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ةـّيميظنتميسارم
ريبادتلا روصت لقنلا ريزو صاصتخا نمض كلذك لخديو

اهتعباتمو اهدادعإو ةيميظنتلاو ةيداصتقالاو ةيرادإلاو ةينقتلا
لابقتسال ةيساسألا تآشنملا ةنايصو زاجنإ دصق ،اهتبقارمو
يربلا لقنلا ناديم يف نحشلا ةجلاعمو نيرفاسملا ةلماعمو
يئانيملاو يرحبلا لقنلاو ةيديدحلا ككسلاب لقنلاو قرطلا ربع
.هجوملاو

عم لاصتالاب ،هتايــحالص لقـــنلا رـــيزو سراــــمي :٤ ةّداملا
،اهنم لك تاصاصتخا دودح يف ةينعملا تائيهلاو تاعاطقلا
زاــــجنإ نيداـــيم يف ةمادتــــسملا ةيـــمــنـــتلا روـــظنم نم اـــقالـــطنا
اهتنايصو اهيلع ظافحلاو عاطقلل ةعباتلا ةيساسألا تآشنملا

.اهلالغتساو اهرييستو

،ةيتسيجوللاو ةيكرحلا لاجم يف لقنلا ريزو ىلوتي :٥ ةّداملا
: يتأي ام ،ةينعملا تاسسؤملاو تاعاطقلا عم رواشتلاب

: كيتسيجوللاو قرطلا ربع لقنلا لاجم يف – أ

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

،ةيتسيجوللا تاّصنملا زاجنإ و لّخدت راطإ ديدحت –

،عئاضبلاو صاخشألا لقن يلماعتم لّخدت راطإ ديدحت –

تارايس ةطساوب لقنلا طاشن ةسرامم ةبقارمو ريطأت –
،ةرجألا

نيرفاسملا ةلماعمو لابقتسال ةيساسألا تآشنملا ريوطت –
.اهرييستو اهزاجنإ سيياقم ديدحتو عئاضبلا ةجلاعمو

: ّهجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلاب لقنلا لاجم يف – ب

لقنلاو ةيديدحلا ككسلاب لقنلا هيجوتو ميظنت ديدحت –
،هجوملا

زاــــجنإو روــــصتب ةـــصاخلا ســـيياقملاو دــــعاوقلا دـــيدحت –
 ،هجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآشنملا

ةيديدحلا ككسلاب لقنلا تاطاشن ةسرامم ةبقارمو ريطأت –
اذكو عئاضــبلاو صاخـــشألل يلودلاو ينطولا ىوــــتـــسملا ىلع
،ةرطخلا داوملا

،هّجوملا لقنلا تاطاشن ةسرامم ةبقارمو ريطأت –

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

لـــقنلاو ةــيديدحلا كـــكسلل ةـــيساسألا تآـــشنملا ةـــنرصع –
اـــهزاجنإو اـــهــمـــيـــمــصتو اــــهريوـــطتو اــــهعيـــسوـــتو هــــــــجوـــملا

،اهتنايصو اهلالغتساو

3٤٤١ ماع رفص٠٢ يفخّرؤم٦٦3-١٢ مقر يذيفنتموسرم
تاـيـحالص ددــحي،١٢٠٢ ةـنس رـــبمتبس٧٢ قـــفاوملا

.لقنلا ريزو
–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا572-12 مـــقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤـملا182-12 مـــقر يــــسائرلا موـــسرـــــملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع  ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا291-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس وــيام6  قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناــضمر٤2

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

ةــــــموـــــكـحــلـل ةــــــماـعـلا ةــــــــساـــيـســلا راـــــــطإ يف :ىلوألا ةّداملا
ةــساـيــــسـلا رـــصاـــنـع لقــنلا رـــيزو حرـــتــقي ،اـهـلــــمـع جـــماـــنرــــــبو
نمـــضيو ،ةـــــيوــــــجلا داـــــــصرألاو لقـــــنـــلا نيدايــــم يف ةـيـــــنـطوـــــلا

تاـــــميظنتلاو نيــــناوقلل اـــقبط اــــهذيفنت ةــــبقارمو ةــــــعــباــتــم
 .اهب لومعملا

ةموـكــحلاو لوألا ريزوــــلا ىلع هتاـطاــــشـن جئاــــتن ضرـــــــعيو
.ةررقملا لاـجآلاو تايفيكلاو لاــكــشألا بسح ،ءارزولا سلــجــمو

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

لقنلاو اوجو ارـــحبو ةـــيدــــيدـــحلا ككــــسلاو قرــــطلا ربع علــــسلاو
.هجوملا

ةـــــيوــجلا داـــــــصرألا نادــــــيم يف هــــتاـــيــــحالـــص سراـــمي اــــــــمك
.ةرشابم اهب ةطبترملا تاطاشنلاو

لـــــــقنلا  رـــــيزو  صاــــصتخا لاـــــجم نــــمض لــــــــخدت:3 ةّداملا
ةيوجلا داصرألاو لـقنلا تاـــطاـــشن روـــــصتب ةـــقـــــلعـــتملا ماــــــــهملا

يف بلــــطلا ةيبلت دـــصق اهقيوـــــستو اهلالغــــتــساو اهمـــيــظـــنتو
.ةمدخلا ةيعونو ةفلكلا ثيح نم فورظلا نسحأ
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جــــماربلا راـــطإ يف اـــهب ماـــيقلا بــــجاولا لاــــمعألا دـــــــيدــــحت –
ةيساسألا تآشـــنملا لاجم يف تاونــــــسلا ةددعتملاو ةيوــــنسلا
،هجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلل

.ةيديدحلا ككسلا ةكبش ةنايصو لالغتسا نامض –

: قرطلا ربع ةمالسلاو رورملا ةكرح لاجم يف – ج

ربع ةمالسلاو رورملا ةكرح ميـــــظنتل ماـعلا راطإلا ديدحت –
،قرطلا

فلتخم ىلع قّبطت يتلا ةينقتلاو ةيرادإلا دعاوقلا دادعإ –
ةينقتلا تاــيصاخلاو سيـــياقملا دــيدحتو قـــيرطلا يلـــمعتسم
،قرطلا ربع لقنلا تاطاشن نامض دصق ةلغتسملا تابكرملل
،اهتاصاصتخا دودح يفو ةينعملا تاطلسلا عم لاصتالاب

تارايسلل ةيـنــقــتلا ةبـــقارـــملاب ةقّلعـــتملا دـــعاوــــقلا دادعإ –
،اهذيفنتو

،تابكرملل ةينقتلا ةبقارملا يمدختسم ليهأتو  صيخرت –

،قرطلا ربع ةياقولا يف ةمهاسملا –

ىلع ،ةيلخادلاب فلكملا رــيزولا عــــم قيـــســـنتلاب ،رــــهسلا –
ىلـــــــع نيـــــمئاقلا نيــــمدختسملا مـــــكحت يـــتلا دــــــعاوقلا ماـــــجسنا
عم ةقايسلا ميلعت يمدختسمو ةقايسلا صخر تاناحتما
،قرطلا ربع ةمالسلاو رورملا ةكرح ميظنتل ماعلا راطإلا

ةءافكلا ةداهش ىلع لوصحلل ميلعتلا تاطاشن ريطأت –
لقنلا عاطقل ةعباتلا نيوكتلا تاسسؤم اهمدقت يتلا ةينهملا

 .اهتبقارمو اهتعباتمو

ةيراجتلا ةيرحبلا لاجم يف لقنلا ريزو ىلوتي :٦ ةّداملا
،ةــــينعملا تاــــسسؤملاو تاـــــعاطقلا عــــم رواـــــشتلاب ،ئـــــناوملاو
: يتأي ام

ىلإ فدـــهت يتلا ةينــــقــتلا ريياعـــملاو تاءارــــجإلا دــــيدــــحت –
،اهتآشنمو ةيئانيملا ةيمومعلا كالمألا ةيامح

كلتو يرحبلا لقنلا  تاطاشن ةعباتمو ةبقارمو ريطأت –
،اهب ةقحلملا

،نفسلا ةعانص عيجشت –

ةـــيراجتلا نــفسلاب ةـــصاخلا ةـــيساسألا نيـــناوقلا دــــيدحت –
،ةهزنلا و يرحبلا ديّصلاو

،مهتيامحو رحبلا لاجرل يساسألا ماظنلا ديدحت –

،نفّسلا نتم ىلع فئاظولا ةسرامم ةبقارمو ريطأت –

ىلإ فدـــهــت يتلا ةــــيــــنقتلا سيــياـــقملاو تاءارجإلا ديدحت –
،ةيرحبلا ةمالّسلا نامض

ةئيبلا ةيامــحب ةقّلــــعتملا دعاوـــقلا دادــــعإ يف ةكراــــشـــملا –
،ةيرحبلا

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

،ةينعملا تاطلّسلا عم لاصتالاب

ةــطرشب نيــفلكملا نيـــمدختسملا لـــيهأت ناـــمضو رــــيطأت –
،ئناوملا ةمالسو

،ةيتسيجوللا ةلسلسلا ريوطت –

لماعتلل ةيرحبلا ةــيساسألا تآــشنملا ســييقت ناــمض –
اهتئيهتو اهئانبو اهمــيــمـــصت دعاوـــقو نـــحــــشلاو باــّكرلا عم
،اهتنايصو

،ئناوملا ريوطتل ةيهيجوتلا تاططخملا دادعإ –

بجاولا ةنايصلاو ةئيهتلاو ةيمنتلا تاططخم ديدحت –
تاونــــسلا ةددعـــتملاو ةيونــــسلا جماربلا راطإ يف اهـــب ماـــيــقلا

تاعاطقلا عم لاصتالاب ةيئانيملا ةيساسألا تآشنملا لاجم يف
.ةينعملا

داصرألاو  ناريطلا لاجم يف ،لقـــنلا ريزو ىلوــــتي:٧ ةّداملا
،ةــــينعملا تاـــــسسؤملاو تاـــــعاطقلا عـــــم رواـــــشتلاب ،ةـــــيوجلا

: يتأي ام

: ناريطلا لاجم يف – أ

ةقحلملاو ةيسيئرلا تاطاشنلا ةعباتمو ةبقارمو ريطأت –
تارئاـــــطلا ةـــــعاــنـــص تاطاـــشن اذكو نيــــيوـــجلا لمـــــــعلاو لقــــنلا يف

،ةيندملا

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

ةيندملا تارئاطلا ةكرحب ةقلعتملاو رئازجلا اهيلع تقداص
،ضرألا يفو وجلا يف

ةقّلعتملاو ةمالسلل ةيمارلا سيياقملاو تاءارجإلا ديدحت –
تازيـــهـــجتو ةيــــساـــسألا تآشــــنملاو ةيوــــجلا تّاطحملا ةماقإب
،يندملا ناريطلا

تارئاطلا ليجستب ةّقلعتملا ريبادتلا ذيفنتلا زيح عضو –
،ةحالملل اهتيلباقو ينقتلا اهلالغتساو ةيندملا

نيـــــحالـــملا نيـــــمدـــــــختسملا لــــــــيــــــهأــــت ناـــــــمــــضو رــــــيـــــــطأت –
يــــمدختسمو ةـــنايصلاب نيـــمئاقلا نييـــنقتلا نيـــــمدختسملاو
،ةيوجلا ةكرحلا

،ةيراطملا تآشنملا ريوطتل يهيجوتلا طّطخملا دادعإ –

يف ةمّقرملا تارئاــــطلا ريــــخستب ،ةرورــضلا دنع ،مايقلا –
،راطملا ةيضرأ ىلع نيمدختسملاو اهمقاط اذكو رئازجلا

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

لــــقنلل ةــيوجلا تاـــمدخلا لالـــغتسا زاــــيتما  حــــنمب  ماــــــيقلا –
.يمومعلا
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طـــــيطختلا لاــــــــــجم يف لـــــــــقنلا رــــــــيزو فــــــــلكي:٠١ ةّداملا
: يــــتأي اــــمب

،تايوتسملا لك ىلع طيطختلا تاودأ عضو ىلع رهسلا –

ةيساسألا تآشنملا فييكتب حمـــــسي ءارــــجإ يأ حارــتقا –
لقنلا تاجايتحا روطت عم ةيوجلا داصرألاو لقنلا تازيهجتو
،هتاينقتو

ىودج تاسارد زاجنإ ىلع ،هصاصــــتخا دودح يف ،رهــسلا –
ةيرورضلا ةيوجلا داصرألاو لقنلل ةيساسألا تآشنملا روصتو
،لاجملا اذه يف ةينطولا ةسايسلا ذيفنتل

ككسلل ةيساسألا تآشنملل ةيهيجوتلا تاططخملا دادعإ –
لاصتالاب ،هجوملا لقنلاو ةيراطملاو ةيئانيملاو ةيديدحلا

،ةينعملا تائيهلاو تاطلسلا عم

روصت يف ةينعــملا تائـــيهلاو تاعاطـــــقلا عم ةكراــــشملا –
،ريمعتلل ةيهيجوتلا تاططخملا

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

،ةقلعتملا صوـصنلا دادــــعإب لقـــــنلا رــــيزو فـــــلكي :١١ ةّداملا
: يتأي امــب ،اصوصخ

ةــــيرورملا ةــــمالسلاو قرـــــطلا يف رورــــملا ةـــــكرح مـــيظنت –
،رورملا ةطرشو

كـــكسلاب لـــقنلاو قرــــطلا رـــبع لــــقنلا هـــيجوتو مــــيظنت –
،هجوملا لقنلاو ةيديدحلا

،ةيئانيملا تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا –

،ةيوجلا داصرألاو يندملا ناريطلا –

.كيتسيجوللا –

مالـــــــعإلا تاــــموظنم عـــضوب لـــقنلا رـــيزو فـــــَّلكي:٢١ ةّداملا
ةـــنمقر ةـــيقرتو عاــــطقلا تاــــطاشنب ةــــقلعتملا تاــــيئاصحإلاو
.هصاصتخا نمض لخدت يتلا تاطاشنلا

ةـــــصتخملا تاــــطلسلا عــــم لـــــقنلا رــــيزو كراــــشي :3١ ةّداملا
ةــــــيئانثلاو ةــــيلودلا تاـــــضوافملا لـــــك يف اــــــهدعاسيو ةــــينعملا

نمض لخدت يتلا تاطاشنلاب ةطبترملا فارطألا ةددعتملاو
.هصاصتخا

:  ةفصلا هذهبو

،ذفنيو ةيلودلا تاقافتالاو تايقافتالا قيبطت ىلع رهسي –
دـــــيسجتب ةـــــقلعتملا رـــيبادتلا ،ةــــيرازولا هــــترئاد صــــخي اــــميف
،اهيف افرط رئازجلا نوكت يتلا تامازتلالا

: ةيّوجلا داصرألا لاجم يف – ب

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

دـــصرلا تاـــيلمعو تازـــيهــجتلا دـــيـــحوت تاـــيفــــيك دــــيدـــــحت –
اهترياعمو اهيلع ةقداصملاو ةيوجلا داصرألاب ةصاخلا ريبادتلاو
،هصاصتخا  دودح يف لالغتسالا تاءارجإ قيبطتو

تايطعملا  كنب ءاشنإ تاءارجإ ذيفنتو دادعإ ىلع رهسلا –
هــــلالغتساو ةــــيلودلاو ةــــينطولا ةــــيوــــجلا داــــــــصرألاب ةـــــّقلــــعتملا

.ينقتلا فيشرألا ىلع ظافحلاو

ءارزوــــــلا عــــم لاــــصتالاب ،لـــــقــنلا رـــــــيزو ىلوـــــــــتي :٨ ةّداملا
ىلإ ةيمارلا ريبادتلا ذيفنت ،هــماهم ةــيدأت لــجأ نــم ،نييـــنعملا

: يتأي اميف اصوصخ ،ماجسنالاو قيسنتلا نامض

مـــيظنتلاو نيــنقتلاو صوــصنلاو قـــئاثولا دادــعإ تاـــيلمع –
ةزــــهجألا ىلإ ةدـــنســملا لاـــمعألاو ةـــلكوـــــملا ماــــهـــملاب ةــــقلــــعتملا

،ةيرازولا هترئادل ةعباتلا لكايهلاو

ديدــــحت يف مـــهاـــست يتلا ماــــعلا عــباـــطلا تاذ تاـــــساردلا –
،هميظنتو عاطقلا ةيمنت ةيجيتارتسا

داصرألا اذكو لقنلل ينــطولا ّططـــــخملا ذـــيـــفـــنتو رـــيــــضـــحت –
فـــلتخمو مـــيلقإلا ةـــئيهتل ينطولا ططـــــخملل اـــقبط ةـــــيّوجلا
،ىربكلا ةيساسألا تآشنملاو ةيعاطقلا ةيهيجوتلا تاّططخملا

،ةينطولا ةيمنتلا ةيجيتارتسا  نمض لقنلا عاطق جامدإ –

لاجم يف زاجنإلاو تاساردلل  ةينطولا تاردقلا ريوطت –
 .لقنلا

ةمظنألاو سييقتلا لاجم يف ،لقنلا ريزو رهسي:٩ ةّداملا
: يتأي ام ىلع ،طورشلا رتافدو ةينقتلا

،ريياعملاو ينقتلا ميظنتلا قيبطت –

،تاساردلا ةيعون –

،اهتنايصو اهيلع ظافحلاو ةيــــساـــسألا تآشــنملا ةيعون –

،نيلمعتسملل ةمَّدقملا ةيمومعلا ةمدخلا ةيعون –

،تازايتمالا حنمب ةقلعتملا طورشلا رتافد مارتحا –

طامنأ فلتخم تادعمو تازيهجتلاو تآشنملا سييقت –
،ةيوجلا داصرألاو لقنلا

راطإ يف اهب ردابملا لاغــشألاو تاـــساردلا يف ةكراــــشملا –
،سييقتلا

تادعمو تازيهجتلاو تآشــنملا ةنايـــص ةسايـــس ةيقرت –
.لقنلا
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يميلقإلا ديعصلا ىلع نواعتلا ريوطت لامعأ  يف  مهاسي –
،هتايحالصب ةلصلا تاذ يلودلاو

يتلا ةيلودلاو ةيميلقإلا تائيهلا تاطاشن يف كراشي –
،لقنلا ناديم يف صاصتخا اهل

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

دق يتلا ةيلودلا تاقالعلا يف ىرخألا ماهملا عيمجب موقي –
.ةصتخملا ةطلسلا هيلإ اهدنست

يقيبطتلا يملعلا ثحبلا لقـــنلا ريزو عــــجــــشي :٤١ ةّداملا
ىلع جئاتنلا عيزوتل ىعسيو ،اهب لفكتي يتلا تاطاشنلا يف

.نيينعملا نيلماعتملا

: ةفصلا هذهبو

ريوطتل ةيرورضلا قئاثولا نيوكت لجأ نم لامعألا مّعدي –
،لقنلا

ريبادتلا لك ذـختيو ةــينهملا تاــقالعلا دـــيطوت ىلـــع رـــهسي –
تامولعملا رشنو لدابتلاو تاءاقللا رطأ ميظنتل نأشلا اذه يف

،لقنلاب ةقلعتملا ةينقتلاو ةيملعلا

ةيقرت لالخ نم يداصتقالا جامدنالا ريوطت ىلع دعاسي –
ةــــــصاخلا تادــــعملاو تازــــيهجتلا لاــــجم يف يـــنطولا جاــــتنإلا

،هصاصتخا قاطن يف ةلخادلا تاطاشنلاب

ةــــينقتو ةـــيملع تارـــهاظت مـــيــظـــنتو ةــــــــيقرت ىلـــع رــــهسي –
.هصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا تاطاشنلاب قلعتت

ةيمومعلا لامعألا ماجسنا لقنلا ريزو نمضي:٥١ ةّداملا
.هصاصتخا لاجم يف

ماجسنالاو قيسنتلاب قلعتي ءارجإ يأب ردابي ،ةفصلا هذهبو
تاعامجلا عم لاصتالاب  هذفنيو هحرتقيو نأشلا اذهب سييقتلاو
.ةلودلل ةعباتلا ةينعملا ىرخألا تارادإلاو ةيميلقإلا

ةيرشبلا دراوملا ةيمنت ىلع لقنلا ريزو رهسي :٦١ ةّداملا
.اـــــهب لــــفكتي يـــتلا تاــــطاشنلا رـــــيطأت تاــــجايتحال ةـــــلهؤملا

ةلودلا لمع ذيفنتو دادعإ يف ةينعملا تاعاطقلا عم كراشيو
ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا لاجم يف اميس ال ،نأشلا اذه يف

.ةيرشبلا دراوملا نيمثتو فراعملا ديدجتو

نسحلا ريسلا ىلع رهسلاب لقنلا ريزو فلكي :٧١ ةّداملا
اذـــــكو ةرازوــــلل ةــــعباتلا ةزــــكرمملا رــــيغو ةــــيزكرملا لــــكايهلل
 .هتياصو تحت ةعوضوملا ةيمومعلا تاسسؤملاو تاكرشلا

،ةياصولا تحت تاســسؤملاو تاكرــــــشلا ريوطتب فلكي امك
.اهيلع فارشإلاو

ماهملا ذيفنت نامض دصق ،لقنلا ريزو حرتقي :٨١ ةّداملا
ةعوضوملا ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ،هيلإ ةلكوملا فادهألا غولبو

ةمظنألاو نيناوقلا راطإ يف اهريس ىلع رهسيو ،هتطلس تحت
.اهب لومعملا

لئاسولا دّدحيو ةيرازولا هترئاد ةيجيتارتسا رّوطيو دعيو
.ةيرورضلا ةيداملاو ةيلاملاو ةيلكيهلاو ةيرشبلاو ةينوناقلا

قيسنتلاو رواشــــتلل يتاسسؤم راطإ يأ حارتقا هنكميو
نـــــم ةـــــمئالم ىرـــــخأ ةــــئيه وأ لـــــكيه يأ وأ/و تاــــــعاطقلا نيب

.هيلإ ةدنسملا ماهملاب لضفألا لفكتلا امهنأش

ةـــيداملا لئاــسولا ثـــــــيح نـــم ةرازوــــلا تاـــجايتحا مّيـــقيو
يف اهتيبلتل ةمئالملا تاءارجإلا ذختيو ،ةيرشبلاو ةيلاملاو
 . اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا راطإ

قلعتي ةباقر ماظن ةــماـــقإب لقـــنلا ريزو رداــــبي:٩١ ةّداملا
هفادهأ دعيو ،هصاصتخا لاجم نمض لخدت يتلا تاطاشنلاب
عم مجسني امب هلئاسو ددحيو ،هميظنتو هتايجيتارتساو
.تايوتسملا عيمج ىلع ةباقرلل ةينطولا ةموظنملا

موـــــــسرملا اذــــــهل ةــــــفلاــــخملا ماــــــكحألا لــــــك ىــــــــغلت :٠٢ ةّداملا
٤2 يف خّرؤـــــملا291 -12 مـــــقر يذــــــــيفنتلا موـــــسرـــملا اــــــميس ال
ددـحي يذــــلا12٠2 ةــــنس وـــــيام6 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــع ناــــــضمر

.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــشني :١٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس72 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3٤٤١ ماع رفص٠٢يفخّرؤم٧٦3-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ميظنت نمضتي ،١٢٠٢ ةــنــس رــبمـــتبـــس٧٢ قــــــفاوــــملا
.لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناتداــمـلا امـــيـــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤــملا572-12 مــــقر يـــسائرلا موـــــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةـنس وينوي٠3 قـفاوملا2٤٤1 ماع ةدـعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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اـــــــهميظنتو اــــــــهماهـــم ددــــــــحت يـــــتلا،ةماعلا ةيشتفملا –3
.يذيفنت موسرم بجومب اهريسو

: ةيتآلا  لكايهلا –٤

،ةيتسيجوللاو ةيكرحلل  ةماعلا ةيريدملا –

،ئناوملاو ةـيراجتلا ةيرحبلل ةماعلا ةيريدملا –

،ةيوجلا داصرألاو ناريطلا ةيريدم –

،فارشتسالاو طيطختلا ةيريدم –

،فيشرألاو ةيمقرلا تايجولونكتلاو ةنرصعلا ةيريدم –

،ةيمومعلا تاقفصلاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم –

،نواعتلا ةيريدم –

.ةماعلا ةرادإلا ةيريدم –

،ةــــــيتسيجوللا ةـــــيكرــــحلل ةــــــماعلا ةـــــيرــــيدملا :2 ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكتو

ةيتسيجوللاو ةيكرحلل ةماعلا ةسايسلا رصانعب ةردابملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،اهحارتقاو

لقنلا نينقتو ميظنتب ةقلعــــتملا رصاــــنعلا حارتقاو دادعإ –
،اهقيبطت ىلع رهسلاو ،قرطلا ربع رورملا ةكرحو يربلا

عم اـهحارتقاو يرــــبلا لقــــنلا رـــيوطت رــــصانعب ةرداــــبملا –
يــــــعيبطلا جاـــمدإلاو طاـــمنألا ددــــعتملا لقـــنلل ةـــيلضفألا حــــنم
،ةيتسيجوللا ةلسلسلاو يفيرعتلاو

تاــــططخم زاـــجنإل ةـــينقتلاو ةـــينوناقلا تاودألا دادــــعإ –
،ةيكرحلا

يرــبلا لـــقنلا ةـــمظنأ ةـــمالسب ةــــقلعتملا رـــــصانعلا دــــيدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

تآشنـــملا ريوطــــتل ةيهـــــيــــجوـــتلا تاططـــــخملاب ةردابملا –
لقنلا تاطاشنب ةطبترملا ةيتسيجوللا تاصنملاو ةيساسألا
،اهذيفنت ىلع رهسلاو اهدادعإو يربلا

لقنلا تامدـخ ةريــــعست ةسايـــــس هيـــجوت رــــصانع ديدــــحت –
،ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا عم رواشتلاب ،يربلا

تاـــــيقافتالاو تاــــقافتالا نأــــشب ضواـــفتلا يف ةــــكراشملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،يربلا لقنلاب ةقلعتملا ةيلودلا

ناــــمضو يرـــبلا لـــقـنلاب قــــلعتي تاـــــيطـعم كـــنـب عــــيمجت –
.هرييست

نيتيريدم ةيتسيجوللاو ةيكرحلل ةماعلا ةيريدملا مضتو
)2( : 

فّلكتو،ةيتسيجوللاو قرطلا ربع لقنلا ةيريدم– أ
: يتأي امب صوصخلا ىلع

يف خرؤـملا881-٠9 مــــــقر يذيـفـنـتلا موــسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنــس وينوي32 قفاوـملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اــــهــــتزـــــهــــجأو ةيزكرملا ةرادإلا لـكاــــيــــه ددـــحي

81 يف خرؤـملا٠1٤-89 مقر يذيـفـنـتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمــضــتملاو8991 ةنــــس ربــــمـــــسيد7 قفاوـملا91٤1 ماع ناــبــعــش

اهتاصاصتخاو ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل ةيرازو بتاكم ءاشنإ
،ممتملاو لدعملا ،اهميظنتو

يف  خّرؤملا391-12 مقر  يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنــس وـــياــــم6 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع  ناــــضمر٤2
،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

يف خرؤملا663-12 مقر يذيـفـنـتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــــــلا12٠2 ةـــــنس رـــــبمتبس72 قـــــفاوملا3٤٤1 ماـــــع رـــــفص٠2
،لقنلا ريزو تاـيـحالص ددـــحي

: يتأي ام مسري

،لـــــــقنلا ةرازوــــل ةـــــيزـــــكرــملا ةرادإلا لــــمشت:ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ،لقنلا ريزو ةطلس تحت ةعوضوملا

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

نيــــــفلكم )8( ةــــيـناـمـث هدــــــعاـسـيو،ناوــــيدـلا ســـيئر–٢
: يتأي امب ،يلاوتلا ىلع ،نوفلكي صيخلتلاو تاساردلاب

ةيموكحلا تاطاشـنلا يف ريزوـلا ةكراشم ميظـنتو ريـضحت –
،ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا تاطاشنلاو

تاــقالعــلا لاــجــم يـف رــيزوــلا تاــطاــشــن ميظنتو رـــيــضــحت –
،نواعتلاو ةيلودلا

مالــــــعإلا ةزــــهجأ عــــم رــــــيزوـلا تاــــــقالع مـــــيظنتو رــــــيــضـحت –
،لاصتالاو

تاــــقالعلا لاــــجم يف رــــيزولا تاــــقالع مــــيظنتو رــــــيـــضــــحت –
،ةيمومعلا

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

ثحبلا جماربو عاطقلا ةنمقرو  ةيمومعلا ةمدخلا ةعباتم –
،ةيعاطقلا

لاغشألاب ةقلعتملا تافلملا تاصخلم ريضحتو لالغتسا –
،ةيجيتارتسالا تايلمعلاو ىربكلا

طاـــشنل  ةـــمعدملا ةـــيماتخلا لئاــــصحلا  ةــــــعباتمو رــــيضحت –
.عاطقلا
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صاــــخشألا لـــــقـنـل ةـــماـعـلا ةـــساـيـسـلا رــــصاـنـعب ةرداــــبـملا –
،اهقيبطت ىلع رهسلاو اهحارتقاو ةيتسجوللاو قرطلا ربع

،ةرطخلا داوملا لقن تايفيكو طورش ديدحت –

قرـــطلا رـــبع صاـــخشألا  لــــقـن ةـــنرصعو رــــيوطت ةــــيقرت –
،ةيتسيجوللاو

لـــــضفأ ةـــــيـبـلــت لــــجأ نـــم لئاــــــسوـلاو لـــــبــــــسـلا حارـــــتــــقا –
صاخشألا لقنب قلعتي اميف ةيلودلاو ةينـطولا تاجايتحالل
،قرطلا ربع عئاضبلاو

قرطلا ربع لـقـنـلا ةرـيــعـســت ةـــسايــس رصانـــع رـيــضـــحت –
تاـسسؤملاو تائيهلا عم لاصـتالاـب ،اهذـيــفـنت ىلع رهسلاو
،ةــينعملا

يميظنتلاو يعـيرـشـتــلا عباـطـلا تاذ صوصنـلا حارـتــقا –
،اهصاصتخا راطإ يف لخدت يتلا

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

طـــــسولا يف قرـــطلا رـــبع يـــعامجلا لـــقنلا رــــيوطت ةـــيقرت –
،يرضحلا

تاراــــــيسلل ةــــينقتلا ةــــبقارملا طاـــــشن ةــــبقارمو رـــــيطأت –
،ةلصلا تاذ سيياقملا دادعإو

يف مدقت يتلا ميلعتلا تاطاشن ةبقارمو ةعباتمو ريطأت –
،لقنلا عاطقل ةعباتلا نيوكتلا تاسسؤم

ةــمالسلاو رورــملا ةـــكرح طورـــش دـــيدحتو دــــعاوقلا دادـــــعإ –
،ةيرورملا ةياقولا تاطاشن يف ةمهاسملاو ةيرورملا

فرـحلاـب قلـعــتـي اــمــيـــف ىوــتــــسملا نيــســـحتو نيوــكـــت ريطأت –
تاسسؤملا عم لاــصـتالاــب ،قرطلا ربع لقـنـلاــب ةـصاـخلا نهــملاو
،ةينعملا  تائيهلاو

ةددـعـتـملاو ةـيــئاـنـــــــثـلا ةــيـلودــلا تاـقاــفــتالا ةـعــباـتــمو رـيــضـحت –
،قرـــــطلا رـــبع عـــئاضبلاو صاــــخشألا  لـــقـنـــب ةـــــقـلــعـتـملا  فارــــــطألا

،ةينعملا تاسسؤملا عم لاصتالاب

يف ،ةــــيـلودـلا تاـــيـقـتـلملا يف عاــــطـقـلا ةـــكراـشـم رــــيضـحت –
،ةينعملا تائيهلا عم لاصتالابو اهصاصتخا لاجم

ىلع رهسلاو لقنلل ينطولا ططخملا دادعإ يف ةــــكراشملا –
،هذيفنت

ريوطت يف ةينعملا تاسسؤملاو تائيــــهلا عــــم ةكراشملا –
،طامنألا ددعتملا لقنلاو يرضحلا طسولا يف لقنلا ةمظنأ

صاخشألا لقـن طاـشنـب قلعتي تاـيطـعم كنـب عيمجت –
.هرييست نامضو ةيتسيجوللاو قرطلا ربع

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،قرـــــطلا رــــبع صاـــــخشألا لـــــقنل ةـــــيعرفلا ةــــيريدملا –1
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

صاخشألا لقن تاطاشن ةسراممل ةماعلا طورشلا ديدحت –
،قرطلا ربع

،هتنرصعو قرطلا ربع صاخشألا لقن ريوطت ةيقرت –

لاــــبقتسال ةـــيساسألا تآـــــشنملا رــــيوطت ططــــخم دادـــــعإ –
،اهلالغتساو اهزاجنإ  ةبقارمو  مييقتو نيرفاسملا ةلماعمو

فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تايقافتالا ريضحت –
لاصتالاب ،اهتعباتمو قرــطلا ربع صاخــــشألا لقـــنب ةقلعتـــــملا

،ةينعملا تاسسؤملا عم

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

طــــــيحملا يف ةــــــيكرحلا تاـــــططخم دادـــــعإ يف ةـــــمهاسملا –
،ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا عم لاصتالاب ،يرضحلا

يف ،ةــــــيلودلا تايقـــــتلـملا يف عاـــــطقلا ةــــكراشم ،رـــــيضحت –
،ةينعملا تاسسؤملا عم لاصتالابو اهصاصتخا لاجم

طاشن ريوطتو ةيـــقرـــت ىلإ فدهـــت يتلا ريــــبادتـــلا حارتقا –
،ةرجألا ةرايس ةطساوب لقنلا

لقن لاــــجم يف ىوـــتسملا نيســــحتو نيوكتلا جمارب دادعإ –
،قرطلا ربع صاخشألا

طــطــخملا دادــعإ يف ةــيــنــعملا حــلاـصملا عـــم ةـــكراــــشملا –
،هنييحتو هذيفنت ىلع رهسلاو ،صاخشألا لقنل ينطولا

لـــــقن ةرــــيعست ةـــسايس رـــصانع رــــيضـحت يف ةـــكراــــشملا –
تاسسؤملا عم لاـــصتالاب اهذيفـــنتو قرـــطلا رــــبع صاخــــشألا

،ةينعملا ىرخألا تائيهلاو

قرطلا ربع صاخشألا لقنب قلعتي تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو

صوصخلا ىلع فلكتو،ةيتسيجولل ةيعرفلا ةيريدملا –٢
: يتأي امب

مكحت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلاب ةردابملا –
،ةيتسيجوللاو قرطلا ربع ةرطخلا  داوملاو عئاضبلا لقن طاشن
،اهذيفنت ةعباتمو

عئاضبلا لقن تاطاشن ةسراممل ةماعلا طورشلا ديدحت –
،قرطلا ربع

،ةيتسيجوللا نهمب ةقلعتملا نيوكتلا جـماربـــب ةرداــــبملا –
،اهذيفنت ةعباتمو

ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تاقاــفتالا ةعباتــــمو ريضــــحت –
عم لاصتالاب ،قرطلا ربع عئاضبلا لقـــنب ةقلعـــــتملا فارــــطألا
،ةينعملا تاسسؤملا
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لقنلا ةمظنأ ةمالسب ةقلعتملا رصانعلا نييحتو ديدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،هجوـــــــملا لـقنلو ةيديدحلا ككسلاب

دعاوقو  ةيديدحلا  ككسلا ةكبش لالغتسا طورــــش دـــــيدحت –
ىلع رهسلاو ،عـــئاضبلاو صاـــخشألا لـــقنب ةــــقلعتملا ةـــــمالسلا

،اهقيبطت

يف تاجايتحالا ةيبلت ىلإ فدـــهت يـــتلا رــــيبادتلا حارــــــتقا –
ىلع ةيديدحلا كــكسلا رــبع عـــئاضبلاو صاـــخشألا لـــقن لاـــجم
،يلودلاو ينطولا ديعصلا

ككسلل ةيساسألا تآـــشنملل يـــهيجوتلا  ططــــخملا  دادـــــعإ –
هحارتقاو ،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا راطإ يف ةيديدحلا

،هذيفنت ةعباتمو ةصتخملا ةطلسلا ىلع

هجوملا لقنلل ةيساسألا تآشنملا زاجنإ عيراشم حارتقا –
،اهذيفنت ةعباتمو

لقنلل ةيساسألا تآشنملا ةنايص جمارب ةعباتمو حارتقا –
،هجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلاب

ةيديدحلا ككسلاب لقنلا ةمظنأ ةنرصعو ريوطت ةيقرت –
،هجوملا لقنلاو

ةددعتملاو ةـيئانثلا ةــيلودلا تاــقافتالا ةـــعباتمو رـــيضحت –
عم لاصتالاب ،ةـــيديدحلا كــــكسلاب لــــقنلاب ةـــقلعتملا فارــــطألا
،ةينعملا تاسسؤملا

،هـــجوملا لـــقنلاو ةــيديدحلا كـــكسلاب لـــقنلا طاـــشن مـــييقت –
،كلذ نع ةليصح دادعإو هتبقارمو

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

ةــــيساسألا تآــــشنملاب قــــلعتي تاــــيطعم كـــــنب عــــــيمجت –
ناــمضو هـــجوملا لــــقنلاو ةـــيديدحلا كــــكسلاب لــــقنلا تاـــطاشنو
.هرييست

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

لــــقنلاو ةــــيــساــسألا تآــــشــنـمـلـل ةــــيعرفلا ةـــيريدملا –١
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيدـيدحلا ككسلاب

،اهتنرصعو ةيديدحلا ككسلاب لقنلا ةمظنأ ريوطت ةيقرت –

ةـــــيــساــسألا تآــــــشــنــمــلـــل يـــهــيــجوـــتــلا ططــــخملا دادــــــعإ –
ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملا راطإ يف ةيدـيدحلا ككسلل
،هذيفنت ةعباتمو ةصتخملا ةطلسلا ىلع هحارتقاو

يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا ذيـفنت ةعباتم –
،ةيديدحلا ككسلاب لقنلا طاشن مكحت

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

،يــــــتسيجوللا يــــهيجوتلا ططـــــخملا دادــــعإ يف ةـــــكراشملا –
،هذيفنت ىلع رهسلاو ،ةينعملا  لكايهلاو تائيهلا عم لاصتالاب

ىوتسملا نيسحتو نيوــكتلا جـــمارـــب دادعإ يف ةكراــــشملا –
،عئاضبلا لقن لاجم يف

ربع عئاضبلا لقن طاشـنب قلعـــتي تايطـــعم كنب ءاــــشنإ –
.هرييست نامضو ،قرطلا

،قرــــطلا رـــــبع رورــــــملا ةــــــــكرـــحل ةـــــيعرـــفلا ةـــــيريدملا –3
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةــمالسلاو رورــــملا ةــــكرـح مـــيـظـنـتــل ماــــعـلا راــــطإلا دادـــعإ –
،ةيرورملا

رورملا  ثداوـحــب ةـقــلـعــتـملا ةـيـئاـصــحإلا تايـطـعــملا ليـلــحت –
يف ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا عم ةكراشملاو قرطلا يف

،ةياقولا تاسايس دادعإ

اهذيفنتو رورملا ةكرحب ةقلعتملا ماكحألا عيمج ريضحت –
،ةيرورملا ةمالسلا لاجم يف ةياقولا جمارب دادعإ يف ةمهاسملاو

قيبطـت ىلع ،ةيــنـــعملا تاـــعاـــطــقلا عـــم قيــــسنتلاب ،رهسلا –
تارايـــسلا ةقايـــس ىوــتــسم نيســـحتو ميلــــعت طورـشو دعاوق
،كلذ نع لئاصح دادعإو

تاــفـصاوــملاو سيـياقـملاو مـيـظـنــتـــلا قـيــبــطـــت ىدــــم ةـعـباتـــم –
عم لاصتالاب ،تارايســلـل ةــيــنــقــتـلا ةــبــقارــملاــب ةـطــبــترــملا
،ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا

ةيـنـقـتـلا ةـبـــقارــــملاـب نيـفــــلـكـملا نيـمدـــخــــتـسـملا داـمـتـعا –
،تارايســلـل ةـيرودـلا

ةـــفـــلـــكــــــملا تالاـــــــكوـــــلا ةبـــقارمو شيــــتفت تايلمعب مايقلا –
،تارايســلـل ةينقتلا ةبقارملاب

ةداهش لينل ميلعتلا تاطاشن ةبقارمو ةعباتمو ريطأت –
ةعباتلا نيوــكتلا تاســــسؤـــم يف مدــــقت يتلا ةيـــــنــهـــملا ةءاــــفكلا
،لقنلا عاطقل

،ةيرورملا ةياقولا ميظنتل ماعلا راطإلا دادعإ يف ةكراشملا –

قرطلا ربع رورـملا ةكرـحب قلعتي تايطـعـم كنـب ءاــشـنإ –
 .هرييست نامضو

،هجوملا لقنلاو ةيديدحلا ككسلاب لقنلا ةيريدم– ب
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

مــــكحت يـــتلا ةـــيميظنتلاو ةــــيـــــعيرشـــتلا صوــــــصنلا دادــــــعإ –
ورــتملاب هـــجوملا لـــقنلاو ةــــيديدحلا ككــــسلاب لــــقنلا تاــــطاشن
،اهذيفنت ةعباتمو ،لباوكلابو يومارتلاو
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ككـسـلا ةــكـبــش لالغـتـسا طورــش قيبطت ةعباتمو دـيدــحت –
،اهعيسوتو اهتمالسو ةـيدـيدــحلا

دادعإو هتبـقارـمو ،ةيدـيدـحلا ككسـلاـب لقنـلا طاـشـن مييـقـت –
،كلذب لئاصح

ككــسـلاـب لقنـلا ةريـعــسـت ةساـيــس هيـجوـت رـصانـع رـيـضـحت –
تائيهلاو تاـســسؤـــملا عم لاـــــصــــتالاـب ،اـهذـــــيـــفــــنـتو ةــــيدــــيدــــــحلا
،ةينعملا

ةـيساـسألا تآشنـــــملا لاـجم يف راـمثتــسالا جــمانرـب دادـــعإ –
كلذب ريرقت ميدقـتو هتـــبقارـمو هتــــعباــــتـمو ،ةيدـيدـحلا ككـسلل
،ةصتخملا ةطلسلل

فارـطألا ةددـعـتــملاو ةـيـئاــنـثــلا ةـيـلودــلا تاـقاــفـتالا رـيضـحت –
لاصتالاب ،اهـتـــعـــباتـــمو ةـــيدــــيدــــحلا ككـــسـلاـب لقـنـلاب ةـقـلـــــعـتملا

،ةينعملا تاسسؤملا عم

لاصتالاب ،ةيـلودـلا تايـقـتـلملا يف عاـطـقـلا ةكراـشـم رـيضـحت –
،ةينعملا تاسسؤملا عم

لقــــنلا طاشـــنب ةقلعـــتملا ةيئاــــصحإلا تايـــطعملا عيــــمجت –
اهليلحتو اهتجلاعمو ،عئاضبلاو صاخشألل ةيديدحلا ككسلاب
،ةينعملا تاسسؤملاو تائيهلا ىلع اهعيزوتو

تآشنملا  زاجنإو ميمصت لاجم يف ةينطولا ةسايسلا دادعإ –
اهذيفنتو ،ةمـــظنألاو ةيـــندـــملا  ةــسدـــنهلا  ناديـــم يف ةيـــساـــسألا

،اهمييقتو

عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا تايـقاـــفتا ةعباــــتمو دادعإ –
ةيـــساــسألا تآـــشـــنملا زاــــجنإو تاـــساردلا عــــيراـــشم لاــــجــــم يف

،ةيديدحلا ككسلل

ةــــيديدــــحلا ككــــسلاب لقـــنلاب  قلعـــتي تايــــطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو هنييحتو

ىلع فلــــكتو ،هـــجوـــملا لقـــنلل ةيــــعرـــفلا ةـــيرـــيدــــملا –٢
: يتأي امب صوصخلا

ةمالسلل ةماعلا دعاوقلاو ةسرامملل ةماعلا طورشلا ديدحت –
،لباوكلابو يومارتلاو ورتملاب هجوملا لقنلاب ةقلعتملا

ةيساسألا تآشنملا ميمصت سيياقمو ةينقتلا دعاوقلا دادعإ –
،اهتئيهتو اهئانبو هجوملا لقنلل

هجوملا لقنلاب ةقلعتملا رامثتسالا جمارب ذيفنت ةعباتم –
،اهرثأ مييقتو

عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا تايقافتا ةعباتمو دادعإ –
ةيساسألا تآشنملا ةنايصو لالغتسا ةعباتمو زاجنإلا لاجم يف

،هجوملا لقنلل

جمانرب ذيفنتب ةقلعتملا ةيئاصحإلا تامولعملا عيمجت –
اهلـــيلـــحتو اهـــتــجلاـــعمو هـــجوـــملا لقـــــنلاب صاــــخلا تاراـــمـــثــــتسالا

،ةينعملا تاسسؤملاو تائيهلا ىلع اهعيزوتو

نم ةيساسألا تآشنملا ليوحت تايلــمع ةعباـــتم نامــــض –
هجوملا لقنلاب ةقلعتملا تارامثتسالا زاجنإب ةفلكملا ةسسؤملا
،نيلغتسملا ىلإ

ةيقرتو هجوملا لقنلا ةمظنأ لالغتسا جمارب ةعباتم نامض –
،اهتنرصعو اهريوطت

دادعإو هجوملا لقــــنلا طاـشن ةبقارمو مييقت دعاوــق ديدـحت –
،كلذب لئاصح

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

لقنلا طاشن لالغتساب ةطبترملا طورشلا رتافد ريضحت –
،اهذيفنت ةعباتمو ،هجوملا

،هجوملا لقنلا لاجم يف ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

نامضو هـــجوـــملا لقـــنـــلاب قلـــعـــتي تاـــيـــطـــعم كــــنب ءاــــشــــنإ –
.هرييست

،ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلل ةماعلا ةيريدملا :3 ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةيراجتلا ةيرحبلاب ةقلعتملا تاسايسلا رصانع حارتقا –
،اهذيفنتو ئناوملاو

يميظنتلاو يعيرــشتلا عباـــطلا تاذ صوــــصنلا حارــــتقا –
،اهصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا

،ةيلحاسلا ةلودلاو ءانيملا ةلودو ملعلا ةلود تامازتلا نامض –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاو تائيهلا عم لاصتالاب

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

عم لاصتالاب ةجمدم ةيرحب ةسايس عـــضو ىلع رــــهـــسلا –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاو تائيهلا

لاجم يف ةدوجلا سيياقم رييست ةمظنأ عضو ىلع رهسلا –
،ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلا

تاطاشنلاو ئناوملا لالغتـــساو رييـــــست تايفيك ديدحت –
،اهتبقارم نامضو ةدعاسملا

،يئانيملاو يرحبلا نمألل ينطولا جمانربلا دادعإ –

ةيراجــتلا ةيرـــحـــبلاب ةطـــبترـــملا نهــــملاو فرـــحلا ميـــظنت –
،اهتيقرتو اهتبقارمو ،ةيئانيملا ةيتسيجوللاو ئناوملاو

نمض ةلخادلا تاسسؤــملاو تائيـــهلا تاــــطاـــشن ةعـــباـــــتم –
،كلذب ةليصح دادعإو ،اهصاصتخا لاجم

ةددعتملاو ةيئانثلاو ةيلودلا تاقاــفتالا نأـــشب ضوافـــتلا –
لاــصـــتالاب ،ئناوـــملاو ةيراجـــتلا ةيرـــحبلاب ةقلعـــتملا فارــــطألا

،ةينعملا تائيهلا عم
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ةصصختملا  ةيميلقإلاو ةيلودلا تائيهلا لاغشأ يف ةكراشملا –
،اهصاصتخا لاجم يف

نييرحبلا ذاقنإلاو ثحبلل ينطو زاهج عضو يف ةكراشملا –
،)يرحبلاRAS ططخم(

نيـــيرـــحـــبلا ذاــــقـــنإلاو ثـــحـــــبلا تاـــيـــلــمـــع يف ةـــكراــــــشــــملا –
،)يرحبلاRAS ططخم(

ثوـــــلـــتلا ةـــحفاــــكـــمل يــــنــطو زاــــهــج عـــضو يف ةــــكراـــشـــملا –
،يرحبلا

،يرحبلا ثولتلا ةحفاكم تايلمع يف ةكراشملا –

،رحبلا يف ثداوحلا لوح تايرحتلا يف ةكراشملا –

نامضو ةيراجتلا ةيرحبلاب قلعتي تايطعم كنب  عيمجت –
.هرييست

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

تاـــطاــشــنلاو يرـــحبلا لقـــنلل ةيـــعرـــفلا ةيرـــيدــــملا –١
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكتو ،ةدعاسملا

تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا ريوطت تاططخم رصانع دادعإ –
،اهذيفنت نامضو ،نفسلا ةعانصو ةدعاسملا

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

تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا تاطاشن ةبقارمو طبض نامض –
،ةدعاسملا

،ةيرحبلا تاليهستلاب ةقلعــــتملا  ريبادــــتلا حارتقاو دادـــــعإ –

ةددعتملاو ةيئانثلاو ةيلودلا تاقافتالا ةعباتمو ريضحت –
تائــــيــــهلا عــــم لاـــصــــتالاب ،يرــــحـــبلا لقـــنلاب ةقلـــعـــتـــملا فارــــطألا
،ةينعملا

يرحبلا لقنلا تاطاشن مييقتو قيقدت تايلمعب مايقلا –
،نفسلا ءانــبو حيلـــصت تاـــطاـــشن اذكو ةدعاســــملا تاطاشــــنلاو

لاجم يف لخدت يتلا صخرلاو تادامتعالا تابلط ةسارد –
،اهصاصتخا

،يرحبلا لقنلا لاجم يف ةظقيلا نامض –

لاجم يف ةدحولل لصاوتملاو مظتنملا نييحتلا ىلع رهسلا –
تامولعملا ماظنل ةعباتلا ةدعاسملا تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا
ةيرحبلا ةمظــنملل عـــباـــتلا يرــــحبلا لقـــنلل لماكــــتملا يملاــــعلا
،رئازجلاب قلعتملاو ،)SISIG( ةيلودلا

تاطاشنلاو يرحبلا لقنلاب قلعتي تايطعم كنب ءاشنإ –
نامضو نفسلا ءانبو حيلصت تاطاشنو لوطسألاو ةدعاسملا

.هرييست

،ةيئانيملا ةيساــسألا تآشنملل يهــــيجوتلا ططـــــخملا دادعإ –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

،ةيئانيملاو ةيرحبلا تاطاشنلا ةنمقر ىلع رهسلا –

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

ةـمالـــسـلاو نــمألا لوـــح مالــــعإلا زـــكرـــم تاـــطاـــشن ةعـــباتـــم –
،''SSIC'' نييرحبلا

تائيهلا عم لاصتالاب ،قرزألا داصتقالا ةيقرت يف ةكراشملا –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاو

تايــــــــفــــيك دــيدـــحت يف ،ةيـــنعـــملا تاعاطـــقلا عـــم ،ةكراـــــشملا –
،رحبلا لامعتسا

تائيهلا لاغشأ يف ،ةينعملا رئاودلاو تائيهلا عم ،ةكراشملا –
نييناديملا يف ةصصختملا ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملاو
،يئانيملاو يرحبلا

ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلاب قلعتي تايطعم كنب عيمجت –
.هرييست نامضو

ئـناوملاو ةـيراـجـتـلا ةـيرـحـبـلـل ةـماـعـلا ةــيرــيدملا مضتو
: )2( نيتيريدم

صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيراجتلا ةيرحبلا ةيريدم– أ
: يتأي امب

يرحبلا لقنلاب ةقلعتملا ريوطتلا تاططخم حارتقا –
،اهذيفنت نامضو اهحيلصتو نفسلا ءانبو ،ةدعاسملا تاطاشنلاو

لقنلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ –
،ةدعاسملا تاطاشنلاو يرحبلا

ةدعاسملا تاطاشنلاو يرحبلا لقنلا تاطاشن ميظنت –
،كلذب ةليصح دادعإو اهطبضو اهتبقارمو

ةيرحبلا تايقافتالا نع ةجتانلا ةلودلا تامازتلا نامض –
،ةيلودلا

ةحالملا نمأو ةمالسلا سيياقمو دعاوق مارتحا ىلع رهسلا –
،ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح اذكو ةيرحبلا

،يرحبلا لاجملا يف نيوكتلا جمارب ىلع ةقفاوملا –

،ةيرحبلا تاطاشنلا ةنمقر ىلع رهسلا –

،اهصاصتخا لاجم يف ةدوــجلا سيــياـــقم عـــضو ىلع رهــــسلا –

تاطاشنلاو تائيــهلا ميــيــقتو قيـــقدت تايلـــمعب ماـــيقلا –
،اهصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا

،يرحبلا لقنلا لاجم يف ةظقيلا نامــض –

لقنلا لاجم يف ةيلودلا تاقافتالا ريضحت يف ةكراشملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،يرحبلا
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ّفلكتو،ةدوجلاو رـحــبلا لاـــجرل ةيعرــــفلا ةيرـــيدـــملا –٢
: يتأي امب صوصخلا ىلع

رِّيـــست يتلا ةيــميـــظنـــتلاو ةيعـــيرـــشــتلا صوــــصنلا دادــــعإ –
،رحبلا لاجر

،رحبلا لاجر ليهأتو نيوكت جمارب ذيفنت ىلع رهسلا –

ةيرحبلا تاداهشلا ىلع لوصحلا لجأ نم تاناحتمالا ميظنت –
،اهيلع فارشإلاو ،رحبلا لاجرل

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

،ذيفنتلا زيح ةدوجلا سيياقم عضو ىلع رهسلا –

ليــهأتو نيوـــكت ماظــنب ةقلعـــتملا ةـــيرودلا ريراــــقتــــلا دادعإ –
يف ،ةيلودلا تايقافتالل اقفو ،يرحـــــبلا لـــمعلاو رـــحبلا لاجر
،لاجملا اذه

،رحبلا لاجر نيوكت لاجم يف ةظقيلا نامض –

،نفسلا نتم ىلع لمعلا سيياقم مارتحا ىلع رهسلا –

يف ةصصختملا ةيلودلا تامظنملا لامعأ يف ةكراشملا –
،يرحبلا لمعلاو رحبلا لاجر ليهأتو نيوكت

لاجم يف ةدحولل لصاوتملاو مظتنملا نييحتلا ىلع رهسلا –
لماكتملا يملاعلا تامولعملا ماظنل ةعباتلا ةدوجلاو رحبلا لاجر
،)SISIG(ةيـــلودلا ةيرـــحــبلا ةمــظـــنــملل عــباـــتلا يرـــحــــبلا لقـــنلل
،رئازجلاب قلعتملاو

.هرييست نامضو رحبلا لاجرب قلعتي تايطعم كنب ءاشنإ –

نيـــــــيرــــحبلا نـــمألاو ةـــمالــسلل ةـــيـــعرــفلا ةـــيرـــيدـــملا –3
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ثولتلا نم ةياقولاو

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

،اهتعباتم نامضو نييرحبلا نمألاو ةمالسلا ريبادت دادعإ –

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

لامعتسا ةبقارمو ميظنتب ةقلعتملا رصانعلا ريضحتو دادعإ –
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،رحبلا

ةرادإلا فرط نم ةلهؤملا فينصتلا تائيه يف قيقدتلا –
،ةيرحبلا

نييرحبلا نمألاو ةمالسلا سيياقمل نفسلا ةقباطم ىلع رهسلا –
مجانلا يوجلاو يرــحبلا ثولـــتلا نـــم ةـــياـــقولا سيـــياـــقم اذــــكو
،نفسلا نع

،اهصاصتخا لاجم يف لخدت يتلا قئاثولاو تاداهشلا ميلست –

ةعــباـــتلا نفـــسلا نــمأب ةـــصاـــخلا قيـــقدـــتلا تايلمعب مايقلا –
ةيـــميـــظـــنتلا قئاثولاو تاداهـــــشلا ميلـــستو ينـــطولا لوـــطـــسألل
،اهب ةقلعتملا

،نفسلا نمأ تاططخمو مييقتلا تايلمع ىلع ةقفاوملا –

،اهصاصتخا لاجم يف ةظقيلا نامض –

لاجم يف ةدحولل لصاوتملاو مظتنملا نييحتلا ىلع رهسلا –
ماظنل  ةعباتلا ثولتلا نم ةياقولاو نييرحبلا نمألاو ةمالــــسلا
ةمظنملل عباتلا يرحبلا لقنلل لماكتملا يملاعلا تامولعملا
،رئازجلاب قلعتملاو )SISIG(ةيلودلا ةيرحبلا

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

ةيــمـــيلـــقإلاو ةــيــــلودلا تائــــيــــهـلا لاــــغـــشأ يف ةكراــــشـــملا –
،اهصاصتخا لاجم يف ةصصختملا

ذاقـــنإلاو ثـــحــبلاب ةفلـــكملا ةزهـــجألا لاغـــشأ يف ةكراشــــملا –
،نييرحبلا

يرحبلا نمألل ينــطولا جـــماــنرـــبــلا دادــــعإ يف ةــــكراـــشــــملا –
،)RAS زاهج(هذيفنت نامضو

يف ةينطولا جماربلا فلتخم يف ةمهاسملاو ةكراشملا –
نع مجانلا يوجلاو يرحبلا ثولتلا  لاكشأ نم ةياقولا لاجم
،اهتحفاكمو ،نفسلا

،رحبلا يف ثداوحلاو عئاقولا لوح تايرحتلا يف ةكراشملا –

نييرحبلا نمألاو ةمالسلاب قلعتي تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو

: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكتو ،ئناوملا ةيريدم– ب

،يئانيملا لاجملا يف ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ –

،هذيفنت نامضو ئناوملا ريوطتل يهيجوتلا ططخملا حارتقا –

ةيئانيملا ةيمومعلا كالمألا رييستو لالغتسا ىلع رهسلا –
،اهيلع ةظفاحملا نامضو

،ةيئانيملا تاطاشنلا ةبقارمو طبض –

سيياقمل ةيئانيملا تآشنملاو ئناوملا ةقباطم ىلع رهسلا –
،ةمالسلاو نمألا

تآشنملا نمأ تاططخمو مييقتلا تايلمع ىلع ةقفاوملا –
،ةيئانيملا

،ةيئانيملا تاطاشنلا ةنمقر نامض –

،يئانيملا ناديملا يف ةظقيلا نامض –

ةمالسو ةفاظنلل ةيعونلا سيــياــــقملا مارـــــتـــحا ىلع رهـــــسلا –
،ئناوملا يف لمعلا
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ةيئانـــيـــملا تاطاـــشنلا ميـــظـــنت طورـــشو دـــعاوـــق دــــيدــــحت –
طامنألا ددعتم ىعسم نمض اهجامدإو ،اهب ةلصتملا تاطاشنلاو

،ةلماشلا ةيتسيجوللا ةلسلسلا يف

ةطــبـــترـــملا ةـــيئـــيـــبلا ســـيـــياــقــملا مارـــتـــحا ىلعرــــهــــسلا –
،ةيئانيملا تاطاشنلاب

،ئناوملا لالغتسا لاجم يف ةظقيلا نامض –

صاخ زاهج عضو يف ،ةينعملا تاسسؤـــملا عم ،ةكراشملا –
،ةيئانيملاو ةيرحبلا تاليهستلاب

نامضو ةيئانيملا تاطاشنلاب قلعتي تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست

،نييئاــــــنـــــيملا نمألاو ةمالسلل ةيعرفلا ةيرــــيدــــــملا –3
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكتو

يتلا يميظنتلاو يعيرشتلا عباطلا تاذ صوصنلا دادعإ –
،نييئانيملا نمألاو ةمالسلا لاجم يف لخدت

نمألا سيياقمل  ةيئانيملا تآشنملا ةقباطم ىلعرهـــسلا –
،يئانيملا

نمأ تاططخمو مييقــتلا تاـــيـــلمع زاـــجـــنإ ىلعرهــــســـلا –
،ةيئانيملا تآشنملا

،ةيئانيملا تآشنملا نمأب ةصاخلا قيقدتلا تايلمعب مايقلا –

ةلخادلا قئاــثولاو تاداهـــــشلاب ةقلعـــتملا تابـــلطلا ةــــسارد –
،اهصاصتخا لاجم يف

يف لمعلا ةمالسو ةفاظنلا سيياقم مارــــتـــحا ىلعرهــــسلا –
،ئناوملا

ةلوانم لاجم يف دعاوقلاو ســيياــــقملا مارتــــحا ىلعرهـــسلا –
،ئناوملا يف ةرطخلا عئاضبلا روبعو عاديإو

يئانيملا نمألل يــــــنطولا جماــــنرـــبلا دادعإ يف ةـــــــكراــــشملا –
،هذيفنت نامضو

ذاقـــنإلاو ثـــحـــبلاب ةفلكـــملا ةزهـــجألا لاغـــشأ يف ةكراـــــشملا –
،نييرحبلاا

،ئناوملا يف ثداوحلاو عئاقولا لوح تايرحتلا يف ةكراشملا –

يف ةينطولا جماربلا فلــــتخم يف ةمهاـــسملاو ةكراـشملا –
مجانلا يوجلاو يرحبلا ثولتلا نأشب لخدتلاو ةياقولا لاجم
،نفسلا نع

يف ةدـــــحولل لصاوتـــملاو مظتــنملا نييـــحتلا ىلعرهــــسلا –
تاـــمولعــملا ماظـــنل  ةعباتلا نييئانـــيملا نـــمألاو ةمالـــسلا لاـــجم
ةيرحبلا  ةمظنملل  عباتلا يرـــحبلا  لقـــنلل  لماكـــــتملا يملاــــعلا
،رئازجلاب قلعتملاو ،)SISIG( ةيلودلا

ئناوملا يف نمألاو ةمالسلاب قلعتي تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو

عئاضبلا روبعو عاديإو ةلوانم دعاوق مارتحا ىلع رهسلا –
،ئناوملا يف ةرطخلا

نم ةيئانيملا ةيساسألا تآشنملا ليوحت ىلع فارشإلا –
ةفلكملا تائـــيــهــلا وأ ةئـــيـــهلا ىلإ زاــــجـــنإلاب ةـــفلـــكـــملا تائـــيــــهلا

،اهلالغتساب

ةمجانلا تايافنلا رييست تاططخم ذيفنتو دادعإ ىلع رهسلا –
،ءانيملا يف نفسلا نع

،ةلماشلا ةيتسيجوللا ةلسلسلا ريوطت يف ةكراشملا –

ةصصختملا ةيميلقإلاو ةيلودلا تائيهلا لاغشأ يف ةكراشملا –
،يئانيملا لاجملا يف

.هرييست نامضو ئناوملاب قلعتي تايطعم كنب عيمجت –

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

ةيمومعلا كالمألا ريوطتو رييستل ةيعرفلا ةيريدملا –١
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيئانيملا

اهـــلالغــتــساو ةـــيئاـــنــيملا كالــــمألا لامـــعتـــسا دـــعاوـــق دـــيدـــــحت –
،اهذيفنت نامضو اهيلع ةظفاحملاو اهرييستو

ئناوملا لغــش تازايـــتما حـــنم طورــــشو تايـــفــــيك ديدــــحت –
،اهتبقارمو اهتعباتم نامضو

،ئناوملا ريوطتل يهيجوتلا ططخملا ذيفنت ىلع رهسلا –
،هنييحتو

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

لابقتسال ةيساسألا تآشنملا ةنرصعو ريوطت ىلع رهسلا –
،نيرفاسملا ةلماعمو

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

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

،ئناوملا ريوطت لاجم يف ةظقيلا نامض –

كالمألا رييستو ريوطتب قلعتي تايطعم كنب عيمجت –
.هرييست نامضو ةيئانيملا ةيمومعلا

فلكتو ،ةيئانيملا تاطاشنلل ةيعرفلا ةيريدملا –٢
: يتأي امب صوصخلا ىلع

مكـــحت يتلا ةيـــميـــظـــنتلاو ةيــــعيرـــشتلا صوــــصنلا دادــــعإ –
،ةيئانيملا تاطاشنلا ةسرامم

،ةيئانيملا تاطاشنلل يفيرعتلاو يراجتلا طبضلا نامض –

،نيلخدتملاو نيلماعــتملا فلتـــخم نيب رواشـــتلا عيــــجــشت –

داصتقالا راطإ يف ةيئانيملا تاطاشنلا ريوطت ىلعرهسلا –
،قرزألا
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فّلكتو ،ةيوجلا داصرألاو ناريطلا ةيريدم :٤ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

يميظّنتلاو يعيرـشـّتـلا عباطلا تاذ صوصـنـلا ةساردو دادعإ –
،ةيوجلا داصرألاو ناريطلا لاجم يف

يندملا ناريـطلا لاـــجم يف ةلودلا ةسايـــــــس رصانعديدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيوجلا داصرألاو

يف نواعتلا لامعأ عيمـــج يف ةرازولا ةكراـــــشمريــــضــــحت –
،ةيوجلا داصرألاو ناريطلا لاجم

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

ةطبترملا تازايتمالا حنمب قلعتملا يميظنتلا راطإلا دادعإ –
،ناريطلا ناديمب

يف ةمّقرملا تارئاطلا ريخستب ،ةرورضلا دنع ،مايقلا –
اقبط ،راطملا ةيضرأ ىلع نيمدختسملاو اهمقطأ اذكو رئازجلا
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

يمدختسم نم ءزج وأ لك ريخستب ،ةجاحلا دنــــع ، مايــــقلا –
اقبط ،ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتسا نامضل نيمزاللا ناريطلا
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

صخي اميف ىوتــــسملا نيســـحتو نيوــــكتلا ىلع فارــشإلا –
،ةينعملا تاســـسؤـــملا عم لاـــصـــتالاب ،ةــــيوــــجلا داــــصرألا نــــهم

،ةياصولا تحت تاسسؤملل نسحلا ريسلا ىلعرهسلا –
،كلذب لئاصح دادعإو

نيلمعتسملا عومجمل ةيوجلا داصرألا ةدعاسم طورشديدحت –
،تامدخلا ميدقت نامضو

ةيوجلا داصرألاو ناريطلاب قلعتي تايطعم كنب عيمجت –
.هتعباتم نامضو

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

صوصخلا ىلع فّلكتو،ناريطلل ةيعرفلا ةيريدملا –١
: يتأي امب

يعـيرــشـّتـلا عباطلا تاذ صوصنلا عيراشم ةغايصو ةسارد –
،ناريطلا لاجم يف يميظنّتلاو

ناريطلاب ةقلعتملا ةيلودلا تاقافتالا ذيفنت ىلعرهسلا –
،يندملا

يميــظـــنتلا راـــطإلا عـــضوب ةلـــص تاذ ةـــسارد لكب مايــــــقلا –
،كلذب ةقلعتملا صوصنلا حارتقاو ،تازايتمالا حنمب صاخلا

رئازجلا يف ةمّقرـــملا تارئاـــــطلا ريخست تابلــــط ةـــسارد –
،راطملا ةيضرأ ىلع نيمدختسملاو اهمقطأ اذكو

ناريــطلا يمدختـــسم ءزج وأ لك ريــــخست تابـــلط ةـــسارد –
،ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتسا نامضل نيمزاللا

،ةياصولا تحت تاســــسؤملا ريـــس ةـــعباتـــم ناـــمــض –

.هتعباتم نامضو ناريطلاب قلعتي تايطعم كنب ءاشنإ –

ىلع فلكتو،ةيوجلا داـــصرألل ةيـــعرــفلا ةـــيرـــيدـــــملا –٢
: يتأي امب  صوصخلا

تالاصتالاو يوـجلا خاــنـملاو دصرلا تاكبش ةبيكرتديدحت –
اهريس دعاوق ديدحتو ،ةيوجلا داصرألل ةـيكلساللاو ةيكـلسلا

،اهلالغتساو

ةيوجلا داـصرألاــب ةـقــلـعــتـملا ةــموـلــعـملا ميــمــعـت ىلــعرهسلا –
،ةينعملا تائيهلا عم لاصتالاب ،يوجلا خانملاو

يوـجلا دـــصرلا نادـيــــم يف سيـــياــقملا ديـــحوت ىلـعرهــــــسلا –
،تايطعملا رشنو

رهسلاو اــهــيــلـــع ةــقــفاوــملاو راـــمــثــتــسالا تاـــطــطــخــم دادعإ –
،اهزاجنإ ىلع

ميدــقـــتو ريـضـحت ىلع ةـقــــبطـملا تاـينـقـتـلاو دعاوـقـلاديدحت –
ةدــعاــسـملا لئاسو ديدحتو ةيوجلا داــصرألا لاجم يـف تامولعملا

،اهتايفيكو اهلاكشأو ةــيوــجلا داـــصرألا لاــجــم يـف

فراــــــــعم دـــيدـــجتو نــــيوـــكـــت جـــمارـــب دادـــــــــعإ يف ماــــهــــسإلا –
،ةيوجلا داصرألا طاشنب لفكتلل نيمزاللا نيمدختسملا

داصرألا لاجم يف ةزجنملا ثوحبلاو تاساردلا عيمجت –
،اهلالغتسا نامضو يوجلا خانملاو ةيوجلا

يتلا ةيلودلاو ةينـطولا تامظنملا لاـغشأ يف ةكراشملا –
،ةيــــخاـنــــملا تارـيــــغــــتـلاو ةــــيوــــجلا داـــصرألا لاــــجــــم يف طـــشـــنـــت
،ةينعملا تائيهلا عم لاصتالاب

نامضو ةيوجلا داصرألاب قلعتي تايطعملا كنب ءاشنإ –
.هتعباتم

ّفلكتو،فارشـــــتـــسالاو طيطــــــختلا ةـــيرـــيدــــم:٥ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

،اهمييقتو اهدادعإو ،عاطقلا ريوطت ةسايسب ةردابملا –

ديدــــحتب حـــمـــست يتلا تارــــشؤـــملا دادــــعإ يف ةــــمـــهاـــســــملا –
ىدملا ىلع ةيمنتلا تايجيتارتسا ديدحتو عاطقلا تاجايتحا
،ةينعملا حلاصملا  عم لاصتالاب ،ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا

لوح ةيريدقتلاو ةيفارشتسالا تاساردلا دادعإ ىلع رهسلا –
،لقنلا عاطق روطت

ليجست دصق ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولا عم ةهجاولا نامض –
،رامثتسالا جمارب
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،هذيفنت  ىدم ةعباتمو يجراخ ليومت بلط لكب ةردابملا –

ةيهيجوتلا تاططخملاو تاساردلا دادعإ يف ةكراشملا –
،ةيعاطقلا

.هرييست نامضو طيطختلاب قلعتي تايـطـعم كنـب ءاـشـنإ –

ىلـــع فـــلكتو،فارـــشــتــسالل ةيـــعرــفلا ةـــيرـــيدـــــملا –٢
: يتأي امب  صوصخلا

،لقــنلل ةيـــساـــسألا تآشـــنملا رـــيوـــطــت جـــمارـــــب ريــــضحت –
،ةرازولل ىرخألا لكايهلا عم قيسنتلاب اهحارتقاو

ةيعاطقلا جماربلا فلتخم نيب لماكتلا قيقحت ىلع رهسلا –
،ةيمنتلل ةيعرفلا

تاعاطقلا نيب ةيداصتقالا لاغشألاو تاساردلا يف ةمهاسملا –
،عاطقلا طاشنل ةيسيئرلا تارشؤملا ةعباتمو

عاطق روطت لوح ةيريدقتو  ةيفارشــــــتسا تاسارد دادعإ –
،لقنلا

ليلـحتلاو دــــصرلل زاهـــج عــــضوو ميـــمـــصت يف ةمـــهاـــــســـملا –
ىرخألا لكايهلا عم ،عاــــــطقلا مدـــقت ةعــــباتـــمب حـــمــســـي ةــظـــقـــيـــلاو
،ةينعملا وأ ةمتهملا تاسسؤملاو ةرازولل

ريوطت تاساردو جـماربب قلعـــتي تايـــطـــعم كنـــب ءاــــشنإ –
.هرييست نامضو ،عاطقلا

فّلكتو ،ةكارشلاو تاسسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا –3
: يتأي امب  صوصخلا ىلع

ةيداصتقالا تاعمجملا ةلكيه ةداعإل حارتقا لك ةسارد –
ةبستنملا ريغ ةيداصتقالا تاسسؤملاو ةبستنملا تاسسؤملاو
،اهعيزوتو اهعيونتو ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

تاسسؤملاو ةيداصتقالا تاعمجملا ءادأ تارشؤم ةعباتم –
تاسسؤملاو ةبستنملا ريغ ةيداصتقالا تاسسؤملاو ةبستنملا

،ةياصولا تحت

تاسسؤملاو تائيهلا ةرادإ سلاجم حئاول طبض ةعباتم –
،ةياصولا تحت

ذيفنت لجأ نم تاسسؤملا تاردابمو صرف  معدو عيجشت –
ينهملا مكــحتلا زــيزـــعت اهـــنأــش نـــم يتلا ةكارـــــشلا لاكــــشأ لك
،ةيداصتقالا ةعاجنلاو ايجولونكتلا لقنو

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

ةطسوتملاو ةريصقلا طاقـسإلا لامـــعأ لك يف ةكراـــــشملا –
لجأ نم تاحاضيإ ميدــقت اهــنأـــش نم يتلا ىدــــملا ةليوـــــطلاو
،لقنلا عاطق ريوطت

تحت تاسسؤملا ريوطت ةسايس دادعإ يف ةكراشملا –
،ةياصولا

نيـــناوــق ريـــضحت راـــطإ يف ةيعاــــطقلا لاغـــشألا قيـــسنت –
،ةيلاملا

ةيـــنازيـــم ريـــضـــحت راـــطإ يف ةيعاــــطقلا لاغـــشألا قـــيـــســـنت –
،زيهجتلا

ةصــصــخملا عـــفدلا تادامــــتعا كالهتـــساو عـــضو ةعـــباــــتم –
،عاطقلل

تاليومتلا ةعباتمو ةـــيداـــصـــتقالا تاـــــساردلاب ةردابــــملا –
،ةيجراخلا

ةياصو تحت ةعوضوملا تاسسؤملا ريوطت ةسايس ديدحت –
،لقنلا ةرازو

ةيجيتارتسالا يف ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملا جامدإ –
،ةيعانصلاو ةيداصتقالا ةيمنتلل ةينطولا

عاطقل ةعباتلا تاسـسؤملا سفانت ريوطت لجأ نم لمعلا –
،لقنلا

تاســـسؤــملاو ةـــيداـــصتـــقالا تاعـــمـــجـــملا روــــطت ةــعباـــتـــم –
تاسسؤملاو ةبستنملا ريغ ةيداصتقالا تاسسؤملاو ةبستنملا

،ةياصولا تحت

تاعمجملا ءادأ تارشؤم عضوو يونسلا طاشنلا مييقت –
ةيداصتقالا تاسسؤملاو ةبســـتنملا تاســــسؤملاو ةيداصتقالا

،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةبستنملا ريغ

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

ةيهيجوتلا تاططخملاو تاساردلا دادعإ يف ةكراــــشملا –
،ةيعاطقلا

ةيــــمــنـــتلاو طيـــطـــختلاب قلعـــتي تايـــطعم كـــنب عـــيـــمــجت –
.هرييست نامضو

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

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

عاطقلا ريوطت ةسايس مييقتو طيطختلا تاودأب ةردابملا –
،اهدادعإو

ةعباتم نامــضو ،عاـــطقلا رامثـــتسا جمارب ذيفــــنت ةعباتــــم –
،عفدلا تادامتعا كالهتسا

،رامثتسالا تايلمع ةنودم نييحتو ةيرودلا لئاصحلا دادعإ –

ةيساسألا تآشنملل ةيريدقتلا زيهجتلا تاينازيم دادعإ –
،عاطقلل ةيرادإلا ةيساسألا تآشنملاو لقنلل

لئاـــصـــحلا دادــعإو جـــمارــــبلل ةيلـــخادلا تالـــيوـــمـــتلا دـــصر –
،ةيلاملا
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يف ةـــــياصوـــــلا تحت تاسسؤملا جاـــــمدإ يف ةـــــكراشملا –
،ةيعانصلاو ةيداصتقالا ةيمـنـتـلـل ةـيـنـطوـلا ةـيـجـيـتارـتسالا

،ةينعملا تاسسؤملاو تارادإلا عم لاصتالاب

طاشنـب ناـقـلـعـتـي تاـيـئاصحإو تاـيــطــعــم كنــب ءاشنإ –
تاسسؤملاو ةبستنملا تاسسؤملاو ةيداصتقالاتاعمجملا
نامضو ،ةكارشلاو ةياصولا تحت ةبستنملا ريغ ةيداصتقالا

.هرييست

ةنمقرلا تايجولونكتو ةنرـــصعلا ةيرــيدم:٦ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكتو ،فيشرألاو

،عاطقلل يمقرلا ليوحتلاو ةنرصعلا ةسايس دادعإ –

،ةيمقرلا تامدخلاو تايجولونكتلا مادختسا ةيقرت نامض –

،عاطقلا يف مالعإلا ةمظنأ عضو ىلع رهسلا –

ةيزكرملا ةرادإلا لكايه فرصت تحت ةينايب تاحول عضو –
،رارقلا ذاختا دصق ةزكرمملا ريغ اهحلاصمو

اـــهـــترادإو ،عاــــطـــقلا يف ةـــبـــسوـــحلا لامـــعأ لك طيـــشـــنــــت –
،اهقيسنتو

يأو ةيرادإلا تاءارجإلا ديرجت لجأ نم ريبادتلا حارتقا –
،يداملا عباطلا نم عاطقلا يف لدابت

لئاسولاو تاكبشلاو تاقيبطتلا مادختسا نسح ىلع رهسلا –
،لثمألا اهلامعتساو اهتنايصو ،يلآلا مالعإلا تازيهجتو

عاطقلل ةيعامتجالا تاكبشلا تاباسحو ةباوب عضو نامض –
،اهنييحتو اهرييستو ،ةيمومعلا ةمدخلل ةصصخملا

،ةيمقرلا تامدخلا ةحصو ةدوج مييقت –

، عاطقلل مالعإلا تاموظنم قيقدتو نيمأت نامض –

ةدئافل ينهملا ينورتكلإلا ديربلا ماظن عضو ىلع رهسلا –
تاســسؤــملاو ةزـــكرـــمــملا رـــيــغ اهــحلاـــصــمو ةــيزـــكرـــملا ةرادإلا

،ةجمدم ةيــــنواعت جاـــتـــنإ تاودأ لالــــخ نم ،ةـــياـــصولا تـــحت

تايئاـــصـــحإ دادــعإو تاـــناــيـــبلا دـــعاوـــق رــــيوــــطت ىلع رهــــسلا –
،اهرشن نامضو عاطقلا

،ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

ثحبلاو لمعلا قرفو تاساردلاو تاروصتلا يف ةمهاسملا –
،يمومعلا لمعلا ةنرصعب ةقلعتملا ةكرتشملا ةيرازولا

رييست نامضو قئاثولل ينورتكلإلا رييستلا ماظن عضو –
.هيلع ظافحلاو فيشرألا

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

ىلع ّفلكتو ،ميظنتلاو ةنمقرلل ةيعرفلا ةيريدملا –١
: يتأي امب  صوصخلا

،هذيفنتو عاطقلا ةنمقرل يهيجوتلا ططخملا دادعإ –

،يلآلا مالعإلا لاجم يف رامثتسالا تاجايتحا دادعإ –

،يلآلا مالعإلا لاجم يف رامثتـــسالا تاقفن ذيـــفنت ةعـــباـتم –

،اهريوطتو اهميمصتو عاطقلا نهم تاقيبطت ةسارد –

،اهذيفنتو  عاطقلا مالعإ تاموظنم دادعإ –

ةقلعتملا ةيئاصحإلا تانايبلا دادعإ تاءارجإ ريوطت نامض –
،عاطقلاب

،اهيلع ءاقبإلاو اهريوطتو ةيمومعلا ةمدخلا ةباوب ميمصت –

ةدئافل ةيعامـــتجالا تاكبـــشلا تاـــباســـح طيشـــنتو عــــضو –
،عاطقلا

قئاثولل ينورتكلإلا رييــستلل ةــجــمدـــم ةـــموـــظـــنم عـــضو –
،)DEG( ةيمالعإلا تاموظنملاب ةطبارتملا

دصق ينيبلا طبرلا تاهجاوو لاوــجلا تاقيبــــطت ةسارد –
تامــصــبلاب هلامـــعتـــسا عــيرــستو ،لقـــنلل لثـــمألا لامـــعــــتسالا

،اهريوطتو اهميمصتو

تامصبلا لامعتساو ميظــنت تاءارـــجإ رـــيوـــطتو ةيــــقرت –
،ةرادإلاو نينطاوملاو لقنلا يلماعتم نيب تاهجاولا يف

هعباـط نم عاطــــقلا ديرـــجت ىلإ فدهــــي لمع لكــــب ةردابــــملا –
،هتبسوحو يداملا

ةلمعتسملا قئاثولاو تادنتسملاو تاءارجإلا سيياقم طبض –
،اهقسانت نامضو ةيرادإلا لكايهلا يف

عم ةبسوحلا عيراشم ذيفنت ريضحت قيـــســـنتو ةقــــفارم –
،ةيجراخلاو ةيلخادلا لكايهلا

يـــنورـــتـــكلإلا ريــيـــستلا عــــضو لـــجأ نـــم مـــيــظـــنــتلا رـــيـــضـــحت –
،قئاثولل

يعاطـــقلا ينقـــتلاو يــملـــعلا ثـــحــبلا لامـــعأ يف ةـــمـــهاســــملا –
تامدـــخلا ةنرـــصعب ةلــــص اهل يتلا تارازوــــــلا نيب كرــــتـــشملاو
.يمومعلا طاشنلاو

مالعإلا ةمظنأ ةمالسو تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا –٢
: يتأي امب  صوصخلا ىلع فّلكتو،ةنايصلاو

تايجولونكت لامعتسال ةيعاطقلا  ةمالسلا ةسايس دادعإ –
عيرشتلل اقبط ،اهذيفنتو مالعإلا تاموظنم ةيامحو ةنمقرلا

،امهب لومعملا ميظنتلاو

تنرتنإلاو تنرثإلا تاكبشل نسحلا ريسلاو بيكرتلا نامض –
،يكلساللاو يكلسلاو تنارتنإلاو
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،يلآلا مالعإلا  تازيهجتو لئاسو ةنايصب لفكتلا –

،رشابملا يبوساحلا معدلا ةمدخ طيشنتو نامض –

.ةرازولل ةعباتلا يلآلا مالعإلا ةريظح رييست –

فّلكتو ،فيشرألاو قئاــــثولل ةيـــعرـــفلا ةــــيرـــيدــملا –٤
: يتأي امب  صوصخلا ىلع

،قئاثولل ينورتكلإ رييست ماظن عضو –

،يمقرلاو يقرولا فيشرألا ىلع ظافحلا نامض –

لاصتالاب ،هرييستو عاطقلا فيـــشرأ ىلع ظافــــحلا نامــــض –
فيشرألاب ةفلكـملا تاطلــــســلاو ةيزكرــــملا ةرادإلا لكاـــيـــه عـــم
،ينطولا

ةــــــيـــــــعــــيرـــشـــتلا صوـــصــــنلا قـــيـــبــــطـــت مارــــتـــــحا ىلع رـــــهــــسلا –
حلاصملا ىوتسم ىلع فيشرألا رييستب ةقلعتملاةيميظنتلاو
.ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ

تاقفصلاو ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم:٧ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فّلكتو،ةيمومعلا

صوـــصنلا عــيراـــشم دادــــعإب ةقلـــعتــملا لاـــغـــشألا قــــيـــســـنت –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

وأ/و ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرــشــتلا صوــــصنلا دادــــعإ –
،اهذيفنت ةعباتمو اهعيزوتو اهلالغتساو عاطقلا مهت يتلا

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

عاطـــقلاب ةــــصاـــــخلا تاــــعزاـــنـــملا اــــياضـــق ةعـــباـــتـــمو ةـــسارد –
،ميكحتلا تائيهو ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةقلاعلا

،عاطقلل ةبسنلاب ةيمهأ تاذ ةقفص لك ةبقارم نامض –

ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلاب قلعتي تامولعم كنب عيمجت –
.هتعباتم نامضو ،تاعزانملاو

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

،ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنـــتلل ةيعرفلا ةيريدملا –١
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

صوصنل ةيديهمتلا عيراشملا ةغايصو ريضحتو ةسارد –
اهتقباطم ىلع رهسلاو ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،عاطقلا

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا عم

يتلا نينقتلا يف ةمزاللا ثوحبلاو تاساردلاب مايقلا –
،اهقيبطت ةعباتمو ،عاطقلا مهت

ةــيزـــكرملا ةرادإلا لــكاـيــهـل ةــبولــطملا ةدـــعاــســملا مـيدــقــت –
يف ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو
،ةينوناقلا تاراشتسالا لاجم

ةيجراخلا لكايهلا عم تامولعملا لدابت رييست نامض –
ةياصو تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو
،ةرازولا

،مالعإلا تاموظنمو تاكبش ةنايصب لفكتلا –

تاـــيـــجــمرــبلاو تادعـــملاو تازـــيـــهـــجـــتلا بـــيـــكرـــتو عــــيزوـــــت –
،ةيدعاقلا

نم ةمالسلاب ةصاخلا قيقدتلا تايلمع ذيفنتو طيطخت –
ىلع رهسلاو ةرازولاب  ةصاخلا مالعإلا تاموظنم ةيامح لجأ

،اهدومص

،يلاعلا اهرفاوتو ةيمقرلا تاــــمدـــخلا ريـــس نـــسح ناـــمـــض –

عاطق يف فعضلا طاقن نع تانايب ةدعاق نييحتو دادعإ –
،لقنلا

،تاكبشلا ةلاحل ةينآلا ةعباتملا نامض –

،ةيجراخلاو ةيلخادلا لكايهلل ينقتلا معدلا ميدقت –

.ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –

ىلع فّلكتو ،معدلاو لالغتسالل ةيعرفلا ةيريدملا –3
: يتأي امب صوصخلا

تاـــــيــــجولوــــنكت لاـــجــــم يف تاـــجاــيـــتـــحالا طيـــطـــــختو ديدـــــحت –
،ةنمقرلا

،ةنمقرلا عيراشمب ةقلعتملا طورشلا رتافد دادعإ –

دادـــعإو تاـــمولعـــــملا عـــمـــجو تانايــــبلا دــــعاوـــق لالغـــتـــسا –
،عاطقلل ةمعدملا تايئاصحإلا

،ةيمومعلا ةمدــخلل ةـــصــصـــخــملا عاـــطــقلا ةــــباوــــب ريـــيست –
،اهنييحتو

،ةيئاصحإلا لئالدلاو تالجملا رشنو ميمصت نامض –

،ةنمقرلا تايجولونكت مادختـــسا يف داشرإلاو ســــيسحــــتلا –

ربع روهمجلل ةمدقملا ةيمـــقرلا تاـــمدــخلا ةدوـــج ميـــــيقت –
،ةيمومعلا ةمدخلا ةباوب

ةقث ميــعدت دــــصــق ةيـــمـــقرلا تاـــمدـــخلا لامعـــتسا ليلــــحت –
ةكبش ىلع ةيمومعلا تاــمدـــخلا يف تاســـسؤـــملاو نيـــنــــطاوـــملا
،تنرتنإلا

لضـــفب اهــــيلع لـــصــــحملا تاـــمولـــعـــملا تاــــحول لالغـــــتـــسا –
اهديسجت دصق تانايبلا ليلحت و ةمخضلا تانايبلا تاقيبطت
يــــجراـــخلاو يلـــــخادلا لامـــعتــــسالل فرــــصـــتلا تـــحت اهــعـــــضوو
،نوناقلا راطإ يف  اهنأشب ابلط مدقت يتلا تاسسؤملل

هتعاجنو هتيلاعفو ينهملا ينورتكلإلا ديربلا ةحص نامض –
،هفئاظول لثمألا مادختسالا ىلع رهسلاو
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ةمهاســملاو ةيميـــظــنتلاو ةيعيرــــشتلا صوصـــنلا ةـــــسارد –
،ىرخألا تاعاطقلا عم اهدادعإ يف

ةزكرـــمملا ريغ حلاـــصملاو ةياــــصولا تحت لكايهلا ةدعاــــسم –
،ينوناقلا عباطلا تاذ تافلملا ةجلاعم ناديم يف

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

ةينوناقلا نوؤشلاو ميظنتلاب قلعتي تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو عاطقلل

،صوصخلا ىلع فلكتو ،تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا –٢
: يتأي امب

ىتح عاطقلل ةعباتلا تاعزانملا اياضق ةعباتمو ةسارد –
ميكحتلا تائيهو ةينطولا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ اهتيوست
،ةيلودلاو ةينطولا

ةعــباــتلا تاســسؤــملاو ةزكرمـــملا ريغ حلاــــصـملا ةدعاـــسم –
اهصاصتخال ةعباتلا تاعزانملا اياضق ةعباتم يف ةياصولل
،كلذل يرود مييقت دادعإو

نامضو عاطــــقلا تاعزانـــمب قلعـــتي تايطـــعم كــــنب ءاشنإ –
.هرييست

ّفلــــكتو ،ةيـــموـــمــعلا تاقـــفـــصلل ةيــــعرــفلا ةـــيرـــيدـــملا –3
: يتأي امب  ،صوصخلا ىلع

ميظنت يف اهيلع صوصنملا دعاوـقلا قيـــبـــطت ىلع رهــــسلا –
،ةيمومعلا تاقفصلا

مالتساب ةطبترملا ةيداملا ماهملا عومجمو ةنامألا يلوت –
دادعإو ،قحالملاو تاـقفصلاو طورشلا رتافد عيراشم ةجمربو
،اهب ةقلعتملا ةريشأتلا تاررقم

ةنجللا ىدل ةعدوــملا تاعازـــــنلاو نوـــعطلا مالـــتــسا ناـــمــــض –
،تاعازنلا ةيوست ةنجلو تاقفصلل ةيعاطقلا

ةنجلو تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ريس نسح ىلع رهسلا –
،تاعزانملا ةيوست

ةيمومعلا تاقفصلاب قلعتت تايطعم كونب نييحتو ءاشنإ –
ةزــــكرــمـــملا رـــيـــغ حلاـــصـــملاو ةـــيزـــكرـــملا ةرادإلا اهــــمرـــبــــت يتلا

.ةياصولا تحت تاسسؤملاو

،صوـــــصـــخلا ىلع ّفلــــكتو،نواعـــــتلا ةـــيرــيدــم:٨ ةّداملا
: يتأي امب

تاقافتالاو تالوــكوتوربلاو تايقافتالا ذـيـفنت ةـعباتم نامـض –
،نواعتلا تاطاشن جمارب مييقتو ،عاــطقلا مــهت يــتلا ةــيلودلا

يف ،ةــينعملا ىرــخألا لـكايهلا عـم لاصتالاب ،ةمـــهاـــســـــملا –
ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا تاءاقللا يف ةكراشملا

،اهتعباتمو ،لقنلا لاجم يف

ةمهاسملاو عاـطقلل يلودلا نواعتلا تالاـجمو رواـحملا دـيدحت –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،هتعباتم يف

ةيوهجلا تائيهلا تاطاشن يف عاطقلا ةكراــشم رـيـضــحت –
،اهقيسنتو ،لقنلا نـيدايم يف ةـصتخملا ةـيلودلاو

.هرييست نامضو نواعتلاب قلعتي تايطعم كنب ءاشنإ –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ّفلكتو ،فارـــطألا ددعتم نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا –١
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةـــقلعتملا ةــينطولا ةسايسلا يف مامتهالا تاذ رواحملا دـيدحت –
ةمهاسملاو عاطقلاب ةـقلعتملا نــيداــيملا يف يلودــــــلا لـمــــعلاب

،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،اهذيفنت يف

ةـــيلودلا تاـئيــــهلا عـم نواــعــــتلا تالاــــجمو رواـــحم دــــيدـــحت –
،لقنلا نيدايم يف ةيوهجلاو

تائــــيــــهلا نم حوـنـــمــملا يـــجراـــخلا ليومتلا صرـف دــــيدــحت –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةيلودلا

فارطألا ةددعتم تاءاـقـللا يف عاـطـقلا ةكراـشـم ريـضــحت –
،عاطقلا مهت يتلا نيدايملاب ةصاخلا

تالداــبــملاو نواعـــتلا جــمارـــبو عــيراشمو لاـــمــــعأ مــيـــــيقت –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا فارطألا ةددعتم

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

ىلع ّفلكتو ،يئانـــــثلا نواعتلل ةيعرفلا ةيرــيدملا –٢
: يتأي امب صوصخلا

يف لمع لكب ،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةردابملا –
ةيجراــخلا تالــيوـــمــتلا ىلع لوـــصــحلا ذفاـــنــمو ثـــحـــبلا لاــــجـــم
،لقنلا نيدايمب ةصاخلا جماربلاو عيراشملل

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

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

.ةكرتشملا ةيئانثلا ناجللا يف عاطقلا ليثمت –

،صوصخلا ىلع ّفلكتو،ةماعلا ةرادإلا ةيريدم :٩ ةّداملا
: يتأي امب

رييست لاجم يف ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،نيمدختسملا

ينهملا راسملا رييست لاجم يف ميظنتلا ذيفنت ىلع رهسلا –
ةسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل
،يرادإلا عباطلا تاذ
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ريــيســتل ةيريدقـــتلا تاونـــسلا ةددعـــتم تاطـــطــخــــملا دادعإ –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم

ةرادإلا يــمدــختـــسم رــيـــيســـتل يوــنــسلا ططـــخملا دادـــعإ –
،هذيفنتو ةيزكرملا

،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختـــسـم طاـــبضناو ماـظن ناـمض –

لمعلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –
،ةياصولا تحت تاسسؤملا ىوتسم ىلع

ةـيـعاـمتـجالا تامدــخلا ريـــيـســت جمارـب ةبــــــــقارمو هيـجوـت –
،ةزكرمملا ريـغ لكاـيـهـلاو ةـيزـكرـملا ةرادإلا يمدـختسـمل

ةقبطملا ةـيـساــسألا نيـناوـقـلا صوصـن دادـعإ يف ةـكراـشـملا –
.اهذيفنت ىلع رهسلاو ،نيفظوملا ىلع

،صوصخلا ىلع ّفلكتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا –٢
: يتأي امب

اهذيفنتو عاطقلل ةيرشبلا دراوملا ةسايس رصانع ديدحت –
،فادهألا بسح

،لقنلا لاجم يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلاب ةردابملا –
،امهتيقرتو

نيوكـــتلا تاســـسؤـــم تاـــطاـــشن ميــــيــقــتو ةعباتــــم ناـــمــــض –
،ةياصولا تحت

،هنيمثتو عاطقلا نيوكت ماظن جوتنم ةعباتم –

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

مييقت دصق عاطقلا تادادعتب قلعتي تايطعم كنب ءاشنإ –
.هرييست نامضو تالهؤملاو تاءافكلا

فّلكتو ،ةبساحملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا –3
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةـــبــقارــــمو عاـــطــقلا رــيـــسل ةـــيرــيدقــــتلا ةيــنازيــــملا دادــــعإ –
،اهلامعتسا

رامثتسا جماربب ةقلعتملا تادامتعالا تاضيوفت ريضحت –
،عاطقلا

ةرادإلا ريــــسل ةيرورــــضلا تاداـــمتـــعالا تارـــيدــــقت حارــتقا –
ةيمومعلا تاسـسؤـــملاو ةزكرمـــملا ريـــغ حلاـــصـــملاو ةيزــــكرـــملا

،ةياصولا تحت

كسمو ةيزكرملا ةرادإلا زيهجتو رييست يتينازيم ذيفنت –
،عفدلاب رماوألاو تامازتلالا تاباسح

حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا رييست ةينازيم ذيفنت ةبقارـــم –
ةـــبــــقارـــمو يرادإلا  عــــباـــطلا  تاذ تاســـسؤـــملاو ةزكرـــمملا رـــيغ
،اهكالهتسا روطت ليلحتو تادامتعالا لامعتسا

عاطقلاب قلعتملا يلودلا نواعتلا تالاجمو رواحم دـيدحت –
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،هتعباتم يف ةمهاسملاو

تالوـــــكوتورـــبلاو تايــــقافــتالا ذيـــفـــنت ةعــباـــتم ناـــمــــــض –
تاطاشن جمارب مييقتو عاطقلا مهت يتلا ةيلودلا تاقافتالاو
،نواعتلا

ةيوهجلاو ةيئانـثلا تاءاقـــللا يف ةكراشــــملا يف ةمـــهاســــــملا –
لاصتالاب ،اهتعباتمو لقنلا لاجم مهت يتلا فارطألا ةددعتملاو
،ىرخألا ةينعملا لكايهلا عم

يمدختسم نيوكتو ةيرشبلا دراوملا نيمثت ةسايس حارتقا –
تحت  تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرــملا ةرادإلا
نواـــعتلاب ،نيوـــكتلا تاطـــطخم ذيفـــنت ىلع رهسلاو ،ةياصولا

،ىرخألا لكايهلا عم

تــــحت ةعوـــضوــملا نيوكــــتلا تاســـسؤم ىلـــع فارــــشإلا –
،ةياصولا

ةيزكرملا ةرادإلا ريسل ةيرورضلا ةيداملا لئاسولا عضو –
،يرادإلا  عباطلا تاذ ةسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاجايتحا دـيدحت –
،تازيهجتو تادعمو مزاول نم

،اهلامعتسا ةبقارمو عاطقلا ريسل ةيريدقتلا ةينازيملا دادعإ –

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

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

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

،ةيزكرملا ةرادإلل ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا رييست نامض –

ةلوقنملاو ةيراقعلا تاكلتمملا رييستو درجب مايقلا –
ةيراقعلا تاكلتمملا درج ةعباتمو ةيزكرملا ةرادإلل ةعباتلا
عباـطلا تاذ تاســـسؤـــملاو ةزكرـــمملا ريـــغ حلاصملل ةعـــباـــتلا
،عاطقلل ةعباتلا يرادإلا

ةبــساـــحملابو نيوكـــتلاب قلعـــتي تايــــطعم كــنب عيــمـــجت –
.هرييست نامضو ،لئاسولاو

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

ىلع فّلــكتو،نيـــمدــخــتســملل ةيـــعرـــفــلا ةــــيرـــيدــملا –١
: يتأي امب ،صوصخلا

ةـيزـكرــملا ةرادإلا يمدـخـتســم رـيـيـسـت ناـمضو فـيـظوتلا –
مهراسمل يريدقتلا مدقـتـلا نامض عم ةزــكرـمـملا رـيـغ حلاصـملاو
 ،ينهملا
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تاقفـــنلا فرـــص ةـــــلاـــكول نســــحلا ريـــسلا ىلع رــــهـــــسلا –
،تاداريإلاو

نييحتو ةبساحملا كسمو تاقــــفنلاب تامازــــتلالا ةعـــباـتم –
،ةينوناقلا تالجسلا

لكايهلا عم ،عاطقلا زيهجت ةينازيم ريضحت يف ةكراشملا –
،ةينعملا

ةبــساــــحملاو ةيــــنازيـــملاب قلــــعتي تايـــطـــعم كنب ءاــــشــــنإ –
.هرييست نامضو

ىلع فّلكتو ،ةماـــعلا لئاـــسولل ةيـــعرـــفلا ةيرــــيدــــملا –٤
: يتأي امب ،صوصخلا

اهريسل ةيرورضلا لئاسولاب ةـــيزكرــــملا ةرادإلا دـــيوزـــت –
،اهئانتقا نامضو

ليلحتو ةــــيزــــكرــــملا ةرادإلا تاـكــــلـتمم لاـمـعـتــــــــسا ةـبـــــقارـم –
،اهكالهتسا روطت

،تالقنتلاو تارايزــلاو تارهاظـتــلــل يداملا ميــظـنــتــلا نامض –

ةلوــقــــنملا ةــــيزكرـــــملا ةرادإلا تاكـلتـــــمم ريـيـــســـت ناـــــــمـــــض –
صوصنملا ةمالسلا ريبادت لك قيبطت اذـكو ،اهتنايصو ةـيراـقـعـلاو
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا يف اهيلع

،اهتنايصو ةيزكرملا ةرادإلا تارايس ةريظح رييست نامض –

ةرادإلل ةلوقنـــملاو ةـــيراقـــعلا تاكلـــتـــمملا ءاـــصـــحإ ناــــمـــض –
ةينوناقلا ةعيبطلا بسح ،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا

،كلذب درج كسمو

،اهصاصــتخا لاــــجـم نـمــــض لـــخدـي تايطــــعم كـــنب ءاـــــــــــشنإ –
.هرييست نامضو هنييحتو

ريـغ حلاصـملا ىلـع لقـنلا ةرازو لكاـيه سرامـت:٠١ ةّداملا
لكيه لك عاطقلا تائــيــهو ةـيموـمـعــلا تاسسؤملاو ةزـكرمـملا

راـــطإ يف اـهـيــلإ ةدـنـسـملا ماهمـلاو تايحالصلا ،هصخي اــمــيــف
.ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكـحألا

لقـنـلا ةرازوـل ةـيزكرـملا ةرادإلا ميـظــــنـت ددـــــحي :١١ ةّداملا
فّلــــكملا رــــيزولا نيـــب كرــــــتـشــــم رارــــق بــــجوـــمـب بتاــــــكم يف

ةفيظولاب ةّفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب ّفلكملا ريزولاو لقـنلاب
 .ةيمومعلا

يف بتاكم )٤( ةـعـبرأ ىلإ )2( نيبتكمب بتاـكملا ددـع دّدـحـيو
 .ةيعرف ةيريدم لك

391 -12 مقر يذيفنــــتلا موـــسرملا ماكــــحأ ىغلت:٢١ ةّداملا
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ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
.لقنلاو

ةّيمــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــني :3١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس72 قفاوــملا3٤٤1 ماـــع رفـــص٠2 يف رئازــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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3٤٤١ ماع رفص٠٢يفخّرؤم٨٦3-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةـيشتفملا ماهم ددحي،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٧٢ قفاوملا
.اهريسو اــهميظنتو لــقنلا ةرازوــل ةــماعلا

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناتداــــمـلا امـــيــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا572-12 مـقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضــــتــــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182-12 مـــقر يــسائرلا موـــسرـــملا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا881-٠9 مقر يذيـفـنـتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوــــملا٠1٤1 ماــــع ةجـــحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اــــهــــتزـــــهــــجأو ةيزكرملا ةرادإلا لـكاــــيــــه ددـــحي

يف خّرؤملا٤91-12 مــــقر يذيــــفنـــتلا موـــسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ويام6  قفاوـملا2٤٤1 ماع ناــــضـــمر٤2
اهميظنتو لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ماهم
،اهريسو

يف خّرؤملا663-12 مقر يذيـفــــنـتلا موـــسرملا ىضــتقمبو –
ددحي يذلا12٠2 ةنس ربمتبس72 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2

،لقنلا ريزو تاـيـحالص

٠2يف خّرؤملا763-12 مقر يذيـفـنـتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنـــس ربمتـــبس72 قفاوملا3٤٤1 ماع رفــــص

،لقنلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

موــسرـــملا نـــم71 ةداـــــملا ماـــكـــــحأل اـــقـــــبـــــــــط :ىلوألا ةّداملا
٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ يف خرؤـملا881-٠9 مقر يذـــيـــفــــنـــتـــلا
ةيزكرملا ةرادإلا لكايـه ددـحي يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوـملا

ماهم  ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،تارازولا يف اــــهتزهــــجأو
.اهريسو اهميظنتو لقنلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا
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تامولعملا ةيّرس ىلع ظافحلاب نوشتفملا مزلي ،ةفصلا هذهبو
 .اهيلع عالطالاو اهتعباتمو اهرييست نولوتي يتلا قئاثولاو

٤91 -12 مقر يذيـفـــنـــتلا موــسرـــملا ماكـــحأ ىغلـــت:٩ ةّداملا
يذلا12٠2  ةنس ويام6 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر٤2 يف خّرؤملا

لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول  ةماعلا ةيشتفملا ماهم ددحي
.اهريسو اهميظنتو

ّةيـمـسّرـلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــشـــنـي :٠١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس72 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص٠2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3٤٤١ ماع رفص١٢ يفخّرؤم٩٦3-١٢ مقر يذيفنتموسرم
فييكت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٨٢ قفاوملا
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و5-211 ناـــتداــــمـلا امـــيـــس ال،روـــتـــسدلا ىلع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا651-66 مقر رمألا ىضـــتقمبو–
،تاــبوـقــعـلا نوـناــق نمـضـتملاو6691 ةـنس وـيــنوــي8 قــفاوـملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتــــمـلاو8891ةنــــس رياـــني62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مـقر نوـناـقــلا ىضــتـقــمبو –
دعاوقلا ددـحي يذلا8991 ةنـــس ويـــنوي72 قــــفاوـــمـلا91٤1 ماــــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامـج71 يف خرؤملا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتـقمبو–
لقنلاهيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناـقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتـــــمـلاو٤٠٠2 ةـــــنس تشـــغ٤1 قـــفاوـــمـلا52٤1 ماــــع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضــتمـلاو6٠٠2 ةنــــس وـــيلوي51 قـــــفاوـــمـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

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

امهب لومعملا ميظـــنــــتلاو عيرشـــتلا قيبـــطت ىلع رهــــسلا –
،عاطقلاب ةصاخلا ةينقتلا تاميظــنتلاو سيياقملاو

دراوملاو لئاسولل لثمألاو ديـشرلا لامعـــتسالا ىلع رهـــسلا –
،لقنلا ةرازول ةعباتلا لكايهلا فرصت تحت ةعوضوملا

يتلا تاهيجوتلاو تارارقلا ذيفنت نم قّقحتلا ىلع رهسلا –
،ةيزكرملا لكايهلا ولوؤسم وأ/و ريزولا اهردصي

ريـــغو ةــيزـــكرــملا ةرادإلا لـــــكاــيه ميـــيقت تايلـــمعب مايـــقلا –
تاليدعتلا حارــــتـــقاو ،ةياـــصولا تـــحت تاســــسؤــملاو ةزكرـــمـــملا
.ةيرورضلا

ءاـنــب ،يروصت لمــــع يأـــب مايــــقلا ،كلذ ىلع ةدايز اهنكميو
.ريزولا بلط ىلـع

جمانرب ساسأ ىلـــع ةـــماعـــلا ةيـــشـــتــفـــملا لخدـــتــــت:3 ةّداملا
ماعلا شتفملا هدعي ،مييقــتلاو ةبـــقارــملاو شيـــتــفـــتلل يوــــنـــــس
.ريزولا  ةقفاومل هضرعيو

يأب مايــــقلاو ،ةـيـئاــــجــف ةـفــــصــب لخدـــــتـلا اــــــضـيأ اـهـــــنـكـميو
تاــــيــــعــــضوو  ةددــــحــــم تاــفــلــم ةــبـــقارمل ةــيــفرظ ةــمــهــم وأ قيقحت
.لقنلا ريزو تايحالص نمــــض لخدــــت ضـئارــــع وأ ةــــصاــــخ

رـــيرـــقــتب ةبـــقارـــم وأ شـــيــتـــفت ةـمــهـــم لك جوــــتت:٤ ةّداملا
حارتقا هلالخ نم نكمي يذلا ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا هلسري
صئاـــــقـــنلا نـــم دــــحلا اهــــنأـــش نـــم رـــــيــبادــــت يأ وأ تاـــــــيــــصوت
ةيرورضلا تاحيحصتلا اذكو اهتنياعم تمت يتلا تالالتخالاو
يتلا تاسسؤملاو حلاصــملا مـيــظنـــتو لمع زيزعتو نيــسحتل

.شيتفتلل تعضخ

نــــع اــــيوــــنـــس ارـــــيرـــــقـت ماـــــعـــلا شـــتـــــفــــملا دـــــعـــــي:٥ ةّداملا
ريـسـب ةقـلعـتـملا هتاحارـتقاو هـتاظـحالم هيف يدـبـي تاـطاــشـنــلا
.مهتامدخ ةيعونو ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو حلاصـملا

ماـع شتــــفـم ةــــماــــعـلا ةـيــــشـتــــفــــملا ىلـع فرـــــشــــي:٦ ةّداملا
: نيشتفم )7( ةعبس هدعاسيو

نيــــشـــتــــفـــملا تاطاــــشن طيـــــــشــــنتب ماــــعــلا شتـــــفـــملا فلــــكي
.اهتعباتمو اـهــقـيســنتو

،نيشـتـفملا لمع جمانربو ماـهـملا عيزوـت ريزوـلا ددـحـي
 .ماعلا شتفملا حارتقا ىلع ءانب

اضيوـفـت ،هتاـيـحالص دودـح يف ،ماعلا شتفملا ىقلتي:٧ ةّداملا
 .ريزولا فرط نم ءاـضـمإلاب

وأ ةمولعم يأ ىلع لوصحلل نوشتفملا لهؤي:٨ ةّداملا
نوكي نأ بجيو ،مهماهم ذيفنتل ةديفم نوكت نأ نكمي ةقيثو
.ةمهمب رمأ مهتزوحب
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بـــجر٠2 يـف خرؤـــملا٠1-11 مـــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربــف12 قفاوـــمـلا33٤1 ماع

لاوـــش81يـف خرؤــملا11-81 مــقر نوــناـــقــلا ىـضـتـقــمبو–
،ةحصلاب قـلعتمـلاو81٠2 ةنـس وـيـلوــي2 قـفاومـلا93٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤــملا392-31 مــــقر يسائرلا موـــــسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فيـنـــجب ةدــــــمتـــعمـلا ،)5٠٠2( ةــــيلودلا ةيـــحــــصلا حئاوللا رشن
،5٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤـملا572-12 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــملا182-12 مقر يسائرلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وـيلوـي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقــمبو–
قــلــعـتملاو٠2٠2 ةـنـس سراــم12 قــفاوــمـلا1٤٤1 ماــع بــجر62
اـــنوروـــك سورـــــيفءاــــبو راشـــــــتـــــنا نم ةــــياــــقوــلارـيـبادـتــب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )91– ديفوك(

: يتأي ام مسري

ريــــبادت فييكت ىلإ موــــسرمـلا اذه فدــــهي: ىلوألا ةّداملا
)91– ديفوك( انوروــك سوريـف ءاــبو راشــــتنا نم ةياـــقولا ماــــظن
ىلـع ظاــفحلا ىلإ ةيمارـلا ماـكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو

سورـيـف راـشـتنال رـطـخ يأ نـم مـهـتياــمــحو نينطاومـلا ةحص
.انوروك

،يلزـــنملا يئزـــجلا رجـــحلا ءارجإ ددــــميو لدــــعي:٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع

رشع ةيداحلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
ىلع ،يلاومـلا مويلا حابـــص نم ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ اليل
،ةـنـتاــبو ،يقاوبلا مأ : ةــــيتآلا )32( نيرشعلاو ثالثلا تاــــيالولا

،رــئازــجـلاو ،وزو يزــيـتو ،ةــسـبـتو ،ةرـــيوـبلاو ،راــشــبو ،ةــياـجــبو
،ةـــــــملاـــقو ،ساــــبعلب يدــــيـــسو ،ةدكـــيكسو ،فــيـطـسو ،لــجـيــجو
،نارهوو ،ةلــــقروو ،ةلـــيــــسمـلاو ،مناغــــتسمو ،ةنـــــيـــطـنسقو
  ،تنشومت نيعو ،ةماعنلاو ،سارهأ قوسو ،ةلشنخو ،يداولاو

نيثالثلاو سمخلا تايالولا يلزنملا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةديلبلاو ،ةركسبو ،طاوغألاو ،فلشلاو ،راردأ : ةيتآلا )53(

،ةبانعو ،ةديعسو ،ةفلجلاو ،ترايتو ،ناسملتو ،تسغنماتو
،جـــيريرعوب جربو ،يزـــيليإو ،ضيبلاو ،ركسعــمو ،ةيدــملاو
،ةزاـــبــيــتو ،تلــيــسـمـسـيـتو ،فودـــنتو ،فراــطلاو ،سادرموبو
،نوــمـيـمـيتو ،نازــيــلـغو ،ةـــيادرـــغو ،ىلــفدـــلا نيـعو ،ةـــــلـيمو
، حلاــص نإو ،لالج دالوأو ،سابع ينـبو ،راتــــــخم يـــجاب جرــبو
.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو ،ترقوتو ،مازـق نإو

،ةصتخملا تاطلسلا ةقـفاوــــم دعب ،ةالوـــلا نكــــمي:3 ةّداملا
لكل ةيحـــــصلا ةيعـــضولا اهيـضـــــــتقت يتلا ريـــــبادــــتلا لك ذاــختا

رـــــجـــــــح تاقوأ طـــبــض وأ لــــيدعــت وأ رارــــــقإ  امــــيــــس ال ،ةـــــيالو
اًيــــــح وأ اًناـــــكم وأ ةيدــــــلب فدهـــتسي ،يلـــك وأ يـــئزـــج ،يلزـــنم
.ىودعلل اًرؤب دهشت يتلا ،رثكأ وأ

رظحءارجإ،ينطولا بارتلا لماك ربع ،دّدمي :٤ ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب

ىرخألا عمجتلا تاءاضفو تالفحلا تاعاق وريسم ضّرعتيو
ىلوألا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا عنملا ءارجإ نوفلاخي نيذلا
 .طاشنلا ةسرامم ةصخرل يئاهنلا بحسلا ةبوقع ىلإ ،هالعأ

قيبطتلا ىلع رهسلا ،ةينمألا حلاصملا اذكو ةالولا ىلع نـّيعتيو
ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنمـلا رظحلا ريبادتل مراصلا
،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ

.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا نكامألا يكلام دض اذكو

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :٥ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةـــيامـــحلاو ةياـــــقولا ريـــبادتب مازــــتلالا نم ققــــحتلل ةصــــتخملا

لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو
.نيفلاخملا دض هب

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت لك ةقبطم ىقبت:٦ ةّداملا
سوريـــف ءاــــبو راشتنا  نم ةياقولا ماــــظن راــــطإ يف ةذـــــختمـلا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( اـــنوروـــك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

ربمتبس92 نم ءادتبا موسرملا اذه ماكحأ يرست:٧ ةّداملا
.اموي )12( نيرشعو دحاو ةدمل ةقبطم ىقبتو ،12٠2 ةنس

ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رشــــنـــي:٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس82 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص12 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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،هنم2–29و7–19 ناتداملا اميـــــسال ،روتــــسدلا ىلع ءانب–

92 يف خّرؤملا70–02 مقر يسائرلا موـسرـــملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج52 قـفاوـــملا1441 ماــــع ىلوألا ىداــــــمج
لّدعملا ،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي
،مّمتملاو

8 يف خّرؤملا93–02 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىضــتقمبو–
0202 ةنــس ريارـــبف2 قـــفاوـــملا1441 ماـــع ةيـــناـــثلا ىداــــمـــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

لاوش82 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نييعت نمضـــتملاو0202 ةنـــس ويـــنوي02 قــــفاوـــــملا1441 ماع
،ةّيروهمجلا سيئر ىدل اراشتسم ،فلخ زيزعلا دبع دّيسلا

،ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلاب افّلكم

: يتأي ام مسري

هتفصب ،فلخ زيزعلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا
ةيداصتقالا نوؤشلاب اّفلكم ةّيروهمجلا سيئر ىدل اراشتسم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيلاملاو

ةّيمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس52 قفاوملا3441 ماع رفص81 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

52 قفاوملا3441 ماـع رفـــــص81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ناوـــيد رـــيدــم نيـــيعت نمــــضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.ةّيروهمجلا ةسائر

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

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2–29و7–19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

92 يف خّرؤملا70–02 مقر يسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج52 قـــفاوـــملا1441 ماـــع ىلوألا ىداـــمـــج
لّدعملا ،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي
،مّمتملاو

8 يف خّرؤـملا93–02 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
0202 ةنـــس رـــيارـــبـــف2 قــــــفاوـــملا1441 ماـــــع ةيـــناـــثلا ىداــــمـــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

52 قفاوملا3441 ماع رفص81 يفخّرؤم يسائر موسرم
ناويد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس
.ةّيروهمجلا ةسائر

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

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2–29و7–19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

92 يف خّرؤملا70–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج52 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
لّدعملا ،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص دّدحي
،مّمتملاو

8 يف خّرؤملا93–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـــــنــس رـــيارـــبــف2 قـــفاوـــملا1441 ماــــع ةيـــناـــثلا ىداــــمـــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

03 يف خّرؤـــــملا يـــسائرلا موــــسرـــملا ىلع عالــــطالا دعـــبو–
0202 ةنـــس رـــيارــبــف42 قـــفاوـــملا1441 ماــــع ةيـــناـــثلا ىداــــمـــج
ناويدل اريدم ،جيادلا دادغب نيدلا رون ّديسلا نييعت نمضتملاو
،ةّيروهمجلا ةسائر

: يتأي ام مسري

،جيادلا دادغب نيدلا رون ّديــــسلا ماهـــم ىهـــنت: ىلوألا ةداملا
ةفيظوب هفيلكتل ،ةّيروهمــجلا ةـــسائر ناوــــيدل اريدم هتــــــفصب
.ىرخأ

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موــــسرــملا اذـــه رشـــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس52 قفاوملا3441 ماع رفص81 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

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

52 قفاوملا3441 ماع رفص81 يفخّرؤم يسائر موسرم
راشتسم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

ةيداصتقالا نوؤشلاب ّفلكم ةّيروهمجلا سيئر ىدل
.ةيلاملاو

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

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةّيدرف ميسارم
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: يتأي ام مسري

ناويدل اريدم ،فلخ زيزعلا دبع ّديسلا ّنيعي: ىلوألا ةداملا
.ةّيروهمجلا ةسائر

ةّيــــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس52 قفاوملا3441 ماع رفص81 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

02 قفاوملا3441 ماع رفــــص31 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةبئاــن ماـــهم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس ربـــمـــتبس
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم

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

3441 ماــــع رفـــص31 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجوـــمب
ةبيهو ةّديـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةنــــس ربمتــــبس02 قفاوملا

ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان اهتفصب ،يوارحص ةيزاف
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

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

11 قفاوملا3441 ماــــــع رفــــص4 يفخّرؤم يسائر موسرم
ســـيئر ماهـــم ءاهـــنإ نمـــضـــتي ،1202 ةنــــس ربــــمـــتبس
داســـفلا نـــم ةــــياـــقولل ةينـــطولا ةئيــــهلاب تاــــسارد
.هتحفاكمو

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

قفاوملا3441 ماع رفص4 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نوراه نيدلا رون دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس11
نم ةـــياـــقولل ةيـــنـــطولا ةئيـــهلاب تاـــساردلل اســــيئر هتــــفـــصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،هتحفاكمو داسفلا

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

قفاوملا3441 ماع رفص31 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس ربمتبس02
.تايالو نمأ

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

3441 ماـــع رفـــص31 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجوـــمب
ةيـــتآلا ةداـــسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةنـــس ربمتــــبس02 قفاوملا
مهفيلكتل ،ةيــتآلا تاــــيالولا نــــمأ ءاسؤر مهــــتفصب ،مهؤاــــمسأ
: ىرخأ فئاظوب

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،روعل لامك–

،ةنتاب ةيالو يف ،يعيبر رداقلا دبع–

،ناسملت ةيالو يف ،يرباو ميركلا دبع–

.ةيادرغ ةيالو يف ،يتانز دارم–

3441 ماـــــع رفـــص31 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرــــم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهـــم ىهـــنت ،1202 ةنـــس ربمـــتبس02 قفاوملا
امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا نمأ يسيئر امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب

،سادرموب ةيالو يف ،ةويون سيداب–

.ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يتوغرب ميكحلا دبع–

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

قفاوملا3441 ماع رفص31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس02
يف مهجامدإ ةداعإل ،ةيــــتآلا تاـــــيالولا نــــمأ ءاــــسؤر مهـــتـــفـــصب
: ةيلصألا مهتبتر

،فيطس ةيالو يف ،حابطوب نيدلا رون–

،ةبانع ةيالو يف ،شونكأ ديجم–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،ةريطوب ديشر–

.نارهو ةيالو يف ،يسيود يلاليج–

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

3441 ماـــــع رفـــص31 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــــــسرم بــــجومب
رهاط ّديسـلا ماهـم ىهـنت ،1202 ةنــــس ربـــــمـتـــبـس02 قـــــفاوــــملا

هجامدإ ةداعإل ،ةياجب ةيالو نمأل اسيئر هتفصب ،قوزع نب
.ةيلصألا هتبتر  يف

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

51 قفاوــملا3441 ماـــع رفـــص8 يفخّرؤم يـــــسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةضايرلل
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يوارج دـمحم ّديــــسلا ماهـــم ىهـــنت ،1202 ةنــــس ربمــــتبــــس51
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ةضايرلل اماع اريدم هتفصب

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

51 قفاوملا3441 ماع رفص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

يعانصلا عباطلا تاذ ةينطولا ةيمومعلا ةسسؤملل
.”رئازجلا ديرب” يراجتلاو

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

قفاوملا3441 ماع رفص8 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةنس ربمتبس لّوأ نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس ربمتبس51
اماع اريدم هتفصب ،ينامـــحد ميرـــكلا دبـــع دّيـــسلا ماهــــم ،0202
يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةينطولا ةيمومعلا ةسسؤملل
.”رئازجلا ديرب”
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

،ةيادرغ ةيالو يف ،فالشح يلع–

.ترقوت ةيالو يف ،قورز نب لامك–

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

3441 ماع رفص31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس02 قفاوملا

: نيتيتآلا نيتيالولا نمأ يسيئر

،ةديلبلا ةيالو يف ،يتوغرب ميكحلا دبع–

.رئازجلا ةيالو يف ،ةويون سيداب–

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

قفاوملا3441 ماع رفص31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نمأل اسيئر ،يوادب يلع ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس02
.ةياجب ةيالو

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

51 قفاوملا3441 ماع رفص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجــــــملاب نييعــــتلا نمـــضــــــتي ،1202 ةنــــس ربمــــتبس

.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالاينطولا

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

3441 ماـــــع رفـــص8 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجوــــمب
دّيــــــسلاو ةدّيــــسلا نّيــــعت ،1202 ةنــــس ربمـــتبــــس51 قـــــفاوـــملا
يــــعاــــمـــتـــجالاو يداـــصـــتــقالا ينـــطولا سلـــجملاب ،امهامــــسا يتآلا

:يئيبلاو

ةيـــمنـــتلا مـــسقب تاـــساردلل ةرــــيدم ،ةــــطولـــيوب ةلـــيـــهـــس–
،ةمادتسملا ةيداصتقالا

.تاساردلل اسيئر ،رياط ميرك–

51 قفاوـــملا3441 ماــــع رفــــص8 يفخّرؤم يسائر موسرم
يف ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس ربمتبس

ةسائرب لقنلاو ةيمسرلا تاماقإلل ةماعلا ةيريدملا
.ةّيروهمجلا

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

3441 ماــــــع رفـــص8 يف خّرؤــــم يسائر موــــسرم بــــــــجومب
،نيرق ميكح دّيسلا نّيعي ،1202 ةنــس ربـــمتبـــس51 قـــفاوـــملا

لقنلاو ةيمسرلا تاماـــقإلل ةماــــعلا ةـــيرـــيدـــملا يف رـــيدـــم بئان
.ةّيروهمجلا ةسائرب

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

قفاوملا3441 ماع رفص31 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
نمأ ءاسؤر نييعت نمضتت ،1202 ةنس ربمتبس02
.تايالو

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

قفاوملا3441 ماع رفص31 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ءاسؤر  ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،1202 ةنس ربمتبس02
: ةيتآلا تايالولا نمأ

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،نومحر دـمحم–

،ةنتاب ةيالو يف ،ةنيدوب نسحأ–

،ناسملت ةيالو يف ،يعيبر رداقلا دبع–

،فيطس ةيالو يف ،يتانز دارم–

،ةبانع ةيالو يف ،يفاك ليلجلا دبع–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،روعل لامك–

،نارهو ةيالو يف ،يرباو ميركلا دبع–

مقر يذيفنتلا موسرملا نم4 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،نونفلاو

ةنس ربوتكأ13 قفاوملا0241 ماع بجر12 يفخّرؤملا99-342

ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ناّجللا ميظنت دّدحي يذلا9991

: يتأي امك يجولونكتلا

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب

ةفاقثلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،شوبرخ ديرفدّيسلا–

،اسيئر ،نونفلاو

ةيامـــحلا ةيرـــيدم رييــــــستب ّفلكم ،ةـــجلثوب ديـــــشرّديسلا–

،يفاقثلا ثارتلا نيمثتو ةيفاقثلا تاكلتمملل ةينوناقلا

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

ةنس ويام71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يفخّرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،1202
يجولونكتلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويام71 قفاوملا2441 ماع لاوش5 يف خّرؤم رارق بجومب
ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،1202 ةنس

ةفاقثلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا
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ظفح ةيريدـــم رييســـتب ةّفلكم ،يلاشرـــــش ةليبن ةّديـــــسلا–
،هميمرتو يفاقثلا ثارتلا

،اهتيقرتو نونفلا ريوطت ريدم ،موسيم يسورعل ّديسلا–

ةيــــفارـــشتـــسالا تاــــساردلا ةريدم ،ينامـــــحد لاون ةّديــسلا–
،يلآلا مالعإلاو قيثوتلاو

.لئاسولاو ةرادإلا ريدم ،نونحس نيدلا لامجدّيسلا–

ةعـــباـــتلا ةيمومعلا تائيـــهلاو تاســــسؤـــملا ناوــــنـــعب
: عاطقلل

،ةينطولا ةبتكملل ماعلا ريدملا ،يداهب رينمدّيسلا–

ينطولا ناويدلل ماعلا رـــيدملا ،حودــــحد رداـــقلا دبعّديــــسلا–
،اهلالغتساو ةيمحملا ةيفاقثلا تاكلتمملا رييستل

ثحبلل ينــطولا زكرــــملا ةرـــيدم ،يناطلــــس لامأ ةّديـــــسلا–
،راثآلا ملع يف

ةينطولا ايلعلا ةسردملا ريدم ،دمـحم فيرش ةزمحّديسلا–
،اهميمرتو ةيفاقثلا تاكلتمملا ظفحل

ينطولا يمومعلا فحتملا ريدم ،ناشــيرـــح رــــيهزّديـــسلا –
.ودرابلا

: ةيملعلا اهتءافكل ةراتخملا تايصخشلا ناونعب

،يعماج ذاتسأ ،يديدح دـمحمدّيسلا –

ثارـــتلا لاـــجـــم يف ريـــبـــخ ،ةفيـــلـــخ ناـــمـــحرلا دــــبــعّديـــــسلا–
،يفاقثلا

.امينسلا لاجم يف ريبخ ،ملاس نب ريشبدّيسلا –

قفاوـملا8241 ماع بـــجر4 يف خّرؤـــــملا رارــــــقلا ماكــــحأ ىغلت
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحييذلا7002 ةنس ويلوي91
رـــيوـــطـــتلاو يمــــلـــعلا ثـــــحــبلل ةــــــمئادلا ةيــــعاـــطـــــــقلا ةنــــجّللا
.ةفاقثلا ةرازول يجولونكتلا

ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو

وينوي٠١ قفاوملا٢٤٤١ ماع لاوش٩٢ يفخرؤم رارق
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،١٢٠٢ ةنس

رـــيوــطـــتلاو يمـــلعلا ثـــحـــبلل ةـــمئادلا ةيـــــعاـــطــــــقلا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو يف يجولونكتلا

––––––––––

٠1 قـفاوـــملا2٤٤1 ماـــع لاوـــش92 يف خرؤــــم رارق بــــجوــــمب
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت ،12٠2 ةنس وينوي
نكسلا ةرازو يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا

موسرــملا نـــم٤ ةداـــملا ماكــــحأل اقيــــبــطت ،ةـــنـــيدــملاو نارــــمــــعلاو

قفاوملا٠2٤1 ماع بجر12 يف خرؤملا3٤2-99 مقر يذيفنتلا
ةيعاطقلا ناـــجللا ميظـــنت ددـــحي يذلا9991 ةنــــس ربوـــــتكأ13
ةدهعل ،اهريسو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا

: يتأي امك ،تاونس )5( سمخ اهتدم

نارمعلاو نكسلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب )أ
: ةنيدملاو

.اسيئر ،ءانبلا تايجولونكت ريدم ،يميكح دباعلا ّديسلا–

: عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب )ب

ناديم بسح ةراتخملا تائيهلاو تاسسؤملا ولثمم -١
: اهصاصتخا

ينطولا زكرملل ةماعلا ةريدملا ،يصاهلو ةكيلم ةدّيسلا–
،اوضع ،)CINC ( ءانبلا ةسدنهل

ربخملل ماعلا ريدملا سيئرلا ،رميع ظيفـــــحلا دبع دّيسلا–
،اوضع ،)CHNL ( ءانبلاو نكسلل ينطولا

بتكمل ماعلا ريدملا ،يوادب دـمحم ميـــــكحلا دبع دّيسلا–
،)GEREB( ةماعلا ةيسدنهلا لامعألاو ثاحبألاو تاساردلا

،اوضع

ةئيهل ةربخلاو صيخـــشتلا ريدم ،خيـــــشب رــــضخل دّيسلا–
،اوضع ،)CTC( ءانبلل ةينقتلا ةبقارملا

ثحبلل ينـــطولا زكرـــملا رـــيدم ،ةلوطــــشب مـــيكح دّيــــسلا–
،اوضع ،)SGC( لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا

تاساردلل ينطولا زكرملا ريدم ،يسيوس دوعسم ّديسلا–
،اوضع ،)BIRENC(  ءانبلل ةلماكتملا ثاحبألاو

تاساردلا ةكرشل ماعلا ريدملا سيئرلا ،يفيود رماع ّديسلا–
.اوضع ،)MATES( ةيدملا ةيالول ةيسدنهلاو ةينقتلا

اهتءافكساسأىلعريزولانمةراتخمتايصخش -٢
:ةيملعلا

ةعماج ،يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ،راون نب يلاليج دّيسلا–
،اوضع ،نيدموب يراوه ايجولونكتلاو مولعلا

دعس ةعماج ،يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ،يانك ديعسلا دّيسلا–
.اوضع ،ةديلبلا ،بلحد

13٤1 ماع يناثلا عيبر51 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا٠1٠2 ةنس سرام13 قفاوملا

ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأل
.لدعملا ،نارمعلاو نكسلا ةرازو يف يجولونكتلا
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ةئيبلا ةرازو
تشغ2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم رارق

ماع مّرحم81 يفخّرؤــملا رارـــقلا لّدـــــعي ،1202 ةنــــــس
نمضتــملاو9102 ةنـــس ربـــمتـــبس81 قــــفاوــــملا1441
“ةباقرلل ةعــضاـــخلا داوــــملا“ ةنـــجل ءاـــضـــعأ نيـــيعت
.)نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملا(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم رارق بجومب
1441 ماع مّرحم81 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس تشغ
ءاضعأ نييعت نمضــتملاو9102 ةنــــس ربمـــتبـــس81قــــــــفاوــــملا

ةقبطل ةذفنتسملا داوملا( “ةباقرلل ةعضاخلا داوملا“ ةنجل
: يتأي امك ،)نوزوألا

،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيهز فونخ نب ةّديسلا–"
،ةريمس يديمح ةدّيسلل افلخ ،ةسيئر

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم رارق
ةجـــحلا يذ2 يفخّرؤــــملا رارــــقلا لّدــــعي ،1202 ةـــــنــــس
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي32 قفاوملا1441 ماع
ةيمنتل ينطولا زكرملا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت
.ةيجولويبلا دراوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجــــحلا يذ2 يف خّرؤــــملا رارــــقلا لّدعي ،1202 ةنس تشــغ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنــــس وــــيلوي32قفاوملا1441
،ةيـجولوـيبلا دراوـملا ةيمـنتل ينطوـلا زـكرـملا هيجوـت سـلجـم
: يتأي امك

،ةئيــبلاب ّفلــــكملا ريزولا لثــــمم ،سانول يزيـــــمح ّديسلا–"
،ةظيفح شمعل ةدّيسلل افلخ ،اسيئر

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم رارق
ةجـــحلا يذ91 يفخّرؤــــملا رارــــقلا لّدـــــعي ،1202 ةنس
نمـــضــتملاو0202 ةنـــس تـــشغ9 قـــفاوـــملا1441 ماع
ةينطولا ةظفاحملا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت
.لحاسلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجحلا يذ91 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس تشغ

ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس تشغ9 قفاوملا1441
: يتأي امك ،لحاسلل ةينطولا ةظفاحملا هيجوت سلجم

،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،فوؤر ىسيع جاح ّديسلا–"
،دـمحم ةشوطقوب دّيسلل افلخ ،اسيئر

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ2 قفاوملا2441 ماع ةجــــحلا يذ32 يفخّرؤم رارق
ةــجـــحلا يذ9 يفخّرؤـــملا رارـــــقــلا لّدــــعي ،1202 ةنــــس
نمضتملاو0202 ةـــنس ويلوي03 قـــفاوــــملا1441 ماع
ةيـــــــــنـــطولا ةلاــــكولا هيــــجوت سلــــجم ءاـــضـــــعأ نيـــيــــــعت
.ةيخانملا تاريغتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجحلا يذ9 يف خّرؤــــملا رارـــقلا لّدــــعي ،1202 ةنــــس تشــــغ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ويلوي03 قفاوملا1441
،ةــيـــخاـــنـــملا تارـــيـــغـــــتلل ةـــيـــنـــــطوـــلا ةــــلاـــكولا هـــيـــجوـــت سلــــجم
: يتأي امك

،ةئيبلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديعس روعل ةدّيسلا–"
،ةيزاف بلحد ةدّيسلل افلخ ،ةسيئر

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم رارق
ةــــجـــحلا يذ2 يفخّرؤــــملا رارـــقلا لّدـــعي ،1202 ةــــنــــس
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي32 قــفاوـــملا1441 ماـــع
تانيوكتلل ينطولا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.ةيئيبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم رارق بجومب
ةـــــــجـــــحلا يذ2 يف خّرؤـــــملا رارـــقلا لّدـــعي ،1202 ةنــــس تـــشغ
نييعت نمــضــتملاو0202 ةنــــس وــيلوـــي32 قفاوــــملا1441 ماـــــع
،ةــــيئـــيــبلا تاـــنيوـــكتلل يـــنـــطولا دهــــعــملا ةرادإ سلـــــجم ءاــــضعأ
: يتأي امك

فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميعن حابصم تيأ ةدّيسلا–"
،دـمحم ةعمجوب دّيسلل افلخ ،ةسيئر ،ةئيبلاب

.“ ............................. )رييغت نودب يقابلا( .......................
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تشغ2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم رارق
ةـــــــــــجــــحلا يذ2 يفخّرؤــــملا رارـــقلا لّدــــعـــي ،1202 ةــــنـــــس
نمضتملاو0202 ةنـــس ويـــلوي32 قـــفاوــــملا1441 ماــــع
ةئيبلل ينطولا دصرملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت
.ةمادتسملا ةيمنتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع ةجحلا يذ2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس تشغ
ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس ويلوي32 قفاوملا1441
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ينطولا دصرملا ةرادإ سلجم
: يتأي امك

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيزاف بلحد ةدّيسلا–"
،ةريمس يديمح ةدّيسلل افلخ ،ةسيئر

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يفخّرؤم رارق
ةّفلكـــملا ةنـــّجللا ءاضــــعأ نييعت نمــــــضـــتي ،1202 ةـــنــــس
.ةصاخلا تايافنلا رييستل ينطولا ططخملا دادعإب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 قفاوملا2441 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةــيتآلا ءاضـــعألا ّنيـــعي ،1202 ةنــــس تـــشـــغ
774–30 مقر يذيفنــــتلا موـــسرــملا نم3و2 نيتداــــملا ماكحأل
3002 ةنس ربمسيد9 قفاوملا4241 ماع لاّوش51 يف خّرؤملا
رييستل ينطولا ططخملا دادعإ تاءارجإو تايفيك دّدحي يذلا
ةــفـّلكملا ةنجّللا يف ،هتعجارمو هرشـنو ةصاخلا تاياـــــفنلا

: ةصاخلا تايافنلا رييستل ينطولا ططخملا دادعإب

،ةئيـــبلاب ّفلكـــملا ريزولا ةلثــــمم ،ةلاه طبـــينش ةّديــــسلا–
،ةسيئر

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،يفطل ديعس يواصفح ّديسلا–

تاعامجلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نيمأ دـمحم حضاو ّديسلا–
،ةيلحملا

،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةريصن ةسافوب ةّديسلا–

،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةديرف لقاعلا ةدّيسلا–

ةئيهتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةدنه حابصم نب ةّديسلا–
،ةينارمعلا

،لقنلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ريخلا مأ يلحاس ةدّيسلا–

،ةحالفلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،قداص يميهارب دّيسلا–

،ةحصلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةميرك يراخوب ةّديسلا–

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيمس زابخلب ةدّيسلا–

دراوملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،ضاير ةيفلاخم دّيسلا–
،ةيئاملا

ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةزيزع نايزوأ ةدّيسلا–
،ةيديلقتلا

ّفلكملا ريزولا لثمم ،نـــــيدلا روـــن يكرــــت ينامحر ّديــــسلا–
،ريمعتلاب

،ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نيساي يتيهنا دّيسلا–

ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم ،سابع يوارحص ّديسلا–
،ةعانصلاو

،تايافنلل ةينطولا ةلاكولا ةلثمم ،ةيسأ رادح ةدّيسلا–

ةينهملا ةينطولا ةيعمجلا لثمم ،يراوه يتوك دّيسلا–
.ةئيبلل

يداصتقالا ينطولا سلجملا
يئيبلاو يعامتجالاو

ربمتبس٢ قفاوـمـلا3٤٤١ ماع مرحـم٥٢ يفخرؤم ررقم
سلجـــمـلا ءاضـــعأ ةمـئاـــق رــــشن نمـــضـــتي ،١٢٠٢ ةــــنــــس

.يئيبلاو يعاـمـتجالاو يداصتقالا ينطولا
––––––––––

يــعاـمـــتــجالاو يداـــصـــتـــقالا يـــنــــطولا سلـــــجمـلا سيئرّنإ
،يئيبلاو

،هنم٠12و9٠2 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

22 يف خرؤملا73-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج6 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت
،هريسو

ماع بجر31 يف خرؤملا يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
سيئر نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام8 قفاوملا1٤٤1
،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

:يتأـــــي ام رّرــــــقي

ءاضــــعأ ةــــمئاق رـــشن ررقــــملا اذه نمـــــضتي:ىلوألا ةدامـلا
ةدهعلل يئـــــــيبلاو يعامتــــجالاو يداـــصتـــقالا ينـــطولا سلــــجملا

12٠2-٤2٠2.
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،ةليمج ابإ–

،سايلا كومخأ–

،موطف مساقأ–

،دـمحم بياعلا–

،فسوي يزاغلا–

،ليعامسا ناملإ–

،ةيزاج ناشوأ–

ةدنيل نابعشوأ–

،ةكيلم اجيإ–

،دـمحم رديإ–

 ،ميكحلا دبع حارب–

 ،يزوفدـمحم مجرب–

 ،قيدص ةمرب–

،ىرسي جيرب–

،فسوي يزيزعب–

،ءافو اغأ دايعوب–

،ةميسن سابعلب–

 ،دمحأ طايعلب–

،ةيماس موركعلب–

،فيرشدـمحم بوهيملب–

،ناميإ يلاليج نب–

 ،هدبعدـمحم ةلاح نب–

،ةبيهو ةماح نب–

،ةيفينحوب دادح نب–

،يحي ةفيلخ نب–

،رداقلا دبع شامعد نب–

 ،ةديرف داعس لومار نب–

،رداقلا دبع ةزاز نب–

 ،نيسح دعاس نب–

،ةحيتف ومس نب–

،بازح ةرهش نب–

،ةرهز يجاب نب–

 ،فسوي هـللا دبع نب–

 ،دمحأ ديس ةيبرع نب–

،ةليهس يلع نب–

،دـمحم ةرامع نب–

 ،ةينار ةديع نب–

،ديعسلادـمحم ةمينغ نب–

،دومحم يواجبلنب–

 ،فسوي ةيسيم نب–

،يعمجلا ةشيشتوب–

 ،ةديعس تاشونفتوب–

 ،لايرف لامآ يباجوب–

،ةقيجز ليلجوب–

،ةيدان ةبيدحوب–

 ،ليعامس يدادوب–

،ةديلخ دوادوب–

 ،نيدلارون ةسيدوب–

 ،دـمحم نانروب–

،ةليبن ةلعوب–

 ،ميركلا دبع بيطقوب–

،رهاش صارخلوب–

،ةحيتف راونلوب–

،ةدنيل يناليلت–

،ىليل يماهوت–

 ،ىفطصم نيتروبيت–

 ،ديعلا يناجيت–

،ميلسدـمحم يجيلث–

 ،رداقلا دبع رباج–

،رصان ةديج–

،نيرباص بريج–

 ،لامج سلاح–

،مساقلب ةبح–

،دـمحم جاجح–

 ،ةيدرو شودح–

 ،دمحأ نابرح–

،ظوفحم يلزرح–

،ةرهز يتاكرح–

،لولج يشورح–

 ،ةجيدخ يقيقح–

،ديزيدـمحم يلبمح–

 ،ةراس نادمح–

،داعس ينادمح–

 ،ناميلس يشانح–

،يداهلادـمحم يشانح–

 ،دوعسم ينافوح–

،ةياب يفونح–

 ،يبرعلادـمحم مداخ–

 ،ةيماس يدلاخ–

،الع ةيرخارخ–

 ،ديمحلا دبع ينادمخ–

،نانح ةجوخ–

،ةحيتف طايخ–

،ىفطصم يطايخ–

 ،نيدلا رون يدواد–

 ،ةينغ حابد–

ميرــــــــكلا دـــبـــــــع يـــــــغاـــــــبدلا–
 ،دـمحم نب

  ،سايلا حودحد–

 ،دـمحم يشمارد–

 ،نيدلارون يشوبرد–

،نيدموب يواقرد–

،مهديس هند–

 ،فيطللا دبع يمليد–

،ةدوعسم يحبر–

 ،ديرف لاوحر–

،رضخل خورخر–

،ةزمح داقر–

 ،دـمحم يدياز–

،ديشر ينادرز–

 ،ةليسو يديانز–

 ،ىفطصم ةراكيز–

،ةيزوف يملاس–

،ةيدان يملاس–

 ،ديمح يدعس–

،دازرهش يدعس–

 ،دمحأ ديس يديعس–

،بيكشدـمحم ردنكس–

،يلاليج يناميلس–

 ،دـمحم يناميلس–

 ،فولخم ىسوم يناميلس–

،مالحأ يمالس–

،ةخيلوز ةيملاوس–

 ،ديشر يفوس–

،دازرهش طبارم يس–

 ،تاحرف خباش–

 ،ةميعن وعاش–

،ميرم يفرش–

،ىرشب ةنباعش–

 ،ةشئاع طيرش–

 ،دـمحم طيرش–

،فسوي يفيرش–

 ،لامكدـمحم ماغلش–

 ،نسحأ موغلش–

 ،قوراف يلايش–

،ميرم وريكيش–

 ،رهاط يوارحص–

 ،يداهلادـمحم يرخص–

،لامك يجاهنص–

 ،داعس دباع–

 ،ةيدان سابع–

 ،ىفطصم ميحرلا دبع–

 ،هـللا دبع سودقلا دبع–

 ،دعسلا ينامثع–

 ،ةينوص دورجع–

،نيرسن يلدع–

يعامتجالاو يداــــصـتــــقالا ينطولا سلجملا ءاضعأ:٢ ةدامـلا
:مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو تاديسلا مه يئيبلاو
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 ،نارقمأ ةزوزع–

 ،رونلا دبع لاطع–

،ديمح ةرفع–

 ،رجاه ةدوقع–

،باهولا دبع شوتكا–

،دوعسم ةنرامع–

،ميهاربإ ينارمع–

،ةبه ةنيهك رومع–

،لامج دانع–

 ،اديد يسيوع–

،ةيمس شويوع–

 ،ماشه دايع–

،لامك رديع–

 ،دماح يديع–

 ،ماصع دمصلا دبع–

 ،ىفطصم يملاغ–

 ،رونلا دبع بالغ–

 ،ديشر حراف–

 ،دامح يدرف–

،قارشإ شيشرف–

،ةميرك يتاوت ةداق–

 ،ةلبع يشاق–

 ،نيمل يحاملا ديس يضاق–

،نسحأ ينامدق–

 ،ةيهز نايرق–

 ،ةيروست دمحأ اباب باصق–

 ،ةيماس يدفانق–

،ىليل يرداوق–

 ،ةليبن يرديوق–

،لامج موديق–

 ،حلاصدـمحم يفاك–

،راتخم ينانك–

 ،قيدص ليدوك–

 ،دولوم ليدوك–

،ةيدان يلكال–

 ،لالب يرسعل–

،ةميلح يدوديعل–

،ةريمس ليوغل–

،ديرف ريقفل–

رهزل شرطل–

 ،دـمحما يميركل–

،دـمحم ربول–

 ،رداقلا دبع يبوجحم–

،ينغلا دبع طبارم–

 ،ةنيمأ ءانسح دياسم–

،ةمينغ يدوعسم–

 ،قيفر يعسم–

 ،دـمحم شامشم–

،ةميعن شوعم–

 ،يماهوت ينارقم–

 ،ةحيتف يروتنم–

،ةهيزن روصنم–

،قحلا دبع سيريهم–

،ةيدان حاجن–

لامك باهولا دبع حاجن–
،نيدلا

 ،كلاملا دبع يوارصن–

 ،ةفيلخ راون–

 ،نيدلا ردب ةويون–

،دولوم ريده–

 ،يزوف ماوه–

،نيدلا رون نارمح دلو–

،نيساي ىسوم دلو–

،حبار راده دلو–

 ،ميركدـمحم نامو–

.ناميإ بيهو–

ةّيــــــمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف ررــــقــملا اذــــه رـــشـــنـــي :3 ةدامـلا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس2 قفاوـمـلا3٤٤1 ماع مرحـم52 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

رـــــــيت اضر

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


