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.......................يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب نينيدملا ،صاخلا مهباسحل اطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو

ةـّيميظنتميسارم

يف ايلع ةينطو ةسردم ءاشنإنمضتي،12٠2 ةنـــس تشغ22 قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم31 يف خّرؤم223-12 مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................تايضايرلا

ايلع ةينطو ةسردم ءاشنإنمضتي،12٠2 ةنـــس تشغ22 قــفاوملا3٤٤1 ماع مّرحم31 يف خّرؤم323-12 مقر يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................................يعانطصالا ءاكذلل

ةـّيدرفميسارم

..........ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم

ةمظنأ لالغتسا زكرم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا

.مناغتسم ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم

..........1 رئزجلا ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم

يعامتجالا طاشنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف نماضتلاو

ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................فراطلا ةيالو يف ءانبلاو

ـه٣٤٤١ ماع مّرحم5٦٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا2
م١٢٠٢ ةنس تشغ٦٢

سرهف

4

5

6

7

9

10

12

19

27

27

27

27

27

27

27



ةراجتلل نيبدتنم نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم
..................................................................................................................................................................نيتيرادإ نيتعطاقمب

صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................اقباس - ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب

...............ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب نييعتلا نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم

تالاصتالا ةمظنأ لالغتسا زكرم ريدم نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةيئاضفلا ةيكلساللاو ةيكلسلا

............مناغتسم ةيالو يف نمألا بودنم نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم

....................ةديعس ةيدلبل ماعلا بتاكلا نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم

نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف

ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................................................................................ةيفيرلا

ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةريدم نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو يف ءانبلاو

...............نيتيالو يف ةراجتلل نيريدم نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةأرملا اياضقو ةرسألاوينطولانماضتلا ةرازو

ةينازيملا ريدم بئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،12٠2 ةنس ويلوي92 قفاوملا2٤٤1 ماع ةجحلا يذ91 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................................ةبساحملاو

لقنلا ةرازو

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خرؤملا رارقلا لّدعي ،12٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ21 يف خّرؤـــمرارـــق
.........................يرحبلا لقنلا يدعاسم دامتعال ةيرازولا ةنجللا ريسو ميظنتو ليكشت ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد32

3 5٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٧١
م١٢٠٢ ةنس تشغ٦٢

)عباـت(سرهف

`

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29



ـه٣٤٤١ ماع مّرحم5٦٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا4
م١٢٠٢ ةنس تشغ٦٢

رماوأو تارارق
فِرعُت ،روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا(71 ةداملا نأ ارابتعا–

نمو ،ةيالولاو ةيدلبلا يه يتلاو ةلودلل ةيلحملا تاعامجلا
لدعي يذلا رمألل ايروتسد ادنس دعت ،ةداملا هذه نإف مث
12٠2 ةنـس سراــم٠1 يف خرؤملا1٠-12 مــقر رــمألا مــمـتيو
،تاـباـخـتـنالا ماـظـنـب قـلـعـتملا يوضعـلا نوـناـقــلا نــمضتملاو
،راطخإلا عوضوم

71 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
عوضوم ،رمألا تاريشأت نمض روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا(
،هكرادت نيعتي اوهس دعي ،راطخإلا

:راطخإلا عوضوم رمألا يتدام صخي اميف–

رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا نم713 ةداملا نأ ارابتعا–
نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 يف خرؤملا1٠-12 مقر
ترقأ ،راطخإلا عوضوم ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا
،ةــيـلاــقـتـنا ةــفـصب تاــباــختنالل ةـلـــقـتـــسـملا ةـيـنطوــلا ةــطــلــســـلل
ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا تاباختنال ةبسنلاب طقفو
ةيسايسلا بازحألا ةدافإ ،رمألا اذه رودص يلت يتلا ةقبسملا

ةاعارم مدعل صيخرتب اهبلط ىلع ءانب ةلقتسملا مئاوقلاو
رئاودلا يف نيحشرتملا مئاوق ىلع ةقفاوملاو ةفصانملا طرش

ةـــفــصاـنــملا طرـــش قــيــقــحت نـــم نـــكــمـتـت مـــل يـــتـلا ةـيــباــخـتنالا
،يوضعلا نوناقلا اذه نم671 ةداملا بجومب بولطملا

رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا نم813 ةداملا نأ ارابتعاو–
نـــمـضـتملاو12٠2 ةـنــس سراــم٠1 يـف خرؤــملا1٠-12 مـقر
،راطخإلا عوضوم ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

بازحألا فرط نم ةمدقملا نيحشرتملا مئاوق لوبق ىلع صنت
نيرشعب لقألا ىلع معدت يتلاو ةلقتسملا مئاوقلا وأ ةيسايسلا

ةينعملا ةيدلبلا يبخان نم هلغش بولطم دعقم لكل اعيقوت
)٠٠٠.٠2( فلأ نيرشع نع لقي وأ اهناكس ددع يواسي يتلا

،ةمسن

،رمألا نم813و713 نيتداملا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.يروتسد أدبم يأب سمت ال ،راطخإلا عوضوم

بابسألاهذهل

:يتأيامرّرقي

: لكشلا يف

لدعي يذلا رمألا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نأ :الوأ
12٠2 ةـنــس سراـــم٠1 يــف خرؤــملا1٠-12 مــقر رــمألا مــمـتـيو
،تاباختنالا ماظنب قــلـعتملا يوضــعـلا نوــناــقــلا نمضـتـملاو
.روتسدلا نم2٤1 ةداملل اقيبطت تءاج

٣٤٤١ ماــع مرـحــم5١  يــفخرؤـــم١٢/ د م .ق /٨٨٣ مــقر رارــق
ةـبـقارـــمب قـلـــعـتــي ،١٢٠٢ ةـنــس تــشــغ٤٢ قـــفاوــملا
ماــكــحأ ضــعــب مـمـتيو لدــعــي يذــلا رــمألا ةيروـتـسد
١٢٠٢ ةـنــس سراـــم٠١ يـفخرؤـملا١٠-١٢ مــقر رــمألا

ماـــظـنـب قـلــعـتـملا يوــضــعــلا نوناـــقـــلا نـــمـضـتملاو
.تاباختنالا

–––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
ةـلـجــسملاو ،12٠2 ةـنـس تـشــغ32 يـف ةــخرؤــملا ةــلاــسرـلاب
تــشــغ32 خـــيراــتـب يروـتـسدــلا ســـلـجملل ةــماـــعـــلا ةـــناـــمألاـــب

يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارم دصق ،911 مقر تحت12٠2 ةـنـس
12٠2 ةنس سرام٠1 يف خرؤـملا1٠-12 مقر رمألا مـمتيو لدعي
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتملاو

791و2٤1و٠٤1 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم٤22و891و )2 ةرقفلا(

قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر7 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا91٠2 ةنس ويام21
،ممتملاو لدعملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

: لكشلا يف

ةلطعلا لالخ هدادعإ مت ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأ ارابتعا–
،روتسدلا نم2٤1و٠٤1 نيتداملا ماكحأل اقفو ،ةيناملربلا

ىلــع هضرع مت ،راـطــخإلا عوــضوــم ،رــمألا نأ اراــبـتـعاو–
تـشــغ22 خيراـتـب ةدــقـعـنملا هـتـســلج يـف ءارزوــلا سلــجـم

،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب ،12٠2ةنس

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ ارابتعاو–
1٠-12 مقر رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارمل

يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنــس سراـــم٠1 يف خرؤملا
2٤1 ةداملا ماـكـحأل اـقــفو ءاــج ،تاباختنالا ماظـنـب قــلعتملا
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

: عوضوملا يف

:راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف–

)ىلوألا ةرقفلا(٧١ ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف–
: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت نمض روتسدلا نم
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٠٤1و6٥و71و21 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤22و2٠2و1٠2و٠٠2و891و791و2٤1و

2٤٤1 ماع بجر62 يف خرؤملا1٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو –
يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو–

: هصن يتآلا رمألا ردصي

نم813و713 نيتداملا ماكحأ ممتتو لّدعت : ىلوألا ةّداملا
قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع بــــجر62 يــف خرؤــملا1٠–12 مـــقر رــمألا

قلعتملا يوضـعلا نوــناـقــلا نــمــضتملاو12٠2 ةنـس سراـم٠1
: يتأي امك ناررحتو ،تاباختنالا ماظنب

تاباختنال ةبسنلاب طقفو ،ةيلاقتنا ةفصب :713 ةداملا“
يلت يتــلا ةــقــبسملا ةــيــئالوــلاو ةــيدــلــبــلا ةــيــبــعشلا سلاـــجملا

مئاوق نكمي ،يوضعلا نوناقلا نمضتملا رمألا اذه رودص
وأ ةـــيساـــيسلا بازـــحألا ةـــياــــعر تحت ةــــمدــــقملا نيحشرــــتملا
نم نكمتت مل يتلا ةيباختنالا رئاودلا يف ةلقتسملا مئاوقلا

اذه نم671 ةداملا بجومب بولطملا ةفصانملا طرش قيقحت
اهتدافإ ةلقتسملا ةطلسلا نم بلطت نأ ،يوضعلا نوناقلا

،ةلاحلا هذه يفو ،ةفصانملا طرش ةاعارم مدعل صيخرتب
 .”اهلوبقب حرصتو مئاوقلا هذه ىلع  ةلقتسملا ةطلسلا قفاوت

............................)رييغت نودب(................:813 ةداملا“

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

ءاوس ،ةمدقملا نيحشرتملا ةمئاق ىلع بجي ،هنأ ريغ
ةــبسنـــلاـــب ةـــلـــقـــتسم ةـــفصب وأ يساـــيس بزـــح ةـــياـــعر تحت

فلأ نيرشع نع لقي وأ اهناكس ددع يواسي يتلا تايدلبلل
اعيقوت )٠2( نيرشعب ،لقألا ىلع ،معدت نأ ،ةمسن )٠٠٠.٠2(
.”هلغش بولطم دعقم لك صخي اميف ةينعملا ةيدلبلا يبخان نم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم61 يــف رــئازــجلاب رّرــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ :ايناث
رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارم صوصخب
نمضتملاو12٠2 ةـنـس سراــم٠1 يـف خرؤــملا1٠-12 مــقر
اقيبطت مت ،تاباختنالا ماـظنب قـلــعتملا يوضـعـلا نوــناــقـلا

.روتسدلا نم )2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماكحأل

 : عوضوملا يف

رمألا تاريشأت ىلإ روتسدلا نم71 ةداملا فاضت : الوأ
.راطخإلا عوضوم

1٠-12 مقر رمألا ممتيو لدعي يذلا رمألا ماكحأ دعت :ايناث
يوضعلا نوناقلا نمضتملاو12٠2 ةنس سرام٠1 يف خرؤملا
.ةيروتسد ،راطخإلا عوضوم ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غلبي :اثلاث

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

نيتدقعنملا هيتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
تــشـغ٤2و32 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع مرـــحــم٥1و٤1 خـــيراــتب

.12٠2 ةنس

يروتسدلا سلجملا سيئر

   شينف لامك

 ،سيئرلل ابئان  ،يشبح دمـحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،اوضع ،لـــيختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ–

.اوضع ،يواروب رمع–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع مرــحم٦١ يفخرؤملا٠١-١٢ مـــقر رـــمأ
ماــكــحأ ضـعــب ممـتـيو لدـــعي ،١٢٠٢ ةنــس تــشـــغ5٢
٢٤٤١ ماــــع بـــــجر٦٢ يـفخرؤــملا١٠–١٢ مـــقر رــمألا
نوناـقلا نــمضـتملاو١٢٠٢ ةــنــس سراــم٠١ قفاوملا
.تاباختنالا ماظنب قـلـعتملا يوـضــعـلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
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ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو
،راطخإلا عوضوم رمألل ادنس لكشي ،ممتملاو لدعملا ،جراخلا

ىلع صني روكذملا رمألا نأل ،هاوتحمب ةقالع اهل هماكحأ نوك
لمعتست دقو ،تناك ةليسو يأب بكترت فرصلا تافلاخم نأ
،لاجملا اذه يف لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

،22-69 مقر رمألا ىلإ دانتسالا مدع نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
،هكرادت نيعتي اوهس دعي رمألا تاريشأت نمض ،ممتملاو لدعملا

: راطخإلا عوضوم ،رمألا ماكحأ صخي اميف :ايناث

صاصتخا يذ يئازج بطق ءاشنإب ،عّرشملا نأ ارابتعا–
مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكـتـب ةـلصتملا ةـمـيرجلا ةـحـفاــكمل ينــطو
ةينطولا ةزهجألا فييكت ةلصاوم ىعسم راطإ يف لاصتالاو
،يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع ةميرجلا ةبراحمب ةفلكملا

سسؤملا لبق نم هل لوخملا صاصتخالا كلذب سرام دق
،يروتسدلا

،رمألا يف ةدراولا ةديدجلا ماكحألا هذه رارقإ نأ ارابتعاو–
.يروتسد أدبم يأب سمت ال ،راطخإلا عوضوم

بابسألاهذهل

:يتأيامرّرقي

: لكشلا يف

ممتي يذلا رمألا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نأ:الوأ
قـــفاوـــملا6831 ماــــع رـــفص81 يـف خرؤـــملا٥٥1-66 مــــقر رــمألا

،ةيئازجلا تاءارجإلا نوـناــق نــمضـتملاو6691 ةـنـس وـيـنوــي8
.روتسدلا نم2٤1 ةداملل اقيبطت تءاج

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ :ايناث
٥٥1-66 مقر رمألا ممتي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارم صوصخب
6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خرؤملا

ماكحأل اقيبطت مت ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا

: عوضوملا يف

71٤1 ماع رفص32 يف خرؤملا22-69 مقر رمألا فاضي :الوأ
عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي9 قفاوملا

ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو
عوـــضوــم رـــمألا تارـيـشأــــت نـمــض ،مــمـتـملاو لدـــعـملا ،جراــخلا
.راطخإلا

خرؤملا٥٥1-66 مقر رمألل ممتملا رمألا ماكحأ دعت :ايناث
نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف

.ةيروتسد ،راطخإلا عوضوم ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غلبي :اثلاث

٣٤٤١ ماـــع مرـحم5١  يـفخرؤـــم١٢/ د م .ق /٩٨٣ مـــقر رارـــق
ةــبــقارـــمب قـــلـعــتي ،١٢٠٢ ةـنــس تــشــغ٤٢ قـــفاوــملا
خرؤملا55١-٦٦ مقر رمألا ممتي يذلا رمألا ةيروتسد
٦٦٩١ ةنس وينوـي٨ قــفاوــملا٦٨٣١ ماـع رـــفص٨١ يـف
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو

–––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
ةـلــجسملاو ،12٠2 ةــــــنس تشغ32 يف ةــخرؤملا ةــلاسرـــلاـــب
ةنس تشغ32 خيراتب يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألاب
ممتي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارم دصق ،٠21 مقر تحت12٠2
قـــفاوــملا6831 ماــــع رـــفــص81 يــف خرؤــملا٥٥1-66 مـــقر رــمألا

،ةيئازـجلا تاءارــجإلا نوـناـق نـمضتملاو6691 ةنـس وــيـنوــي8

791و2٤1و931 داوـــملا اـــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاـنــبو–
،هنم٤22و891و )ىلوألا ةرقفلا(

قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر7 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا91٠2 ةنس ويام21
،ممتملاو لدعملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

: لكشلا يف

ةلطعلا لالخ هدادعإ مت ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأارابتعا–
نم2٤1و )7 ةطقنلا(931 نيتداملا ماكحأل اقفو ،ةيناملربلا
،روتسدلا

سلجم ىلع هضرع مت ،راطخإلا عوــضوــم ،رــمألا نأارابتعاو–
،12٠2 ةنس تشغ22 خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ءارزولا

،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأارابتعاو–
خرؤملا٥٥1-66 مقر رمألا ممتي يذلا رمألا ةيروتسد ةبقارمل
نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف

2٤1 ةداــملا ماــكــحأل اـــقــفو ءاـــج ،ةــيــئازـــجلا تاءارـــجإلا نوـــناـــق
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

: عوضوملا يف

،راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف :الوأ

يف خرؤــملا22-69 مقر رمألا ىلإ دانتسالا مدــع صخي اميـف
قلــعـتملاو6991 ةـنـس وـيــلوـــي9 قــفاوـــملا71٤1 ماـــع رـــفـص32
ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلاخم عمقب
: ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو نم لاومألا سوؤر

71٤1 ماع رفص32 يف خرؤملا22-69 مقر رمألا نأ ارابتعا–
عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي9 قفاوملا
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ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: اعبار
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

نيتدقعنملا هيتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
ةنس تشغ٤2و32 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم٥1و٤1 خيراتب
12٠2.

يروتسدلا سلجملا سيئر

   شينف لامك

 ،سيئرلل ابئان  ،يشبح دمـحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،اوضع ،لـــيختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ–

.اوضع ،يواروب رمع–

–––––––––––★–––––––––––

قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع مرــحـــم٦١ يــفخرؤــملا١١-١٢ مــــقر رــمأ
55١–٦٦ مــــــقر رـــــمألا مــّـمــتــي،١٢٠٢ ةـــنـس تــشــــغ5٢
وــيـــنوــــي٨ قــفاوــملا٦٨٣١ ماــــــع رــفــــــص٨١ يــفخّرؤــملا

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

891و2٤1و7–931 داوملا اميـسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤22و

ةـمـيرجلا ةـحـفاــكمل ةدــحــتملا ممألا ةــيــقاــفــتا ىضتــقـمبو–
ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةدمتعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا

قداصملا ،٠٠٠2 ةـنس ربمفون٥1 خيراتب ةدحتملا ممألا ةمظنمل
خرؤملا٥٥–2٠ مقر يسائرلا موسرملا بجومب ،ظفحتب ،اهيلع

،2٠٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا22٤1 ماع ةدعقلا يذ22 يف

ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل ةيبرعلا ةيقافتالا ىضتقمبو–
ربمسيد12 خيراتب ةرهاقلاب ةررحـملا ،ةينطولا دودحلا ربع

يــساــئرــلا موــسرــملا بــجوـــمب اـــهـيــلع قداـصــمــلا ،٠1٠2 ةـــنــس
قـــفاوـمـــلا٥3٤1 ماــــع ةدــــعـقــلا يذ31 يــف خّرؤــملا1٥2–٤1 مـــقر
،٤1٠2 ةنس ربمتبس8

ةينــقت مــئارــج ةـحــفاـكمل ةــيـبرــعـلا ةــيــقاــفتالا ىضــتـقــمبو–
رـــبــمـســيد12 خـــيراــــتــب ةرــهاـــــقـــــلاــب ةررـحــمــلا ،تاـــموــــلـعـمــلا

يسائرلا موـسرــملا بــجوــمب اــــهـيـلع قداـصمــــلا ،٠1٠2 ةـــنــس
قــــفاوـــملا٥3٤1 ماــع ةدــعـقـلا يذ31 يــف خرّؤــملا2٥2–٤1 مـــــقر
،٤1٠2 ةنس ربمتبس8

يـف خرؤــملا11–٤٠ مــقر يوــضـعـلا نوــناـــقــلا ىضــتـقــمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥2٤1 ماع بجر12
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

يـف خرؤــملا11–٥٠ مــقر يوـضـعـلا نوـــناــقــلا ىــضـتـقــمبو–
٥٠٠2 ةنس ويلوي71 قــفاوــملا62٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج٠1
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

يـف خرؤــملا٥٠–21 مــــقر يوـضـعلا نوــناــقــلا ىضـتـقــمبو –
قــلعتملاو21٠2 ةــنـس رـــياـنــي21 قــفاوــملا33٤1 ماـــع رــفـص81
،مالعإلاب

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوـناــق نــمـضـتملاو6691 ةـنــس وــيـنوــي8 قـــفاوــملا
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

71٤1 ماع رفص32 يف خّرؤملا22–69 مقر رمألا ىضتقمبو–
عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي9 قفاوملا

نــم لاوــمألا سوؤر ةــكرــحو فرصلاــب نيصاخلا مــيــظـــنـــتـــلاو
،مّمتملاو لّدعملا ،جراخلا ىلإو

ناـبــعش٤1 يف خّرؤـملا٤٠–9٠ مــقر نوــناـقــلا ىضتـقــمبو–
دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1 ماع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةصاخلا

،اهتحفاكمو لاصتالاو

يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤملا٤٠–٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طاشنلاب قلعتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع
،يرصبلا يعمسلا

يناثلا عيبر11 يف خّرؤملا3٠–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةنرصعب قلعتملاو٥1٠2ةنس رياربف لوأ قفاوملا63٤1 ماع
،ةلادعلا

يناثلا عيبر11 يف خّرؤملا٤٠–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا63٤1 ماع
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا
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ةــــلـصـتملا مــئارـــــجــلاــب ،نوــــناــــــقـــــلا اذــــه موــــهــــفــمــب ،دـــصــــــقي
وأ بكــترــت ةــمــيرــج يأ ،لاصتالاو مالــعإلا تاــيــجوـــلوـــنـــكـــتـــب
ماـظـن وأ ةـيـتاـموـلـعــم ةــموــظــنــم لاــمــعــتسا اــهــباــكــترا لــهسي
تاذ ةيلآ وأ ىرخأ ةليسو يأ وأ ةينورتكلإلا تالاصتالل

.”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلص

بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو سرامي:32 رركم112 ةداملا“
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا يئازجلا
بطقلا تاذ سيئرو قيقحتلا يضاق اذكو ،لاصتالاو مالعإلا

.”ينطولا ميلقإلا لماك يف مهتايحالص

ةداملا نم2 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم:٤2 رركم112 ةداملا“
بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو صتخي ،هالعأ22 رركم112
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا يئازجلا
،بطــقــلا تاذ سيــئرو قــيــقـــحـــتـــلا يضاـــقو لاصتالاو مالـــعإلا

ةلصتملا مئارجلا يف مكحلاو قيقحتلاو ةعباتملاب اّيرصح
مئارجلا اذكو هاندأ ةروكذملا لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب
 :اهب ةطبترملا

،ينطولا عافدلاب وأ ةلودلا نمأب ّسمت يتلا مئارجلا –

نم روهمجلا نيب ةبذاك رابخأ جيورتو رشن مئارج –
رارـــقـــتسا وأ ةـــماـــعـــلا ةـــنـــيـــكسلا وأ نـــمألاـــب ساسملا اــــهــــنأش

،عمتجملا

نمألاو ماظنلاب سمت ةضرغم ءابنأ جيورتو رشن مئارج –
،ةينطولا دودحلل رباعلا وأ مظنملا عباطلا تاذ نييمومعلا

تاـيـطـعـمـلــل ةــيــلآلا ةجلاــعملا ةــمــظــنأب ساسملا مــئارــج –
،ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلاب ةقلعتملا

بيرهت وأ ةيرشبلا ءاضعألاب وأ صاخشألاب راجتالا مئارج –
،نيرجاهملا

”.ةيهاركلا باطخو زييمتلا مئارج –

ةداملا نم2 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم:٥2 رركم112 ةداملا“
بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو صتخي،هالعأ22 رركم112
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا يئازجلا
،بطقلا تاذ سيئرو قيقحتلا يضاق اذكو ،لاصتالاو مالعإلا

ةلصتملا مئارجلا يف مكحلاو قيقحتلاو ةعباتملاب ايرصح
مـئارجلاو ادـيـقــعــت رــثــكألا لاصتالاو مالــعإلا تاــيــجوــلوــنــكــتــب
.اهب ةطبترملا

مالـــعإلا تاـــيــــجوــــلوــــنــــكــــتــــب ةــــلصتملا ةــــمــــيرجلاــــب دصقــــي
يتلا ةميرجلا ،نوناقلا اذه موهفمب ،اديقعت رثكألا لاصتالاو
ببسب وأ نيررضتملا وأ ءاكرشلا وأ نيلعافلا ددعت ىلإ رظنلاب

ناضمر82 يف خرؤملا21–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا63٤1 ماع
،لفطلا

ناـبـعش٤2 يف خّرؤــملا٤٠–81 مـــقر نوناــقــلا ىـضـتــقـمبو–
دـــعاوــقــلا ددـحـي يذــلا81٠2 ةـنـس وــياـــم٠1 قــفاوـملا93٤1 ماـــع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

ناضمر٥2 يف خّرؤملا7٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــياـمـحب قـــلعتملاو81٠2 ةـنـس وـيــنوــي٠1 قــفاوـملا93٤1 ماــع
تاذ تايــطعـملا ةــجلاـــعــم لاــجم يـف نييعيبطلا صاـخشألا
،يصخشلا عباطلا

ناــضـمر٥ يـف خّرؤــملا٥٠–٠2 مــقر نوــناــقــلا ىضـتــقــمبو–
ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا1٤٤1 ماــع
،امهتحـفاكمو ةيهارـكلا باطخو زييمـتلا نم

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو–

 :هصن يتآلا رمألا ردصي

رــمألا ماـــكـحأ مـيـمـتت ىلإ رــمألا اذـــه فدــهــي : ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81يف خّرؤملا٥٥1–66 مــقر

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس

خّرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا نم لوألا باتكلا مّمتي:٢ ةّداملا
روكذملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81يف

يــنـطوــلا يــئازــجلا بـــطـقـلا“ هـــناوــنـع سداــس باـــبـب ،هالــعأ
”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل
٤2 رركم112و32رركم112و22 رركم112 داوملا نمضتي
82 رركم112و72 رركم112و62 رركم112و٥2 رركم112و
 :يتأي امك ررحيو ،92رركم112و

سداسلا بابلا

 ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا يئازجلا بطقلا

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

رــقـم ةـمـكـحـم ىوــتسم ىلــع أــشـنـي:22 ررــكم112 ةداملا“
يف صصختم ينطو يئازج بطق ،رئازجلا ءاضق سلجم
تاـيـجوـلوـنـكـتـب ةـلصتملا مـئارجلا يف قــيــقــحــتــلاو ةــعــباــتملا
.اهب ةطبترملا مئارجلاو لاصتالاو مالعإلا

اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف مكحلاب صتخي امك
.احنج لكشت تناك اذإ بابلا
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ةماسج وأ ةميرجلا باكترا ناكمل ةيفارغجلا ةعقرلا عاستا
رباعلا وأ مظنملا اهعباطل وأ اهيلع ةبترتملا رارضألا وأ اهراثآ
،نييمومعلا نمألاو ماظنلاب اهساسمل وأ ةينطولا دودحلل
ةــيــنـــف ةرـــبـــخ وأ ةصاـــخ يرحت لـــئاسو لاـــمـــعـــتسا بلـــطـــتـــت
.“يلود يئاضق نواعت ىلإ ءوجللا وأ ةصصختم

يرصحلا صاصتخالا ىلع قبطت:62 رركم112 ةداملا“
ةــــلصتملا مـــــئارجلا ةـــــحـــــفاـــــكمل ينـــــطوـــــلا يئازجلا بطـــــقـــــلـــــل
يف هـــيـــلـــع صوصنملا ،لاصتالاو مالـــعإلا تاـــيـــجوــــلوــــنــــكــــتــــب
تاءارــجإلا ،هالــعأ٥2 ررــكــم112و٤2 ررــكــم112 نيتداملا
اذه نم12 رركم112 ىلإ91 رركم112 داوملا يف صوصنملا
.“ نوناقلا

نيـــتداـمـلا ماـــكــــحأــــب لالـــــخإلا نود:72 ررــكـم112 ةداــملا“
ةيروهمجلا ليكو سرامي ،هالعأ٥2رركم112و٤2 رركم112
ةــلصتملا مــئارجلا ةــحــفاـــكمل ينـــطوـــلا يئازجلا بطـــقـــلا ىدـــل
قــيــقــحــتــلا يضاــق اذــكو ،لاصتالاو مالــعإلا تاــيــجوــلوـــنـــكـــتـــب
صاصتـــخالا عـــم اـــكرـــتشم اصاصتـــخا بطـــقـــلا تاذ سيــــئرو
نوـناـقــلا اذــه نــم923و٠٤و73 داوملا قــيــبــطــت نــع جتاـــنـــلا

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلل ةبسنلاب
.اهب ةطبترملا مئارجلاو

يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا ،ةلاحلا هذه يف ،قبطت
بطقلا مامأ ،نوناقلا اذه نم٥1 رركم112 ىلإ٤ رركم112 داوملا
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا يئازجلا
.“ لاصتالاو مالعإلا

يئازجلا بطقلا صاصتخا نمازت اذإ:82 رركم112 ةداملا“
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا

لوؤي ،يلاملاو يداصتقالا بطقلا صاصتخا عم لاصتالاو
.”ريخألا اذهل ابوجو صاصتخالا

يئازجلا بطقلا صاصتخا نمازت اذإ:92 رركم112 ةداملا“
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا

رئازجلا ءاضق سلجم رقم ةمكحم صاصتخا عم لاصتالاو
اذــه نــم12ررــكم112 ىلإ61 ررــكــم112 داوـملا ماــكــحأل اــــقـبط

.”ةريخألا هذهل ابوجو صاصتخالا لوؤي ،نوناقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم61 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع مرحم5١  يفخرؤم١٢/ د م .ق /٠٩٣ مقر رارق
ةــبــقارـــمب قــلـــعـتي ،١٢٠٢ ةــنــس تـــشــغ٤٢ قــــفاوــملا
ةـيــئاـنـثـتسالا رـيـبادــتلاب قـــلـعـتملا رــمألا ةــيروـــتــسد
نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ةدئافل
نينيدملا ،صاخلا مهباـــسحـــل اــــطاـــشــن نوـــسراــمــي
.يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب

–––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
ةـلــجسملاو ،12٠2 ةــــــنس تشغ32 يف ةــخرؤملا ةــلاسرـــلاـــب
تـشـغ32 خــيراـتـب يروــتسدــلا سـلـجـمـلل ةـــماـــعــلا ةـــناـــمألاــب

رــمألا ةــيروـتـسد ةـبــقارــم دـصــق ،121 مــقر تــحت12٠2 ةــنــس
نــــيـمدــخـتـــسملا ةدــــئاــفــل ةـيــئاـنـــثـــتسالا رـيــــبادــتـــــلاــب قــلــــعـتـملا

مهباسحل اطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو
 ،يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب نينيدملا ،صاخلا

791و2٤1و931 داوــملا اــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلـــع ءاــنبو–
،هنم٤22و891و )ىلوألا ةرقفلا(

قــفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر7 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا91٠2 ةنس ويام21
،ممتملاو لدعملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

: لكشلا يف

ةلطعلا لالخ هدادعإ مت ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأارابتعا–
نم2٤1و )81 ةطقنلا(931 نيتداملا ماكحأل اقفو ،ةيناملربلا
،روتسدلا

سلجم ىلع هضرع مت ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأارابتعاو–
،12٠2 ةنس تشغ22 خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ءارزولا

،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأارابتعاو–
ةدئافل ةيئانثتسالا ريبادتلاب قلعتملا رمألا ةيروتسد ةبقارمل

اطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدختسملا
،يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب نينيدملا ،صاخلا مهباسحل
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج

: عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف :الوأ

نم )81 ةطقنلا(931 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخياميف–
: راطخإلا عوضوم ،رمألا تاريشأت نمض ،روتسدلا
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نيتدقعنملا هيتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
تـــشـغ٤2و32 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع مرــحــم٥1و٤1 خــــيراـــتــب

.12٠2 ةنس

يروتسدلا سلجملا سيئر

   شينف لامك

 ،سيئرلل ابئان  ،يشبح دمـحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،اوضع ،لـــيختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ–

.اوضع ،يواروب رمع–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع مرـحــم٦١ يف خرؤــملا٢١-١٢ مـــقر رــمأ
ةيئانثتسالا ريبادتلاب قلعتي،١٢٠٢ ةنس تشغ5٢
نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ةدئافل
نيـنيدــملا ،صاــخلا مــهــباـــســحل اـــطاــشــن نوــسراــمــي
.يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

2٤1و81–931و66 داوملا امـيـسال ،روـتسدــلا ىلــع ءاــنــب–
 ،هنم٤22و891و8٤1و

ناضمر12 يف خرؤملا11–38 مـــقر نوناـقــلا ىضــتقــمبو–
تانيمأتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

ناضمر12 يف خرؤملا21–38 مقر نوــناـقــلا ىــضتــقمبو–
،دعاقتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ناضمر12 يف خرؤملا31–38 مـقر نوناـقــلا ىضـتـقـمبو–
ثداوحب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينهملا ضارمألاو لمعلا

ناضمر12 يف خرؤملا٤1–38 مــقر نوــناـقــلا ىضـتقــمبو–
تامازتلاب قلعتملاو3891 ةنس ويلوي2 قفاوملا3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف نيفلكملا

ناضمر62 يف خرؤملا11–٠9 مـقر نوــناــقـلا ىضـتـقــمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا،لمعلا

صاصتخا دوعي يتلا تالاجملا ددحت931 ةداملا نأارابتعا–
ةقـلـعـتملا )81 ةـطـقـنـلا( اـمـيس ال ،ناملرـبـلــل اــهــيــف عــيرشتــلا

،يباقنلا قحلا ةسراممو يعامتجالا نامضلاو لمعلا نوناقب
هذـــه يـف رــماوأـــب عيرـشتلا ةــيروهــمجلا سـيــئرــل دوــعــي هــنأو
،ةداملا هذه نإف مث نمو ،ةيناملربلا ةلطعلا لالخ تالاجملا

،راطخإلا عوضوم ،رمألل ايروتسد ادنس دعت

931 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع نإف ،ةجيتنلابارابتعاو–
عوــضوــم ،رــمألا تارــيشأــت نــمـض ،روــتسدــلا نـم )81 ةطقنلا(
،هكرادت نيعتي اوهس دعي ،راطخإلا

:راطخإلا عوضوم رمألا ماكحأ صخي اميف :ايناث

يأـب ســمت ال ،راــطخإلا عوــضوــم ،رــمألا ماــكــحأ نأاراــبتعا–
.يروتسد أدبم

بابسألاهذهل

:يتأيامرّرقي

: لكشلا يف

قلعتملا رمألا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نأ :الوأ
ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ةدئافل ةيئانثتسالا ريبادتلاب
نينيدملا ،صاخلا مهباسحل اطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا

2٤1 ةداملل اقيبطت تءاج ،يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب
 ،روتسدلا نم

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأ :ايناث
ةيئانثتسالا ريبادتلاب قلعتملا رمألا ةيروتسد ةبقارم صوصخب
نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ةدئافل
ناـــمضـــلا تاـــكارـتـشاــب نينيدــملا ،صاــخلا مــهــباــسـحـل اــطاــشــــن
نــم )2 ةرـــقـفلا(2٤1 ةداــملا ماــكــحأل اـــقـيـبـطت مـت ،يــعاـــمـتــجالا
.روتسدلا

: عوضوملا يف

نمض روتسدلا نم )81 ةطقنلا(931 ةداملا فاضت :الوأ
.راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت

ةيئانثتسالا ريبادتلاب قلعتملا رمألا ماكحأ دعت :ايناث
نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ةدئافل
ناــمـضــلا تاـــكارـتشاب نيـنـيدــملا ،صاــخلا مـــهـباــسحل اــطاــشن
.ةيروتسد ،راطخإلا عوضوم ،يعامتجالا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه غلبي :اثلاث

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: اعبار
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
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يف خرؤملا9٠–٤9 مقر يعيرـشتلا موـسرـملا ىـضـتـقمبو–
نمضتملاو٤991 ةنس ويام62 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
مهلمع نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةيامحو لغشلا ىلع ظافحلا

،ةيدارإ ال ةفصب
يف خرؤملا٠1–٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا٤991 ةنس ويام62 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
،قبسملا دعاقتلا ثدحي

يف خرؤملا11–٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ويام62 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
نودقفي دق نيذلا ءارجألا ةدئافل ةلاطبلا نع نيمأتلا ثدحي
،ممتملاو لدعملا ،ةيداصتقا بابسأل ةيدارإ ال ةفصب مهلمع

يف خرؤملا21–٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ويام62 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥1
،ممـتملاو لدعملا ،يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي

٥1٤1 ماع نابعش91 يف خرؤملا1٠–٥9 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاكارتشا ساسأ ددحي يذلا٥991 ةنس رياني12 قفاوملا

،يعامتجالا نامضلا تاءادأو
71٤1 ماع ناضمر2 يف خرؤملا1٠–79 مقر رمألا ىضتقمبو–

ةلاطبلا ضيوعت سسؤي يذلا7991 ةنس رياني11 قفاوملا
ءانبلا تاــعاــطــق لاــمــعــل ةــيوجلا لاوــحألا ءوس نــع ةــمـــجاـــنـــلا

 ،هتايفيكو هحنم طورش ددحيو ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو
ةدـــــعـقــلا يذ٠2 يــف خرؤــملا12–6٠ نوـــناــقــلا ىضـتــقـمبو–

ريبادتلاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا72٤1 ماع
،ليغشتلا ةيقرتو معدل ةيعيجشتلا

رــــفـص61 يــف خرؤـــملا8٠–8٠ مــقر نوــناــــقـــلا ىـضــتــقـمبو–
تاعزانملاب قلعتملاو8٠٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا92٤1 ماع

،يعامتجالا نامضلا لاجم يف
رـــفـص81 يـف خرؤـــملا9٠–8٠ مــقر نوــــناـــقــلا ىـضـتـــقـمبو–

نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

٠3٤1 ماع بجر92 يف خرؤملا1٠–9٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةـيـلاملا نوـناــق نــمضتملاو9٠٠2 ةـنس وــيــلوــي22 قـــفاوملا
،هنم6٠1 ةداملا اميسال ،9٠٠2 ةنسل يليمكتلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –
،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –
،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو –
:هصن يتآلا رمألا ردصي
ةيئانثتسا ريبادت عضو ىلإ رمألا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا

نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ةدئافل
تاـــكارـــتشا لاـــجـــم يف نينـــيدــملا ،صاخلا مـــهـــباسحل اـــطاشن
راثآلاب لفكتلا يف ةلودلا دوهج راطإ يف ،يعامتجالا نامضلا
نيلــماـــعـتملا ةـــقــفارـــمو91–دـــيفوـــك ةــحــئاــــجـــل ةـــيداـــصـتقالا
عــــفد لاــــجــــم يف ينــــطوــــلا داصتـــــقالا ثعـــــب يف نييداصتـــــقالا
ريخأتلا ىلع تامارغلاو تادايزلا نم ءافعإلاو تاكارتشالا

.لغشلا ىلع ظافحلاو

ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدخـــــتسملا نكـــــمي :٢ ةّداملا
تاكارتشاب نينيدــملا ،صاخلا مهباسحل اطاشن نوسرامي نيذلا
هذــــه دــــيدست لودــــج نــــم ةداــــفــــتسالا ،يعاــــمـــــتـــــجالا ناـــــمضلا
دنع ريخأتلا تامارغو تادايز نم ءافعإلا عم تاكارتشالا
.قحتسم طسق رخآ عفد

يف اــهــيـــلـــع صوصنملا ماـــكـــحألا نـــم ةداـــفـــتسالا فـــقوـــتـــت
يعامتجالا نامضلا كارتشا عفد ىلع ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا
لودج بسح ةقباسلا تاكارتشالا عفد بلط ميدقتو ،يراسلا
ريجأ ريغ اصخش وأ امدختسم ،نيدملا لبق نم ديدستلا

ناـــمضــلا ةئــيــه ىدـــــل ،صاـخـــلا هـــباـــســــحل اــــطاــــشــن سراــــمــي
.22٠2 ةنس يفناج13 خيرات لبق ةصتخملا يعامتجالا

ةــــقــلـعتـملا نوـــيدـــلل يلـكــلا دـــيدـــســتـلا مدــــع ىلـــع بـــترــتي
طــســق رــخآ خــيراــت دـنــع نــياـــعملا ،ةيـسـيـئرـلا تاـــكارــتشالاب
ىلع تامارغلاو تادايزلا نم ءافعإلا يف قحلا نادقف ،قحتـسم
.ريخأتلا

ءافعإلاب ةقلعتملا ،هالعأ2 ةداملا ماكحأ قبـــــطت:٣ ةّداملا
خـــيراـــت ةــــياـــغ ىلإ رــيــخأـــتــلا ىلع تاـــمارــغــلاو تاداــــيزـــلا نـــم
ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ىلع ،22٠2 يفناج13
لك نوددسي نيذلا ،صاخلا مهباسحل اطاشن نوسرامي نيذلا
مه نيذلا وأ ،ةدحاو ةعفد ةقباسلا ةيسيئرلا تاكارتشالا

عــفدــلا لودـــج قـــيرـــط نـــع ةـــقـــباس تاـــكارـــتشا دـــيدست ددصب
.رمألا اذه رشن خيرات لبق حونمملا طيسقتلاب

نيـــمدــخــتـسملا ىلـــع هالـــعأ2 ةداــملا ماــكــحأ قـبـطـت اــمـك
مهباسحل اطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاــخـشألاو
،طقف ريخأتلا ىلع تادايزلاو تامارغلاب نينيدملا ،صاخلا

ةيراسلا يعامتجالا نامضلا تاكارتشا اوعفدي نأ ةطيرش
.مهقتاع ىلع عقت يتلا

نيديفتسملا نيمدختسملل تازاــــــيتمالا حــــــنم داــــعي:٤ ةّداملا
ناـــمضلا تاــــكارــــتشا نــــم مدــــخــــتسملا ةصح ضيــــفــــخــــت نــــم
ةيقرتب ةصاخلا ةيعيجشتلا ريبادتلا راطإ يف يعامتجالا

مــيـظـنـتلاو عــيرشـتـلا يف اــهــيـلع صوـصــنملا  لــيـغـشـتلا مــعدو
زاـيـتـمالا نـم ةـيـقـبـتملا تارـتـفـلـل ةـبسنــلاــب ،اــمــهــب لوــمــعملا
ضيـفـخـتــلا نــم ةداــفــتسالا قــح اودــقــف نــيذــلا نيمدــخــتسمــلــل
،ةددـــحـملا لاـــجآلا يف تاـــكارـــتشالا عــــفد مارــــتــــحا مدــــع ببسب

كارتشالا ةبسن قيبطتب ةقحتسملا نويدلا لك عفد ةطيرش
خرؤملا21–٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ماكحأل اقبط ةلماكلا

يذلا٤991 ةنس ويام62 قفاوملا٤1٤1 ماع ةجحلا يذ٥1 يف
.يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني :5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم61 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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يف خرؤملا٥62–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش71
ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

يف خرؤملا3٠–9٠ مــقر يذيفـنـتلا موـــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
حضوــي يذـلا9٠٠2 ةـنـس رـياـنـي3 قــفاوــملا٠3٤1 ماـــع مرــحـم6
،اهذيفنت تايفيك ددحيو فارشإلا ةمهم

يف خرؤملا793–11 مــقر يذيفـنـتلا موسرـملا ىـضـتـقـمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفوـن٤2 قــفاوـملا23٤1 ماــع ةــجـحلا يذ82
تاذ ةـيــمومــعـلا ةـسسؤـملا رييـسـتب ةصاــخلا دــعاوـقــلا ددــحي
،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا

يف خرؤملا392–21 مـقر يذيفـنـتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2
يــجوــلونـكـتـلاو يـمـلـعـلا ثحـبلل ةــكرتـشـملا حــلاـصـملا ماــهــم
،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤملا9٠1–31 مـقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو –
يذلا31٠2 ةنس سرام71 قفاوملا٤3٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمــج٥
،اهريسو ثحبلا ةقرف ءاشنإ تايفيك ددحي

يف خرؤملا132–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
يذـــلا91٠2 ةـنـس تـشـغ31 قــفاوـملا٠٤٤1 ماــع ةــجـحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا رباخم ءاشنإ تايـفـيـك ددــحي

 :يتأي ام مسري

 لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةّداملا
نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع ةجحلا يذ81
اذـــه فدــهــي ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا
،تايضايرلا يف اــيـلـع ةـيـنطو ةــسردــم ءاــشــنإ ىلإ موـسرــملا

 .”ةسردملا“ صنلا بلص يف ىعدت

يـمـلع عباط تاذ ةـيـموـمع ةـسـسؤــم ةــسردــملا:٢ ةّداملا
لالــقتسالاو ةــيونعملا ةيـصـخـشلاب عتــمتـت ينـهــمو يفاــقــثو
 .يلاملا

نمضت يلاعلا نيوكتلل زايتما بطق ةسردملا:٣ ةّداملا
.طاشنلا تاعاطق فلتخم ةدئافل ليهأتلا يلاع نيوكت

٣٤٤١ ماع مّرـحـم٣١ يفخّرؤــم٢٢٣-١٢ مقر يــساــئر موــسرــم
ةسردم ءاشنإنمضتي،١٢٠٢ ةنـــس تشغ٢٢ قــفاوملا

.تايضايرلا يف ايلع ةينطو

––––––––––– 

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناـــتداـــملا اــــمــيـسال ،روـتــسدـــلا ىلـــع ءاـــنــبو –
،هنم )ىلوألا ةرــقــفلا(

مرــحـم٤2 يف خرؤملا12–٠9 مـــقر نوــناــقـــلا ىــضـتــقــمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماـــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
83 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

،هنم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

يف خرؤـملا7٥2–99 مــقر يذـيفـنـتلا موسرــملا ىضتــقــمبو –
يذلا9991 ةنس ربمفون61 قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا تادحو ءاشنإ تايفيك ددحي

يف خرؤملا921–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
يئافشتسإلا ثــحاـبــلا ذاـتسألاب صاــخلا يـساــسألا نوــناــقــلا
،يعماجلا

يف خرؤملا٠31–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا131–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةنس وـــياـــم3 قــــفاوــملا92٤1 ماــــع يــناــثــلا عــيــبر72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

ةـّيميظنتميسارم
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هــلــلا دبع يدـيس ةنـيدـــمب ةــسردــملا رـقــم ددحـي:٤ ةّداملا
بارتلا نــم رــخآ ناــكـم يأ ىلإ هلــقـن نــكميو ،رــئازــجلا ةـــيالو
رــيزوــلا رــيرـقـت ىلــع ءاـنـب ذــختي موـسرــم بــجوـمب يـنطوــلا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

فلكملا ريزولا ةـياــصو تحـت ةسردــملا عضوــت:5ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب

ةـسردــملل نيــعباـتلا نيثحابلا ةذــتاـسألا نــكمــي:٦ ةّداملا
ةصاخ ريبادت نمةدافتسالاتايضايرلا يف ايلعلا ةينطولا

.مهفئاظو ةسرامم راطإ يف

نـكـمي ،ةـيـلودــلاو ةـيـنطولا تاءاــفــكـلا ةـيـكرــح راــطإ يـفو
وأ نيوعدملا تاءافكلا يوذ تاراطإلا اذكو نيثحابلا ةذتاسألا
يف ثحبلا وأ/و نيوكتلا تاطاشن نونمضي نيذلا نيرئازلا
نــم ةداـــفـتسالا،تاــيـضاــيرــلا يـف اـيـلـعـلا ةـيـنطوــلا ةــسردـــملا

.ةـصاــخ رـيـبادــت

.يذيفنت موسرم بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكددحت

فصم ووذ نوثحابلا ةذتاسألا ديفتسي نأ نكمي:٧ ةّداملا
ةسردملا ىلإ لـــيوـــحـــتـــلا بلـــط نوـــمدــــقــــي نــــيذــــلا ةــــيذاــــتسألا
تاءارجإ قفو ليوحتلا نم،تايضايرلا يف ايلعلا ةينطولا

.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا اهددحي

يناثلا لصفلا

 ةسردملاب نيوكتلا ميظنت

لوألا عرفلا

ةسردملاب هيجوتلاوقاحتلالا طورش

ةسردملا هنمضت يذلا نيوكتلابقاحتلالاب حمسي:٨ ةّداملا
وأ قوــفتب يوــناثــلا ميلعتلا ايرولاكب ةداهش ىلع نيزئاحلل
اهددحي طورشل اقفو ،اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش ىلع
نــيوـــكـت ىلإ نوعـضخيو ،يلاــعــلا ميـــلعتلاب فلـــــكـملا رــيزوــلا

.ةسردملاب يريضحت

ةدئافل )2( ناتنس هتدم يريضحت نيوكت مظني:٩ ةّداملا
،هالعأ8 ةداملا يف ةروكذملا طورشلا نوفوتسي نيذلا ةبلطلا

.ةسردملاب ةيريضحت ماسقأ يف

،ةسردملا هنمضت يذلا يناثلا روطلابقاحتلالا عضخي
اوعبات نيذلا ةبلطلا ةدئافل ةينطو ةقباسم يف حاجنلا ىلإ
.يريضحتلا نيوكتلا نم )2( نيتنس حاجنب

اهميظنت تايفيكو ةقباسملا يف ةكراشملا طورش ددحت
 .يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

يف اــيـلـعـلا ةيـنطوــلا ةــسردــملا ةــبـلــط دــيـفـتـسـي:٠١ ةّداملا
ءاوـــــيإلل ةصاــــــخ طورشوزايتمالا ةـحــنــمنمتايضايرلا

.ةمئالم ةيجوغاديب لئاسوو

.يذيفنتموسرم بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةسردملا يف نيلجسملا ةبلطلا عضوي نأ نكمي:١١ ةّداملا
يعامتجالا طيحـملا ةياعر تحتتايضايرلا يف ايلعلا ةينطولا

لك لالخ بلاطلا ةقفارمب ةياعرلا هذه مجرتت .يداصتقالاو
.ينهملا طسولا يف جردتملا هجامدنا ليهستو نيوكتلا ةدم

قاحتلالا ةقباسم يف حجانلا بلاطلا هجوي:٢١ ةّداملا
 .ةسردملا اهنمضت تاصصخت وأ بعش ىلإ يناثلا روطلاب

يريضحتلا نيوكتلا لالخ قافخإلا ةلاح يف:٣١ ةّداملا
قاـحـتلالل ةـيـنطولا ةــقــباسملا يف حاجنلا مدــع وأ ةسردملاب
بلاطلا هيجوت داعي ،ةسردملا هنمـضت يذــلا يناـثــلا روــطلاب
،ايلعلا ةسردملا ريغ يلاعلا ميلعتلل ىرخأ ةسسؤم وحن

اهيلع لصحـملا ةدصرألا دعتو ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط
.ليوحتلل ةلباقو ةبستكم

.ماسقأ يف يناثلا روطلا يف نيوكتلا مظني:٤١ ةّداملا

.تاصصخت وأ بعش يف تانيوكت مسقلا نمضي

لاقتنالاو مييقتلا ماظنو نيوكتلا جمارب ددحت:5١ ةّداملا
ريزولا نم رارق بجومب ،يناثلا روطلاو يريضحتلا مسقلا يف

.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

ثلاثلا لصفلا

اهتايحالصو ةسردملا ماهم

ميلعتلل ماعلا قفرملا راطإ يف ،ةسردملا ىلوتت:٦١ةّداملا
ثحبلا ماهمو ينطولا عباطلا يذ يلاعلا نيوكتلا ماهم ،يلاعلا
.يجولونكتلا ريوطتلاو ليوحتلاو ةظقيلاوراكتبالاو يملعلا

،اهصاصتخا ناديم يف ةسردملا ةمهم لثمتت:٧١ةّداملا
 :يتأي اميف ،يلاعلا نيوكتلا لاجم يف

يـف تاصصـخـتلا فلـتـخم يـف ةـبـخـنلا نــيوــكـت ناـمـض–
،تايضايرلا

قاحتلالا لجأ نم ةبلطلل يريضحتلا نيوـــكتلا ناـمض –
،يناثلا روطلا يف نيوكتلاب

ثحبلاب نيوكتلا نامضو ثحبلا جهانم ةبلطلا نيقلت –
،ثحبللو

اهليصحتو فراعملاو مولعلا رشنو جاتنإ يف ةمهاسملا –
،اهريوطتو
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لوألا عرفلا

 ةرادإلا سلجم

هسأري يذلا ،ةسردملا ةرادإ سلجم لكشتي:٢٢ ةّداملا
 :نم ،هلثمم وأ يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

تاـقاــطــلاو يوــقاـطلا لاــــقـتنالاب فــلـكملا رــيزوــلا لــثـمم–
،ةددجتملا

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـيـكلـسـلا تالـصاوـملاو دــيرـبـلاـب فــلـكملا رــيزوــلا لــثـمم–
 ،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فــلـــكملا ،لوألا رــيزوـــلا ىدـــل بدـتـنـملا رــيزوــلا لــثـمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا لثمم–

وأ /و ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نيلثمم–
،ةصاخلا

،ةروطتملا تايجولونكتلا ةيمنت زكرم ريدم–

مهددع ددحي نيثحابلا ةذتاسألا نع نيبختنم نيلثمم–
،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب مهبترو

 ،ءاضتقالا دنع ،نيكراشملا ةذتاسألا نع لثمم–

نيينقتلاو نييرادإلا نيفظوملا نع نيبختنم )2( نيلثمم–
،تامدخلا لامعو

.ةبلطلا نع نيبختنم )2( نيلثمم–

يتالواقملاو يجولونكتلا ليوحتلاوراكتبالا دعب لاخدإ –
،ثحبلا وأ نيوكتلا يف ءاوس

.ةيتالواقملاوراكتبالا ةبلطلا نيقلت –

يملعلا ثحبلا لاجم يف ةسردملا ةمهم لثمتت:٨١ ةّداملا
،اـهصصخـت نـيداـيـم وأ نادـيـم يف يجوـلوـنــكــتــلا رــيوــطــتــلاو
 :يتأي اميف

ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا دهجلا يف ةمهاسملا –
،تايضايرلا يف يجولونكتلا

،تاينقتلاو مولعلا ةيقرت –

 ،ةينطولا ةينقتلا ةردقلا معد يف ةكراشملا –

ىدل يقيبطتلاو يساسألا ثحبلا ريوطت يف ةمهاسملا –
عيجشت قيرط نع ةصاخلاو ةيمومعلا ةينطولا تاسسؤملا
،راكتبالا

مالعإلا رشنو يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثت يف ةمهاسملا –
،ينقتلاو يملعلا

لدابت يف ،ةيلودلا ةيملعلا ةعومجملا نمض ،ةكراشملا –
،اهئارثإو فراعملا

.سفانتلا عيجشتو يملعلا جاتنإلا ةيقرت –

عبارلا لصفلا

 ريسلاو ميظنتلا

ريدم اهريسيو ةرادإ سلجم ةسردملا ريدي:٩١ ةّداملا
دوزتو ،ةبتكملا ريدمو ماع نيمأو نودعاسم نوريدم هدعاسيو
.ةيملعلاو ةيجوغاديبلا تاطاشنلا ّميقت ةيملعو ةيرادإ تائيهب

ءاسؤر ةيلوؤسم تحت عضوت ماسقأ نم ةسردملا لكشتت
.ثحبلل ةكرتشم حلاصمو ةينقت حلاصم مضتو ،ماسقأ

تامدخلاب ةفلكم لكايه ىلع ةسردملا يوتحت نأ نكميو
.ةيعماجلا

ةـعـيـبـطو ةسردـمـلـل يرادإلا مـيـظـنـتـلا ددـحـي:٠٢ ةّداملا
،اهميظنتو ثحبلل ةكرتشملا حلاصملاو ةينقتلا حلاصملا

يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب
ةــفــيــظوــلاــب ةــفــلــكملا ةــطــلسلاو ةــيــلاملاــب فــلــكملا رـــيزوـــلاو
.ةيمومعلا

رهسلاب فلكت ةعباتم ةنجل ةسردملا ىدل ثدحت:١٢ ةّداملا
.تاءارجإلا فلتخم عضو ىلع

ريزولا نم رارــق بــجوــمب اهتلـيـكـشتو ةـنـجـلـلا ماــهـم ددحـت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا
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ءاسؤرو نودعاسـملا نورـيدــملاو ةسردــملا رــيدــم كراـــشـي
توصب ةرادإلا سلجمتاعامتجا يف ةبتكملا ريدمو ماسقألا
.يراشتسا

.سلجملا ةنامأ ةسردملل ماعلا نيمألا ىلوتي

توصب ،ةرادإلا سلــــــجــــــم لاــــــغشأ يف كراشي نأ نــــــكــــــمــــــي
صاخشألا نع ،رثكألا ىلع ،نيلثمم )٤( ةعبرأ،يراشتسا
.ةسردملا ليومت يف نومهاسي نيذلا نييعيبطلا وأ/و نييونعملا

بــســح ةنــّيعم ةـيــجراــخ تايـصـخش كراــشــت نأ نــكـمي
.يراشتسا توصب سلجملا لاغشأ يف اهتءافك

نأ هنأش نم صخش لكب ةرادإلا سلجم نيعتسي نأ نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي

نيثحابلا ةذتاسألا يلثمم باختنا تايفيك ددحت:٣٢ ةّداملا
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةبلطلاو نيمدختسملاو
.يلاعلا ميلعتلاب

اهتدم سلجملا يف نيبختنملا ءاضعألا ةدهع:٤٢ةّداملا
يلثمم ءانثتساب ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث
.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق ةنس ةدمل نوبختني نيذلا ةبلطلا

فلختسي ،ءاضعألا نم وضع يأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا ءاهتنا ىتح اهسفن لاكشألا بسح ديدج وضعب

ســلجــم يف نيبخـتـنملا ةذــتاسألا يلــثمم ةــيوــضع ىفاــنتــت
.يلكيه وأ يفيظو لاع بصنم لغش عم ةرادإلا

بجومب،ةرادإلا سلــجــم ءاضعأل ةــيــمسالا ةـــمـــئاـــقـــلا ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق

 :يتأي اميف ةرادإلا سلجم لوادتي:5٢ةّداملا

،ةسسؤملا عورشم –

،ةسردملا ةيمنت تاططخم –

،ثحبلاو نيوكتلا لامعأ ةجمربتاحارتقا –

ةـيـنـطوـلا يمـلـعـلا نواـعـتـلاو لداـبـتـلا جمارــبتاـحارـتـقا –
،ةيلودلاو

،ثحبلاو نيوكتلل ةيونسلا ةليصحلا –

،ةيلاملا تاباسحلاو ةينازيملا عيراشم –

،ةيرشبلا دراوملا رييست تاططخم عيراشم –

،ةفلتخملا تامهاسملاو تاناعإلاو اياصولاو تابهلا لوبق –

،اهراجيإ وأ اهعيب وأ تاراقعلا ءارش –

،اهب مايقلا بجاولا تاضارتقالا –

،مهسأ ىلع لوصحلاو ةيعرف تاسسؤم ءاشنإ عيراشم –

تايفيكو ةسردملاب ةصاخلا دراوملل يريدقتلا فشكلا –
،ثحبلاو نيوكتلا تاطاشن ريوطت راطإ يف اهلامعتسا

مـــهـسألا ىلــع لوــصـحلا نــع ةــجتاـنــلا دراوــملالامعتسا –
،ةسردملا ةيمنت ططخم راطإ يف ةيعرفلا تاسسؤملا ءاــشـنإو

ةيعامتجالا تاـعاـطـقـلا عوــمــجــم عــم ةــكارشلا تاــقاــفــتا –
،ةيداصتقالاو

،ةسردملل يلخادلا ماظنلا –

.ريدملا همدقي يذلا تاطاشنلا نع يونسلا ريرقتلا –

نيسحت هنأش نم ريبدت لك حرتقيو ةرادإلا سلجم سردي
.اهفادهأ قيقحت ليهستو ةسردملا ريس

)2( نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي:٦٢ ةّداملا
لسرتو ،هسيئر نم بلط ىلع ءانب ،لقألا ىلع ،ةنسلا يف

لبق ءاضعألا ىلإ لامعألا لودج اهيف ددحي ةيدرف تاءاعدتسا
ررـــقملا خـــيراـــتـــلا نـــم ،لــــقألا ىلع ،اــــموــــي )٥1( رشع ةسمـــــــــخ
.عامتجالل

نم بلط ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
،هئاضعأ )2/3( يثلث نم وأ ةسردملا ريدم نم وأ هسيئر
)8( ةينامث ىلإ ،ةلاحلا هذه يف ،لجألا اذه صلقي نأ نكميو
.مايأ

لودج ةساردل ةيرورضلا قئاثولاب تاءاعدتسالا قفرت
 .لامعألا

نوكتت لمع ناجل ةرادإلا سلجم لكشي نأ نكمي:٧٢ ةّداملا
.ةرودلا لامعأ لودج ةيمهأ كلذ يعدتست امدنع هئاضعأ نم

روضحب ّالإ ةرادإلا سلجمتاعامتجا حصت ال:٨٢ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث

لــجأ لالــخ ناــث عاــمــتــجا دــقــعــي ،باصنــلا لــمــتـــكـــي مـــل اذإو
،ذـــئنـــيـــح ،ةرادإلا سلـــجـــم تالوادـــم حصتو ،ماــــيأ )8( ةيـناـمـث
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

مــــتــــيو ،ةــــماــــع ةسلــــج يف ةرادإلا سلــــجــــم تالوادــــم ىرجت
.نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا ةيبلغألاب اهيلع تيوصتلا

سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.احجرم

،رــضاـحـم يف ةرادإلا سـلـجــم تالوادـــم نودـــت:٩٢ةّداملا
سيئرلا هعقويو هيلع رشؤيو همقري صاخ لجس يف لجسـتو
.ةسردملا ريدمو

بـــتاـــكو سـيـئرــلا نـــم عــّقوــملا عاـمـتـجالا رــضـحم لــسرــي
،عامتجالا يلت يتلا اموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ ،ةـسـلجلا
.هيلع قفاويل يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ىلإ
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نيثالث دعب ةذفان ةرادإلا سلجم تالوادم نوكت:٠٣ ةّداملا
رـــيزوـــلا فرــط نــم رـضاــحـملا مالـتـسا خــيراــت نــم اــموــي )٠3(
لالخ ةحارص كلذ ىلع ضرتعي مل ام يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

.لجألا اذه

ةــيــنازـــيملا ةـــنـمـضـتملا تالوادـــملا نوــــكـــت ال:١٣ ةّداـــملا
اهراجيإ وأ اهـعـيبو تاراـقـــعـلا ءاـنـتــقاو ةيــلاــملا تاــباــســحلاو
،ةفلتخملا تامهاسملاو تاناعإلاو اياصولاو تابهلا لوبقو
ريزولا نيب اهيلع ةكرتشملا ةحيرصلا ةقفاوملا دعب ّالإ ةذفان
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

ةـيـعرــف تاســسؤم ءاــشنإــب ةــقلعتملا تالوادــملا نوكــت ال
وأ تاقافتا ماربإب ةقلعتملا كلت اذكو ،مهسأ ىلع لوصحلاو
دعبّ الإ ةذفان ،تاعماجلا نيب لدابتلل ةيلودلا نواعتلا تايقافتا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم اهيلع ةحيرصلا ةقفاوملا

يناثلا عرفلا

 ريدملا

.ةسردملل ماعلا ريسلا نع لوؤسم ريدملا:٢٣ةّداملا

 :يتأي امب موقي ،ةفصلا هذهبو

،ةيندملا ةايحلا لامعأ لك يفو ءاضقلا مامأ ةسردملا لثمي –

،ةسردملا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا سرامي –

عيرشتلا راطإ يف قافتاو دقعو ةيقافتاو ةقفص لك مربي –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسي –
،سيردتلاو ميلعتلا لاجم

سلجم ىلع هضرعيو ةسردملا ةينازيم عورشــم رضحي –
،هنأشب لوادتيل ةرادإلا

،ةسردملا ةينازيم فرصب رمآلا وه –

رباخم يريدمو نيدعاسملا نيريدملا ىلإ ءاضمإلا ضوفي –
،ءاضتقالا دنع ،ثحبلا تادحوو

ىرخأ ةقيرط ررقتت مل نيذلا ةسردملا يمدختسم نيعي –
،اهب نييعتلل

تاـــطاــــشــنــلا نـــســحــي نأ هـــنأـــش نـــم رــــيــبدـــت لـــك ذـــخـتي –
،ةسردملل ةيملعلاو ةيجوغاديبلا

دـعــي يذــلا ةـسردمـلل يلــخادــلا ماــظنـلا مارـتـحا ىلــع رـــهســي –
،ةرادإلا سلجم ىلع ةقداصملل هضرعيو هعورشم

،ةسردملا لخاد طابضنالاو نمألا ظفح ىلع لوؤسملا وه –

ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم ضيوفتب تاداهشلا ملسي –
،يلاعلا

لومعملا ميظنتلل اقبط هتنايصو فيشرألا ظفح نمضي –
.هب

ةذتاسألا نيب نم موسرم بجومب ريدملا نيعي:٣٣ ةّداملا
ةذتاسألا نيب نم ،ءاضتقالا دنعو ،ذاتسأ ةبترل نيمتنملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،ةبتر ىلعأ يوذ

 :ريدملا دعاسي:٤٣ ةّداملا

نيوكتلاو تاداهشلاو ميلعتلاب فلكملا دعاسملا ريدملا –
،لصاوتملا

ثحــبـلاو هاروـتكدـلا يف نــيوــكـتلاب فـلــكملا دــعاــسـملا رــيدــملا –
،ةيتالواقملا ةيقرتوراكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

لاصــتالاو مالــعإلا ةـمــظـــنأـــب فلـــكملا دــــعاــــســملا رـــيدــملا –
،ةيجراخلا تاقالعلاو

،ةسردملل ماعلا نيمألا –

.ةبتكملا ريدم –

ثلاثلا عرفلا

ةيريدملا سلجم

سلجم ،ةسردملا رييست راطإ يف ريدملا دـــعاــســي:5٣ ةّداملا
نيمألاو ماسقألا ءاسؤرو نيدعاسملا نيريدملا مضي ةيريدم
.ةبتكملا ريدمو ةسردملل ماعلا

،رهشلا يف لقألا ىلع ،ةدحاو ةرم ةيريدملا سلجم عمتجي
.سلجملا ةنامأ ةسردملل ماعلا نيمألا ىلوتيو

لكايهلا رييستب نودعاسملا نوريدملا فلكي:٦٣ ةّداملا
.مهتطلس تحت ةعوضوملا

رــيزوــلا نــم رارــق بــجوــمب نودــعاــسـملا نورــيدــملا نيــعـي
،ةسردملا ريدم نم حارتقا ىلع ءانب ،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

نوتبثي نيذلا نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا ةذتاسأ نيب نم
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو .ةبتر ىلعأ

يلاملاو يرادإلا رـييستلاب ماـعــلا نيــمألا فــلــكي:٧٣ ةّداملا
،ىقلتيو ةينقتلا حلاصملاو هتطلس تحت ةعوضوملا لكايهلل
.ريدملا نم ءاضمإلاب اضيوفت ،ةفصلا هذهب

فــــلــــكملا رــــيزوـــــلا نـــــم رارـــــق بجومب ماـــــعـــــلا نيمألا نيعـــــي
ىهنتو ،ةسردملا ريدم نمحارتقا ىلع ءانب ،يلاعلا ميلعتلاب
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم

ةمظنملا ةبتكملا رييستب ةبتكملا ريدم فلكي:٨٣ ةّداملا
ءاضمإلاب اضيوفت ،ةفصلا هذهب ،ىقلتيو ،حلاصم لكش يف

.ريدملا نم

فــلــكملا رــيزوــلا نــم رارــق بجومب ةــبــتـــكملا رـــيدـــم نيعـــي
ىهنتو ،ةسردملا ريدم نمحارتقا ىلع ءانب ،يلاعلا ميلعتلاب
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم
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سماخلا لصفلا

 ةسردملل يملعلاو يجوغاديبلا ميظنتلا

لوألا عرفلا

مسقلا

يف ،نمضيو ثحبو ميلعت ةدحو مسقلا لكشي:٩٣ ةّداملا
 :يتأي ام ،تاصصختلا وأ بعشلا ىدحإ

،يريضحتلا نيوكتلا –

،يناثلا روطلا يف تانيوكت –

،يملعلا ثحبلا تاطاشنو هاروتكدلا يف تانيوكت –

ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا نامض هنكمي امك
.فراعملا ديدجتو

،لمتشيو ةيملع ةنجلب دوزيو ،مسق سيئر مسقلا رّيسي
.ثحب قرف وأ تادحو وأ/و رباخم ىلع ،ءاضتقالا دنع

ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ماسقألا أشنت
.يلاعلا

يجوغاديبلا ريسلا نع لوؤسم مسقلا سيئر:٠٤ ةّداملا
.مسقلل يرادإلاو

،ثحب تادحو وأ رباخم وريدمو حلاصم ءاسؤر هدعاسيو
.ءاضتقالا دنع

ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل مسقلا سيئر نيعي
ىلعأ نوتبثي نيذلا نيثحابلا ةذتاسألا نيب نم ،ةدحاو ةرم
ءانب ،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةبتر
لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،ةسردملا ريدم نمحارتقا ىلع
.اهسفن

يناثلا عرفلا

ةسردملل يملعلا سلجملا

.ةيراشتسا ةئيه ةسردملل يملعلا سلجملا:١٤ ةّداملا

،صوصخلا ىلع ،هتايصوتو هءارآ يدبي ،ةفصلا هذهبو
 :يتأي اميف

،ةسسؤملا عورشم –

نـيوـكـتـلـل تاوــنسلا ةددــعــتملاو ةــيوــنسلا تاــطــطــخملا –
،ثحبلاو

رباخمو تادحوو ماسقأ لح وأ ليدعت وأ ءاشنإ عيراشم –
،ءاضتقالا دنع ،ثحبلا

،يلودلاو ينطولا يملعلا نواعتلاو لدابتلا جمارب –

،ثحبلاو نيوكتلا لئاصح –

ةيعامتجالا تاــعاــطــقــلا فــلــتـــخـــم عـــم ةـــكارشلا جمارـــب –
،ةيداصتقالاو

،ةيملعلا تارهاظتلا جمارب –

،ثحبلا جئاتن نيمثت لامعأ –

،ةينقتلاو ةيملعلا قئاثولا ءانتقا لئاصح –

لــيوــحـتلاو ةـظـقـيـلاوراــكـتـبالاــب ةــطـبترــملا تاــطاــشــنـلا –
،ةيتالواقملاو يجولونكتلا

ىوــــتسملا نيسحتو لصاوــــتملا نــــيوـــــكـــــتـــــلا تاـــــطاشن –
،فراعملا ديدجتو

يــف ةدوــجلا ناـمـض ماـظــن عــضوــب ةـطـبترـملا تاــطاــشــنلا –
،ميـلـعـتلا

.مالعإ ماظن عضوب ةطبترملا تاطاشنلا –

ةيملعلا قئاــثولاو ثحبلا تاــساـيس تاـهـيجوــت حرتـقي
.ةينقتلاو

يملعو يجوغاديب عباط تاذ ةلأسم لك يف هيأر يدبيو
.هسيئر هيلع هضرعي

تاـيصوــتلاو ءارآلاب ةرادإلا سـلـجم ةسردــملا رــيدــم مــلــعـي
.يملعلا سلجملا اهيدبي يتلا

 :يتأي اـــمـك يملعلا سلجملا لكشتي:٢٤ةّداملا

،اسيئر ،ريدملا –

،نودعاسملا نوريدملا –

،ماسقألا ءاسؤر –

،ماسقألل ةيملعلا ناجللا ءاسؤر –

،ءاضتقالا دنع ،ثحبلا رباخم وأ/و تادحو وريدم وأ ريدم –

،ةبتكملا ريدم –

 ،نيثحابلا ةذتاسألل نوبختنم نولثمم –

،ءاضتقالا دنع ،نيكراشملا ةذتاسألل بختنم لثمم –

.يلاعلا ميلعتلل ىرخأ تاسسؤمل ناعبات ناثحاب ناذاتسأ –

ةينهمو ةيميداكأ تاءافك يملعلا سلجملا مضي نأ نكمي
ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا نم وأ/و ةينطو ٍلاع ىوتسم تاذ

.جراخلا يف

ريزولا نم رارق بجومب مهنييعت تايفيكو مهددع ددحي
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا
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نكمي صخش لك ةوعد ةسردملل يملعلا سلجملا نكمي
.هلاغشأ يف هتءافك نمةدافتسالا

يـــف ةذــــتاــسألل نيــبختنملا نيـلـــثـــمــمــلا ةــــيوـضــــع ىفاــنـــتـت
وأ يفيظو ٍلاع بصنم لغش عم ةسردملل يملعلا سلجملا

.يلكيه

ةذتاسألل نيبختنملا نيلثمملا بترو ددع ددحي:٣٤ةّداملا
رـيزوـلا نــم رارــق بجومب ،مــهــباــخــتــنا تاــيــفــيــكو نيثــحاــبــلا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

فرط نم ةذتاسألل نولثمملا ءاضعألا بختني:٤٤ ةّداملا
ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل مهئارظن
.ةمئاد طاشن ةيعضو يف مه نيذلا ةذتاسألا نيب نم

نـــم %٠٥ تّوص اذإ ّالإ ةــيــباــخــتــنالا تاــيـــلـــمـــعـــلا حصت ال
.نيبختنملا

ةيناث ةيباختنا ةيلمع ىرجت ،باصنلا لمتكي مل اذإو
.نيتوصملا ددع نكي امهم اهجئاتن حصتو

نــم رارـــق بجومب يمـــلـــعـــلا سلـــجملا ءاضعأ ةـــمـــئاـــق ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

ةنسلا يف )2( نيترم يملعلا سلجملا عمتجي:5٤ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيداع ةرود يف

نــم بلــطــب ةــيداــع رــيــغ تارود يف عــمــتــجــي نأ هــنـــكـــمـــيو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم وأ هسيئر

بــجوــمب يملعلا سلجملا رـيس تاـيــفـيـك ددــحت:٦٤ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق

ثلاثلا عرفلا

مسقلل ةيملعلا ةنجللا

.ةيراشتسا ةئيه مسقلل ةيملعلا ةنجللا:٧٤ةّداملا

 :يتأي اميف اهتايصوتو اهءارآ يدبت ،ةفصلا هذهبو

،هاوتحمو ميلعتلا ميظنت –

روطلا يف نيوكتلا تاصصخت وأ بعش حتفتاحارتقا –
،اهقلــغوأ اهديدمت وأ يناثلا

،ثحبلا جماربتاحارتقا

،ثحبلا لاغشأ ميظنت –

،اهؤاغلإ وأ ثحبلا رباخم ءاشنإتاحارتقا –

هاروتكدلا يف نيوكتلا تاصصختو بعش حتفتاحارتقا –
،اهلغشبولطملا بصانملا ددع ديدحتو ،اهقلغ وأ/و اهديدمتو

،مهيلإ تاجاحلاو نيثحابلا ةذتاسألا تافصاوم –

حارتقاو هاروتكدلا يف نيوكتلا يف ثحبلا عيضاوم دامتعا –
،ةشقانملا ناجل

،يعماجلا ليهأتلا ناجلحارتقا –

نيـسـحتو لـصاوتملا نـيوــكتلا تاطاــشــن جــمارــبحارتقا –
،فراعملا ديدجتو ىوتسملا

مسقلل ةيملعلاو ةيجوغاديبلا تاطاشنلا لئاصح ةسارد –
،اهتايصوتو ةنجللا ءارآب ةقفرم ريدملا ىلإ لسرت يتلا

وأ يجوغاديب عباط تاذ ىرخأ ةلأسم لك يف اهيأر يدبتو
.مسقلا سيئر اهيلع اهضرعي يملع

سيئر ىلع ةدايز ،مسقلل ةيملعلا ةنجللا مضت:٨٤ ةّداملا
نيثحاب ةذتاسأ نع نيلثمم )8( ةينامث ىلإ )6( ةتس ،مسقلا

،ادجو نإ ،نيكراشم )2( نيذاتسأو

تاونس )3( ثالث ةدمل مهؤارظن ةذتاسألا يلثمم بختني
نيذلا نيثحابلا ةذتاسألا نيب نم ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق
.مسقلا يف طاشن ةيعضو يف مه

اهتدم ةدهعل ،مهل اسيئر ةيملعلا ةنجللا ءاضعأ بختني
لاكشألا بسح ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث
رضاحم ذاتسأ وأ ذاتسأ ةبتر نم ةذتاسألا نيب نم ،اهسفن
ةنجللا سيئر بختني ،مهدوجو مدع ةلاح يفو ،”أ“ مسق
.ةبتر ىلعأ يوذ ةذتاسألا نيب نم ةيملعلا

بجومب ةـيـمـلـعـلا ةـنـجــلــلا ءاضعأل ةــيــمسالا ةــمــئاــقــلا ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق

نيثحابلا ةذتاسألا يلثمم باختنا تايفيك ددحت:٩٤ ةّداملا
ريزولا نم رارق بجومب بترلا بسح مهعيزوت سيياقمو
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

ةيداع ةرود يف مسقلل ةيملعلا ةنجللا عمتجت:٠5 ةّداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،)2( نيرهش لك

نــم بـلـطب اّمإ ةــيداــع رـيـغ تارود يف عـمـتجت نأ اهــنكـميو
.اهئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب اّمإو اهــسـيئر

سداسلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

تاداريإلل باب ىلع ةسردملا ةينازيم لمتشت:١5 ةّداملا
 .تاقفنلل بابو
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 :تاداريإلا باب يف– أ

،ةلودلا تاناعإ.1

وأ نييونعم صاخشأ نم ةسردملا ليومت تامهاسم.2
،نييعيبط

،ةيلودلا تامظنملا تاناعإ.3

،اياصولاو تابهلاو ضورقلا.٤

،ةيئانثتسالا تاصصخملا .٥

.ةسردملا طاشنب ةطبترملا ةفلتخملا تاداريإلا.6

 :تاقفنلا باب يف– ب

،رييستلا تاقفن.1

،زيهجتلا تاقفن.2

.ةسردملا فادهأ قيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك.3

ةقفاوملا دعب ،ةينازيملا نم ةخسن ريدملا لسري:٢5 ةّداملا
،موسرملا اذه نم13 ةداملا يف ةددحـملا تايفيكلا قفو اهيلع
.بساحـملا نوعلاو يلاملا بقارملا ىلإ

ةبساحـملا دعاوق قفو ةسردملا ةبساحم كسمت:٣5 ةّداملا
نوع ىلإ لاومألا لوادتو ةبساحـملا كسم دهعيو .ةيمومعلا

.بساحم

ةسردملا اهب مزتلت يتلا تاقفنلا ةبقارم عضخت:٤5 ةّداملا
يــف خرؤــملا793–11 مـــــقر يذــيفنـــتــلا موــــسرـــملا ماــــكــحأ ىـلإ
11٠2 ةـــنــس رــبـمــفوـــن٤2 قـــفاوـــمـلا23٤1 ماــــع ةــجــحلا يذ82
.هالـــعأ روـــكذــملاو

تاطاشن نع ةجتانلا ةسردملا دراوم لمعتست:55 ةّداملا
قيوستو عارتخالا تاءارب لالغتساو ةربخ وأ/و ةمدخ ميدقت
تاسسؤم ءاشنإ نع ةجتانلا ليخادملاو اهتاطاشن تاجتنم
موسرملا ماـــــكـــــحأل اـــــقـــــبـــــط ،مـــــهسأ ىلع لوصحلاو ،ةـــــيـــــعرـــــف
23٤1 ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤملا793–11 مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا

ةــّيــمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يف موــسرــملا اذـــه رــشـــنـي :٦5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تــشغ22 قــفاوــملا3٤٤1 ماــع مرــحـم31 يف رــئازــجلاب رّرــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع مّرحم٣١ يفخّرؤم٣٢٣-١٢ مقر يسائر موسرم
ةسردم  ءاشنإنمضتي،١٢٠٢ ةنـــس تشغ٢٢ قــفاوملا

.يعانطصالا ءاكذلل ايلع ةينطو

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7–19 ناــتداــملا اـــمـيـسال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءانــــــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

مرحم٤2 يف خرؤـــملا12–٠9 مــقر نوـــناــقـــلا ىـــضـتـقــمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس لـيرــبأ٤ قــفاوــملا91٤1 ماـــع
83 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

،هنم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس وـيــلوــي٥1 قــفاوــملا72٤1 ماـــع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

يف خرؤملا7٥2–99 مقر يذيفـنتلا موــسرــملا ىــضــتـقمبو –
يذـــلا9991 ةنــس رـبـمــفوـــن61 قــفاوـملا٠2٤1 ماـــع ناــبعــش8
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا تادحو ءاشنإ تايفيك ددحي

يف خرؤملا921–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72
يئاــفشتسالا ثحاــبــلا ذاــتسألاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،يعماجلا

يف خرؤملا٠31–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةــنــــس وـــــياــم3 قــفاوــملا92٤1 ماــع يـناــثــــلا عـيـــبر72
،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

يف خرؤملا131–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةــنــس وــــياــــم3 قـــفاوـــمــلا92٤1 ماــــع يـناـثـــلا عــيــبر72
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

يف خرؤملا٥62–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش71
ةداهشو سناسيللا ةداــهش ىلع لوصحلل تاـساردــلا ماــظــن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا
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يف خرؤملا3٠–9٠ مــقر يذيــفنـتلا موــسرــملا ىضـتـــقـمبو –
حضوي يذــلا9٠٠2 ةنـس رــياـنــي3 قــفاوــملا٠3٤1 ماــع مرــحــم6
،اهذيفنت تايفيك ددحيو فارشإلا ةمهم

يف خرؤملا793–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا11٠2 ةنـس رــبـمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماـع ةــجحلا يذ82
تاذ ةـيـمومـعـلا ةـسسؤـملا ريـيـسـتب ةصاــخلا دـــعاوـقــلا ددـحي
،ينهملاو يفاقــثلاو يملـعلا عباطلا

يف خرؤملا392–21 مقر يذيفـنتلا موــسرـــملا ىـضــتــقمبو –
ددحـي يذــلا21٠2 ةـنـس وـيلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2
يـجوــلونـكتـلاو يمــلــعـلا ثـحـبـلل ةــكرـتـشملا حــلاصــملا ماـــهم
،اهريسو اهميظنتو

يف خرؤملا9٠1–31 مــقر يذيــفـنتلا موـسرــملا ىضـتــقمبو –
يذلا31٠2 ةنس سرام71 قفاوملا٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥
،اهريسو ثحبلا ةقرف ءاشنإ تايفيك ددحي

يف خرؤملا132–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا91٠2 ةـنـس تـشـغ31 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع ةــجـحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا رباخـم ءاـشـنإ تاـيـفـيــك ددـحـي

 :يتأي ام مسري

 لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
9991 ةــنــس لــيرـــبأ٤ قــفاوــملا91٤1 ماـــع ةــجـحلا يذ81 يـف
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو
ءاكذلل ايلع ةينطو ةسردم ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي
 .”ةسردملا“ صنلا بلص يف ىعدت ،يعانطصالا

يــمــلـــع عــباــط تاذ ةـيـــموـمـــــع ةـــســــسؤــــم ةــسردـــملا:٢ ةّداملا
لالقتسالاو ةـيونـعـملا ةيصـخـشلاب عتـمـتت ينـهـمو يفاــقـثو
 .يلاملا

نمضت يلاعلا نيوكتلل زايتما بطق ةسردملا:٣ ةّداملا
.طاشنلا تاعاطق فلتخم ةدئافل ليهأتلا يلاع نيوكت

ةيالوهـللا دبع يديس ةنيدمب ةسردملا رقم ددحي:٤ ةّداملا
ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو ،رئازجلا

فــلــكملا رــيزوــلا رــيرــقــت ىلع ءاـــنـــب ذـــخـــتـــي موسرـــم بجومب
.يلاعلا ميلعتلاب

فلكملا ريزولا ةياصو تحت ةسردملا عضوت:5ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب

ةسردملل نيعباتلا نيثحابلا ةذتاسألا نكمي:٦ ةّداملا
رـيـبادــت نــمةداـــفــتسالايــعانطصالا ءاــكذــلل ايـلـــعــلا ةيـنطوـلا

،مهفئاظو ةسرامم راطإ يف ةصاـخ

نـكـمـي ،ةـيـلودــلاو ةــيــنــطوــلا تاءاــفــكــلا ةــيــكرــح راــطإ يفو
وأ نيوعدملا تاءافكلا يوذ تاراطإلا اذكو نيثحابلا ةذتاسألا
يف ثحبلا وأ/و نيوكتلا تاطاشن نونمضي نيذلا نيرئازلا
نم ةدافتسالا،يعانطصالا ءاكذلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا

.ةصاخ ريبادت

.يذيفنت موسرم بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيكددحت

فصم ووذ نوثحابلا ةذتاسألا ديفتسي نأ نكمي:٧ ةّداملا
ةينطولا ةسردملا ىلإ ليوحتلا بلط نومدقي نيذلا ةيذاتسألا
اهددحي تاءارجإ قفو ليوحتلا نم،يعانطصالا ءاكذلل ايلعلا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

يناثلا لصفلا

 ةسردملاب نيوكتلا ميظنت

لوألا عرفلا

ةسردملاب هيجوتلاوقاحتلالا طورش

ةسردملا هنمضت يذلا نيوكتلابقاحتلالاب حمسي:٨ ةّداملا
وأ قوفتب يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب ةداهش ىلع نيزئاحلل
اهددحي طورشل اقفو ،اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش ىلع
نـيوـكـت ىلإ نوعـضـخيو ،يلاــعلا مــيـلعــتلاب فـلــكـملا رــيزوــلا

.ةسردملاب يريضحت

ةدئافل )2( ناتنس هتدم يريضحت نيوكت مظني:٩ ةّداملا
،هالعأ8 ةداملا يف ةروكذملا طورشلا نوفوتسي نيذلا ةبلطلا

.ةسردملاب ةيريضحت ماسقأ يف

،ةسردملا هنمضت يذلا يناثلا روطلابقاحتلالا عضخي
اوعبات نيذلا ةبلطلا ةدئافل ةينطو ةقباسم يف حاجنلا ىلإ
.يريضحتلا نيوكتلا نم )2( نيتنس حاجنب

اهميظنت تايفيكو ةقباسملا يف ةكراشملا طورش ددحت
 .يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ءاكذلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ةبـلط ديـفـتـسي:٠١ ةّداملا
ءاوـــيإلل ةـصاـــخ طورـشوزاــيـتمالا ةــحـنم نــميعانـطـصالا

.ةمئالم ةيجوغاديب لـئاـسوو

.يذيفنت موسرم بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةسردملا يف نيلجسملا ةبلطلا عضوي نأ نكمي:١١ ةّداملا
طـيـحـملا ةــياـــعر تــحتيعانطصالا ءاــكذــلل اــيـلــعـلا ةـيــنطوــلا
بلاطلا ةقفارمب ةياعرلا هذه مجرتت .يداصتقالاويعامتجالا

طسولا يف جردتملا هجامدنا ليهستو نيوكتلا ةدم لك لالخ
.ينهملا

قاحتلالا ةقباسم يف حجانلا بلاطلا هجوي:٢١ ةّداملا
 .ةسردملا اهنمضت تاصصخت وأ بعش ىلإ يناثلا روطلاب
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ىدل يقيبطتلاو يساسألا ثحبلا ريوطت يف ةمهاسملا –
عيجشت قيرط نع ةصاخلاو ةيمومعلا ةينطولا تاسسؤملا
،راكتبالا

مالعإلا رشنو يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثت يف ةمهاسملا –
،ينقتلاو يملعلا

لدابت يف ،ةيلودلا ةيملعلا ةعومجملا نمض ،ةكراشملا –
،اهئارثإو فراعملا

.سفانتلا عيجشتو يملعلا جاتنإلا ةيقرت –

عبارلا لصفلا

 ريسلاو ميظنتلا

ريدــم اهرـيسيو ةرادإ سـلـجم ةـسردــملا رــيدــي:٩١ ةّداملا
،ةــبــتــكملا رــيدــمو ماـــع نيمأو نودـــعاسم نورـــيدـــم هدـــعاسيو
ةيجوغاديبلا تاطاشنلا مّيقت ةيملعو ةيرادإ تائيهب دوزتو
.ةيملعلاو

ءاسؤر ةيلوؤسم تحت عضوت ماسقأ نم ةسردملا لكشتت
.ثحبلل ةكرتشم حلاصمو ةينقت حلاصم مضتو ،ماسقأ

تامدخلاب ةفلكم لكايه ىلع ةسردملا يوتحت نأ نكميو
.ةيعماجلا

ةـــعـيـبطو ةــسردــمـلل يرادإلا مـــيـظـنتلا ددـحي:٠٢ ةّداــملا
،اهميظنتو ثحبلل ةكرتشملا حلاصملاو ةينقتلا حلاصملا

يلاـعـلا ميلـعـتلاب فـلـكملا رــيزوــلا نيب كرـتشـم رارــق بــجوــمب
ةــفـيظوــلاـب ةـــفـلــكملا ةـطـلـسـلاو ةـيــلاــملاــب فــلــكـملا رـــيزوــلاو
.ةـيـموــمـعلا

رهسلاب فلكت ةعباتم ةنجل ةسردملا ىدل ثدحت:١٢ ةّداملا
.تاءارجإلا فلتخم عضو ىلع

ريزولا نـم رارــق بــجوــمب اهتلـيـكـشـتو ةـنـجـللا ماـــهـم ددحـت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

لوألا عرفلا

 ةرادإلا سلجم

هسأري يذلا ،ةسردملا ةرادإ سلجم لكشتي:٢٢ ةّداملا
 :نم ،هلثمم وأ يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيلحـملا تاـعاـمـجلاو ةيـلـخادــلاـب فـلــكملا رـــيزوــلا لــثــمم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

يريضحتلا نيوـكـتلا لالـخ قاــفــخإلا ةــلاــح يــف:٣١ ةّداملا
قاحـتلالل ةـيـنطوـلا ةقـباـسـملا يف حاــجنلا مدــع وأ ةـسردــملاب
بلاطلا هيجوت داــعـي ،ةسردــملا هـنمضـت يذـلا يناـثـلا روــطلاب
،ايـلـعـلا ةـسردــملا رـيـغ يلاـعـلا ميـلعـتـلل ىرــخأ ةـسـسؤــم وـحـن

اهيلع لصحـملا ةدصرألا دعتو ،هب لومعملا ميظنتلل اــقبـط
.ليوحتلل ةلباقو ةبستكم

.ماسقأ يف يناثلا روطلا يف نيوكتلا مظني:٤١ ةّداملا

.تاصصخت وأ بعش يف تانيوكت مسقلا نمضي

لاقتنالاو مييقتلا ماظنو نيوكتلا جمارب ددحت:5١ ةّداملا
نــم رارــق بجومب ،يناـــثـــلا روـــطـــلاو يرـــيضحـــتـــلا مسقـــلا يف

.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

ثلاثلا لصفلا

اهتايحالصو ةسردملا ماهم

ميلعتلل ماعلا قفرملا راطإ يف ،ةسردملا ىلوتت:٦١ةّداملا
ماــهـمو ينطوـلا ليجستلا يذ يلاــعـلا نـيوــكتلا ماــهـم ،يلاــعـلا
رــيوـطتلاو لـيوحتلاو ةـــظـقـيـلاوراــكـتـبالاو يمـلـعــلا ثـحـبلا
.يجولونكتلا

،اهصاصتخا ناديم يف ةسردملا ةمهم لثمتت:٧١ةّداملا
 :يتأي اميف ،يلاعلا نيوكتلا لاجم يف

ءاكذلا يف تاصصختلا فلتخم يف ةبخنلا نيوكت نامض–
،يعانطصالا

قاحتلالا لجأ نم ةبلطلل يريضحتلا نيوكتلا نامض –
،يناثلا روطلا يف نيوكتلاب

ثحبلاب نيوكتلا نامضو ثحبلا جهانم ةبلطلا نيقلت –
،ثحبللو

اهليصحتو فراعملاو مولعلا رشنو جاتنإ يف ةمهاسملا –
،اهريوطتو

يتالواقملاو يجولونكتلا ليوحتلاوراكتبالا دعب لاخدإ –
،ثحبلا وأ نيوكتلا يف ءاوس

.ةيتالواقملاوراكتبالا ةبلطلا نيقلت –

ثحـبـلا لاــجــم يف ةسردملا ةــمــهــم لــثــمــتــت:٨١ ةّداملا
نــيداــيــم وأ نادــيــم يف يجوـــلوـــنـــكـــتـــلا رـــيوـــطـــتـــلاو يمـــلـــعـــلا

 :يتأي اميف ،اهصصخت

ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا دهجلا يف ةمهاسملا –
،تانايبلا مولعويعانطصالا ءاكذلا لاجم يف يجولونكتلا

،تاينقتلاو مولعلا ةيقرت –

 ،ةينطولا ةينقتلا ةردقلا معد يف ةكراشملا –
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تاـقاـطـلاو يوـقاـطـلا لاـقـتـنالاـب فـلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةددجتملا

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيـكـلـسـلا تالــصاوــملاو دــيرــبـلاـب فـلـكـملا رــيزوــلا لــثـمم–
 ،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فــلـــكـملا،لوألا رــيزوــلا ىدـــل بدــتـنـملا رــيزوــلا لــثـمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا لثمم–

وأ /و ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نيلثمم–
،ةصاخلا

،ةروطتملا تايجولونكتلا ةيمنت زكرم ريدم–

مهددع ددحي نيثحابلا ةذتاسألا نع نيبختنم نيلثمم–
،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب مهبترو

 ،ءاضتقالا دنع ،نيكراشملا ةذتاسألا نع لثمم–

نيينقتلاو نييرادإلا نيفظوملا نع نيبختنم )2( نيلثمم–
،تامدخلا لامعو

.ةبلطلا نع نيبختنم )2( نيلثمم–

ءاسؤرو نودعاسملا نورــيدــملاو ةسردــملا رــيدــم كراــشــي
توصب ةرادإلا سلجمتاعامتجا يف ةبتكملا ريدمو ماسقألا
.يراشتسا

.سلجملا ةنامأ ةسردملل ماعلا نيمألا ىلوتي

توصب ،ةرادإلا سلــــــجــــــم لاــــــغشأ يف كراشي نأ نــــــكــــــمــــــي
صاخشألا نع ،رثكألا ىلع ،نيلثمم )٤( ةعبرأ،يراشتسا
.ةسردملا ليومت يف نومهاسي نيذلا نييعيبطلا وأ/و نييونعملا

بـســح ةــنــّيعم ةـيــجراــخ تاـيـصـخش كراـشــت نأ نـكـــمي
.يراشتسا توصب سلجملا لاغشأ يف اهتءافك

نأ هنأش نم صخش لكب ةرادإلا سلجم نيعتسي نأ نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي

نيثحابلا ةذتاسألا يلثمم باختنا تايفيك ددحت:٣٢ ةّداملا
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةبلطلاو نيمدختسملاو
.يلاعلا ميلعتلاب

اهتدم سلجملا يف نيبختنملا ءاضعألا ةدهع:٤٢ةّداملا
ءاـنـثـتساـب ،ةدـحاو ةرــم دــيدــجــتــلــل ةــلــباــق تاوــنس )3( ثالــــث

ةرم ديدجتلل ةلباق ةنس ةدمل نوبختني نيذلا ةبلطلا يلثمم
.ةدحاو

فلختسي ،ءاضعألا نم وضع يأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا ءاهتنا ىتح اهسفن لاكشألا بسح ديدج وضعب

سلـجـم يف نيبـخـتنملا ةذــتاسألا يلثـمم ةـيوضــع ىفاــنــتت
.يلكيه وأ يفيظو لاع بصنم لغش عم ةرادإلا

بجومب،ةرادإلا سلــجــم ءاضعأل ةــيــمسالا ةـــمـــئاـــقـــلا ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق

 :يتأي اميف ةرادإلا سلجم لوادتي:5٢ةّداملا

،ةسسؤملا عورشم –

،ةسردملا ةيمنت تاططخم –

،ثحبلاو نيوكتلا لامعأ ةجمربتاحارتقا –

ةـيـنطوــلا يمــلـعلا نواـــعـتلاو لداـبـتلا جــمارــبتاــحارــتـقا –
،ةيلودــلاو

،ثحبلاو نيوكتلل ةيونسلا ةليصحلا –

،ةيلاملا تاباسحلاو ةينازيملا عيراشم –

،ةيرشبلا دراوملا رييست تاططخم عيراشم –

،ةفلتخملا تامهاسملاو تاناعإلاو اياصولاو تابهلا لوبق –

،اهراجيإ وأ اهعيب وأ تاراقعلا ءارش –

،اهب مايقلا بجاولا تاضارتقالا –

،مهسأ ىلع لوصحلاو ةيعرف تاسسؤم ءاشنإ عيراشم –

تايفيكو ةسردملاب ةصاخلا دراوملل يريدقتلا فشكلا –
،ثحبلاو نيوكتلا تاطاشن ريوطت راطإ يف اهلامعتسا

مـهـسألا ىلــع لوــصـحلا نـــع ةــجتاـنــلا دراوــملالاــمعـتـسا –
،ةسردملا ةيمنت ططخم راطإ يف ةيعرفلا تاسسؤملا ءاشنإو
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ةـيــنازــيملا ةـنمـضـتملا تالوادـــملا نوــكــت ال:١٣ ةّداــملا
اهراجيإ وأ اهعيبو تاراقعلا ءانتقاو ةــيلاملا تاــباـســحلاو
،ةفلتخملا تامهاسملاو تاناعإلاو اياصولاو تابهلا لوبقو
ريزولا نيب اهيلع ةكرتشملا ةحيرصلا ةقفاوملا دعب ّالإ ةذفان
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

ةــيــعرــف تاسسؤم ءاشنإب ةــقــلـــعـــتملا تالوادملا نوـــكـــت ال
وأ تاقافتا ماربإب ةقلعتملا كلت اذكو ،مهسأ ىلع لوصحلاو
ّالإ ةذفان ،تاعماجلا نيب لدابتلل ةيلودلا نواعتلا تايقافتا

ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم اهيلع ةحيرصلا ةقفاوملا دعب
.يلاعلا

يناثلا عرفلا

 ريدملا

.ةسردملل ماعلا ريسلا نع لوؤسم ريدملا:٢٣ةّداملا

 :يتأي امب موقي ،ةفصلا هذهبو

،ةيندملا ةايحلا لامعأ لك يفو ءاضقلا مامأ ةسردملا لثمي –

،ةسردملا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا سرامي –

عيرشتلا راطإ يف قافتاو دقعو ةيقافتاو ةقفص لك مربي –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

يف امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسي –
،سيردتلاو ميلعتلا لاجم

سلجم ىلع هضرعيو ةسردملا ةينازـيم عورشـم رّضحي –
،هنأشب لوادتيل ةرادإلا

،ةسردملا ةينازيم فرصب رمآلا وه –

رباخم يريدمو نيدعاسملا نيريدملا ىلإ ءاضمإلا ضوفي –
،ءاضتقالا دنع ،ثحبلا تادحوو

ىرخأ ةقيرط ررقتت مل نيذلا ةسردملا يمدختسم نيعي –
،اهب نييعتلل

تاـــطاــشـنـلا نـــســحــي نأ هـــنأـــش نــم رــيــبدــت لـــك ذـــختــي –
،ةسردملل ةيملعلاو ةيجوغاديبلا

دعي يذلا ةــسردــمــلل يلـخادــلا ماــظـنـلا مارــتـحا ىلــع رـــهـسـي –
،ةرادإلا سلجم ىلع ةقداصملل هضرعيو هعورشم

،ةسردملا لخاد طابضنالاو نمألا ظفح ىلع لوؤسملا وه –

ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم ضيوفتب تاداهشلا ملسي –
،يلاعلا

لومعملا ميظنتلل اقبط هتنايصو فيشرألا ظفح نمضي –
.هب

ةيعامتجالا تاـعاـطـقـلا عوــمــجــم عــم ةــكارشلا تاــقاــفــتا –
،ةيداصتقالاو

،ةسردملل يلخادلا ماظنلا –

.ريدملا همدقي يذلا تاطاشنلا نع يونسلا ريرقتلا –

نيسحت هنأش نم ريبدت لك حرتقيو ةرادإلا سلجم سردي
.اهفادهأ قيقحت ليهستو ةسردملا ريس

نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي:٦٢ ةّداملا
لسرتو ،هسيئر نم بلط ىلع ءانب ،لقألا ىلع ،ةنسلا يف )2(
لبق ءاضعألا ىلإ لامعألا لودج اهيف ددحي ةيدرف تاءاعدتسا

ررـــقملا خـــيراـــتـــلا نـــم ،لــــقألا ىلع ،اــــموــــي )٥1( رشع ةسمـــــــــخ
.عامتجالل

نم بلط ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
،هــئاـضــعأ )2/3( يـثـلــث نــم وأ ةــسردـــملا رـــيدــم نــم وأ هــسـيـئر
)8( ةـيـناـمـث ىلإ ،ةــلاحلا هذــه يف ،لــجألا اذــه صــلقـي نأ نــكمـيو
.مايأ

لودج ةساردل ةيرورضلا قئاثولاب تاءاعدتسالا قفرت
 .لامعألا

لــمــع ناــجل ةرادإلا سـلــجم لـــكـشــي نأ نـــكــمي:٧٢ ةّداملا
لامعأ لودج ةيمهأ كلذ يعدتست امدنـع هئاـضـعأ نـم نوـكـتت
.ةرودلا

روضحب ّالإ ةرادإلا سلجمتاعامتجا حصت ال:٨٢ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث

لــجأ لالــخ ناــث عاــمــتــجا دــقــعــي ،باصنــلا لــمــتـــكـــي مـــل اذإو
،ذـــئنـــيـــح ،ةرادإلا سلـــجـــم تالوادـــم حصتو ،ماــــيأ )8( ةيـناـمـث
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

مــــتــــيو ،ةــــماــــع ةسلــــج يف ةرادإلا سلــــجــــم تالوادــــم ىرجت
.نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا ةيبلغألاب اهيلع تيوصتلا

سيئرلا توص نوـكــي ،تاوــصألا ددـــع يواــســت ةـــلاـــح يـفو
.احجرم

،رــضاـحم يــف ةرادإلا ســلـجم تالوادـــم نودــت:٩٢ةّداملا
سيئرلا هعقويو هيلع رشؤيو همقري صاـخ لجس يف لــجـسـتو
.ةسردملا ريدمو

بــتاــكو سـيـئرـلا نــم عــّقوــملا عاـمتـجالا رـضـحـم لــسرــي
،عامتجالا يلت يتلا اــموــي )٥1( رــشـع ةـسـمخلا لالــخ ،ةــسـلجلا
.هيلع قفاويل يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ىلإ

نيثالث دعب ةذفان ةرادإلا سلجم تالوادم نوكت:٠٣ ةّداملا
رــيزوــلا فرــط نــم رــضاحـملا مالـتسا خــيراــت نــم اــموـــي )٠3(
لالخ ةحارص كلذ ىلع ضرتعي مل ام يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

.لجألا اذه
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ةذتاسألا نيب نم موسرم بجومب ريدملا نيعي:٣٣ ةّداملا
ةذتاسألا نيب نم ،ءاضتقالا دنعو ،ذاتسأ ةبترل نيمتنملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،ةبتر ىلعأ يوذ

 :ريدملا دعاسي:٤٣ ةّداملا

نيوكتلاو تاداهشلاو ميلعتلاب فلكملا دعاــسـملا رــيدــملا –
،لصاوتملا

ثحبلاو هاروتكدلا يف نيوكتلاب فلكملا دعاسملا ريدملا –
،ةيتالواقملا ةيقرتوراكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

لاــصـتالاو مالـــعإلا ةــمـظــنأــب فـلــكـملا دـــعاــســملا رــيدــملا –
،ةيجراخلا تاــقالــعــلاو

،ةسردملل ماعلا نيمألا –

.ةبتكملا ريدم –

ثلاثلا عرفلا

ةيريدملا سلجم

سلجم ،ةسردملا رييست راطإ يف ريدملا دعاسي:5٣ ةّداملا
نيمألاو ماسقألا ءاسؤرو نيدعاسملا نيريدملا مضي ةيريدم
.ةبتكملا ريدمو ةسردملل ماعلا

،رهشلا يف لقألا ىلع ،ةدحاو ةرم ةيريدملا سلجم عمتجي
.سلجملا ةنامأ ةسردملل ماعلا نيمألا ىلوتيو

لكايهلا رييستب نودعاسملا نوريدملا فلكي:٦٣ ةّداملا
.مهتطلس تحت ةعوضوملا

رــــيزوــــلا نــــم رارــــق بجومب نودـــــعاسملا نورـــــيدملا نيعـــــي
،ةسردملا ريدم نم حارتقا ىلع ءانب ،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

نوتبثي نيذلا نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا ةذتاسأ نيب نم
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو .ةبتر ىلعأ

يلاملاو يرادإلا رييسـتـلاب ماـعـلا نيـمألا فـلــكــي:٧٣ ةّداملا
،ىقلتيو ةينقتلا حلاصملاو هتطلس تحت ةعوضوملا لكايهلل
.ريدملا نم ءاضمإلاب اضيوفت ،ةفصلا هذهب

فــــلــــكملا رــــيزوـــــلا نـــــم رارـــــق بجومب ماـــــعـــــلا نيمألا نيعـــــي
ىهنتو ،ةسردملا ريدم نمحارتقا ىلع ءانب ،يلاعلا ميلعتلاب
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم

ةمظنملا ةبتكملا رييستب ةبتكملا ريدم فلكي:٨٣ ةّداملا
ءاضمإلاب اضيوفت ،ةفصلا هذهب ،ىقلتيو ،حلاصم لكش يف

.ريدملا نم

فــلــكملا رــيزوــلا نــم رارــق بجومب ةــبــتـــكملا رـــيدـــم نيعـــي
ىهنتو ،ةسردملا ريدم نمحارتقا ىلع ءانب ،يلاعلا ميلعتلاب
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم

سماخلا لصفلا

 ةسردملل يملعلاو يجوغاديبلا ميظنتلا

لوألا عرفلا

مسقلا

يف ،نمضيو ثحبو ميلعت ةدحو مسقلا لكشي:٩٣ ةّداملا
 :يتأي ام ،تاصصختلا وأ بعشلا ىدحإ

،يريضحتلا نيوكتلا –

،يناثلا روطلا يف تانيوكت –

،يملعلا ثحبلا تاطاشنو هاروتكدلا يف تانيوكت –

ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا نامض هنكمي امك
.فراعملا ديدجتو

،لمتشيو ةيملع ةنجلب دوزيو ،مسق سيئر مــســقلا رّيسي
.ثحب قرف وأ تادحو وأ/و رباخم ىلع ،ءاضتقالا دنع

ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ماسقألا أشنت
.يلاعلا

يجوغاديبلا ريسلا نع لوؤسم مسقلا سيئر:٠٤ ةّداملا
.مسقلل يرادإلاو

،ثحب تادحو وأ رباخم وريدمو حلاصم ءاسؤر هدعاسيو
.ءاضتقالا دنع

ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل مسقلا سيئر نيعي
ىلعأ نوتبثي نيذلا نيثحابلا ةذتاسألا نيب نم ،ةدحاو ةرم
ءانب ،يلاعلا ميلعتلاب فلــكملا رـيزولا نم رارق بجومب ،ةبتر
لاكشألا بسح هماهم ىهنتو ،ةسردملا ريدم نمحارتقا ىلع
.اهسفن

يناثلا عرفلا

ةسردملل يملعلا سلجملا

.ةيراشتسا ةئيه ةسردملل يملعلا سلجملا:١٤ ةّداملا

،صوصخلا ىلع ،هتايصوتو هءارآ يدبي ،ةفصلا هذهبو
 :يتأي اميف

،ةسسؤملا عورشم –

نـيوـكـتـلـل تاوــنسلا ةددــعــتملاو ةــيوــنسلا تاــطــطــخملا –
،ثحبلاو

رباخمو تادحوو ماسقأ لح وأ ليدعت وأ ءاشنإ عيراشم –
،ءاضتقالا دنع ،ثحبلا
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ةينهمو ةيميداكأ تاءافك يملعلا سلجملا مضي نأ نكمي
ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا نم وأ/و ةينطو ٍلاع ىوتسم تاذ

.جراخلا يف

ريزولا نم رارق بجومب مهنييعت تايفيكو مهددع ددحي
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

نكمي صخش لك ةوعد ةسردملل يملعلا سلجملا نكمي
.هلاغشأ يف هتءافك نمةدافتسالا

يف ةذــــتاسألل نيبــــخــــتــــنملا نيلــــثــــمملا ةــــيوضع ىفاــــنــــتـــــت
وأ يفيظو ٍلاع بصنم لغش عم ةسردملل يملعلا سلجملا

.يلكيه

ةذتاسألل نيبختنملا نيلثمملا بترو ددع ددحي:٣٤ةّداملا
رـيزوـلا نــم رارــق بجومب ،مــهــباــخــتــنا تاــيــفــيــكو نيثــحاــبــلا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

فرط نم ةذتاسألل نولثمملا ءاضعألا بختني:٤٤ ةّداملا
ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل مهئارظن
.ةمئاد طاشن ةيعضو يف مه نيذلا ةذتاسألا نيب نم

نـــم %٠٥ تّوـــص اذإ ّالإ ةــيـباـخـتـنالا تاـيــلـمـعـلا حــصــت ال
.نيبختنملا

ةيــناــث ةيباختنا ةيـلـمع ىرــجت ،باصـنلا لــمــتكـي مــل اذإو
.نيتوصملا ددع نكي امهم اهجئاتن حصتو

نم رارق بـجوــمب يمـلـعـلا سـلجـملا ءاـضـعأ ةـمــئاــق ددــحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

ةنسلا يف )2( نيترم يملعلا سلجملا عمتجي:5٤ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيداع ةرود يف

نــم بلــطــب ةــيداــع رــيــغ تارود يف عــمــتــجــي نأ هــنـــكـــمـــيو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم وأ هسيئر

بجومب يملعلا سلجملا ريس تايفيك ددحت:٦٤ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق

ثلاثلا عرفلا

مسقلل ةيملعلا ةنجللا

.ةيراشتسا ةئيه مسقلل ةيملعلا ةنجللا:٧٤ةّداملا

 :يتأي اميف اهتايصوتو اهءارآ يدبت ،ةفصلا هذهبو

،هاوتحمو ميلعتلا ميظنت –

روطلا يف نيوكتلا تاصصخت وأ بعش حتفتاحارتقا –
،اهقلغوأ اهديدمت وأ يناثلا

،يلودلاو ينطولا يملعلا نواعتلاو لدابتلا جمارب –

،ثحبلاو نيوكتلا لئاصح –

ةيعامتجالا تاــعاــطــقــلا فــلــتـــخـــم عـــم ةـــكارشلا جمارـــب –
،ةيداصتقالاو

،ةيملعلا تارهاظتلا جمارب –

،ثحبلا جئاتن نيمثت لامعأ –

،ةينقتلاو ةيملعلا قئاثولا ءانتقا لئاصح –

لــيوـحتلاو ةـــظـقـيـلاوراـــكـتبالاـب ةــطـبترــملا تاــطاــشـنلا –
،ةيتالواقملاو يجوــلونـكـتلا

ديدجتو ىوتسملا نيسحتو لصاوتملا نيوكتلا تاطاشن –
،فراعملا

يــف ةدوــجلا ناـمـض ماـظــن عــضوــب ةــطـبترـملا تاــطاــشنـلا –
،ميــلعـتلا

.مالعإ ماظن عضوب ةطبترملا تاطاشنلا –

ةـيـمـلـعـلا قـئاـثوـلاو ثحـبـلا تاساـيس تاـهـيــجوــت حرــتــقــي
.ةينقتلاو

يملعو يجوغاديب عباط تاذ ةلأسم لك يف هيأر يدبيو
.هسيئر هيلع هضرعي

تاـيصوـتلاو ءارآلاب ةرادإلا سلــجـم ةــسردــملا رــيدــم مــلــعي
.يملعلا سلجملا اهيدبي يتلا

 :يتأي اــمك يملعلا سلجملا لكشتي:٢٤ةّداملا

،اسيئر ،ريدملا –

،نودعاسملا نوريدملا –

،ماسقألا ءاسؤر –

،ماسقألل ةيملعلا ناجللا ءاسؤر –

،ءاضتقالا دنع ،ثحبلا رباخم وأ/و تادحو وريدم وأ ريدم –

،ةبتكملا ريدم –

 ،نيثحابلا ةذتاسألل نوبختنم نولثمم –

،ءاضتقالا دنع ،نيكراشملا ةذتاسألل بختنم لثمم –

مـيـلـعـتـلـل ىرــخأ تاسسؤمل ناــعــباــت ناــثــحاــب ناذاــتسأ –
.يلاعلا
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،ثحبلا جماربتاحارتقا –

،ثحبلا لاغشأ ميظنت –

،اهؤاغلإ وأ ثحبلا رباخم ءاشنإتاحارتقا –

هاروتكدلا يف نيوكتلا تاصصختو بعش حتفتاحارتقا –
بوــلـطملا بــصاـنـملا ددــع دـــيدــحتو ،اـــهـقــلغ وأ/و اـــهدـــيدــمتو

،اـهــلـغش

،مهيلإ تاجاحلاو نيثحابلا ةذتاسألا تافصاوم –

حارتقاو هاروتكدلا يف نيوكتلا يف ثحبلا عيضاوم دامتعا –
،ةشقانملا ناجل

،يعماجلا ليهأتلا ناجلحارتقا –

نيـســحتو لــصاوـتملا نيوـكـتلا تاــطاـشــن جــمارــبحارــتـقا –
،فراــعملا دـيدــجتو ىوتـسـملا

مسقلل ةيملعلاو ةيجوغاديبلا تاطاشنلا لئاصح ةسارد –
،اهتايصوتو ةنجللا ءارآب ةقفرم ريدملا ىلإ لسرت يتلا

وأ يجوغاديب عباط تاذ ىرخأ ةلأسم لك يف اهيأر يدبتو
.مسقلا سيئر اهيلع اهضرعي يملع

سيئر ىلع ةدايز ،مسقلل ةيملعلا ةنجللا مضت:٨٤ ةّداملا
نيثحاب ةذتاسأ نع نيلثمم )8( ةينامث ىلإ )6( ةتس ،مسقلا

،ادجو نإ ،نيكراشم )2( نيذاتسأو

تاونس )3( ثالث ةدمل مهؤارظن ةذتاسألا يلثمم بختني
نيذلا نيثحابلا ةذتاسألا نيب نم ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق
.مسقلا يف طاشن ةيعضو يف مه

اهتدم ةدهعل ،مهل اسيئر ةيملعلا ةنجللا ءاضعأ بختني
لاكشألا بسح ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث
رضاحم ذاتسأ وأ ذاتسأ ةبتر نم ةذــتاسألا نيـب نــم ،اـهــسفــن
ةنجللا سيئر بختني ،مهدوجو مدع ةلاح يفو ،”أ“ مسق
.ةبتر ىلعأ يوذ ةذتاسألا نيب نم ةيملعلا

بجومب ةـيـمـلـعـلا ةـنـجــلــلا ءاضعأل ةــيــمسالا ةــمــئاــقــلا ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق

نيثحابلا ةذتاسألا يلثمم باختنا تايفيك ددحت:٩٤ ةّداملا
ريزولا نم رارق بجومب بترلا بسح مهعيزوت سيياقمو
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

ةيداع ةرود يف مسقلل ةيملعلا ةنجللا عمتجت:٠5 ةّداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،)2( نيرهش لك

نــم بـلـطـب اّمإ ةـيداــع ريغ تارود يف عمـتجت نأ اــهنكميو
.اهئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب اّمإو اــهـسـيئر

سداسلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

تاداريإلل باب ىلع ةسردملا ةينازيم لمتشت:١5 ةّداملا
 .تاقفنلل بابو

 :تاداريإلا باب يف– أ

،ةلودلا تاناعإ.1

وأ نييونــعم صاـخشأ نـم ةــسردــملا ليوـمت تاـمـهاــسـم.2
،نييعيبط

،ةيلودلا تامظنملا تاناعإ.3

،اياصولاو تابهلاو ضورقلا.٤

،ةيئانثتسالا تاصصخملا .٥

.ةسردملا طاشنب ةطبترملا ةفلتخملا تاداريإلا.6

 :تاقفنلا باب يف– ب

،رييستلا تاقفن.1

،زيهجتلا تاقفن.2

.ةسردملا فادهأ قيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك.3

ةقفاوملا دعب ،ةينازيملا نم ةخسن ريدملا لسري:٢5 ةّداملا
،موسرملا اذه نم13 ةداملا يف ةددحـملا تايفيكلا قفو اهيلع
.بساحـملا نوعلاو يلاملا بقارملا ىلإ

ةبساحـملا دعاوق قفو ةسردملا ةبساحم كسمت:٣5 ةّداملا
نوع ىلإ لاومألا لوادــتو ةـبساحــملا كــسـم دــهــعـيو .ةيمومعلا

.بساحم

اــهــب مزـتـلـت يـتـلا تاـــقـفـنلا ةـبــقارــم عــضــخـت:٤5 ةّداملا
خرؤــملا793–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماــكحأ ىلإ ةــسردــملا

11٠2 ةــنـس رـبـمـفوـن٤2 قـفاوـملا23٤1 ماــع ةـجـحلا يذ82 يــف
.هالعأ روكذملاو

تاطاشن نع ةجتانلا ةسردملا دراوم لمعتست:55 ةّداملا
قيوستو عارتخالا تاءارب لالغتساو ةربخ وأ/و ةمدخ ميدقت
تاسسؤم ءاشنإ نع ةجتانلا ليخادملاو اهتاطاشن تاجتنم
موسرملا ماـــــكـــــحأل اـــــقـــــبـــــط ،مـــــهسأ ىلع لوصحلاو ،ةـــــيـــــعرـــــف
23٤1 ماع ةجحلا يذ82 يف خرؤملا793–11 مقر يذيفنتلا
.هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٦5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

تشغ22 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم31 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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ةـّيدرفميسارم
قفاوملا٣٤٤١ ماــع مرـحم٧ يفخرؤــم يذيــفـنت موـــسرـــم

ةلاكولاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٦١
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
امهامسأ يتآلا ديسلاو ةديسلا ماهم ىهنت ،12٠2 ةنس تشغ61
: ىرخأفئاظوب امهفيلكتل ،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب

طاشنلاب افلكم ،تاساردلل اريدم هتفصب ،يراوه ميرك–
،تاسسؤملا عم ةقالعلاو يرادإلا

ةينوــناــقــلا نوؤــشــلل ةرــــيدــم اهــتـفـصب ،يرــيـحب لاـــــمأ–
.تاعزانملاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع مرــحـم٧ يفخرؤـــم يذــيـفـنت موـــسرــم
رــيدــم ماـهــم ءاــهــنإ نــمـضـتي ،١٢٠٢ ةـنــس تـــشـغ٦١
ةــيـــــكـــلـــــســلا تالاــــصــتالا ةــــمــــظـــنأ لالـــــغــتــسا زــــكرـــــم
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةـــيـكـلساللاو

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ديزوب نب ياب ناهيأ ديسلا ماهم ىهنت ،12٠2 ةنس تشغ61
ةيـكـلسـلا تالاصتالا ةـمـظـنأ لالــغـتسا زــكرمل ارــيدــم هـتـفــصـب
ةفيظوب هفيلكتل ،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةيكلساللاو
 ،ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع مرـحــم٧ يفخرؤـــم يذـيـفــنت موـــسرــم
سـيــئر ماــهـم ءاــهــنإ نـمضتي ،١٢٠٢ ةـنـس تـشــغ٦١
.مناغتسم ةيالو يلاو ناوــيد

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هتفصب ،يلافيرك دمـحم ديسلا ماهم ىهنت ،12٠2 ةنس تــشـغ61
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم ةيالو يلاو ناويدل اسيئر

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع مرـحــم٧ يفخرؤــم يذــيـفـنت موـــسرــم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنـس تــشــغ٦١
.١ رئزجلا ةـعماجب

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،12٠2 ةـنـس وـيـلوــي 3نـم ءادـتـبا ،ىـهـنت ،12٠2 ةـنـس تــــشـــغ61

نيوكتلاب افلكم ريدم بئان هتفصب ،نيساقوأ لامك ديسلا ماهم
لــصاوـتـملا نيوــكـتلاو يــناثـــلاو لوألا نيروــطـلا يـف يلاــعــلا

،1رئازجلا ةعماجب جردتلا يف يلاعلا نيوكتلا اذكو تاداهشلاو
.ةافولا ببسب

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوـملا٣٤٤١ ماــع مرـحم٧ يفخرؤــم يذـيـفـنت موـــسرــم
بــئاــن ماــهــم ءاـهــنإ نــمـضتي ،١٢٠٢ ةــنـس تــشــغ٦١
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،12٠2 ةنس ويلوي٠2 نم ءادتبا ،ىهنت ،12٠2ةنستشغ61
جاتنإلا عيزوتل ريدم بئان هتفصب ،يجان ناميلس ديسلا ماهم
 .ةافولا ببسب ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب يفاقثلا

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع مرـحــم٧ يفخرؤـــم يذــيـفـنت موـــسرــم
نيريدم ماــهــم ءاــهنإ نـمـضـتي ،١٢٠٢ ةـنــس تــشــغ٦١
.تايالولا ضعب يف نماضتلاويعامتجالا طاشنلل

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةــيـتآلا دــيـسـلاو تادــيسـلا ماـــهـم ىـهــنت ،12٠2 ةنـستــشـغ61
نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم مهتفصب ،مـهؤاـمسأ

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف

،ةدكيكس ةيالو يف ،ةباد ةيماس–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،حاوق ةيماس–

،ةبانع ةيالو يف ،دايص دارم–

.فراطلا ةيالو يف ،ناديرج ةسينأ–

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع مرـحـم٧ يفخرؤــم يذـيـفـنـت موــسرــم
ةرــيدــم ماــهــم ءاــهنإ نـمـضتي ،١٢٠٢ ةنس تـشــغ٦١
ةـــيالو يف ءاـنــبلاو ةـيراـمــعملا ةــــسدنــهـلاو رــيمــعتلا
.فراطلا

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رودرد مناه ناهيج ةديسلا ماهم ىهنت ،12٠2ةنستشــغ61
يف ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل ةريدم اهتفصب
 .ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،فراطلا ةيالو

5٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٧١
م١٢٠٢ ةنس تشغ٦٢



ـه٣٤٤١ ماع مّرحم5٦٧١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا28
م١٢٠٢ ةنس تشغ٦٢

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع مرـحـم٧ يفخرؤــم يذيــفـنت موـــسرــم
نيريدـم ماــهـم ءاـهــنإ نــمضتي ،١٢٠٢ ةـنــس تــشــغ٦١
.نيتيرادإ نيتعطاقمب ةراجتلل نيبدتنم

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع  مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،امهاـمـسأ يـتآلا نيدـيـسـلا ماــهـم ىهنت ،12٠2 ةنستــشـغ61
نيتيرادإلا نيتعطاقملاب ةراجتلل نيبدتنم نيريدم امهتفصب
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا

،حلاص نإب ،يدامح دـمحم–
.ترقوتب ،فايضب ىفطصم دـمحم–

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع مرـحــم٧ يفخرؤــم يذـيـفـنت موـــسرــم
فـلـكـم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضـتي ،١٢٠٢ ةـنــس تــشــغ٦١
تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو تاــساردــلاب
.اقباس - ةددجتملا

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
هتفصب ،ةعمجوب دـمحم ديسلا ماهم ىهنت ،12٠2 ةنس تشغ61
تاــقاــطـلاو ةـئـيـبلا ةرازوــب صيـخلـتلاو تاساردــلاب اــفــلــكـم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس - ةددجتملا

–––––––––––★–––––––––––

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع مرـحـم٧ يفخرؤــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
ةـــلاــكوـــلاــب نييــعتلا نـــمـضـتـي ،١٢٠٢ ةـنـس تـشـــغ٦١
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
امهامسأ يتآلا ديسلاو ةديسلا نيعت ،12٠2ةنستشغ61
: ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب

ةقالعلاو قيسنتلاب افلكم ،تاساردلل اريدم ،يراوه ميرك–
،تاسسؤملا عم

.ةينوناقلا نوؤشلاو يئاضفلا نوناقلل ةريدم ،يريحب لامأ–
–––––––––––★–––––––––––

قفاوـملا٣٤٤١ ماــع مرـحـم٧ يـفخرؤــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
زــكرــم رــيدــم نييعت نـمـضـتي ،١٢٠٢ ةـنـس تــشــغ٦١
ةيــكـلساللاو ةيـكــلـسلا تالاصتالا ةــمـظـنأ لالــغـتسا
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةيئاضفلا

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،ديزوب نب ياب ناهيأ ديسلا نيعي ،12٠2 ةنس تشغ61

ةيــكــلسالـلاو ةــيـكـلـسـلا تالاــصـتالا ةــمـــظـنأ لالـــغـتسا زـــكرــمل
 .ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولاب ةيئاضفلا

قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٧ يفخرؤــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
نــمألا بودـنم نييعت نـمـضـتي ،١٢٠٢ ةـنــس تشغ٦١

.مناغتسم ةيالو يف

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ابودنم ،يلافيرـك دــمـحـم دـيـسـلا نيــعـي ،12٠2ةـنـستـشــغ61
 .مناغتسم ةيالو يف نمألل

–––––––––––★–––––––––––

قـفاوــملا٣٤٤١ ماـــع مرـحـم٧ يفخرؤــم يذـيـفـنت موــسرــم
ماعلا بــتاـكــلا نييـعـت نــمضتي ،١٢٠٢ ةـنـس تـشـغ٦١
.ةديعس ةيدلبل

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اماع ابتاك ،داج نيمألا دـمحم ديسلا نيعي ،12٠2 ةنــس تـشــغ61
 .ةديعس ةيدلبل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع مرـحــم٧ يفخرؤـــم يذــيـفنـت موـــسرــم
طاشنلل نيريدم نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٦١
.تايالولا ضعب يف نماضتلاو يعامتجالا

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
مهؤامسأ ةيتآلا ديسلاو تاديسلا نيعت ،12٠2 ةنس تشغ61
: ةيتآلا تايالولا يف نماضتلاو يعامتجالا طاشنلل نيريدم

،ةدكيكس ةيالو يف ،حاوق ةيماس–

،ةبانع ةيالو يف ،ناديرج ةسينأ–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،دايص دارم–

 .فراطلا ةيالو يف ،ةباد ةيماس–

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا٣٤٤١ ماــع مرـحـم٧ يفخرؤــم يذيـفـنـت موـــسرـم
ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس تشغ٦١
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اشتفم ،ةـعـمـجوـب دــمـحـم ديـسـلا نيــعـي ،12٠2ةـنستـــشــغ61
 .ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ةرسألاوينطولانماضتلا ةرازو

ةأرملا اياضقو

ويلوي٩٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩١ يفخّرؤم رارق
بئاــن ىلإ ءاضمإلا ضيوــفـــت نـــمضتـــي ،١٢٠٢ ةـــنس
.ةبساحملاو ةينازيملا ريدم

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

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو ّنإ

يف خرؤـــملا182-12 مـــقر يــساـــئرلا موــسرـــملا ىـضــتقــمب–
نمضتملاو1202ةـنس ويلوـي7 قفاوملا2441 ماعةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٤31-31 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىضــتقــمبو–
31٠2 ةنسليربأ٠1 قـفاوـــملا٤3٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــج92
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي يذلا
،ةأرملا

يف خّرؤملا٥31-31 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىضــتقــمبو–
31٠2 ةنسليربأ٠1 قـفاوـــملا٤3٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــج92
نــــماضتــــلا ةرازوــــل ةــــيزــــكرملا ةرادإلا مــــيــــظــــنــــت نـــــمضتملاو
،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

يف خّرؤملا282-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـــمبو–
يذـــلا12٠2 ةـنس وــيلوـــي7 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــعةدـــعــقلا يذ62
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

يـــف خّرؤـــملا يـــــساــــــئرـــلا موـــسرـــملا ىلـــع عالــطالا دـــعبو–
٤1٠2 ةــنــــسسراـــم72قــفاوــملا٥3٤1ماــــع ىلوألا ىداــــمـــج٥2

ريدم بئان  ،ةمحر نب زيزعلا دبع دّيـــسلا نيــيعــت نمضتملاو
ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوب ةبساحملاو ةينازيملل
،ةأرملا اياضقو

: يتأي ام رّرقت

ةـمــحر نب زيزــعـلا دـبـع دـــّيســلا ىلإ ضّوـــفــي: ىلوألا ةداملا
دودـــح يــف ءاــضــمإلا ،ةـبـساحملاو ةـيــنازـــيملا رـــيدـــم بـــئاـــن

اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو مساب ،هتايحالص
ةصاخلا رـــماوألاو تاررـــقملاو قـــئاـــثوـــلا عــــيــــمــــج ىلع ،ةأرملا

ةصاخلا تابثإلا قئاثوو تادامتعالا ضيوفتو ليوحت وأ عفدلاب
.تارارقلا ءانثتساب ،تاداريإلا تانايبو فيراصملاب

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارـــــقــــلا اذـــــه رــــشـــنــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويلوي92قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ91 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

وكيرك رثوك

لقنلا ةرازو

وــــينوي٣٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٢١ يفخّرؤـــمرارـــق
ىلوألا ىدامج٨ يفخرؤملا رارقلا لّدعي ،١٢٠٢ ةــــــنس
ددحي يذلا٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٣٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع
داـمـتـعال ةـيرازوـلا ةـنـجـلـلا رــيسو مــيــظــنــتو لــيــكشت
.يرحبلا لقنلا يدعاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ّنإ

5٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع مّرحم٧١
م١٢٠٢ ةنس تشغ٦٢

قــفاوـملا٣٤٤١ ماـــع مرـحـم٧ يفخرؤــم يذــيـفنت موـــسرـــم
ةرــــيدــــم نـــيـيــعــت نــــمـضــــتـــي ،١٢٠٢ ةــنــس تــــشــــغ٦١
ةــيالو يف ءاــنـبلاو ةيراـــمـعملا ةــسدــنـهـلاو رـيـمـعـتـلا
.رــئازــجلا

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،رودرد مـــناــه ناـــهـــيـج ةدــيــسـلا نيـــعت ،12٠2 ةــنــس تــــشـــغ61
ةـــيالو يــف ءاـــنـبـلاو ةيراــمـعـملا ةــسدـنـهلاو رـيـمـعـتلل ةرــيدــم
.رــئازــجلا

قفاوــملا٣٤٤١ ماــع مرــحم٧ يفخرؤـــم يذـيـفـنت موـــسرـــم
نـــيرـــيدــم نييــعــت نـــمضـتي ،١٢٠٢ ةــنــس تــشــغ٦١
.نيتيالو يف ةراجتلل

––––––––––––

قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم7 يف خرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيريدم امهامسأ يتآلا ناديسلا نيعي ،12٠2ةنستشغ61
   : نيتيتآلا نيتيالولا يف ةراجتلل

،حلاص نإ ةيالو يف ،يدامح دـمحم–

.ترقوت ةيالو يف ،فايضب ىفطصم دـمحم–
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: يتأي ام رّرـــقي

يف خرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةداملا
٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج8
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

ةيرحبلا ريدم اهسأري يتلا ةنجللا لكشتت :2 ةداملا“
: نم ،ئناوملاو ةيراجتلا

،اوضع ،فيشرألاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدم–

،اوضع ،يرحبلا لقنلا ريدم بئان–

،اوضع ،ةيئانيملا تاطاشنلا ريدم بئان–

.نيوضع ،ةينهملا تايعمجلا نع )2( نيلثمم–

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

ةيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا

وينوي32 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ21 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

يرصان لامك

يــف خّرؤـــملا87-12 مـــقر يـــساـــئرــلا موــــسرــملا ىــــضتقمب–
نمضتملاو12٠2 ةنـس ريارــبــف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماع بـجر9
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا8٤3-٠2 مقر يذيفنتلا  موـــسرملا ىــــضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون32 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر7
،يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم طورش دّدحي

يف خّرؤــملا291-12 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
ددـحي يذلا12٠2 ةــنس وــيام6 قفاوملا2٤٤1 ماـع ناـضمر٤2

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

يف خرؤملا391-12 مــقر يذـيفــنـتـلا موـــــسرـــملا ىـــــضـتــقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويام6 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٤2
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خرؤملا رارقلا ىــــضتقمبو–
ميظنتو ليكشت ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا

،يرحبلا لقنلا يدعاسم دامتعال ةيرازولا ةنجللا ريسو


