلا نيوكتلاب افّلكم
ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو لصاوتملا
.ةافولا ببسب ،ةريوبلا

قفاوملا2441 ماــع لاوــش01 يفخّرؤــم يساــئر موــسرـــم
ســيــئر ماـــهــم ءاــهــنإ نـــمــضتــي ،1202 ةـنــس وـــياــم22
.ةّيروهمجلا ةسائرب تاــسارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اــضر دـمـحــمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس وــياــم22 قــفاوــملا

،ةّيروــهمجلا ةساــئرب تاساردــلل اـسـيـئر هـتـفـصب ،ينوزاــم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوــش01 يفخّرؤــم يـساـــئر موــسرــم
ةــــساــئرــب نــيــيـعـتلا نـــمـضـتي ،1202 ةــنـس وــياـــم22
 .ةّيروهمجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش01 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام22 قفاوملا

: ةّيروهمجلا ةسائرب
،ةماعلا ةنامألاب تاساردلل اريدم ،ايطاطب ميركلا دبع–
،ةماعلا ةنامألاب تاساردلل اريدم ،ينوزام اضر دـمحــم–
.ناويدلاب تاساردلل اسيئر ،ةديع نب دومحم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماــع لاوش91 يفخّرؤــم يساــئر موـــسرـــم
ماــعــلا رــيدــملا نـيــيعــت نمضتي ،1202 ةنس ويام13
.نويزــــفـلـتلل ةيــموـمــعـلا ةــسسؤــمـلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع لاوش91 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لكانول نابعشدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام13 قفاوملا

.نويزفلتلل ةيمومعلا ةسسؤملل اماع اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــفّلـــكــم ماــهـم ءاــهــنإ نـــمـضتي ،1202 ةــنـس وياـــم01
.اقباس– ةقاطلا ةرازوب صيخلتلاو تاــساردــلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـيماـس ةدّيسلا ماــهــمىهــنـت ،1202 ةــنس وياـــم01 قــــفاوــملا

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةــفّلــكـم اـهـتـفـصب ،ةــعاــش نــب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس– ةقاطلا

ةـّيدرفميسارم
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قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تايلك ءادمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.تاعماجلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

:ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع مهتفصب

ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ،يفولخم دمحأ–
 ،هبلط ىلع ءانب ،راشب

ةعماجب يلآلا مالعإلاو تايضايرلا ةيلك ،ينامحد فسوي–
،هبلط ىلع ءانب ،ترايت

ضرألا مولعو ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ،نخ ريشب–
          ،هبلط ىلع ءانب ،ةيادرغ ةعماجب

مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك ،نومحرد لاله–
،2 ةديلبلا ةعماجب رييستلا

.وزو يزيت ةـعـماـجـب ءانـبـلا ةـسدـنـه ةـيـلـك ،ةـيـفاـعوـب فــسوـي–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.تايالولا ضعب يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

تايالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم مهتفصب
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا

،مناغتسم ةيالو يف ،ليوط رداقلا دبع–

،تنشومت نيع ةيالو يف ،رابص مناغ دـمحـم–

.نازيلغ ةيالو يف ،صفحوب حبار–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدـــم ماـــهــم ءاــــهــنإ نـــمــضـتي ،1202 ةــنــــس وـــــياـــم01
.ةملاق ةيالو يف ينهملا نيوــكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميركلا دبعدــّيسـلا ماـــهــمىهنت ،1202 ةـنـس وــياـــم01 قــفاوــملا
،ةــملاــق ةــيالو يف ينـهملا نــيوــكــتلل ارــيدــم هتــفـصب ،ســيردإ
.ىرخأ ةفيظوب هــفـيلـكـتل

قفاوملا2441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم يبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام4
.اقباس– ةفاقثلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلادّيسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام4 قفاوملا
:اقباس– ةفاقثلا ةرازوب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا

،تاعزانملاو ميظنتلل ريدم ةبئان ،فساي ةكيلم–

ىلع هتلاحإل ،نيمدختسملل ريدم بئان ،يواللا دبع ملاس–
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
مئادلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.نماضتلل ةينطولا ةنجّللا ىدل دعاسملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يليسك ديشرّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

.نماضتلل ةينطولا ةنجّللا ىدل ادعاسم امئاد انيمأ هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديربلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام4
تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
.اقباس– ةنمقرلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام4 قفاوملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربـلا ةرازوــب ،مــهؤاــمـسأ

فئاظوب مـهـفـيـلـكـتل ،اــقــباــس– ةــنــمـقرــلاو تايــجوــلوـنــكتلاو
: ىرــخأ

،اشتفم هتفصب ،يواسيع دمحأ–

نيمألا ىدل تاساردلل اريدم هتفصب ،نارمع تيآ ميهاربا–
،ماعلا

تآشنملا ريوطتل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةطابعزوب ةجيدخ–
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيساسألا

نيــمأــتـل رـيدــم بــئاــن هــتـفـصب ،ةــيــجـنارــب نيــمألا دـــمـحــم–
.لاصتالاو  مالعإلا تايجولونكتل ةيساسألا تآشنملا
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تالخدتلاو ليوــمتـلاو تاراــــمـثـتسالل رـــيدـــم بــئاـــن هـــتـفــصب
دـــيـصــلاو ةــيــفــيرــلا ةـــيـمـنـتلاو ةــحالــفــلا ةرازوـــب ةـــيداــــصــتقالا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس– يرحـبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف ناخّرؤم نايذــيــفـنت ناموــسرـــم
نــيــيعــت ناـنــمـضـتـي ،1202 ةـــنـس وـــياــــم01 قــفاوـــملا

صصختملا نيوكتلل ةـيـنطولا دــهاـــعـمـلل نـــيرــيدـــم
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

كالسألل صصخـتملا نـيوـكـتـلـل ةـيـنـطوـلا دـهاـعـمـلـل نـيرــيدــم
: ةيتآلافاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب ةصاخلا

،ةنتاب ةيالو يف ءاضيبلا ةنازب ،ةفرق دوليم–

،ةركسب ةيالو يف ةبقع يديسب ،شادعب دـمحــم–

،تسغنماتب ،نيرمخت دمحأ–

.يزيليإب ،يمشاه ناسح–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نيبورع هـلـلا دبعوبّديسلاّنيعي ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

ةصاخلا كالسألل صصختملا نيوكتلل ينطولا دهعملل اريدم
.ةليم ةيالو يف ةمغالتب فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرادإب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدــم بــئاــن نييـعـت نــمـضـتي ،1202 ةــنــس وـــياـــم01
.1 رئازجلا ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،كــيـجيـج اــضردــّيـسـلا نّيـــعـي ،1202 ةـنـس وــياــم01 قــفاوـــملا

طيشنتلاو نواعتلاو ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ،ريدم بئاــن
.1 رئازجلا ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــعـماــجــب نـيــيـــعـتـلا نــــمــضـتـي ،1202 ةـــنــس وـــياــم01
.2 رئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلادّيسلاو تادّيـسلا نّيــعــت ،1202 ةــنـس وــياــم01 قــفاوــملا
:2 رئازجلا ةعماجب ،مهؤامسأ

2441 ماع ناضمر22 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاــهـنإ نانمـضتـي ،1202 ةـنـس وــياــم4 قــفاوملا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل نيريدم
.تايالولا ضعب يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ويام4 قفاوملا
ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ

،ةيتآلا تايالولا يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

،فلشلا ةيالو يف ،لحكل ةفولب دوليم–

،ةريوبلا ةيالو يف ،شيديد نامحرلا دبع لامك ىفطصم–

،ةسبت ةيالو يف ،يبيرع دوليم–

،لجيج ةيالو يف ،لامج دـمحــم–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يرامحل لالب–

،ةملاق ةيالو يف ،طايخ ةليلد–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،ةلخنلا نب بيطلا–

،مناغتسم ةيالو يف ،يعمج دـمحــم–

،ةليسملا ةيالو يف ،يوازمح اضر–

،يزيليإ ةيالو يف ،رافلب لالج–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،قازرلا دبع دلاخ–

،فودنت ةيالو يف ،ةعرتوب رعاولا–

،تليسمسيت ةيالو يف ،سومقد نب مالسلا دبع–

.ةيادرغ ةيالو يف ،ةوعش ىسوم–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يقورز جرعلدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةـنس وــياــم4 قــفاوملا

ةــيــكــلـسالـلاو ةــيـكـــلـســلا تالــصاوــملاو دـــيرــبـلل ارــــيدـــم هــــتــفصـــب
ةفيظوب هفيلكتل ،ةلقرو ةيالو يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام01
– يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب

.اقباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةفلخ ديمحلا دبعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا
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ةيجراخلا تاقالعلاب ةفلكم ،ريدم ةبئان ،دصاق ايسآ–
،ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو

،ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،ةنكوب زيزعلا دبع–

،ةمجرتلا دهعمل ةريدم ،ةدوع نب ةليدع–

.راثآلا دهعمل ةريدم ،راشن ةجيدخ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــــعـــماـــجــب نيـــيـــعـتلا نـــمـضـتــي ،1202 ةـــنــس وـــياــم01
.3 رــئازــجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلانّيعت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا
:3 رئازجلا ةعماجب ،مهؤامسأ

نيوكتلاب ةفلكم ،ريدم ةبئان ،لبيبط نب ةيرود ةنيمساي–
يملعلا ثحبلاو يعماجلا ليهأتلاو ثلاثلا روطلا يف يلاعلا

،جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا اذكو

يلاعلا نيوكتلاب افلكم ،ريدم بئان ،ينايسح ديمحلا دبع–
تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف

،جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو

مولعلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلكل اديمع ،يانب ىفطصم–
،رييستلا مولعو ةيراجتلا

.ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا دهعمل اريدم ،يفسوي يحتف–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيوكتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.تايالولا ضعب يف نيينهملا ميلعتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيــتآلا ةداــســلاو ةدّيــسـلانّيــعـت ،1202 ةــنس وــياــم01 قــفاوــملا
تايالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم ،مـهؤاــمـسأ
: ةيتآلا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،دارم قيفوت–

،ةديلبلا ةيالو يف ،ينايزم ةميلح–

،رئازجلا ةيالو يف ،ليوط رداقلا دبع–

،ةفلجلا ةيالو يف ،نادو يحي–

،فيطس ةيالو يف ،سيردإ ميركلا دبع–

،ةملاق ةيالو يف ،شرطل يسيمخل–

،مناغتسم ةيالو يف ،رابص مناغ دمـحـم–

،تنشومت نيع ةيالو يف ،صفحوب حبار–

.نازيلغ ةيالو يف ،ةيفولخم ةداق–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاــسارد سـيــئر نييــعت نــمـضـتي ،1202 ةنـس وياــم01
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،نايـبد دوـلوـمدّيسلا نـّيـعـي ،1202 ةــنس وــياـــم01 قـــفاوملا

يف يلخادــــلا نــــمألل يرازوــــلا بتــــكملاــــب تاساردـــــلـــــل اسيـــــئر
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةسسؤملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم ةــبــئاــن نييــعــت نــمـضـتي ،1202 ةــنـس وــياــم01
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةبئان ،ناورب لاون ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب فيشرألاو قئاثولل ريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديربلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ويام4
.ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلانّيعت ،1202 ةنس ويام4 قفاوملا
:ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ،مهؤامسأ

 ،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،يواسيع دمحأ–

،اشتفم ،لالحد ركبوب–
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،فلشلا ةيالو يف ،دادح قراط–

،ةركسب ةيالو يف ،راون مساقلب–

،راشب ةيالو يف ،يسونس ميكح–

،ةريوبلا ةيالو يف ،يوازمح اضر–

،تسغنمات ةيالو يف ،فولقوب لالب–

،ةسبت ةيالو يف ،رافلب لالج–

،ناسملت ةيالو يف ،لامج دـمحــم–

،ةفلجلا ةيالو يف ،سومقد نب مالسلا دبع–

،لجيج ةيالو يف ،طايخ ةليلد–

،فيطس ةيالو يف ،ةلخنلا نب بيطلا–

،ةديعس ةيالو يف ،نابعش دـمحــم–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يعمج دـمحــم–

،ةملاق ةيالو يف ،ةعرتوب رعاولا–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،قازرلا دبع دلاخ–

،مناغتسم ةيالو يف ،لحكل ةفولب دوليم–

،ةليسملا ةيالو يف ،شيديد نامحرلا دبع لامك ىفطصم–

،ةلقرو ةيالو يف ،ةوعش ىسوم–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يقحس ليلج–

،فودنت ةيالو يف ،نامثع نب يلع نب–

،تليسمسيت ةيالو يف ،شومن لامك–

،ةلشنخ ةيالو يف ،يرامحل لالب–

.ةيادرغ ةيالو يف ،يبيرع دوليم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريوطتلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.لاصتالا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةفلخ ديمحلا دبعدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

.لاصتالا ةرازوب ريوطتلل اريدم

،تاساردلل اريدم ،نارمع تيآ ميهاربا–

تازيهجتلاو ةيكلساللا تالاصتالل اريدم ،ةيلاعلا دارم–
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةساسحلا

تآشنملا ةعباتمو ريوطتل اريدم ،ةيجنارب نيمألا دـمحــم–
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيدعاقلا

،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلل اريدم ،ينغ قاحسإ–

،تامولعملا عمتجم ريوطتل اريدم ،يقورز جرعل–

،اهنيمأتو مالعإلا ةمظنأ ريوطتل اريدم ،يتخب ةزمح–

،ةيديربلا تامدخلل اريدم ،يواوز ريمس–

ةيدعاقلا تآشنملا ريوطتل ريدم ةبئان ،ةطابعزوب ةجيدخ–
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل

،عيراشملا رييستل ريدم ةبئان ،بلاط ةيدان–

تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلل ريدم ةبئان ،يباطش ةزنك–
،ةينورتكلإلا

،ةيكلساللا تالاصتالل ريدم ةبئان ،بيعشوب نب ةجيدخ–

،مالعإلا ةمظنأ ريوطتل ريدم ةبئان ،يغير ةيدهم–

،فارشتسالاو تاساردلل ريدم ةبئان ،نامس ةحيمس–

ةيلاملا تامدخلا سييقتل ريدم بئان ،يواشيعلا قازرم–
،ةيديربلا

ةيدعاقلا تآشنملا نيمأتل ريدم بئان ،ةرزيلق باهولا دبع–
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل

،ميظنتلل ريدم بئان ،دابع دـمحــم–

،ةينوناقلا نوؤشلل ريدم بئان ،يرزعلا داميع–

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،طوش رامع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديربلل نيريدم نييـعت نمضـتي ،1202 ةـنـس وــياــم4
.تايالولا ضعب يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلانّيعت ،1202 ةنس ويام4 قفاوملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل نيريدم ،مهؤامسأ

: ةيتآلاتايالولا يف
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

٢44١ ماــــــعناـــــضمر٢٢يــفخرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
تاــيـفـيكوطورــشددـحــي ،١٢٠٢ ةنس وـــياــم4 قــفاوــملا
ةـــــسردــملااـــــــــهنمضتيـــــتلاتاــــــنيوكتلابقاـــــــحتلالا
تاــــــــينقتلاو ةــــــيزيدويجلا موـــــــلعـلـلاـــــيلعلاةــــينطولا
.ةيئاضفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلاثحبلاويلاعلاميلعتلا ريزوو

ةـجـحـلايذ81يـف خرؤملا٥٠-99 مــقرنوــناــقــلا ىضتــقــمب –
نوــناــقـلا نمضتملاو9991 ةـنـسلـيرــبأ٤ قــفاوـمـلا91٤1 ماــع
،ممتملاولدعملا ،يلاعلاميلعتلليهيـجوـتلا

يف خرؤملا8٤-2٠ مـقر يساــئرلا موــسرــمــلا ىضـتـقـمــبو –
نمضتملاو2٠٠2 ةنسرياني61 قفاوملا22٤1 ماع ةدعقلا يذ2
،لدعملا ،اهلمعو اهميظنتو ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا ءاشنإ

يف خرؤملا٠73-91 مـقريسائرلا موسرملا ىضتـــقمبو –
91٠2 ةنسربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماعىلوألاىدامجلوأ

،لوألاريزولانييعتنمضتملاو

يف خرؤملا87-12 مــقريــساـــئرــلا موـــسرــمـلا ىضـتــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنسرياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماعبجر9
،لّدعملا ،ةموكحلاءاضعأنييعت

مّرــحـم92يف خرؤــمــلايــساـــئرـــلا موـــسرــمـلا ىـضتـقــمبو –
نييعتنمضتملاو3٠٠2 ةنسليربألّوأ قفاوملا٤2٤1 ماــع
،ةيرئازجلاةيئاضفلاةلاكوللماعلاريدملا

يف خرؤملا77-31 مــقر يذيفـنـتلا موــسرمــلا ىـضـتـقــمبو –
يذلا31٠2 ةنسرياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماعلوألاعيبر81
،يملعلاثحبلاويلاعلاميلعتلاريزوتايحالصددحي

يفخرؤملا671-61 مقر يذيفــنتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو –
ددحييذلا61٠2ةنسوينوي٤1قفاوملا73٤1ماعناضمر9
،ايلعلاةسردملليجذومنلايساسألانوناقلا

يفخرؤملا362-81 مقر يذيــفـنتلا موــسرــمــلا ىـضـتـقــمبو –
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتـكأ71 قفاوملا٠٤٤1ماعرفص8

يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
،اهتسرامم تاــيفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا

يفخرؤملا٠٠3-٠2 مقر يذيفنتلا موـسرمــلا ىـضتقــمبو –
نمضتملاو٠2٠2ةنسربوتكأ٥1قفاوملا2٤٤1ماعرفص72
تاينقتلاوةيزيدويجلامولعللايلعلاةينطولاةسردملاءاشنإ
،ةيئاضفلا

: يتأي ام نارّرقي

موـــسرـــمــلا نــم7 ةداـــمــلا ماـــــكــحأل اـــقــيبـطـت : ىلوألا ةداـمـلا
قفاوملا2٤٤1 ماعرفص72 يف خرؤملا٠٠3-٠2 مقريذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنسربوتكأ٥1
اهنمضتيتلاتانيوكتلابقاحتلالاتايفيكوطورشديدحت

تاــيـنـقـتلاوةـيزــيدوـيـجلاموـــلـعـللاـيـلــعلاةـيـنطوـلاةــسردــملا
.”ةسردملا“ صنلا بلص يف ىعدــت يتلاو ،ةـيـئاـضـفلا

هـــــنمضت يذـــــلا نـــــيوـــكتلابقاــــحتلالاطرــــتشي :٢ ةداملا
ةيادب اهمظنت يتلا ةينطولا ةــقباسملا يف حاـــجنلا ،ةـــسردملا

:ةيعماج ةنس لك

نيدايميفايلعلاسرادملاةبلط:ةداهشلاساسأىلع –
،ةداملا مولعو يلآلا مالعإلاو تايضايرلاو ايجولونكتلاومولعلا
مهسرادم يف يناثلا روطلاب قاحتلالا ةقباسم يف نيحجانلا
.ةيلصألا

: ةيباتكلا تاناحتمالا ساسأ ىلع –

اوــعباتنــيذلا ،نــيوكتلاروـــطيفاـــيلعلاسرادـــملاةـــبلط –
يـــف يريضحتلا نــيوــكـتـلا نــم نييـــلوألا )2( نيتنسلاحاجنب
: ةيتآلا بعشلاو نيدايملا

:يلآلامالعإلاوتايضايرلاناديم.

.يلآلامالعإلاوأتايضايرلايتبعش

:ةداملامولعناديم.

.ءايزيفلاةبعش

:ايجولونكتلاومولعلاناديم.

ةيئابرهكلا ةسدنهلاوةيكلساللاوةيكلسلاتالاصتالابعش
.يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ةيندملا ةسدنهلاو كينورتكلإلاو

،ةــــــيعماـجـلازــــــكارــمـلاو ،تاـــــعماــجــلايــــجيرـــخبالـــــطلا –
ىرــــخأ ةــــيرازو رــئاودل ةــعباتلا يلاـــعلا نـــيوكتلا تاــــسسؤمو
روـــط يف ،ةدــمتعملا يلاـــعلا نـــيوكتلل ةـــصاخلا تاـــسسؤملاو
: نيذلا ،نيوكتلا
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يف خّرؤملا٠73–91 مــقر يساــئرـلا موـــسرـملا ىضـــتقمـب –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا87–12 مــقر يــساــئرـلا موـــسرـملا ىـضتـقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قــفاوـملا2٤٤1 ماـــع بــجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤٥–٥9 مــقر يذـــيفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقمـبو –
يذـــلا٥991 ةـنـس رــيارــبف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماــع ناــضــمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددـحـي

يف خّرؤملا391–٤1 مقر يذيفنتلا موــسرـملا ىضـتقمـبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا133–81 مــقر يذـيـفـنتلا موـسرـملا ىضـتـقـمبو –
81٠2 ةـنـس رــبـمـسيد22 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع يناـثــلا عــيبر٤1
ةيـلـحملا تاــعاـمجلاو ةــيـلـخادــلا رــيزو تاــيحالــص ددــحي يذــلا

،ةيـنارمـعلا ةئـيـهـتلاو

يـف خّرؤــملا3٠3–91 مـــقر يذــيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتــــقــمبو –
يذـلا91٠2 ةنس ربـمـفوــن٠1 قفاوملا1٤٤1 ماــعلوألا عيبر31
اــهـماــهـمو قرــطلا يـف نــمألل ةيـنطوـلا ةيـبودــنملا ةعيبط ددحي
،اهريسو اــهمـيـظـنتو

: يتأي ام نورّرقي

موـــسرـــملا نــم6 ةداــملا ماــــكــحأل اــقـيــــبــطـــت: ىلوألا ةداـملا
1٤٤1 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤملا3٠3–91 مــقر يذــيـفنـتلا
فدــهـي ،هالــعأ روــــكذــملاو91٠2 ةـنـس ربـــمــفون٠1 قفاوــملا

يف نمألل ةينطولا ةيبودنملل عورف ءاشنإ ىلإ رارـقـلا اذــه
ةيئالولا ةيبودنملا“ ىعدـت ،ةــيالو لــك ىوـتـسم ىلـع قرطلا
.”قرطلا يف نمألل

،قرـطـلا يف نــمألل ةــيئالوـلا ةـيـبودــنـملا ىلوــتــت :٢ ةداملا
ىوتسم ىلع ،قرطلا يف نمألل ينطولا بودنملا ةطلس تحت

،قرطلا يف نمألاو ةياقولاب ةطبترملا ماهملا ذيفنت ،ةيالولا
رــيـيسـتو ،ةــقاـيـسـلا صــخر تاــناــحـتـما مــيـظـنتو نــيوــكتلاو
.طاـقـنلاب ةـصـخرـلا ماـظـن

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فــلـكـت ،ةــفـصلا هذــهـبو

قرطلا يف نمألاو ةــياــقوــلل يلــحملا جــمانرـبلا حارـتـقا–
ةيبودنملا لبق نـم هـيـلع ةـقـفاوملا دــعــب هذيــفـنت ىلــع رــهسلاو
،قرطلا يف نمألل ةينطولا

نيدايملايفةيناثلاةنسلاالو ،ىلوألاةنسلااوديعيمل –
.هالعأةروكذملابعشلاو

ءارجإخيراتدنعةنس )32(نيرشعوثالثنعمهنسلقي –
.ةقباسملا

قاحتلالايتيفيكلةيجوغاديبلانكامألاددعددحي :3ةداملا
سلـجملا فرـط نـم ،هالـعأ2ةداملايفنيتروكذملاةسردملاب
.ايونس ةسردملل يملعلا

قاــــحتلالا ةــــقباسم يف حــــجانلا بــــلاطلا يدؤــــــي :4 ةداملا
كرتشملا عذجلا نم )1( ةدحاو ةنس ةسردملل يناثلا روطلاب
تاصصختلا دــحأ ىلإ اهدــعـب هــجوــيو ،ةيزــيدوـيـجلا موــلـعـلا يــف
: ةيتآلا ريياعملل اقفو ،ةسردملا اهنمضت يتلا

،بلاطلالبقنماهنعرــّـبعملاتابغرلا –

،كرتشملاعذجلادعببلاطلابيترت –

.صصخت لكل باعيتسالاتاردق –

لوصحلاب ةسردملا همظنت يذلا نيوكتلا جّوتي:٥ ةداملا
.يناثلا روطلا ةداهش ىلع

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وــياــم٤ قــفاوملا2٤٤1 ماـــعناــضـمر22 يــف رـئازــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

لوألا ريزولا نع
ةلاكوللماعلاريدملا
ةيرئازجلاةيئاضفلا

قيدصوأنيدلازع

ميلعتلا ريزونع
يملعلاثحبلاويلاعلا

ماعلانيمألا

يلاوغ نيدلارون

 ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

٢44١ ماـــع ناــضــمر٠٢ يــفخّرؤـــم كرــتـشـم يرازو رارــق
عورــف ءاــشـنإ نمـضـتي ،١٢٠٢ ةــنس وــياــم٢ قـفاوـملا
.قرــطلا يف نــمألل ةيـنـطوـلا ةـيـبودــنملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا نإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو
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نــمألاو ةياقولاب ةقلعتملا  ةيتايـلـمـعلا تاـطاــشنـلا قيـسـنت–
ةطشانلا تايعمجلا ةقفارمو نيلخدتملا فلتخم عم قرطلا يــف

،لاجملا اذه يف

ةــقاـــيـس مـيــلـعـت تاــطاـــشــن ةـبــقارــــمو ةــــعـــباـتـــمو رــيــطأـــــت–
 ،تارايسلا

ةــقاــيسـلا صــخر لـيــنل نيــحشرــتملا تاـــفــــلـم مالــتـسا–
،اــهتعباتمو اــهـتـجلاـعـمو

ديدجتو نيوكتلل ينطولا جـماـنرـبـلا دادــعإ يـف ةـمـهاــسملا–
،يلحملا ىوتسملا ىلع هذيفنت ةعباتمو ،تامولعملا

صخر تاناحتمال ةينطولا ةقاـطبلا دادـــعإ يف ةــمهاـسـملا–
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةقايسلا

صــخر تاــناــحـتـما زــكارــمو نرــمـتلا رـيــماــضــم رـيـيســت–
،ةيلحملا تاعامجلا عم لاصتالاب ،ةــقاـيـسلا

تاصبرتو ةقايسلا صخر تاناحتما جئاتن ىلع ةقداصملا–
،طاقنلا عاجرتسا

ءادبإو طاقنلاب ةصخرلا ماظنب ةقلعتملا نوعطلا تاسارد–
.قرطلا يف ةينطولا ةيبودنملل اهنأشب يأرلا

بودنم قرطلا يف نمألل ةيئالولا ةيبودنملا ّريسي:3 ةداملا
: بتاكم )٤( ةعبرأ نم نوكتتو ،يئالو

،قرطلا ربع نمألاو ةياقولا بتكم–

،طاقنلاب ةصخرلا ماظن رييست بتكم–

،ةقايسلا صخر تاناحتما بتكم–

.تارايسلا ةقايس ميلعت تاطاشن بتكم–

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وياـم2 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع ناـضـمر٠2 يف رــئازــجلاـب رّرح
.12٠2 ةنس

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
 لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

لدعلا ةرازو

وـــياــم4 قـــفاوـــملا2441 ماـــعناـــضـمر٢٢ يفخّرؤــم رارـــق
ةـيـموــمـعـلا تاــسـسؤــملا ةـمــئاــق دّدــحــي ،١٢٠٢ ةــنـس

ءارـــجإ مــيــظـنتل ةــلــهؤــملا صـصـختـملا نــيوــــكتـلل
تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلــع تاــقـباـسملا
ةــيـمــتـنـملا بــترــلا ضـعـبــــــــب قاــحــتـــــــــلالـــــــــل ةــيـنـهــملا
.نوـجــسـلا ةرادإــب ةــصاــخلا كالــسألـل

––––––––––

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

رــفـص21 يـف خّرؤــملا541-66 مـــقر موـــسرــملا ىــضـتــقمب–
رــيرحتـب قــلعتملاو6691 ةـنـس وــيـنوــي2 قــفاوــملا6831 ماــع
يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب رشـنو
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو مهت

يف خّرؤملا87-12 مـــقر يــساــئرـلا موــسرــملا ىـضــتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لّدـعـملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــملا233-40 مـقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو–
يذــــلا4002 ةــنس رــــبوتكأ42 قـــفاوملا5241 ماـــع ناــــضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا761-80 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرـــملا ىـضـتـقــمبو–
8002 ةـــــنس وــــينوـــي7 قـــــفاوـملا9241 ماــع ةـــيناثلا ىداــــمج3
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

يف خرؤملا213-٠1 مـقر يذيـفـنتـلا موـسرــملا ىضـتـقمـبو–
نمضتملاو٠1٠2 ةنس ربمسيد31 قفاوملا23٤1 ماع مرحم7
اهميظنتو نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

،اهريسو

يف خّرؤملا491-21 مقر يذــيفنـتـلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج3
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك دّدحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

يف خرؤملا٥31-٥1 مقر يذيفنـتلا موــسرــملا ىـضــتـقــمبو–
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ويام32 قفاوملا63٤1 ماع نابعش٤
،نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا رقم لقن

لاوش21 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ثادـــحإ نــمضتملاو21٠2 ةـنـس تــشــغ٠3 قــفاوــملا33٤1 ماــع
،نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملل تاقحلم
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ساــسأ ىلــع تاــقباـسملا ءارــجإ مــيـظـنت دــنــسـي:3 ةداملا
نوـــع يتـبترـب قاــحتلالل ةيـنهملا تاناحتمالاو تارابتخالا
: ىلإ ،ةيبرتلا ةداعإ بيقرو ةيبرتلا ةداعإ

نئاكلا ،نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا ةقحلم –
،ةليسملا ةيالو ةليسملا ةيدلبب اهرقم

نئاكلا ،نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا ةقحلم –
،سابعلب يديس ةيالو ،ميهارب يديس ةيدلبب اهرقم

نئاكلا ،نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا ةقحلم –
،ترايت ةيالو ،ةلالشلا رصق ةيدلبب اهرقم

نئاكلا ،نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملا ةقحلم –
.ةريوبلا ةيالو ،نالزغلا روس ةيدلبب اهرقم

ةرادإ يـفـظومل ةينطولا ةـسردـملا رــيدــم نــكـمـي :4 ةداملا
زــكارــم ،ءاـضـتقالا دـنـع ،ررــقـم بــجوـــمب ،ئشني نأ ،نوــجـسلا
.ةقحلم ناحتما

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا ىلإ ررقملا نم ةخسن غيلبت بــجي
ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

.هئاضمإ خيرات نم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٥ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويام٤ قفاوملا2441 ماعناضمر22 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

يتامغز مساقلب

رـــفص92 خرؤــملا كرــتـشملا يرازوــلا رارــقــلا ىضــتـقــمبو–
ثادحإ نمضتملاو91٠2 ةنس ربوتكأ82 قــفاوــملا1٤٤1 ماــع
،نوجسلا ةرادإ يفظومل ةينطولا ةسردملل ةقحلم

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرملا نـــــم91 ةداـــملا ماـــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
3341 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا491-21 مقر يذيفنتلا
ميظـنـت تاـيـفـيـك ددـحـي يذــلا2102 ةـنـس لــيرــبأ52 قــفاوــملا
تاسسؤملا يف ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا

دــيدــحت ىلإ رارــقــلا اذــه فدــهــي ،اـهــئارــجإو ةـيـموــمـعلا تارادإلاو
ةـلــهؤـملا صصخـتملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق
تاناحتمالاو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا ءارجإ ميظـنـتل
ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بــترــلا ضــعـبب قاــحتلالل ةينهملا

.نوجسلا ةرادإب

ساــسأ ىلــع تاــقـباـسـملا ءارــجإ ميــظـنت دــنـسـي:2 ةداملا
ةـيــنطوــلا ةــسردــملا ىلإ ةيـنـهملا تاــناــحـتمالاو تاراـبـتـخالا

،ةزاـــبـيـت ةــيالوــب اــهرـقـم نــئاــكــلا ،نوــجـسـلا ةرادإ يـفظوـمل
: ةيـتآلا بــترـلاب قاحتلالل

،ةيبرتلا ةداعإ دعاسم –

،ةيبرتلا ةداعإل لوأ دعاسم  –

،ةيبرتلا ةداعإ طباض –

،ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض  –

.ةيبرتلا ةداعإل ديمع طباض –


