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ةـّيميظنتميسارم
لوألا عيبر81 يف خرؤملا12-٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربـــــمسيد٠3 قـــفاوملا73٤1 ماع
،يــجولوــــنـــكــتلا رــيوـــطــتلاو يمـــلعلا ثـــحـــبلا لوــــح يهـــيـــجوـــتلا
،لدعملا

يف خرؤــملا٥72-12 مـــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــــملا182-12 مـــقر يـــسائرلا موــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

9 يف خرؤملا671-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا61٠2 ةنـس وــيــنوي٤1 قـــفاوـــملا73٤1 ماع ناــــضمر
داوملا اميس ال ،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

،هنم٤2و12و٠2و91و3

: يتأي ام مسري

موسرملا نـــم3 ةداملا ماـكـحأل اـقـيــبــطــت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9 يف خرؤملا671-61 مقر يذيفــنتلا

ايلـع ةـــسردم أشـــنت ،هالعأ روـــكذـــملاو61٠2 ةنـــس وــيــــنوــي٤1
يف ىعدــتو ،''مكــبلاو مــصلا ةذتاــــسأل ايـلعلا ةــسردـــملا'' ىّمـــست

 .''ةسردملا'' صنلا بلص

يذيفنتلا موــسرملا ماــــكحأل ةـــسردـــملا عـــضـــخت:٢ ةّداملا
وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9 يف خرؤملا671-61 مقر

ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا61٠2 ةنس
.موسرملا اذه ماكحألو ،ايلعلا

.رئازجلا ةنيدمب ةسردملا رقم ددحي :٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
ّفلكملا رــيزولا رـــيرـــقت ىلع ءاــــنــب ذـــخــتي يذـــيـــفـــنــت موـــسرــــم
.يلاعلا ميلعتلاب

مكـبلاو مـــصلا ةذتاـــسأل ايلـــعلا ةـــسردــملا عـــضوـــت :٤ ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت

91 داوملا يف ةددحملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز :٥ ةّداملا
ناضمر9 يف خرؤملا671-61 مقر يذيفنتلا موـسرملا نم12و٠2و
ىلوتت ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع
مصلل يوناثلا ميلعتلا ةذتاسأ نيوكت نامض ةمهم ةسردملا

،ىرخألا تاعاطقلاو ةينطولا ةيبرتلا عاطق ةدئافل مكبلاو
.ةجاحلا بسح

ىلوألا ىدامج٠٢ يفخّرؤم٤١٥-١٢مقر يسائر موسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنـــــس ربمـــسيد٥٢ قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماع
قاقحتسالا فـصم نم ”ريشع“ ةجردب ماسو حنم
.ينطولا

–––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

)31و7(19 ناــــتداـــمــلا اـــمـيس ال ،روـــتـسدــلا ىلــع ءاـــنــــب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(141و

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا20-48 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ءاــشــــنإ نــمــضــــتمــلاو4891 ةـنـــــس رــياــنــي2 قــفاوــملا4041 ماــع
،ينطولا قاقحتسالا فـصـم

بــجر91 يف خّرؤــملا78-48 مــقر موــسرــملا ىـضتـــقمـبو–
ميظنت نمضتملاو4891 ةـــنــــس لـــيرـــبأ12 قـــفاوــــملا4041 ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

: يتأي ام مسري

فصم نم ”ريشع“ ةــجردــب ماــسو حــنــمـي : ىلوألا ةداملا
،دهاجم ،ديمحلا دبع يلع ديس دّيسلل ،ينطولا قاقحتسالا

.لمعلاو ةدحولل ةيروثلا ةنجلل سسؤم وضع

ةـّيـمـسّرـلا ةدــيرـجلا يـف موـسرــملا اذــه رــشنــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس ربمسيد٥2

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٠٢ يفخّرؤم٥١٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمـــضـــتي،١٢٠٢ ةنــــس ربمـــسيد٥٢ قـــفاوـملا٣٤٤١ ماع
.مكبلاو مصلا ةذتاسأل ايلع ةسردم ءاشنإ

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناتداـــــــمـلا اميس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــنـبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمــضـــتـــملاو9991 ةـــنـــس لـــيرـــبأ٤ قــــــفاوــــملا91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا
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8 يف خرؤملا٤93-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
 ،ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

،ةــعاــنـــصلا ةرازول ةـــيزــكرــملا ةرادإلا لمــــتـــشت: ىلوألا ةّداملا
 :يتأي ام ىلع ،ريزولا ةطلس تحت

،تاــــسارد يرـــيدـــم )3( ةـــثالث هدـــــعاســيو ،ماعلا نيمألا )١
يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو ديربلا بتكم هب قحليو
.ةسسؤملا

تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو ،ناويدلا سيئر )٢
يف ريزولا تاطاشن ميظنتو ريضحتب نوفلكي صيخلتلاو
 :لاجم

ةطبترملا كلتو ةيموكحلا تاطاشنلا يف ريزولا ةكراشم –
،ناملربلا عم تاقالعلاب

،مالعإلا لئاسو عم ريزولا تاقالعو يتاسسؤملا لاصتالا –

،نواعتلاو ةيلودلا تاقالعلا –

تاـئيـهـلا عـم تاـقالـعـلاو كرـتشملا يعاــطــقــلا قــيسنــتــلا –
،ةينطولا

لمعلا بابرأ تامظنمو ةينهملا تايعمجلا عم تاقالعلا –
،نييداصتقالا نيلماعتملا ضئارعو تالاغشنا ةعباتمو

ةطبترملا تارارقلا ةعباتمو شيتفتلاو لمعلا تارايز –
،اهب

،يعانصلا عاطقلا تاحالصإ ذيفنت ةعباتم –

.يعانصلا عاطقلا روطتو ةيداصتقالا ةيعضولا ةعباتم –

اهريسو اهميظنتو اهماهم ددحت يتلا،ةماعلا ةيشتفملا )٣
.يذيفنت موسرم بجومب

 :ةيتآلا لكايهلا )٤

،ةيعانصلا ةيمنتلل ةماعلا ةيريدملا –

،ةيعانصلا ةيسفانتلل ةماعلا ةيريدملا –

يموـمـعـلا عاـطـقـلا ةـعـباـتـمو رـيوـطـتـل ةـماـعـلا ةـيرــيدملا –
،يراجتلا

،رامثتسالا ةيقرتل ةماعلا ةيريدملا –

تاساردـلاو ةـيـجـيـتارـتسالا ةـظـقـيـلـل ةـماـعـلا ةـيرــيدملا –
،مالعإلا ةمظنأو

،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم –

،لئاسولا ةرادإ ةيريدم –

ميلعتلا ةذتاسأ نيوكت نامض ،ءاضتقالا دنع ،اهنكمي امك
ةدئافل مكبلاو مـصلل طــسوتــملا ميلعـــتلا ةذتاــــسأو يئادـــتـــبالا

.ةجاــحلا بســح ،ىرـــخألا تاعاـــطقلاو ةيـــنطولا ةيبرتلا عاطق

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :٦ ةّداملا
73٤1 ماع ناضمر9 يف خرؤملا671-61 مقر يذيفـنتلا موـسرملا
سلجم نوكتي ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا
: نم ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلل ةبسنلاب ةرادإلا

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

ةرسألاو ينـطوـلا نـماضتــلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةأرملا اياضقو

ناـمضلاو لـيـغشتـلاو لـمـعـلاـب فـّلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،يعامتجالا

.ةحصلاب فّلكملا ريزولا لثمم–

ةّيــمـــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــــسرــملا اذـــه رــشــنـــي:7 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـــملا3٤٤1 ماـع ىلوألا ىداـــمـــــج٠2 يـف رــئازــــــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس ربمسيد٥2

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٠٢ يفخّرؤم٦١٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي،١٢٠٢ ةنس ربــــمــسيد٥٢ قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماــع
.ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

–––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

91 يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خرؤــــــملا182-12 مــــقر يــــسائرلا موــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠991 ةنــــس ويـــنوي32 قــــفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يـف خرؤــملا393-٠2 مــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنـس ربـــمـسـيد32 قــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمــــج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا
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،ةيعانصلا عورفلا ةيمنتل ةيعانصلا تاسايسلا ذيفنت–

عورفلا لامعأ تاططخمو ةيمنت جمارب ةعباتمو ذيفنت–
،اهب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو ةيعانصلا

تاسسؤملل ةيجاتنإلا تاردقلا ةنرصع لامعأ ةعباتم نامض–
،ةيعانصلا

عورفلل ينقتلا مـعدلا تائـــيه تاطاـــشن ةعـــباتم نامــــض–
،ةيعانصلا

ةيقرتو تاعاطقلا نيب امو يعاطقلا قيسنتلا نامض–
.يعامتجالاو يداصتقالا راوحلاو رواشتلا تاءاضف

ةــيـــنورــتـــكلإلاو ةـــيئاــبرهـــكلا تاـــعاــنـــصلا ةـــيرـــيدــــم –٢
ةعباتلا عورفلا صــخي امـــيفّفلكتو ،ةددــــجتملا تاقاــــطلاو
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،تاعانصلا هذهل

،ةيعانصلا تاسايسلاو تايجيتارتسالا ذيفنت–

زيزعت نامضو ،ةيعانصلا عورفلا ةيمنت جمارب ذيفنت–
،ةيعانصلا تاسسؤملل ةيجاتنإلا تاردقلا ةنرصعو

ةعانصلا عاطقل ينّقتلا مــعّدلا تائيـــه ةيـــقرت ىلع رهــــسلا–
،اهتاطاشن ةعباتمو

تاردقلا نيمثتو ةيامح نامضلهّجوم لمع لك حارتقا–
،اهذيفنت ةعباتمو ةرفوتملا ةيعانصلا

،تاعاطقلا نيب امو يعاطقلا قيسنتلا نامض–

ةيعانصلا عورفلاب ةطبترملا تاطاشنلا ةعباتم نامض–
.اهب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،رـيدم اهريديو

 ،ةيئابرهكلا تاعانصلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

تاعانصوةينورتكلإلا تاعانصلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
  ،يلآلامالعإلا

تاقاطلاب ةطبترملا تاعانصلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
.ةددجتملا

ماهملاب،صوصخلا ىلع ،اهصاصتخا لاجم يف لك ،ّفلكتو
 :ةيتآلا ةكرتشملا

،ةيعانصلا عورفلا ةيمنتل ةيعانصلا تاسايسلا ذيفنت–

عورفلا لامعأ تاططخمو ةيمنت جمارب ةعباتمو ذيفنت–
،اهب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو ةيعانصلا

تاسسؤملل ةيجاتنإلا تاردقلا ةنرصع لامعأ ةعباتم نامض–
،ةيعانصلا

عورفلل ينقتلا معدلا تائيه تاطاشن ةعباتم نامض–
،ةيعانصلا

،تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلا ةيريدم –

.نواعتلا ةيريدم –

ّفلكتو ،ةيعاــنصلا ةيــمـــنـــتلل ةـــماــعلا ةـــيرــيدــــــملا :٢ ةّداملا
 :يتأي امب

،ةيعانصلا تاسايسلاو تايجيتارتسالا حارتقا–

،ةيعانصلا عورفلا ةيمنت جمارب حارتقا–

،يعانصلا جيسنلا فيثكتل ةيرورضلا طورشلا عضو–

طورشـلا عـضوو كرــتـــشملا يعاـــطقلا قيــــســـنتلا ةـــيــــقرت–
،تاسسؤملا نيب ام تاكبشـلا ءاــشـنإل ةيرورضلا

،يعانصلا عاطقلل ينقتلا معدلا تائيه ةيقرت–

ةلوانملاو جامدإلا ريوطت تاسايسو تايجيتارتسا حارتقا–
،ةيعانصلا

عورــفلل ةمـــيـــقلا لـــسالـــس زـــيزـــعتو رــــيوــــطـــت ىلع رــــهـــسلا–
،ةيعانصلا

عورفلا ةيــمــنت ىوـــتـــســـمل يرودلا مـــــيــــيــقــتلا ىلع رــــهـــسلا–
.ةيعانصلا

تاـــيرـــيدـــم )٥( ســــمـــخ ىلع لمــــــتـــشتو ،ماـــع رـــيدـــم اـــهرـــيدــــي
 :ةيزكرم

ناريطلاو ةيكيناكيملاو بلصلا تاعانص ةيريدم –١
هذـهـــــل ةعـباــتلا عورــــفلا صـــخي امـــيـــف ّفلــــكتو ،نفسلا ءاــــنــــبو
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع ،تاعانصلا

،ةيعانصلا تاسايسلاو تايجيتارتسالا ذيفنت–

زيزعت نامضو ةيعانصلا عورفلا ةيمنت جمارب ذيفنت–
،ةيعانصلا تاسسؤملل ةيجاتنإلا تاردقلا ةنرصعو

ةعانصلا عاطقل ينقّتلا معّدلا تائيه ةيقرت ىلع رهسلا–
،اهتاطاشن ةعباتمو

تاردقلا نيمثتو ةيامح نامضلهّجوم لمع لك حارتقا–
،اهذيفنت ةعباتمو ةرفوتملا ةيعانصلا

،تاعاطقلا نيب امو يعاطقلا قيسنتلا نامض–

ةيعانصلا عورفلاب ةطبترملا تاطاشنلا ةعباتم نامض–
.اهب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،رـيدم اهريديو

 ،ةنادعلاو نيدّعتلاو بلّصلا تاعانصل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

 ،ةيكيناكيملا تاعانصلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب

 .ناريطلاو نفسلا تاعانصل ةيعرفلا ةيريدملا )ج

ماهملاب،صوصخلا ىلع ،اهصاصتخا لاجم يف لك ،ّفلكتو
 :ةيتآلا ةكرتشملا
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زيزعت نامضو ،ةيعانصلا عورفلا ةيمنت جمارب ذيفنت–
،ةيعانصلا تاسسؤملل ةيجاتنإلا تاردقلا ةنرصعو

ةعانصلا عاطقل ينقّتلا معّدلا تائيه ةيقرت ىلع رهسلا–
،اهتاطاشن ةعباتمو

تاردقلا نيمثتو ةيامح نامضل هّجوم لمع لك حارتقا–
،اهذيفنت ةعباتمو ةرفوتملا ةيعانصلا

،تاعاطقلا نيب امو يعاطقلا قيسنتلا نامض–

ةيعانصلا عورفلاب ةطبترملا تاطاشنلا ةعباتم نامض–
.اهب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،رـيدم اهريديو

،ةيئاذغلا تاعانصلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

،جيسنلاو دولجلا تاعانصل ةيعرفلا ةيريدملا )ب

.ةيليوحتلا تاعانصلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج

ماهملاب،صوصخلا ىلع ،اهصاصتخا لاجم يف لك ،ّفلكتو
 :ةيتآلا ةكرتشملا

،ةيعانصلا عورفلا ةيمنتل ةيعانصلا تاسايسلا ذيفنت–

عورفلالامعأ تاططخمو ةيمنت جمارب ةعباتمو ذيفنت–
،اهب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو ةيعانصلا

تاسسؤملل ةيجاتنإلا تاردقلا ةنرصع لامعأ ةعباتم نامض–
،ةيعانصلا

عورفلل ينقتلا معدلا تائيه تاطاشن ةعباتم نامض–
،ةيعانصلا

ةيقرتو ،تاعاطقلا نيب امو يعاطقلا قيسنتلا نامض–
.يعامتجالاو يداصتقالا راوحلاو رواشتلا تاءاضف

،ةيــــعاــنـــصلا ةــــلواــــنـــملاو جاـــمدإلا رــــيوـــطت ةـــيرـــيدــــم –٥
 :يـتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

جامدإلا ريوطت تاسايسو تايجيتارتسا ذيفنتو حارتقا–
،يلحـملا ىوتسملا ىلع نييعانصلا ةلوانملاو

ةلواـــنــملاو جاـــــمدإلا رـــيوــــطت ىلإ فدـــــهي لـــمــــع لك حارـــــتقا–
،يلحـملا ىوتسملا ىلع نييعانصلا

ةطــبـــترــــملا تاـــمولـــعملا رــــشـــنو ةـــجلاــــعمو عـــمــــج ناـــمــــض–
لئاصحلا دادعإو ،نييـــعانـــصلا ةلواــــنملاو جاــــمدإلا تاطاشــــنب
،اهمييقتل ةيرودلا

ةلوانملا تاـصروـــب تاـــطاـــشن ةعــــباـــتم ناـــمــــضو قـــيســــنت–
،ةكارشلاو

ريوطتل تاعاطقلا نيب امو يعاطقلا قيسنتلا لامعأ نامض–
.يلحـملا ىوتسملا ىلع نييعانصلا ةلوانملاو جامدإلا

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

ةيقرتو تاعاطقلا نيب امو يعاطقلا قيسنتلا نامض–
،يعامتجالاو يداصتقالا راوحلاو رواشتلا تاءاضف

زاجنإ يف ةينطولا ةيعانصلا ةسدنهلا ةكراشم عيجشت–
ةددجتملا تاقاطلاب ةقالعلا تاذ تادعملا ةعانصو تاساردلا

.ةينعملا تائيهلا عم نواعتلاب

،ءاـــنــبلا داوـــمو ةــيئايــميــــكلا تاـعاــــنـــصلا ةــــيرــيدــــم –٣
ىلع ،تاعانصلا هذهل ةعـباــتلا عورـــفلا صــخي امـــيف ،ّفلـــكـــــتو
 :يتأي امب ،صوصخلا

،ةيعانصلا تاسايسلاو تايجيتارتسالا ذيفنت–

زيزعت نامضو ،ةيعانصلا عورفلا ةيمنت جمارب ذيفنت–
،ةيعانصلا تاسسؤملل ةيجاتنإلا تاردقلا ةنرصعو

ةعانصلا عاطقل ينّقتلا معّدلا تائيـــه ةيـــقرــت ىلع رــــهـــــسلا–
،اهتاطاشن ةعباتمو

تاردقلا نيمثتو ةيامح نامضل هّجوم لمع لكحارتقا–
،اهذيفنت ةعباتمو ةرفوتملا ةيعانصلا

،تاعاطقلا نيب امو يعاطقلا قيسنتلا نامض–

،ةيعانصلا عورفلاب ةطبترملا تاطاشنلا ةعباتم نامض–
.اهب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،رـيدم اهريديو

،ةيئايمكلا تاعانصلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ

،قرولاو ةيكيتسالبلا تاعانصلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب

.ءانبلا داومل ةيعرفلا ةيريدملا )ج

ماهملاب،صوصخلا ىلع ،اهصاصتخا لاجم يف لك ،ّفلكتو
 :ةيتآلا ةكرتشملا

،ةيعانصلا عورفلا ةيمنتل ةيعانصلا تاسايسلا ذيفنت–

عورفلا لامعأ تاططخمو ةيمنت جمارب ةعباتمو ذيفنت–
،اهب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو ةيعانصلا

تاسسؤملل ةيجاتنإلا تاردقلا ةنرصع لامعأ ةعباتم نامض–
،ةيعانصلا

عورفلل ينقتلا معدلا تائيه تاطاشن ةعباتم نامض–
،ةيعانصلا

ةــيـــقرتو تاــــعاـــطـــقلا نيـــب امو يعاــــطقلا قيـــســـنتلا نامــــض–
.يعامتجالاو يداصتقالا راوحلاو رواشتلا تاءاضف

،فّلكتو ،ةيليوحتلاو ةيئاذغلا تاعانصلا ةيريدم –٤
،صوصخلا ىلع ،تاعانصلا هذهل ةعباتلا عورفلا صخي اميف

 :يتأي امب

،ةيعانصلا تاسايسلاو تايجيتارتسالا ذيفنت–
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يف ةيلودلا تائيهلا عم ينقتلا نواعتلا ةعباتم نامض–
،دامتعالاو ةسايقلاو ةيعانصلا ةيكلملاو سييقتلا نيدايم

رهسلاو ،ةدوجلاب ةقلعتملا سيياقملا دادعإ يف ةكراشملا–
،اهقيبطت ىلع

،ةيعانصلا ةيكلملا قوقح ةيامح ىلع رهسلا–

سييقتلاب ةفلكملا ةياصولا تحت تاسسؤملا ةطشنأ ةعباتم–
،دامتعالاو ةسايقلاو ةيعانصلا ةيكلملاو

ةيعانصلا تاجوتنملا ةدوجو داهشإلا ةيقرت زيفحت–
.اهب ةطبترملا سيياقملا ينبتو

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

،ينقتلا ميظنـتـلاو سيـيـقـتـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا)أ
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

حئاوللا دادعإو يعانصلا جوتنملا ةدوج ةيقرت ىلع لمعلا–
،اهب ةطبترملا ةينفلا

،همييقت نامضو ،سييقتلا جمانرب ذيفنت ةعباتم –

ةفلكملا ةياصولا تحت ةسسؤملا تاطاشن مييقتو ةعباتم–
.سييقتلاب

ّفلكتو ،ةقباطملا مييقتو ةسايقلل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

نامضو ،ةقباطملا مييقتو ةسايقلا جمارب ذيفنت نامض–
،اهب ةطبترملا لئاصحلادادعإو اهتعباتم

عم لاصتالاب دامتعالاو ةسايقلا رـــــيوــــــــطت يف ةــكراشملا–
،ةينعملا فارطألا

ةفلكملا ةياصولا تحت تاسسؤملا تاطاشن مييقتو ةعباتم–
،دامتعالاو ةسايقلاب

مـيـيـقـت تاـئيـهـل ةـيـنـطوـلا ةـكـبشلا فـيـثـكـت ىلع لـمـعـلا–
.ةقباطملا

ىلعّفلكتو،ةيعانصلا ةيكلملل ةيعرفلا ةيريدملا)ج
 :يتأي امب ،صوصخلا

،ةيعانصلا ةيكلملا جمارب رشنو ةيقرت يف ةمهاسملا–
،اهمييقتو اهتعباتم نامضو

ةفلكملا ةياصولا تحت ةسسؤملا تاطاشن مييقتو ةعباتم–
،ةيعانصلا ةيكلملاب

ةيعانصلا ةيكلملاب ةطبترملا نواعتلا لاغشأ قيسنت–
.ةيلودلا تائيهلا عم

،ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلاو راكتبالا ةيريدم–٢
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

،يلحـملا يعانصلا جامدإلا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

نامــــضل ةيـــــمارلالاــــمــــعألا تاـــطــطــــخمو جــمارـــبلا ذـــيـــفــــنت–
،يلحـملا يعانصلا جامدإلا ريوطت

ريوطتب ةطبترملا تامولعملا رشنو ةجلاعمو عمج نامض–
 ،يلحـملا يعانصلا جامدإلا

يعانصلا جامدإلاب ةقلعتملا تاطاشنلل يروّدلا مييقتلا–
.اهب ةطبترملا لئاصحلا دادعإو ،يلحـملا

،ةيعانصلا ةلواــنــــملا رـــيوـــطتل ةـــيـــعرـــفلا ةـــيرــــيدــــــملا )ب
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

ناـــمـــضل ةيـــمارلالاـــمـــعألا تاـــطــطـــخمو جـــمارــبلا ذــيـــفــــنت–
،ةيلحـملا ةيعانصلا ةلوانملا ريوطت

ةـطـبـترملا تاـموـلــعملا رشنو ةجلاــعــمو عــمــج ناــمض–
 ،ةيلحـملا ةيعانصلا ةلوانملا تاطاشن ريوطتب

،ةكارشلاو ةلوانملا تاصروب تاطاشن ةعباتم نامض–

ةيعانصلا ةلوانملاب ةقلعتملا تاطاشنلل يروّدلا مييقتلا–
.اهب ةطبترملا لئاصحلا دادعإو ،ةيلحـملا

فّلكتو ،ةيعانصلا ةيسفانتلل ةماعلا ةيريدملا:٣ ةّداملا
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،ةيعانصلا ةيسفانتلا ةيقرت جمارب دادعإو حارتقا–

رهسلاو ،ةيعانصلا عورفلا يف ةيسفانتلاو ةدوجلا خيسرت–
،اهثيدحت ىلع

ةقلعــتملا ةيميـــظنـــتلاو ةيـــعيرــــشــتلا صوــــــصــنلا حارــــتـــــقا–
نـــمألاو داـــمـــتعالاو ةـــسايـــــقلاو ةيعانــــصلا ةيكلـــملاو سييــــقتلاب
،يعانصلا

يعانصلا ريوطتلاو ثحبلاو راكتبالا تاموظنم حارتقا–
،تاسسؤملا ريوطتو ةيسفانتلا لماوع نم لماعك

ةقلعتملا ةيعانصلا ةينقتلا زكارملا لامعأ ةيقرتو معد–
،ريوطتلاو ثحبلاب

ريوـــطتو ةـــيرشــــبلا دراوـــملا ليـــهأـــت نيـــســـحت ىلع رــــهـــسلا–
.يعانصلا عاطقلا يف ةيبيردتلا تاردقلا

 :تايريدم )٤( عبرأ نم نوكتتو ،ماع ريدم اهريديو

ىلعفّلكتو ،ةيعانصلا ةيكلملاو ةدوجلا ةيريدم–١
 :يتأي امب ،صوصخلا

ةـيـعـيرشتـلا صوصنـلا قـيـبـطـت ةـعـباـتـم ناــمضو دادــعإ–
ةسايقلاو ةيعانصلا ةيكلملاو سييقتلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو
،دامتعالاو
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يعانصلا ثولتلا صيلقت ىلإ ةيمارلالامعألا يف ةمهاسملا–
،ةئيبلا ةيامح نامضو

ىوتسم ىلع يلخادلا لخدتلا تاططخم عــضو ىلع رهـــــسلا–
،اهمييقت نامضو تاسسؤملا

يعانصلا نمألا يف نيوكتلا تاططخم عضو يف ةمهاسملا–
،اهل ةمدختسملا تاعاطقلل

نم ةياقولل ماعلا ططخملا ذيفنتو عضو ىلع رهسلا–
.ةيعانصلا رطاخملا

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو ،ريدم اهريديو

ىلعّفلــكتو،يــعاـــنــصلا نـــمألل ةـــيــــعرــفلا ةـــيرـــيدـــملا)أ
 :يتأي امب ،صوصخلا

 ،اهقيبطت ىلع رهسلاو ،يعانصلا نمألا دعاوق دادعإ–

رـطاـــخــملاو ثداوــــحلاب قلــــعـــتت تاـــيــــطــعم ةدــــعاــــق كسم–
،ةيعانصلا

ىوتسم ىلع يلخادلا لخدتلا تاططخم عضو ةعباتم–
،اهمييقت نامضو ،تاسسؤملا

يعانصلا نمألا يف نيوكتلا تاططخم عضو يف ةمهاسملا–
،اهل ةمدختسملا تاعاطقلل

رــطاـــخـــملا نـــم ةـــياــــقولل ماــــعلا طـــطــخملا ذيــــفــنــتو عــــضو–
.ةيعانصلا

،ةئيـــبلا ةيامـــح لاــــمــــــعأ مـــعدل ةيـــعرـــفلا ةيرــــيدـــملا)ب
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

عاطقلاب ةقلعتملا ةيئيبلا تافصاوملا دادعإ يف ةكراشملا–
،يعانصلا

نم ليلقتلا ىلإ ةيمارلا ريبادتلاولامعألا معدو حارتقا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب يعانصلا ثولتلا

ةئيبلا ةيامحب قلعتي عورشم لك زاجنإ يف ةمهاسملا–
،يعانصلا عاطقلاب طبترم ةمادتسملا ةيمنتلا وأ/و

ةئيبلا ةيامحب ةطبترملا تارشؤملا ديدحت يف ةمهاسملا–
ةدعاق عضوب امـــيــس ال حــمـــست يتلاو ،ةــــمادــتــــسملا ةيـــــمـــنتلاو
،ةيعاطق تانايب

نيوكتلا ناديم يف نييعانصلا نيينهملا تاردق زيزعت–
خيسرت ضرغب مادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا تالاجم يف

  .رضخألا داصتقالا ةفاقث

،صوصخلا ىلعّفلـــكتو،تاءافـــكلا نيمـــثت ةيرــــيدـــم–٤
 :يتأي امب

لاجم يف ةيعاطقلا ةسايسلا مييقتو ةعباتمو ذيفنت–
،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا

يف ةينطولا تاردقلا ةيمنت جماربو تاسايسدادعإ–
ةعباتمو تايجولونكتلا لقنو راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا لاجم
  ،ةينعملا فارطألا عم لاصتالاب اهذيفنت

،يعانصلا لاجملا يف راكتبا ماظن عضو يف ةمهاسملا–

لقنو ثحبلاو راكتبالا راطإ يف يلودلا نواعتلا ةيقرت–
 ،تايجولونكتلا

ةيمنتو ةيقرت جماربو تاسايسدادعإ يف ةمهاسملا–
.ةديدجلا ةيعانصلا تايجولونكتلا جامدإو

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو ،ريدم اهريديو

،صوصخلا ىلعفّلكتو،راكتبالل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 :يتأي امب

تاردقلا ةيــمــنت جــمارـــبو تاـــساـــيس ذيـــــفنت يف قيــــسنـــتلا–
،ةينعملا فارطألا عم لاصتالاب ،راكتبالا لاجم يف ةينطولا

،يعانصلا لاجملا يف راكتبا ماظن عضو يف ةمهاسملا–

ريوــطتو ةيـــسفاـنتلا لماوـــع نــم لماـــعك راكـــتبالا ةيقرــــت–
 .تاسسؤملا

،تاسسؤملا يف يقيبطتلا ثحبلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

ثحبلل ةينطولا جماربلاو تاسايسلا ذيفنت يف قيسنتلا–
لاصتالاب يعانصلا لاجملا يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

          ،ةينعملا فارطألا عم

يقيبطتلا ثحبلاو ثحبلا نم لك تاطاشن معدو عيجشت–
،يعانصلا لاجملا يف

ةينقتلا زكارــملا تاردــــق زـــيزـــعتو لــــماـــكت يف ةـــمـــهاـــســــملا–
 .ريوطتلاو ثحبلا ناديم يف ةيعانصلا

،ةيعانصلا تايجولونكتلا ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

ةيقرت جماربو تاسايس ةعباتمو ذيفنت يف ةمهاسملا–
،ةديدجلا ةيعانصلا تايجولونكتلا جامدإو ةيمنتو

نيلماعتملل حمسيو لهسي نأ هنأش نم ريبدت لك حارتقا–
،ةديدجلا ةيعانصلا تايجولونكتلا ىلإ جولولا

تايجولونكتلا جامدإب ةطبترملا تاطاشنلل يرودلا مييقتلا–
.اهب ةطبترملا لئاصحلادادعإو يعانصلا عاطقلا يف ةديدجلا

،ةئيبلا ةيامح لامعأ معدو يعانصلا نمألا ةيريدم–٣
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

تافصاوملاو يعانصلا نــمألا دـــعاوـــق دادــــعإ ىلع رـــهـــسـلا–
 ،اهقيبطت ىلع رهسلاو ،يعانصلا عاطقلاب ةقلعتملا ةيئيبلا
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ةيمومعلا تاسسؤملا مييقتو قيقدت جمانرب حارتقا–
لكايهلا عم لاصتالاب ،ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا

،ةينعملا تائيهلاو

 .ةلودلا تامهاسم سلجمل ةينقتلا ةنامألا ماهم نامض–

 :تايريدم )٤( عبرأ ىلع لمتشتو ،ماع ريدم اهريديو

ىلعّفلكتو،ةلودـــلا تاــــمـــهاســـم ةعـــباـــتم ةـــيرـــيدــــم –١
 : يتأي امب ،صوصخلا

تاســـــــــسؤـــملا يف ةلودلا تامـــــــهاـــســم ةعباـــــتم ىلـــع رهــــسلا–
تايحالصل اقبط ،يعانصلا عاطقلل ةعباتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

 ،اهريوطتل ريبدت لكحارتقاو ،ةعانصلا ريزو

يف ةمهاسملا ةلودلا حـــلاـــصم ىلع ظاـــــفــــــــحلا ىلع رهـــــسلا–
 ،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا

يعانصلا يمومعلا عاطقلاب ةقلعتملا تاطاشنلا مييقت–
 ،اهنأشب يونسلا ريرقتلا دادعإو

ةينقتلا ةنامألا ماهمب ةطبترملا لاغشألا ميظنتو فارشإلا–
دادعإو هتارارق ذيفنت ةعباتمو ةلودلا تامهاسم سلجمل

.اهب ةصاخلا لئاصحلا

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

ّفلكتو،ةلودلا تامهاسم ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةيمومعلا تاسسؤملا يف ةلودلا تامهاسم ةعباتم نامض–
 ،ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا

تاسسؤملا يف ةلودلا تامهاسم ىوتسم عـــفر ىلع رهـــــسلا–
،ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا تاطاشن ةعباتم نامض–
،اهروطت لوح ةيرودلا ريراقتلا دادعإو ،ةعانصلا عاطقل ةعباتلا

يداصتقالا يمومعلا عاطقلا تايطعم دعاوق كسمو دادعإ–
 .يعانصلا

ةيمومعلا تاسسؤملا ةمكوحل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو ،ةيعانصلا ةيداصتقالا

تاعمجملل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا ميظنتو ريضحت–
 ،اهنع ةرداصلا حئاوللا ذيفنت ةعباتمو ،ةيعانصلا ةيمومعلا

سلجمل ةينقتلا ةنامألا ماهمب ةلصلا تاذ لاغشألا نامض–
،ةلودلا تامهاسم

ةقلعتملا ةلودلا تامهاسم سلجم حئاول ذيفنت ةعباتم–
،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملاب

ةباقرلاو رييستلا ةزهجأ تانايب ةدعاق نييحتو كسم–
.ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل

يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا معدو ريوطتو ةيقرت–
،ةينعملا تائيهلا عم لاصتالاب ةعانصلا نهم

تحت ةعوضوملا ةيمومعلا تاسسؤملا تاطاشن ةعباتم–
 ،نيوكتلاب ةفلكملا ،ةياصولا

عاطقلا يف تاءافكلا زيزعتو ىوتسم نيسحت ىلع رهــسلا–
،يعانصلا

.ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب نيوكتلا جماربطبض–

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

،تنمجانملاو تاءافكلا نيمثتل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

ةيرورضلا تاصصختلاو تاصاصتخالاو نهملا فارشتسا–
،ةعانصلا ةيمنت تاجايتحال

عاطقلا يف رييستلاو نيوكتلا تاردق ريوطتو نيسحت–
 ،يرودلا اهمييقت نامضو يعانصلا

ةينقتلا مولعلا يف ميلعتلا جمارب ريوطت يف ةمهاسملا–
 .ةيعانصلا ةيداصتقالاو

قيسنتلاو لصاوتملا نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو ،تاعاطقلا نيب ام

تاجايتحاب ةــــصاــــخ تاـــيــطـــعم ةدـــعاـــق كسمو دادعإ–
،اهنييحتو اهتعباتم نامضو ،لصاوتملا نيوكتلا لاجم يف عاطقلا

ةعانصلا عاطق نيب ام نواعت ةيجيتارتسا عضوو ريوطت–
نيوكتلا ضورع اذكو ،نيوكتلا يف ةينطولا نيوكتلا ةموظنمو
،ةيلودلا

مـيـيـقـت ناـمضو لصاوـتملا نـيوـكـتـلا تاـيـلـمــع دــيسجت–
.اهجئاتن

يمومعلا عاطقلا ةعباتمو ريوطتل ةماعلا ةيريدملا:٤ ةّداملا
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو ،يراجتلا

ةيمومعلا تاسسؤملا يف ةلودلا تامهاسم ةعباتم نامض–
ظافحلا ىلع صرحلاو ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا

،ريزولا تايحالصل اقبط ،اهريوطتو اهنيسحتو اهيلع

ةيمومعلا تاطلسلا تارارقو تاهيجوت ذيفنت ىلع رهسلا–
ةصصوخو لامسأر حـتفو ةكارشلاو راشتنالا ةداعإ لاجم يف

،ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا

لاوــــمأ سوؤر حــــتـــفو راشـــتــنالا ةداـــعإ جـــمارـــب رــــيــضــــحت–
يعانصلا عاطقلل ةعباتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا

فارطألا عم لاصتالاب ،هذيفنت ةعباتم نامضو ،اهتصصوخو
،ةينعملا

عيراشملا يف ةيعانصلا ةيمومعلا تاسسؤملا ةقفارم–
دادعإو ،ةصصوخلاو لاملا سأر حتف اذكو ةكارشلاب ةقلعتملا
،اهب ةصاخلا ةلماشلا لئاصحلا
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تاسسؤملا يــف فارطألا تامازتلا ذيفنت مارتحا ىدم ةـعـباــتم–
ةظفاحـملا هنأــش نم رـــيـــبدت لك حارـــتقاو ،ةكارــــشـلاب ةأشـــــنملا

 ،لاجملا اذه يف ةلودلا حلاصم ىلع

تاـسسؤــملل ةيـــلاــــملاو ةيداـــــصتـــقالا تايـــــطـــــعملا ليــــــــلحت–
دادعإو ،ةكارشلاب ةينعملا ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا
 .اهل ةلماشلا لئاصحلا

،صوــصـــخلا ىلعّفلــــكتو ،راـــشـــتـــنالا ةداـــعإ ةـــيرـــيدـــم –٣
 :يتأي امب

راــشـــتـــنا ةداــــعإو رـــيوــــطت جــــمانرب دادــــعإ يف ةمــــهاـــسملا–
ةعباتمو يعانصلا يمومعلا عاطقلا لامسأر حتفو ةصصوخو
،هذيفنت

ةيسفانت زيزعت اهنأش نم ميظنت ةداعإ لك حارتقا–
عاطقلل ةعباتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةيلاعفو
،يعانصلا

تاسسؤــملا ةصــصوــــخو لاــــمـــسأر حـــتـــف جـــمارـــب رـــيـــضــــحت–
عم لاصتالاب ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصـتقالا ةــــيـمومـــعلا
،ةينعملا فارطألا

ةيعيرشتلا ةموظنملا نيسحت فدهب ريبدت لك حارتقا–
تاسسؤملا لامسأر حتفو ةصصوخب ةقلعتملا ةيميظنتلاو
 ،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

تامهاسمو ةصاخلا تايلمعلا ةعباتمو رييست ىلع رهسلا–
،ةصصوخملا تاسسؤملا لامسأر يف ةيبلغأ وأ/و ةيلقأب ةلودلا

ةيمومعلا تاسسؤملا مييقتو قيقدت جمانربب ةردابملا–
لكايهلا عم لاصتالاب ،ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا

.ةينعملا تائيهلاو

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

تاســــــــــــسؤـــملا لامـــسأر حـــتـــفل ةيــــعرــفلا ةـــيرـــيدـــــملا )أ
،صوصخلا ىلعّفلكتو ،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

 :يتأي امب

تاسسؤملا لامسأر حتف جمارب ةعباتمو ذيفنت نامض–
،اهتصصوخو ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةقفارم–
،ةصصوخلا وأ لاملا سأر حتف راسم يف ةعانصلا

نينتقملاو ةلودلل ةلدابتملا تامازتلالا ةعباتم نامض–
دادعإو ،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا لوصأل
.اهل ةيرود ةليصح

تاسسؤملا تاعازن ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
،صوصخلا ىلعّفلكتو،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةـيمومـعلا

 :يتأي امب

ةيمومعلا تاسسؤملا لخاد تاعازنلا ةيوست يف ةمهاسملا–
،مئالم ةيوست ريبدت لك حارتقاو ،ةيعانصلا ةيداصتقالا

ةينطولا تائيهلا نم ةعوفرملا تالاغشنالاب لفكتلا–
ةيداـــصتـــقالا ةيـــموـــمعلا تاســـسؤـــملا تاــــعازـــنب ةـــــقالــــعلا تاذ
،ةيعانصلا

ةاصـــحـملا تاـــعزاــــنملا ةعيـــبـــط نع ةــــيرود ةيعــــضو دادـــعإ–
 .اهصوصخب ةحرتقملا ةيوستلا ريبادتو

 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو،ةكارشلا ةيريدم –٢

يف ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةقفارم–
تاهيجوت مارتحا ىلع رهسلاو ،اهب ةصاخلا ةكارشلا جمارب ذيفنت
حئاول  اميس ال ،نأشلا اذه يف ةيـموــــــمعلا تاطلــــسلا تارارــــقو
 ،ةلودلا تامهاسم سلجم

اميس ال ،تاسسؤملا نيب ام تاكارشلا ريطأتو عيجشت–
،اهذيفنت ةعباتمو ةصاخلاو ةيمومعلا

تاكرشلا يف مهتامازتلال فارطألا مارتحا ىدم ىلع رهسلا–
ةظفاحـملا هنأش نم ريبدت لك حارتقاو ،ةكارشلاب ةأشنملا

،لاجملا اذه يف ةلودلا حلاصم ىلع

 .ةكارشلا تايلمعب ةصاخلا ةيرودلا لئاصحلا دادعإ–

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

ىلعّفلــكتو،ةـــكارـــشلا ةيـــقرــتل ةيــعرـــفلا ةــــيرـــيدــــملا )أ
 :يتأي امب ،صوصخلا

يف ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةقفارم–
نم ريبدت لك حارتقاو ،اهب ةـــصاـــخلا ةكارــــشلا جـــمارـــب ذيـــفـــنت

اذه يف ةيميظنتلاو ةيــعيرــشتلا ةـــموـــظــــنملا نيـــســحت هــــنأـــش
،لاجملا

ةيمومعلا تاطلسلا تارارقو تاهيجوت ذيفنت ةعباتم–
ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملاب ةقلعتملا ةكارشلا لاجم يف

،ةيعانصلا

ةيمومعلا تاسسؤملا نيب ةكارشلا صرف ديدحتو ةيقرت–
،بناجألاو نيينطولا صاوخلا نيلماعتملاو ةيعانصلا ةيداصتقالا

.ةينعملا فارطألا عم قيسنتلاب

ىلعفّلكتو،تاكارشلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 :يتأي امب ،صوصخلا

سلجم ىدل اهتجمرب لجأ نم ةكارشلا تافلم ةسارد–
،اهذيفنت ةعباتم نامضو ةلودلا تامهاسم
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تاســسؤـــملا تاردـــق مـــيـــيـــقـــتل ةيـــعرـــفلا ةـــيرـــيدــــملا )ب
،صوصخلا ىلعّفلكتو ،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

 :يتأي امب

ةيمومعلا تاسسؤملا ريوطت جمارب ذيفنت جئاتن مييقت–
 ،ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا

ةيمومعلا تاسسؤملا روطت ةعباتم تاودأ ذيفنتو ريوطت–
،ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا

ةيمومعلا تاسسؤملا روطت ةلاح نع ةيرود ريراقت دادعإ–
.ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا

ةيموــــمعلا تاســــسؤـــملا قيـــقدــتل ةيــعرفلا ةيريدملا )ج
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعّفلكتو ،ةيعانصلا ةيداصتقالا

ةيــموــمعلا تاســـسؤــملا ميـــيـــقتو قـــيــقدـــت جـــمارـــب ةعباــــتم–
تائيـــهلاو لكايــــهلا عـــم لاــــصــتالاب ،ةـــعانـــصلا عاـــطـــقل ةـــعباــــتلا
،ةينعملا

تاســـسؤـــملل يرودلا قـــيـــقدــــتلاو مـــيـــيـــقـــتلا ىلع رهـــــــسلا–
عضوو ،اهريوطت تاططخمو ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا
،ةعباتملل مكحت ةحول

فرط نم ةزجنـــملا قــيـــقدـــتلاو ةـــباـــقرلا رـــيراــــقت ةـــــسارد–
ذيفنت ةعباتم نامضو ،نييجراخلا نيققدملا وأ ةباقرلا تائيه
،اهتايصوتل ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا

ىوــتــســم ىلع ةــــباــــقرلا ماهــــم يف ،ةجاــــحلا دنـــع ،ةكراـــــشملا–
.ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا

ّفلـــكتو ،رامــــثـتــسالا ةيـــقرــتل ةـــماــعلا ةـــيرـــيدـــملا :٥ ةّداملا
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع

رهسلاو ،رامثتسالل ةينطولا ةسايسلا رصانع حارتقا–
،اهذيفنت ىلع

ضرعلا نيسحت ناديم يف ةينطولا ةسايسلا رصانع حارتقا–
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،يعانصلا راقعلل ينطولا

ريوطتل مئالم طيحم زوربل ةيرورضلا فورظلا ةئيهت–
  ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا ةيقرتو

ةرـــيــغـــصلا تاســــسؤـــملا ةـــنرـــصعو مـــعد جـــماـــنرـــب دادـــــعإ–
ةعــباــتمو ةطــسوـــتملاو ةرـــيــغـــصلا تاـــعانـــصلاو ةطــــسوـــتـــملاو
،هذيفنت

ةياصولا تحت تائيهلل نسحلا ريسلاو ةعباتملا نامض–
ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتو رامثتسالا ةيقرتو راقعلاب ةفلكملا

،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو ةطسوتملاو

معدو نيمثتو ةيامح ةيقرت هنأش نم ريبدت لك حارتقا–
،يعانصلا جاتنإلا ةيقرتو

ذيفنتو رامثتسالاب ةفلكملا تائيهلا ةنامأ لاغشأ نامض–
.اهتارارق

 :تايريدم )٤( عبرأ ىلع لمتشتو ،ماع ريدم اهريديو

تاسسؤملا تاردـق نيمـثـتــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا )ب
،صوصخلا ىلعفّلكتو،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

 : يتأي امب

زــيزـــعت اهـــنأـــش نـــم مـــيـــظـــنت ةداـــعإ لك ذـــيـــفـــــنتو حارــــتـــقا–
،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةيلاعفو ةيسفانت

عاطقلا ةلكيه ةداعإو ريوطت جمانرب دادعإ يف ةمهاسملا–
،هذيفنت ةعباتمو يعانصلا يداصتقالا يمومعلا

ةــــيداـــصـــتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةيلاعف تارشؤم ةعباتم–
.اهنيسحت فدــــهب رـيـــبدت لك حارــــتقاو ،ةيـــعانـــــصلا

،يعانصلا يراجتلا يمومعلا عاطقلا ريوطت ةيريدم –٤
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلع فـلكتو

تاســــسؤـــملا رـــيوـــطت تاـــطـــطــــخمدادـــعإ يف ةـــــمــــهاــــســملا–
،اهذيفنت نامضو ،ةعانصلا عاطقل ةعباتلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

تاططخمل يرودلا قيقدتلاو مييقتلا نامض ىلع رهسلا–
مكحت ةحول عضوو ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا ريوطت
،ةعباتملل

تاسسؤملل ةلكيهلا ةداعإ لامعأ عيمج يف ةمهاسملا–
قيرط نع  اميس ال ،اهتيمنت نيسحتو ةيداصتقالا ةيمومعلا
اهتاذ ةيداصتقالا ةيموــمعلا تاســـسؤـــملا يف ةيـــمـــنــــتلللامعأ

،اهنيب اميفو

تاسسؤملل مادتسملا ومنلل يفارشتسا ريبدت يأب ةردابملا–
،ةيعانصلا ةيداصتقالا ةيمومعلا

ةيمومعلا تاسسؤملا روطت ىوتـــــسمل يرودلا ميــيــقـــتلا–
.ةيعانصلا ةيداصتقالا

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

تايجيتارتسا ةعباتمو ةقفارملل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
،ةيــعاــنــــصلا ةـــيداـــصــــتـــقالا ةــــيـــموـــمـــعلا تاســــسؤــــملا رـــيوــــطت
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

ةــــيـــموـــمـــعلا تاســـــسؤــــملا رــــيوـــطـــت تاـــطـــطـــخم ذـــيـــفـــنــــت–
،ةيداصتقالا

يجيتارتسا عقومت قيقحت لجأ نم ةمزاللا ريبادتلا ذيفنت–
عاطقلل ةعباتلا ةــيداـــصتـــــقالا ةـــيـــموـــمـــعلا تاســـسؤـــملل لـــضــــفأ
،يعانصلا

ةـيـموـمـعـلا تاسسؤملا يف يمــقرــلا داصتــقالا ةــيــقرــت–
 ،ةيداصتقالا

ريوطت ىلع ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا زيفحت–
.اهنيب اميف لامعألا تاقالعو رزآتلا
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عيراشملا ةلكيهو مجحل يرود مييقتب مايقلا ىلع رهسلا–
 ،ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا ةيرامثتسالا

.رامثتسالاب ةفلكملا تائيهلا تارارق ذيفنت ةعباتم نامض–

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

ةيرامثتسالا عيراشملا ةيقرتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
ىلعّفلكتو ،ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا
 :يتأي امب،صوصخلا

نييداصتقالا نيلماعتملا هاجتاب رامثتسالا ةيقرت نامض–
،بناجألاو نيينطولا عيراشملا يلماحو

رامثتسالا ةيقرتب ةقلعتملا ريبادتلا لك ةعباتمو ذيفنت–
،يبنجألاو ينطولا

تاذ ةيرامثتــسالا عــــيراـــشـــملا زاـــجـــنإل تاــــنالــــعإ قالــــطإ–
حلاصملا عم قيسنتلاب ينطولا داصتقالل ةصاخلا ةيمهألا
 ،ةينعملا

ةيــقرـــتب ةفلــــكـــملا تائــــيـــــهلا تاـــطاـــشن ةعـــباـــتم ناــــمـــــض–
،اهب ةصاخلا ةلماشلا لئاصحلادادعإو ،رامثتسالا

ةـيـنـعملا ةـيـنـطوـلا تاـئيـهـلاو تاسسؤملا عـم نواــعــتــلا–
ىرــــبــــكلا ةيرامــــثتـــسالا عـــيراـــشملا ةـــيــقرـــتو دــيـــســجت ةـــيــــغب
ينطولا نييوتسملا ىلع ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو
.يلودلاو

عـــيراشــــملا ةعـــباـــتمو ةقـــفارـــمل ةيـــعرـــفلا ةـــيرـــيدــــملا)ب
،ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا ةيرامثتسالا

 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو

تاراـمـثـتسالا اـمـيس ال ،تاراـمـثـتسالا ةـعــباــتــم ناــمض–
يستكت يتلا كلتو ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا
ةهــجوـــم وأ/و يـــنــطولا داـــصــــتــــقالل ةـــبــــســـنلاب ةـــصاـــخ ةـــيــــمــــهأ
،ريدصتلل

،ىرخألا تائيهلاو تارادإلا عم يقيسنت لمع لكب مايقلا–
عـــيراـــشــملا طـــيــشـــنــتو دـــيـــســـجت يف ةــــقـــفارـــملاو ةدعاــــســــملل
،ةيرامثتسالا

،رامثتسالاب ةفلكملا تائيهلا تارارق ذيفنت ةعباتم نامض–

عـــيراشــــمب ةــــصاـــخلا تامولـــــعملا رـــشـــنو ةــــجلاـــعـــمو عـــمـــــج–
.ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا تارامثتسالا

،صوصخلا ىلعّفلكتو ،يعانصلا راقعلا ةيريدم –٣
 :يتأي امب

يعاـــنـــصلا راقـــعلا لاـــجم يف ةيـــنـــطولا ةــــــسايـــسلا حارـــتــــقا–
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

،صوصخلا ىلعّفلكتو ،رامثتسالا ةيبذاج ةيريدم –١
 :يتأي امب

مـكحت يتـلا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا صوصنــلا دادــعإ–
ريبادت حارتقاب اهماجسنا نامضو اهذيفنت ةعباتمو رامثتسالا
،نيسحتلا وأ /و حيحصتلل

تارامثتسالا ةيبذاج نيسحت هنأش نم ريبدت لك حارتقا–
 ،ةيبنجألا ةرشابملا تارامثتسالاو

يبنجألاو ينطولا رامثتسالاب قلعتي لمع لك حارتقا–
ةيداصتقالا ةسايسلا عم هماجسناو هتيبذاجو هتيمنت نامض دصق
،ةينطولا

ةصصخملا ةـيداصتـقالا تارـهاـظـتـلا ةـيـقرـتو مـيـظـنـت–
.رئازجلا ةهجوو رامثتسالا ةيقرتل

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

،رامثتسالا ريوطتو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

ةيبذاج رـــيوــطتو ةيــــقرـــتل ةـــيـــنـــطوــــلا ةـــساـــيــــسلا ذـــيـــفــــنت–
،رامثتسالا

عم تاقالعلا ةيقرتو ةيداصتقالا تارهاظتلا ميظنت–
،رامثتسالا طيشنت لجأ نم ةينطولا لامعألا طاسوأ

رامثتسالاب ةصاخلا تامولعملا رشنو مييقتو ةجلاعمو عمج–
،يبنجألاو ينطولا

.تارامثتسالاب ةصاخلا نعطلا ةنجل لاغشأ نامض–

،رامثتسالاخانم نيسحـتو مييقتلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 :يتأي امب ،صوصخلا ىلعفّلكتو

ةيبذاج نيسحتو طيشنت هـــنأـــش نـــم رــــيــبدـــت لــــكب ماـــيــــقلا–
 ،رامثتسالا ريوطتو

،رامثتسالا خانم ريدقت تارشؤم مييقت يف ةمهاسملا–
،ةيرورضلا تاحيحصتلا حارتقاو

تاءارجإ طيسبتو فيفخت ىلإ فدهي ريبدت لك ذيفنت–
 .ةيرامثتسالا عيراشملا زاجنإ

ىرــــبـــــكلا ةـــيراـــمـــثــتـــسالا عـــــيراـــشـــملا ةـــيرــــيدــــم –٢
،صوصخلا ىلعّفلكتو،ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو
 :يتأي امب

عيراشملا اميس ال ،تارامثتسالا ةعباتم ىلع رهسلا–
يستكت يتلا كلتو ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا
،ريدصتلل ةّهجوم وأ/و ينطولا داصتقالل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ

عيجشتو دشح ضرغب ةقفارملاو ةدعاسملل لمع لك حارتقا–
،ةيرامثتسالا عيراشملا ديسجت
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لـجأ نـم يعاـنصلا راـقـعـلاـب قـلــعــتــي رــيــبدــت يأ حارــتــقا–
اذه يف ةيمومعلا تاسايسلا عم هماجسناو هتيبذاج نامض

.لاجملا

ةـــــطـــسوـــتـــملاو ةرــــيــغـــصلا تاســـسؤـــملا ةـــيرــــيدــــم –٤
،صوصخلا ىلعّفلكتو ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو
 :يتأي امب

تاسسؤملا ءاشنإ عيجشت ىلإ ةيمارلا لامعألاحارتقا–
لاجم عيسوتو ةديدجلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو
،اهطاشن

تامظنمو ةيوعمجلا ةكرحلا عم يرواشت راطإ عضو–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا لامعأ بابرأ

تاعانصلاو تاسسؤملا ةنرصعو معد جمانرب دادعإ–
تائيهلا عم لاصتالاب ،هذيفنت ةعباتمو ةطسوتملاو ةريغصلا
،ةينعملا

ةيرشبلا دراوملا نيوكت تاسايس دادعإ يف ةمهاسملا–
راكتبالاو عادبإلا عيجشت ىلع لمعت يتلاو اهرييستو عاطقلل
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا ىدل ةنرصعلاو

معدو نيمثتو ةيامح ةيقرت هنأش نم ريبدت لك حارتقا–
.يعانصلا جاتنإلا ةيقرتو

 :ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

ةرـيـغصلا تاسسؤملا ةـيـقرـتـل ةـيــعرــفــلا ةــيرــيدملا )أ
فّلكتو،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو ةطسوتملاو
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

ءاشنإ عـيـجشت ىلإ ةـيـمارـلا لاـمـعألا ةـعـباـتــمو ذــيــفــنــت–
،ةدــيدــجلا ةطـــسوـــتملاو ةريغـــصلا تاعانــــصلاو تاســـــسؤملا

،اهطاشن لاجم عيسوتو

تامظنمو ةيوعمجلا ةكرحلا عم يرواشت راطإ عضو–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا لامعأ بابرأ

،هلامعأ ةعباتمو

عم قيسنتلل راطإ ةماقإ هنأش نم ريبدت لكب ةردابملا–
ةيقرتو ءاشنإ ليهست دصق هذيفنتو ةيلحـملا تاعامجلا

.ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا ريوطتو

ةرــــيــغـــصلا تاســـــسؤملا مــــعدل ةيـــعرفلا ةــيرـــيدــملا )ب
فّلكتو،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو ةطسوتملاو
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

ريوطتو نيسحت ىلع عيجشتلا فدهب ريبدت لكحارتقا–
 ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا ةيسفانت

دراوملا رييستو نيوكت تاسايس دادعإ يف ةكراشملا–
عادبإلا عيجشتوزيفحت ىلع لمعت يتلاو عاطقلل ةيرشبلا

ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملا ىدل ةنرصعلاو راكتبالاو
،ةطسوتملاو

راــــقـــعلا ىلع لوـــصـــحلا طورـــش نيـــســـحت يف ةمـــهاـــســـــملا–
ديشرتو ةضئافلاو ةيقبتملا لوصألاو يداصتقالاو يعانصلا

،هرييست

ةيزيفحتلا ةمظنألاو ريبادتلا عيمج ماجسنا ىلع رهسلا–
،ةيرورضلا تانيسحتلا حارتقاو يعانصلا راقعلا لاجم يف

،يعانصلا راقعلا حنم ةعباتم نامض–

قـــطاـــنمو ةدــــيدـــج ةيـــعانـــص قـــطاـــنم ءاـــشـــنإ ىلع رهــــسلا–
،ةيعانصلا ةيمنتلاب ةقالع اهل يتلا تاطاشنلا

ريـــهــطتو ءاـــشــــنإ جــمارب ذيـــفــنتو طيطــــخت ىلع رهـــــسلا–
قطانمو ةيعانصلا قطانملا رييستو ةيقرتو ليهأت ةداعإو
.تاطاشنلا

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

ّفلكتو ،يعانصلا راقعلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

راــــقـــعلا ىلع لوــــصـــحلا طورـــش نيـــســـحت يف ةـــكراـــشــــملا–
ديشرتو ةضئافلاو ةيقبتملا لوصألاو يداصتقالاو يعانصلا

،هرييست

تائيهلا تاطاشنو يعانصلا راقعلا حنم ةعباتم نامض–
لئاصحلادادعإو ،رامثتساللّهجوملا يعانصلا راقعلاب ةفلكملا
،اهب ةطبترملا ةيرودلا

قطانمو ةيعانصلا قطانملا ءاشنإ جمارب ذيفنت ةعباتم–
.تاطاشنلا

ةيعانصلا قطانملا ليهأت ةداعإل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو،ةيعانصلا باطقألاو

نيمثتو ةيمنت تاسايسو تايجيتارتسا ذيفنت نامض–
 ،تاطاشنلا قطانمو ةيعانصلا قطانملا لخاد ةيدعاقلا لكايهلا

قطانملا ليهأت ةداعإ جمارب ةعباتمو ذيفنتو طيطخت–
لاصتالاب ،ةيعانصلا باطقألاو تاطاشنلا قطانمو ةيعانصلا

،ةينعملا حلاصملا عم

قطانمو ةيعانصلا قطانملا ريس طورش ةعباتم نامض–
ةداعإو اهريهطت لجأ نم لمع لكب ةردابملاو تاطاشنلا

.ةينعملا فارطألا عم لاصتالاب ،اهريوطتو اهليهأت

،يعانصلا راقعلا نيمثتو ريوطتل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو

ةقلعتملا ةينطولا ةسايسلا رصانع دادعإ يف ةمهاسملا–
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،يعانصلا راقعلاب

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ يف ةمهاسملا–
يعانصلا راقعلا قوس نيسحتو يعانصلا راقعلا مكحت يتلا
 ،اهقيبطتو اهماجسنا ةعباتمو ،رامثتسالل هّجوملا
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،صوصخلا ىلعّفلكتو،يداصتقالا ءاكذلا ةيريدم –١
 :يتأي امب

،يداصتقالا ءاكذلا ةيقرت تاكبش ريوطت–

تارارقلا ذاختا ىلع ةدعاسمو ةظقي ةمظنأ ميظنتو عضو–
،ةيزكرملا ةرادإلا ىوتسم ىلع

،ةينعملا لكايهلاو تاسسؤملا عم لاصتالاب ،ةمهاسملا–
تاجايتحال ةمئالم ،ليلحتو ةظقي ةمظنأ عضوو روصت يف

،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملاو ةياصولا تحت تاسسؤملا

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

ّفلكتو،ةيــجـــيتارـــتسالا ةظــــقيلل ةيـــعرـــفلا ةيريدـــــملا )أ
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

حمست يتلا ةيلودلاو ةينطولا تامولعملا ةلكيهو ديدحت–
،ةيعانصلاو ةيداصتقالا ةظقيلا ميظنتب

ماـهملاـب لـفـكـتـلـل ةـمزالــلا ةــظــقــيــلا تاودأ عضوو دــيدحت–
 ،يداصتقالا ءاكذلل ةصصخملا

تامولعملاب يلخادلا ىوتسملا ىلع نيمدختسملا ديوزت–
تاهــــجوت روـــطت ةعباــــتمب ةلـــــصلا تاذ ترارقلا ذاـــختال ةــمزاللا
.عاطقلا ةطشنأب قلعتي اميف قاوسألا

تاـــكبــش طيـــشــنتو ةيــــقرـــتل ةيـــعرــفلا ةـــيرـــيدــــملا )ب
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو ،ةظقيلا

 ،ةظقيلا تالاجمب عاطقلا يلعاف سيسحت نامض–

فدهت ةردابم لك ةيقرتو ،ةظقيلا تايلآ رشن نامض–
،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيقرت ىلإ

ءاكذلاو ةيجيتارتسالا ةظقيلل ماظن عضوب ةردابملا–
نيـــــلعاـــفلا حلاـــصل ةيــــعانــصلا ةطـــشنألا لاـــجـــم يف يداــــصـــتـــقالا
،نييداصتقالا

.ةظقيلا تاكبش لامعأ ةعباتمل ةيرود ريراقت دادعإ–

فّلكتو ،ةيداصتقالا ليلاحتلاو تاساردلا ةيريدم –٢
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

،عاطقلا تاجايتحا بسح تاساردلاب ةردابملا–

دادـــــــعإل ةــــمزاللا ةــــيـــفارــــشـــتـــسالا تالــــيلـــحـــتلاب ماــــيــــقلا–
،ةيعاطقلا تايجيتارتسالا

ةيمهألا تاذ ةيلودلاو ةينطولا ريراقتلا صيخالت دادعإ–
،ةينقتلاو ةيداصتقالا

عم قيسنتلاب ةعانصلا معد تاسارد عيراشم ةعباتم–
،نواعتلا جمارب يريدم

مئالــــم يداـــصــــتقا يتاـــموـــلعم ماـــظن عــــضو ىلع رـــهـــــسلا–
لاـــصتالاب ،ةطـــسوتـــملاو ةريـــغــصلا تاعانـــــصـلاو تاســــسؤملل
.ةينعملا تائيهلا عم

تاسسؤمـلـل نواـعـتـلا جمارـبـل ةـيـعرــفــلا ةــيرــيدملا )ج
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو ةطسوتملاو ةريغصلا

 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو

تاعانصلاو تاسسؤملا ةنرصعو معد جمانرب دادعإ–
تائيهلا عم لاصتالاب ،هذيفنت ةعباتمو ةطسوتملاو ةريغصلا
،ةينعملا

تاعانصلاو تاسسؤملل نواعتلا جمارب ةعباتمو ذيفنت–
ةرازولا لكايهو تائيهلا عم قيسنتلاب ،ةطسوتملاو ةريغصلا
.ةينعملا

فّلكتو،يعانصلا جاتنإلا معدل ةيعرفلا ةيريدملا )د
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

فدهت يتلا تايجيتارتسالاو تاسايسلا ةعباتمو ذيفنت–
،يعانصلا جاتنإلا ةيقرتو نيمثتو ةيامح ىلإ

نيمثتو ةيامح عيجشت هنأش نم لمع لكب ةردابملا–
،يعانصلا جاتنإلا ةيقرتو معدو

ةـيـعاـنصلا تاـجوـتـنملا تاـيـطـعــم ةدــعاــق كسمو دادــعإ–
،ةيلالحإلا تاعانصلا ةيقرت دصق

ةيرازولا رئاودلا نيب ام رواشتلا رطأ فلتخم يف ةكراشملا–
  .يعانصلا جاتنإلا نيمثتو معدو ةيامحب ةينعملا

تاساردلاو ةيجيتارتسالا ةظقيلل ةماعلا ةيريدملا :٦ ةّداملا
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع فّلكتو ،تامولعملا ةمظنأو

ءاـكذـلاو ةــظــقــيــلا ةــمــظــنأ عضوو روصت يف ةــمــهاسملا–
تاسسؤملا عم لاصتالاب ،فارشتسالاو تاساردلاو يداصتقالا

،ةينعملا تائيهلاو

،عاطقلا تاجايتحال تاساردلا زاجنإ ةعباتمو ديدحت–

تائيهلاو ةرادإلل يمقرلا لوحتلا تايلمع ذيفنتو حارتقا–
ةطبترملا تايصوتلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ةياصولا تحت

،سيياقملاب

ةعانصلا معد تاسارد جماربو عيراشم ةعباتم نامض–
،نواعتلا جمارب يريدم عم قيسنتلاب

فلتخم نيب ةيئاصحإلا تايطعملا لدابتل تايقافتا ماربإ–
،نييتاسسؤملا نيلعافلا

.هب لومعملا ميظنتلل اقفو تاظوفــــحـملا رييــــست نامض–

 :تايريدم )٤( عبرأ ىلع لمتشتو ،ماع ريدم اهريديو
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عم نواعتلاب تايطعملا ةدعاق نييحتو ءاشنإ نامض–
،ةينعملا ةيجراخلاو ةيلخادلا لكايهلا

قسانتم ينطو يئاصحإ ماظن ءاشنإ يف ةمهاسملا–
.لماكتمو

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

ّفلكتو،ةيئاـصـــحإلا تايطـــعملل ةيـــعرـــفلا ةـــيرـــيدــــملا )أ
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

تامولعملاب ةقلعتملا تايطعملا دعاوق نييحتو ءاشنإ نامض–
،ةينطولا ةيداصتقالا

ةيداصتقالا ةيئاصحإلا تايطعملا لدابتل تايقافتا ماربإ–
،ةينعملا تائيهلاو تاسسؤملا فلتخم نيب

ةيعضو لوح ةيئاصحإ ةيفرظ تاركذم دادعإ نامض–
ةريغصلا تاعانصلاو تاسسؤملاو يعانصلا عاطقلا روطتو
.رامثتسالاو ةطسوتملاو

،ةــيئاــصــحإلا تاءاـــصـــقتـــسالل ةـــيـــعرـــفلا ةـــيرـــيدـــــــملا )ب
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو

ةيداـــصتـــقالاو ةيعاـــنــصلا تاـــيئاـــصـــحإلا جاـــتـــنإ ناـــمـــض–
،عاطقلل ةيرورضلا

تاــــــنّودــــمو تاــــجتـــنـــملا تاــــيـــقاـــطب نيـــيـــحتو ءاــــشــــنإ–
،تاسسؤملا

تاــــــمولــــعملا ىلع ةـــــقداــصـــملاو عـــمـــجلا ةيــــلـــمــع مـــيـــظــــنت–
،تاءاصحإلل ةيمسرلا رداصملا كارشإب ةيئاصحإلا

ةيـــــعانـــصلا تايــــطعـــملا ةــــمالـــسو ةــــيـــقوـــثوـــم ىلع رــــهــــسلا–
.اهعمج متي يتلا ةيداصتقالاو

،صوصخلا ىلعّفلكتو ،فارشتسالل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 :يتأي امب

قاـفآو عاـطـقـلا عاضوأ نـمضتـت ةــيــفرــظ رــيراــقــت دادــعإ–
،هروطت

عاطقلا روطتل ىدملا ةليوطو ةطسوتم تاعّقوتدادعإ–
،ةينعملا ةيلودلاو ةينطولا تامظنملا عم لاصتالاب

طسوتملا نييدملا ىلع عاطقلا ةيمنت تايجيتارتسا دادعإ–
اهذيفنت ةعباتمو ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،ديعبلاو
.اهب ةصاخلا ذيفنتلا لئاصح دادعإو

،يمقرـلا لوـحـتـلاو تاـموـلـعملا ةـمـظـنأ ةـيرـيدـم –٤
 :يتأي امب صوصخلا ىلعفّلكتو

تائيهلاو ةيزكرملا ةرادإلل يمقرلا لوحتلا تايلمع ةقفارم–
،ةياصولا تحت

 ،ةرازولل تامولعملا ةمظنأ ريوطتو عضو ىلع رهسلا–

تاــطاـــشــنلا لئاـــصـــحو لمــــعلا تاطـــطـــخم دادـــعإ ناـــمــــض–
.ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ةيعاطقلا

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

ّفلكتو ،ةيداصـتــقالا تاـــساردــــلل ةيــــعرفـــلا ةـــيرـــيدــــملا )أ
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

اهب ةرداــبــملاو عاطــــقلا تاجايــــتحال ةـــسارد لك دــــيدــــحت–
 ،ةيزكرملا لكايهلا عم رواشتلاب

عاطقلا تاطاشن تالاجمب ةطبترملا تاسرادلا ءاصحإ–
،اهرشنو اهنييحتو اهلالغتسا يف عورشلاو

يأو ةيلودلاو ةينطولا ريراقتلا صيخلتو ليلحتب مايقلا–
،يداصتقالا عضولاب قلعتت ىرخأ قئاثو

.ةعانصلا معد جمارب ذيفنت قيسنت–

فّلكتو،ةيداصتقالا ليلاحتلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

عورفلا فلتخم تاطاشنب ةطبترم ةسارد لك ليلحت–
،ةيعانصلا بعشلاو

عاطقلا ىلوتي يتلا تاسايسلل ةيرود تامييقت زاجنإ–
،اهذيفنت

ةقلعتم ةيرود ةركذمو ةساردو ريرقت لك لالغتساو ليلحت–
،دالبلل ةيداصتقالا ةيعضولاب

اهتاهجوت ديدحتو ةيلودلاو ةينطولا قاوسألا ةساردب مايقلا–
.اهتاروطتو

فّلكتو،تاظوفحـملاو قئاثولل ةيعرفلا ةيريدملا  )ج
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

تاظوفحم ىلع ظافحلا نامضو يقئاثولا ديصرلا رييست–
،ةرازولا

،ةرازولل يقئاثولا ديصرلا رشنو ةنمقر ةيلمع ريوطت–

اهظفحو اهلالغتساو ةرازولا تاظوفحم ةجلاعم نامض–
لاـــــجـــم يف اــــهـــــب لوـــمــــعـــملا ةيــــمـــيــظــنـــتلا ســـيـــياـــقـــملا بــــســــح
.تاظوفحـملا

ىلعّفلكتو،فارـــشــتـسالاو تايئاـــصـــحإلا ةـــيرـــيدـــم –٣
 :يتأي امب،صوصخلا

يتلا ةيداصتقالاو ةيعانصلا تامولعــــملا ريــــفوت نامـــــض–
نيــــمدـــختـــسملاو ةـــعاـــنـــصلا ةرازو لكاــــــيه تاــــجايــــتـــحا يبــــلت
،نييجراخلا

نم ققحتلاو ةيئاصحإلا تايطعملا عمج ةيلمع ميظنت–
،تايئاصحإلل ةيمسّرلا رداصملا كارشإب اهتحص
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،عاطقلل ةيرشبلا دراوملا نيمثت ةسايس ذيفنتو ديدحت–

،ةرازولا يمدختسمل ينهملا راسملا رييست نامض–

رييست لاجم يف ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا ىلع رهسلا–
حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم ىوتسم نيسحتو نيوكتو
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ

نامضو ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا ططخملادادعإ–
،هذيفنت

،هذيفنت نامضو نيوكتلل يونسلا ططخملا دادعإ–

تاميظنتلاو ةيساسألا نيناوقلا دادعإ يف ةمهاسملا–
.عاطقلا يمدختسمب ةصاخلا

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

ىلعّفلكتو ،نيمدختسملا رييستل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
 :يتأي امب،صوصخلا

ةينهملا تاراسملاو فيظوتلاب ةقلعتملا تايلمعلا رييست–
تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنتو ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل
 ،ةينهملا تارابتخالاو

راسملا ّريست يتلا صوصنلا عيراشم دادعإ يف ةكراشملا–
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب عاطقلا يمدختسمل ينهملا

نهملاو فئاظولاب ةقلعتملا تاميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا–
،عاطقلاب ةقلعتملا

ةرادإلل ةيريدقتلا تاططخملاو رييستلا تاططخم دادعإ–
،ةرازولل ةيزكرملا

نــيوــكـــتلل تاوـــنـــسلا ددعــــتمو يوـــــــنـــسلا ططــــخــــملادادــــعإ–
ةيرشبلا دراوملا ةدئافل فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو
،ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلل

نيسحتو نيوكتلا لاجم يف ةيعاطقلا ةسايسلا ذيفنت–
،اهمييقتو اهتعباتمو ىوتسملا

ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسم نيوكت ىلع رهسلا–
.مهفراعم ديدجتو مهاوتسم نيسحتو

تاراــــطإلا تاراـــسم ريـــيـــستل ةيـــعرــــفلا ةــــــيرـــيدــــملا )ب
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو ،ايلعلا

يتلا ةرازولا تاراطإل ينهملا راسملا ةعباتم نامض–
،ايلع بصانمو ةيماس فئاظو لغشت

جولولاو ةيقرتلاب ةقلعتملا تاءارجإلاو ماكحألا ذيفنت–
،ايلعلا بصانملاو فئاظولا ىلإ

يتلا تاراطإلا راسم رييستب قلعتي ريبدت لك حارتقا–
 ،هذيفنت ىلع رهسلاو ،ايلع بصانم وأ ةيماس فئاظو لغشت

تالسارملاو تامولعملا تاكبشو ةمظنأ ريوطتو عضو–
،تارارقلا ذاختا ىلع ةدعاسملاو رييستلا تاودأوةينورتكلإلا

،اهتنايصو اهنمأ نامضو

.ةينورتكلإلا ةرادإلا ءاسرإ ةيلمع يف ةمهاسملا–

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ريدم اهريديو

لوـحـتـلاو تاـموـلـعملا ةـمـظـنأل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدملا )أ
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو ،يمقرلا

،اهريوطتو ةرازولل مالعإلا ةمظنأ عضو–

عم رواـشـــتلاب ةرادإلا ةنــــمـــقر تايلـــمع ةعباــــتم ناـــمــــــض–
،ةياصولا تحت تائيهلاو لكايهلا

يف ينيبلا ليغشتلا ةمظنأ دعاوق ذيفنت يف ةكراشملا–
،ةنمقرلا تاءارجإ ذيفنت راطإ

ةصاخلا ةيميظنتلا حئاوللاو سيياقملا مارتحا ىلع رهـــسلا–
تائيهلاو ةرازولا لكايه ىوتسم ىلع تامولعملا ةمظنأ ةمالسب

 ،ةياصولا تحت

تالسارملاو تامولعملا تاكبشو ةمظنأ ريوطتو عضو–
،تارارقلا ذاختا ىلع ةدعاسملاو رييستلا تاودأوةينورتكلإلا

.اهتنايصو اهنمأ نامضو

،صوصخلا ىلعّفلكتو،تاكبشلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 :يتأي امب

لاصتالا تاكبشوةينورتكلإلا تاكبشلا ةماقإ نامض–
ةزكرمملا ريغ اهحلاصمو ةرازولل ةيزكرملا لكايهلا طبرت يتلا

 ،اهتيامحو ةياصولا تحت تائيهلاو

ةمظنألل ةيتحتلا ةينبلا لالغتساو ةرادإ يف ةكراشملا–
،ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلا عم لاصتالاب ةكبشلاو

،ةيلحـملا تاكبشلل رمتسملا نيسحتلل لولحلا حارتقا–

ىلعو ةيلحـملا ةكبشلا ىلع تايطعملاو داتعلا نمأ نامض–
.لمعلا ةزهجأ عومجم

،ةنايصلاو يلآلامالعإلا ةزهجأل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو

مالعإلا ةزهجأل ةيحيلصتلاو ةيئاقولا ةنايصلا نامض–
   ،ةيزكرملا ةرادإلل يلآلا

ةدــيدجلا ةزــهــجألا طــبضو بيــكرــتو صيصخــت ناـــمض–
،اهلالغتسا ةعباتمو

،ةلومحـملاو ةتباثلا يلآلامالعإلا ةزهجأل نسحلا ريسلا نامض–
.نيمدختسملل مئادلا اهرفوت نامضو

،صوصخلا ىلعّفلكتو ،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم :7 ةّداملا
 :يتأي امب
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ةلوقنملاو ةيراقعلا تاكلتمملا ةنايصو ظافحلا ىلع رهسلا–
 ،ةرازولاب ةصاخلا

ةرازولا يمدختسم تالقنتو تارهاظتلا ميظنت نامض–
،ةحلصملا تارورض اهبلطتت يتلا

،اهرييستو تارايس ةريظح ءانتقا–

تاـــكـــبـــشلاو تآشـــنــملاو تازيهـــجتلا ةنايــــص ىلع رهــــسلا–
،ةرازولل ةينقتلا

ةرازوـــــلا عـــقوــــم طيـــحم ةيامـــحو ةنايـــص ططخم دادـــعإ–
،هذيفنتو

ديدجتل ىربكلا لاغشألاب ةقلعتملا تايلمعلاب لفكتلا–
،ةرازولا لكايه ليهأت ةداعإو

ةــــيراقـــــعلاو ةلوـــــقنـــملا تاكلــــتمملا درـــج ةـــعباــــتمو دادــــعإ–
.عاطقلل

ّفلكتو ،تاعزانملاو ةينوناقلا تاساردلا ةيريدــم :٩ ةّداملا
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

صوصنلا نييحتو دادعإب ةقلعتملا لاغشألا قيسنت نامض–
،ةرازولا اهب ردابت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

تاعاطقلا اهب ردابت يتلا صوصنلا عيراشم ليلحتو ةسارد–
،عاطقلا ىلع اهرثأو ىرخألا ةيرازولا

ةيعيرشتلا تاروطتلا ةعباتمو ةينوناقلا ةظقيلا نامض–
لخدت لاجمب ةلصلا تاذ يئاضقلا داهتجالاو ةيميظنتلاو
،ةرازولا

ةرازولاب ةقلعتملا تاعزانملا اياضق ةعباتم ىلع رهسلا–
،ميكحتلا تائيهو ةيئاضقلا تاهجلا ىدل

.ةينوناق ةراشتسا وأ ليلحتو ةسارد لكب مايقلا–

 :ةيعرف تايريدم )3( ثالث ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

،ةينوناقلا ةظقيلاو تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو

اهب رداـــــبت يتلا صوــــصــــنلا عـــيراــــشم ليــــلـــحتو ةــــــــسارد–
ىلع رهسلاو ،عاطقلا ىلع اهرثأو ىرخألا ةيرازولا تاعاطقلا

،اهتقباطم

ةيعيرشتلا تاروطتلا ةعباتمو ةينوناقلا ةظقيلا نامض–
لخدت لاجمب ةلصلا تاذ يئاضقلا داهتجالاو ةيميظنتلاو
،ةرازولا

عومجمل ةينوناقلا ةمولعملا رشنو عمج نامضو ةيقرت–
 ،اهل ةعباتلا تاسسؤملاو ةرازولا لكايه

.ةينوناق ةراشتسا وأ ليلحتو ةسارد لكب مايقلا–

فئاظول ةلغاشلا تاراطإلل ةيرادإلا ةيعضولا ةعباتم–
.ةينعملا تاطلسلا عم لاصتالاب ايلعلا بصانملا يلغاشو ايلع

،صوصخلا ىلعفّلكتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا)ج
 :يتأي امب

لاجم يف ةيعاطقلا ةسايسلا مييقتو ةعباتمو ذيفنت–
 ،ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا

يمدختسم ىوتسم نيسحتل نيوكت جمارب ذيفنتو دادعإ–
،مهفراعم ديدجتو ةيزكرملا ةرادإلا

فلتخمل يعونلاو يّمكلا مييقتلل ةيونس ةليصحدادعإ–
 ،ةيعاطقلا نيوكتلا جمارب

تارابتخالاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت يف ةمهاسملا–
.ةينهملا

،صوصخلا ىلعّفلكتو ،لئاسولا ةرادإ ةيريدم :٨ ةّداملا
 :يتأي امب

يتينازيمب ةطبترملا ةيلاملا تايلمعلا ذيفنتو ريضحت–
،ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلل زيهجتلاو رييستلا

حلاصملا ىوتسم ىلع ةينازيملا ذيفنت ةعباتم نامض–
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ

،ةيزكرملا ةرادإلل ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنت ةعباتم نامض–

تاسسؤم نم ةدراولا ريراقتلا ةعباتمو لالغتسا نامض–
،ةباقرلا تائيهو

ةرازولل ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا رييست نامض–
.اهتنايصو اهتيامحو

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو

فّلكتو،ةبساحـملاو ةينازيملل ةيعرفلا ةيريدملا)أ
 :يتأي امب،صوصخلا ىلع

،اهتعباتمو اهذيفنت نامضو ةينازيملا عيراشم دادعإ–

تايلمعلاو ةينازيملا تايلمع عومجم ذيفنتو ريضحت–
ةرادإلا حلاصم رييستو زيهجتب ةقلعتملا ةيبساحـملاو ةيلاملا
،ةينازيملل تامييقت ءارجإو ةيزكرملا

ةرادإلل ةعباتلا ةيمومعلا تاقفصلا تافلم ميدقتو ريضحت–
،اهتعباتمو اهذيفنت نامضو ،ةيزكرملا

تاسسؤم نم ةدراولا ريراقتلا ةعباتمو لالغتسا نامض–
.ةباقرلا تائيهو

ةــــياــــمــــحو ةـــماــــعلا لئاــــسولل ةيـــعرـــفلا ةـــيرـــيدــــملا)ب
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو،تاكلتمملا

مزاوللاو ةيداملا لئاسولا ىلإ ةرازولا تاجاح مييقت–
،اهترادإو اهؤانتقاو ،حلاصملل نسحلا لمعلل ةيرورضلا



٦٩ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١٢
19م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٦٢

ىلعّفلكتو ،يئانثلا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 :يتأي امب،صوصخلا

راطإلا يف نواعتلا تاطاشن قيسنتو طيشنتو رييست–
،عاطقلاب ةقلعتملا يئانثلا

لكدادعإ يف ،ةينعملا لكايهلاو تاعاطقلا عم ةمهاسملا–
تايقافتالا اميس ال ،يئانثلا نواعتلا تاقالع مظنت ةقيثو
،تارامثتسالل ةلدابتملا ةيامحلاو ةيقرتلاب ةقلعتملا

ةيداصتقالا تارهاظتلا يف ةكراشملا ميظنت يف ةمهاسملا–
راطإ يف ةينعملا لكايهلاو تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةيلودلا
،ةيئانثلا تالدابتلا

نواـعـتـلـل ةـطـلـتـخملا ناـجـلـلا لاـغشأ يف عاـطـقــلا لــيــثمت–
،اهتعباتم نامضو ،يئانثلا

قلعتملا يئانثلا نواعتلا صوصخب يرود مييقتدادعإ–
.عاطقلاب

،فارـــطألا ددــــعـــتملا نواعــــتلل ةيـــعرـــفلا ةــــيرـــيدــــملا )ب
 :يتأي امب،صوصخلا ىلعفّلكتو

راطإلا يف نواعتلا تايلــمع قيـــسنـــتو طيـــشـــنت ريـــيـــست–
،عاطقلاب ةقلعتملا فارطألا ددعتملا

لكدادعإ يف ،ةينعملا لكايهلاو تاعاطقلا عم ،ةمهاسملا–
امـــــــيــــس ال ،فارــطألا ددعـــتملا نواـــعتلا تاـــقالــــع مــظـــــــنت ةقـــــــيثو
،تارامثتسالل ةلدابتملا ةيامحلاو ةيقرتلاب ةقلعتملا تايقافتالا

ةيداصتقالا تارهاظتلا يف ةكراشملا ميظنت يف ةمهاسملا–
راطإ يف ةينعملا لكايهلاو تاعاطقلا عم لاصتالاب ،ةيلودلا
،فارطألا ةددعتملا تالدابتلا

ضوافتلا تاراسم يف ضوافتلا ةيلمع يف عاطقلا ليثمت–
،ةيلودلا تايقافتالاب ةقلعتملا

فارطألا ددعتملا نواعتلا صوصخب يرود مييقتدادعإ–
.عاطقلاب قلعتملا

حلاصملا ىلع ةعانصلا ةرازو لكايه سرامت :١١ ةّداملا
لك ،عاطقلا تائيهو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ
يف اهيلإ ةدنسملا ماهملاو تايحالصلا ،هصخي اميف لكيه
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ

ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي :٢١ ةّداملا
ةعانصلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب بتاكم يف

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو

يف بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكمب بتاكملا ددع ددحيو
.ةيعرف ةيريدم لك

،صوصخلا ىلعّفلكتو ،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا)ب
 :يتأي امب

عم عاطقلا اهب ردابي يتلا عيراشملا ةقباطم ىلع رهسلا–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

صوصنلا قسانتو ةعجارمودادعإ لاغشأ يف ةمهاسملا–
 ،عاطقلاب ةصاخلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

ةمهاسملاو عاطقلل ةينوناقلا صوصنلل مييقت لك حارتقا–
قلعتي ينوناق ريبدت لك جاردإ لجأ نم نواعتلاو كلذ يف

.عاطقلا تاطاشنب

ىلعفّلكتو،تاعزانملا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا)ج
 :يتأي امب،صوصخلا

تاعزانملا ةيوست لاجم يف تاءارجإلا مارتحا ىلع رهسلا–
،اهتعباتم نامضو ةيلودلا اهيف امب

ةيوستو ةياقولا يف ةمهاسملا هنأش نم ريبدت لك حارتقا–
،تاعزانملا

تاهجلا ىدل ةرازولاب ةقلعتملا تاعزانملا اياضق ةعباتم–
،ميكحتلا تائيهو ةيئاضقلا

يف عاطقلل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا معد–
.تاعزانملاب لفكتلا

صوــــــصــــــــخلا ىلــعّفلــــــكتو ،نواــــــــعـــتلا ةيرـــــيدـــــم:٠١ ةّداملا
 :يتأي امب

راطإلا يف نواعتلا تاطاشن قيسنتو طيشنتو رييست–
،عاطقلاب ةقلعتملا فارطألا ددعتملاو يئانثلا

عاطقلاب ةقلعتملا نواعتلا جمارب قيسنتو ةعباتم نامض–
،ةيرود مييقت ريراقتدادعإو

ةسايس عضو يف ةمهاسملاو نواعتلا تاقالع ةيقرت–
 ،نواعتلا لاجم يف عاطقلا

لكدادعإ يف ،ةينعملا لكايهلاو تاعاطقلا عم ةكراشملا–
،فارطألا ددعتملاو يئانــثلا نواعــــتلا تاـــــقالـــع مـــظـــنت ةقــــيثو
لدابتملا نامضلاو ةيامحلاب ةقلعتملا تايقافتالا اميس ال
،تارامثتسالل

نواـعـتـلـل ةـطـلـتـخملا ناـجـلـلا لاـغشأ يف عاـطـقــلا لــيــثمت–
،اهتعباتم نامضو ،يئانثلا

تايقافتالاب قلعتي اميف ضوافتلا ةيلمع يف عاطقلا ليثمت–
،ةيلودلا

ددعتملاو يئانثلا نواعتلا صوصخب يرود مييقتدادعإ–
.عاطقلاب قلعتملا نواعتلا جماربو فارطألا

 :نيتيعرف )2( نيتيريدم ىلع لمتشتو ،ريدم اهريديو
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لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤملا٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
12٠2 ةـنس وـيــنوــي٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو

يف خرؤمـلا٠8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
12٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاومـلا3٤٤1 ماعيناثلا عيبر٥2
ءاـبو راشتـنا نــم ةــياــقوــلا ماــظــن رــيــبادــت دــيدمت نــمضتملاو
،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف

: يتأي ام مسري

ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ددمت: ىلوألا ةّداملا
اهيلع صوصنملا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف

عيبر٥2 يف خرؤمـلا٠8٤-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ يف
روكذملاو12٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاومـلا3٤٤1 ماع يناثلا
.مايأ )٠1( ةرشع ةدمل ،هالعأ

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت لك ةقبطم ىقبت :٢ ةّداملا
سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا

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

ربمسيد62 نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست :٣ ةّداملا
.12٠2 ةنس

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

٤93–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٣١ ةّداملا
ةنس ربمسيد32 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خرؤملا

.ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو٠2٠2

ّةيــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رـــشـــني:٤١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس ربمسيد٥2

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٠٢ يف خّرؤم7١٥-١٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،١٢٠٢ ةنــس رــبمــــسيد٥٢ قـــفاوــــملا٣٤٤١ ماـــــع

سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن ريبادت ديدمت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خرؤمـلا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو8891ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج71 يف خرؤمـلا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قـلـعـتملاو11٠2 ةـنس وـيــنوــي22 قـفاوــمـلا23٤1
،ممتمـلاو لدعمـلا
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ماع ىلوألا ىدامج3 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3441
.ةيلاملا ةرازوب ماهم

–––––––––––

3441 ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوتادّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: فارشتسالل ةماعلا ةيريدملاب

ةيمالعإلا ةموظنملل اريدم هتفصب ،ريت نيدلا لامج–
،ةكرتشملا فئاظولاو

 ،تاسارد ةسيئر اهتفصب ،جور لامأ–

،تاسارد سيئر هتفصب ،ةغاشب دولوم–

،ةيداصتقالا ةظقيلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةزعوب ةنيسح–

ةيميلقإلا ةيمنتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،شارڤ ةظيفح–
،ةمادتسملا

ةيمنتلا تانايبل ريدم ةبئان اهتفصب ،راود ةديشر–
،ةيميلقإلا

ةيفارشتسالا تاساردلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ودعوب ايديل–
،ايفارغوميدلا لوح

ةيتامولعملا تاكبشلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يدعسلا لايرف–
،ةنايصلاو

،ةيمنتلا جمارب مييقتل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةساون ةراون–

لوح تاساردلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يلولهب ةجيدخ–
،يداصتقالا عونتلا

تاقيبطتلا ريوطتل ريدم بئان هتفصب ،ةحود نب قيفوت–
،ةكرتشملا فئاظولاو

ليلحتوةعباتمل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةفرطوب ةينوم–
،ةيوبرتلا ةموظنملا تاسايس

تاددحم ريوطتل ريدم ةبئان اهتفصب ،روجم زانش–
،ومنلا

تاساردلاوليلاحتلل اريدم هتفصب ،دوعسم جاح قيفوت–
،ةيداصتقالا ةيفارشتسالا

ليلاحتلاوتاساردلل ةريدم اهتفصب ،دعاس ةجيدخ–
،ةيعامتجالا ةيفارشتسالا

تاودأوةيفارشتسالا جهانملل ةريدم اهتفصب ،حوبر ةدح–
،ليلحتلا

ةيمــنــتلا تاـــساردل رـــيدم ةـــبئان اهتـــفــصب ،نامـــعن ىلـــيل–
،ةيرشبلا

فارــشتـــسالل رـــيدم ةـــبئان اهـــتـــفــصب ،يمـــيـــهارب ةلـــيـــبن–
،يلاملا

قبطملا فارشتسالل ريدم ةبئان اهتفصب ،فوتكأ ةريم–
،ةمادتسملا ةيمنتلا ىلع

ةيفارشتسالا تاساردلل ريدم بئان هتفصب ،شابك يرباجلا–
،ةيفاقثلا ةيعامتجالا ةيمنتلل

ينورتكلإلا رييستلل ريدم بئان هتفصب ،ناضمر دلاخ–
،قئاثولل

،ةيمالعإلا ةموظنملل ريدم بئان هتفصب ،دايع رونمل–

تارشؤمل ريدم بئان هتفصب ،ريبكلب مالسلا دبع ظوفحم–
.ءادألا

ةيلاملاوةــيداـــصـــتــقالا تاـــقالــعلل ةـــماــعلا ةـــيرــــيدـــمـلاـب
: ةيجراخلا

 ،ةيجراخلا تاليومتلل ةريدم اهتفصب ،يرامعل لاون–

 ،ةيئانثلا تاليومتلل ريدم بئان هتفصب ،يلدبع لامج–

تاقالعلاونواعتلل ريدم بئان هتفصب ،يزوجعل قراط–
.ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا عم ةيداصتقالا

: تاسايسلاوتاريدقتلل ةماعلا ةيريدملاب

،تاروصتلاوجهانملل ريدم ةبئان اهتفصب ،يبرح ةنيمأ–

،ةينازيملا تانزاوتل ريدم بئان هتفصب ،ينامحد دلاخ–

تايئاصحإل ريدم ةبئان اهتفصب ،رامع نب تيآ ةيماس–
،يلاملا عاطقلا

يداصتقالا طاشنلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ناشيخ ةظيفح–
.ةلودلل يعامتجالاو

: لئاسولاوةنايصلا ةيريدمب

،لئاسولاوةنايصلل اريدم هتفصب ،راطخدـمحم–

تازيهجتلا ةنايصل ريدم بئان هتفصب ،يرمعم رضخل–
.ةينقتلا

ةّيدرف ميسارم
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: ةبساحملل ةماعلا ةيريدملاب

،تاساردلل اريدم هتفصب ،ساقوم ديشر–

،تاساردلل اريدم هتفصب ،دارف سيداب–

،عفدلا لئاسول اريدم هتفصب ،ينفات يلع–

ذيفنتلاوميــظـــنتلل ارـــيدـــم هتـــفـــصب ،دوادوـــب ليـــــعاــمــــسإ–
،تاينازيملل يبساحملا

سيياقم ديحوتل ريدم ةبئان اهتفصب ،كاوس ةريمس–
،ةيراجتلا ةبساحملا

ةيلاملا تايئاصحإلل ريدم بئان هتفصب ،يغير نيساي–
،ةيمومعلا

مالعإلا تاكبشوةمظنأل ريدم ةبئان اهتفصب ،يقفل ةبيهو–
،يلآلا

يبساحملا ميظنتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،حاولف ةديعس–
يرادإلا عباطلا تاذةيمومعلا تاسسؤملاوةيرادإلا تاعامجلل
،ةلثامملا تائيهلاو

يبساحملا ديحوتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،زولب ةفيطل–
عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاوةيرادإلا تاعامجلل يلاملاو
،ةصاخلا ةيمومعلا تائيهلاويرادإلا

ةصاقملا تاينقتل ريدم ةبئان اهتفصب ،يليالب لانم–
،ةينورتكلإلا

،نيوكتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،باطح لامآ–

لئاــــسولل رــــيدــــم بئان هـــــتــــفـــصب ،ةراــــبــشوأ ىفــــطـــصم–
.ةينازيملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج3 يفخّرؤم يسائر موسرم
يف ماــــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمــضـــتي ،1202 ةنــــس رـــبــمـــســـيد8
.ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوتاّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3441
ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف،مهؤامسأ ةيتآلا
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا

حسمو ةيراقعلا ةظفاحملل اريدم هتفصب ،ينازرأ ديرف–
،يضارألا

كالمأ رييستل ريدم بئان هتفصب ،ديعساب باهولا دبع–
،ةلودلا

،ةلودلا كالمأ ميظنتل ريدم ةبئان اهتفصب ،يلير ةديرف–

: مالعإلا ماظن ةيريدمب

.مالعإلا ماظنل اريدم هتفصب ،ماليس حبار–

: ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ةيريدمب

،ةماعلا اياضقلل ريدم ةبئان اهتفصب ،رودم لامأ–

ىلع ظافحلل ريدم بئان هتفصب ،يماح نامثع ريبوز–
.ةزكرمملا ريغ حلاصملاوةلودلا لاومأ

: ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملاب

.شيتفتلاب ةفلكم اهتفصب ،يرداق داعس–

––––––––––––––––––––––

ماع ىلوألا ىدامـج3 يف خّرؤـــم يــــسائر موـــسرـــم بــــجوـــــمب
تاّديـسلا ماـــهم ىهـــنت ،1202 ةنــــس ربـــمـــسيد8 قـــفاوــــملا3441
فئاظوب مهفيلكتل ،ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
:ىرخأ

: ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاب

،تاساردلل اريدم هتفصب ،يفيرش ديشر–

،ةلودلا ةنيزخل اريدم هتفصب ،ينبعل حلاص–

قوسلاوةيمومعلا كونبلل اريدم هتفصب ،يلادوب ناسح–
،ةيلاملا

تامهاسملل رـــيدم بئان هتفــصب ،يـــڤالز نــــيدلا لاــــمـــــج–
،ةيجراخلا

،ةيلاملا تالخدتلل ريدم بئان هتفصب ،رادق لامك–

تامهاسملل ريدم ةبئان اهتفصب ،يراطم دلو ةزيزع–
،يعانصلا عباطلا تاذ

،ةبقارملل ريدم ةبئان اهتفصب ،بيرغ ماهلإ–

،ةيكنبلا تاسسؤملل ريدم بئان هتفصب ،ناودع لامج–

،تانيمأتلل اريدم هتفصب ،يمارم لامك–

،تامهاسملل اريدم هتفصب ،يلاتحم ميركلا دبع–

ةيمومعلا ةينويدملل ريدم بئان هتفصب ،كاشوأدـمحم–
،ةيجراخلا

ةيمومعلا ةينويدملل ريدم ةبئان اهتفصب ،يلتاقم ةقيزر–
،ةيلخادلا

،ةيلاملا قوسللريدم بئان هتفصب ،مساقلبدـمحم–

لـيـلـحـتـلـل رـيدـم بئاـن هـتـفصب ،لاـبحلوـب ميرـكــلا دــبــع–
،يلاملا مييقتلاو

،ليلحتلاوةعباتملل ريدم ةبئان اهتفصب ،لالع ةيهب–
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يضارألا حسمل رــيدــم بئاــن هــتــفصب ،يرــهوــج رـــمـــعأ–
،يراقعلا قيثوتلاو

،يحالفلا ريغ راقعلل ريدم بئان هتفصب ،ةيباردـمحم–

،ةيمومعلا كالمألل ريدم ةبئان اهتفصب ،يديهم ةيماس–

تاـعزاـنـمـلـل رـيدـم بئاـن هــتــفصب ،دادــقــم قداص مــيــلس–
،يضارألا حسموةيراقعلا

ليصــــحتلا ةعباـــتمل رــــيدم بئان هتفصب ،ناـــساــس يلع–
،تايئاصحإلاو

،ةلودلا كالمأ تاعزانمل ريدم بئان هتفصب ،يربن لامك–

.يلآلا مالعإلاوميظنتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يقالز ىليل–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج3 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا

.يراقعلا ظفحلاوةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب
–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3441
،يراقعلا ظفحلاوةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب ،امهامسا
:ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،اماع اشتفم هتفصب ،لمرح دمحأ–

.شيتفتلاب افلكم هتفصب ،حالص نيساي–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج3 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا

.ةبساحملل ينطولا سلجملاب تاسارد ةسيئر

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3441
ينطولا سلجملاب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،يماحد ةديشر
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،ةبساحملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج3 يفخّرؤم يسائر موسرم
نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا
.ةيلاملا ةرازوب

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوتادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3441
 :ةيلاملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

: ةماعلا ةنامألاب

،تاساردلل ةريدم ،يرداق داعس–

.تاساردللاريدم ،يماح نامثع ريبوز–

: تاسايسلاوريدقتلل ةماعلا ةيريدملاب

 ،تاساردلل ةريدم ،ناشيخ ةظيفح–

،تاساردلل ةريدم ،يبرح ةنيمأ–

،ةيئاصحإلا تامولعملل ةريدم ،رامع نب تيآ ةيماس–

.ةينازيملا تاسايسلل اريدم ،ينامحد دلاخ–

ةمـظــنأوةيــتاــمولـــعملاوةنــــمــقرلل ةـــماـــعلا ةـــيرـــيدـــملاب
: ةيداصتقالا تامولعملا

.تاكبشلاوتامولعملا نمأل اريدم ،ماليس حبار–

ةيلاملاوةيداصـــتقالا تاقالـــــعلل ةماــــــعلا ةـــيرــــيدــــملاـب
: ةيجراخلا

ةددعتملا ةيلاملاوةيداصتقالا تاقالعلل ةريدم ،يرامعل لاون–
،فارطألا

ةيلاــملاوةــيداـــصتـــقالا تاـــقالـــعلل ارـــيدم ،يلدــــبــع لاـــمــــج–
،ةيئانثلا

تاسسؤملا عم تاقالــــعلل رـــيدــــم بئان ،يزوجعل قراط–
.ةيميلقإلا ةيلاملا

: فارشتسالل ةماعلا ةيريدملاب

،تاساردلل ةريدم ،ةساون ةراون–

ةيداصتقالا ليلاحتلاوجهانملل اريدم ،دوعسم جاح قيفوت–
،ةيفارشتسالا

،ةيعامتجالا ليلاحتلاوتاساردلل ةريدم ،دعاس ةجيدخ–

ةيـمــنـــتلاويفارــــغوــمـــيدلا ليـــلـــحـــتلل ةرــــيدـــم ،حوـــبر ةدــــح–
،ةيرشبلا

ةيميـــلقإلا ةيــمــنـــتلا تاـــساردلةرـــيدـــم ،شارــــڤ ةـــظـــيفح–
،ةمادتسملا

،تامولعملاةمظنأل اريدم ،ريت نيدلا لامج–

يداصتقالا عونتلا تاساردل ريدم ةبئان ،فوتكأ ةريم–
،ةيجيتارتسالا ةظقيلاو

يداصتقالا طيحملا ةعباتمل ريدم ةبئان ،يميهارب ةليبن–
،يلودلا

ةيداصتقالا تاسايسلا مييقتل ريدم بئان ،ةغاشب دولوم–
،ةيمومعلاو
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رييــســـتلاوةنيزــــخلل ةـــماـــعلا ةـــيرــــيدـــملا يف ،مــــهؤاـــمـــسأ ةـــيــــتآلا
:ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل يبساحملا

،تاساردلل اريدم ،دوادوب ليعامسإ–

،تاساردللاريدم ،يفيرش ديشر–

،تاساردلل اريدم ،رادق لامك–

ةيلاــملا تايلـــمعلا رييـــست مــسقل اســـيئر ،ينــــبعل حلاــــص–
،ةنيزخلاو

،ةيلاملا ةطشنألا مسقل اسيئر ،يلادوب ناسح–

تايلمعلل يبساحملا رييستلا مسقل اسيئر ،ساقوم ديشر–
،ةيمومعلا ةنيزخلل ةيلاملا

،ةيمومعلا ةينويدملل ةريدم ،يلتاقم ةقيزر–

،ةيلاملا قوسلاوةيمومعلا كونبلل اريدم ،مساقلبدـمحم–

،تامهاسملل اريدم ،يلاتحم ميركلا دبع–

،تانيمأتلل اريدم ،يمارم لامك–

سيـياـقملا دـيـحوـتو ةــنرصعــل ةرــيدــم ،يماــحد ةدــيشر–
،ةيبساحملا

،تامولعملا ةمظنأل ةريدم ،يقفل ةبيهو–

،ةيلاملاولئاسولا ةرادإل اريدم ،يزيزع راتخم–

،عفدلا لئاسول اريدم ،ينفات يلع–

،ةيجراخلا ةيمومعلا ةينويدملل ريدم بئان ،كاشوأدـمحم–

،ةنيزخلا رييستل ريدم ةبئان ،بياج ةديعس–

،ةيكنبلا تاسسؤملل ريدم بئان ،ناودع لامج–

عباطلا تاذ تامهاسملل ريدم ةبئان ،يراطم دلو ةزيزع–
،يعانصلا

مييقتلاوليلــحـــتلل ريدم بئاــــن ،لاـــــبـــــحلوب ميرـــكلا دــــبــــع–
،يلاملا

،ةيجراخلا تامهاسملل ريدم بئان ،يڤالز نيدلا لامج–

،ليلحتلاوةعباتملل ريدم ةبئان ،لالع ةيهب–

،ةبقارملل ريدم ةبئان ،بيرغ ماهلإ–

سيياقم ديحوتوةنرصعل ريدم بئان ،شوبطدـمحمأ–
،ةلودلا ةبساحم

ةبساحملا سيياقم ديحوتل ريدم ةبئان ،كاوس ةريمس–
،ةيراجتلا

قوس لـيــلحتوةـبـقارمل رـيدــم بئاــن ،شاــبــك يرــباجلا–
،لخدلاولمعلا

ماظـن لـيـلحتوةعـباـتمل رـيدـم ةـبـئاـن ،ةـفرـطوـب ةـيـنوـم–
،نيوكتلاوميلعتلا

،نكسلا ةسايس ليلحتل ريدم ةبئان ،ةزعوب ةنيسح–

،ةيفارغوميدلا تاساردلل ريدم ةبئان ،ودعوب ايديل–

،ةيرشبلا ةيمنتلل ريدم ةبئان ،يلولهب ةجيدخ–

،ةيرشبلا تاردقلل ريدم ةبئان ،نامعن ىليل–

،ةيميلقإلا ةيمنتلل ريدم ةبئان ،يدعسلا لايرف–

،ةمادتسملا ةيمنتلل ريدم ةبئان ،راود ةديشر–

نزاوتلاوةيئاضفلا ةيمنتلل ريدم ةبئان ،روجم زانش–
،يوهجلا

لاـمسأرـلـل رـيدـم بئاـن ،رـيـبـكـلـب مالسلا دـبــع ظوــفــحــم–
،ةيتحتلا ةينبلاويعيبطلا

،ةنايصلاوةيتامولعملا تاكبشلل ريدم بئان ،دايع رونمل–

تاقيبطتلاوتانايبلا دعاوقل ريدم بئان ،ةحود نب قيفوت–
،ةينواعتلا

.ةنمقرلل ريدم بئان ،ناضمر دلاخ–

: ةيدعاقلا تآشنملاولئاسولاوةيلاملا ةيريدمب

تآشـــنملاولئاــــسولاوةيــــلاــــمـــلل ارــــيدـــم ،راـــطـــخدـــمـــحــم–
،ةيدعاقلا

،ةينقتلا تازيهجتلا ةنايصل ريدم بئان ،يرمعم رضخل–

.قئاثولاورييستلا لئاسول ريدم بئان ،يبرجدـمحم–

: ةيرشبلا دراوملا ةيريدمب

ةرادإلا يـــمدـــختـــسم ريـــيســـتل رـــيدـــم ةــــــــبـئاـــن ،جور لاــــــمأ–
.ةيزكرملا

: ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ةيريدمب

.ةينوناقلا تاساردلل ريدم ةبئان ،رودم لامأ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3441 ماع ىلوألا ىدامج3 يفخّرؤم يسائر موسرم
يف نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا
يبــــساـــــحملا ريــيـــســتلاوةـــنــــيزخلل ةماـــعلا ةيرـــيدـملا
.ةيلاملا ةرازوب ةلودلل ةيلاملا تايلمعلل

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوتادّيسلا نّيعت،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3441
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يلاملاويبساحملا ديحوتلل ريدم ةبئان ،زولب ةفيطل–
يرادإلا عباطلا تاذةيمومعلا تاسسؤملاوةيرادإلا تاعامجلل
،ةصاخلا ةيمومعلا تائيهلاو

،نيمدختسملل ريدم ةبئان ،يسيوم ةيمس–

،ةينازيملاولئاسوللريدم ةبئان ،حاولف ةديعس–

،نيوكتلل ريدم ةبئان ،باطح لامآ–

.ةينورتكلإلا ةصاقملا تاينقتل ريدم ةبئان ،يليالب لانم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج3 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيريدملا يف نييعتلا نمضتي ،1202 ةنس ربمسيد8
.ةيلاملا ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاوةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3441
ةرازوب ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا يف ،مهؤامسأ ةيتآلا
:ةيلاملا

،تاساردلل ةريدم ،يلير ةديرف–

،تاساردللاريدم ،ينازرأ ديرف–

،تاساردلل اريدم ،ةيباردـمحم–

،ةلودلا كالمأ مسقل اسيئر ،لمرح دمحأ–

،تاعزانملاونينقتلل اريدم ،دادقم قداص ميلس–

،جهانملاوتايئاصحإلاوليصحتلل اريدم ،ناساس يلع–

،ةيراقعلا تايلمعلل ريدم بئان ،شوبرخ يداهلا–

،ةيراقعلا تاميقرتلل ريدم بئان ،يرهوج رمعأ–

،قئاثولاوفيشرألاوجهانملل ريدم بئان ،حالص نيساي–

.نينقتلل ريدم بئان ،ديعساب باهولادبع–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج3 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيـــشــتــفمب نييـــعـــتلا نمـــضتي ،1202 ةنـــس ربـمسيد8
ظــــــفـــحلاو يـــــضارألا حـــســـمو ةـــلودلا كالـــــمأ حـــلاــــصم
.يراقعلا

–––––––––––

ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ّديسلاو ناتّديسلا ّنيعت ،1202 ةنس ربــــمــــسيد8 قــفاوملا3441
يضارألا حسمو ةلودلا كالمأ حلاصم ةيشتفمب ،مهؤامسأ ةيتآلا

:يراقعلا ظفحلاو

،ةشتفم ،يديهم ةيماس–

،اشتفم ،يربن لامك–

.شيتفتلاب ةفّلكم ،يقالز ىليل–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج3 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيشتــفــمب نيـــيــعـــتلا نــمــضـــتي ،1202 ةنــــس ربـــمـــــسيد8
.ةبساحملا حلاصم

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامج3 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ةيتآلا ةداـسلا ّنيـــــعي ،1202 ةـــنـــس رـــبــمـــســيد8 قـــفاوـــــملا3441
:ةبساحملا حلاصم ةيشتفمب ،مهؤامسأ

،اشتفم ،دارف سيداب–
،شيتفتلاب افلكم ،ياب يقابلا دبع–
،شيتفتلاب افلكم ،يغير نيساي–
.شيتفتلاب افلكم ،ةرابشوأ ىفطصم–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمــــج3 يفخّرؤــــم يذـــيـــفــنت موسرم

ماهم ءاهنإ نمضـتي ،1202 ةنــــس ربمــــسيد8 قفاوملا
.سادرموبب ةنيزخلل يوهجلا ريدملا

–––––––––––
ماع ىلوألا ىدامــج3 يف خّرؤـــم يذيـــفـــنت موـــسرـــم بجومب

راتخمّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمسيد8 قفاوملا3441
هفيلكتل ،سادرموبب ةنيزخلل ايوهج اريدم هتفصب ،يزيزع
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3441 ماــع ىلوألا ىداـــمــــج3 يفخّرؤــــم يذيـــفنـــت موـــسرم

ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ربمـــســيد8 قفاوملا
.ةديعس ةيالو يف يراقعلا ظفحلا ريدم

–––––––––––
ماــع ىلوألا ىدامـــج3 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موــــسرم بجومب

يداهلاّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ربمـسيد8 قفاوملا3441
،ةديـــعــس ةـــيالو يف يراقـــعلا ظفـــحلل اريدم هتــــفـــصب ،شوــــبرــــخ
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوملا٢٤٤١ ماعمّرحم٥٢ يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠٢٠٢ ةـنس ربمتبس31
.ةنيطنسق ةيالو يف ناكسلاو ةحصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤1 ماع مرحم٥2 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديعلادّيــــسلا ماــــهمىــــهنت ،٠2٠2 ةــــنس ربمتبس31 قــــفاوملا

،ةنيطنسق ةيالو يف ناكسلاو ةحصلل اريدم هتفصب ،ميدخ نب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةنّودم ديدحت
كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–2٥1 مقر
.“داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا

مـــــقر صاـخــــلا صــــيـصــخـتــلا باـــســح يــف دّيـــــقي :٢ ةّداملا
2٥1–2٠3:

: تاداريإلا باب يف

ةيئاضق ماكحأ ىلع ءانب ةرداصملا لاومألا ناونعب–
: ةيئاهن

راــنـــيدلاب ةيـــكنــبلا تاـــباســـحلل ةـــنئادلا ةدــــصرألا لاوـــــمأ–
،ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ ىلع ءانب ةرداصملا يرئازجلا

ةلمــعلاب ةـــيكنــبلا تاـــباســـحلل ةنئادلا ةدــــصرألا لاوـــــمأ–
ةّديقم ،ةيئاهن ةيئاـضق  ماكـــحأ ىلع ءانب ةرداـــــصملا ةبـــــعـــصلا

.يرئازجلا رانيدلاب

: جراخلا نم ةعجرتسملا لاومألا ناونعب–

.يرئازجلا رانيدلاب ةّديقم ،جراخلا نم ةعجرتسملا لاومألا–

ىلع ءانب ةرداصملا تاكلتمملا عيب جتان ناونعب–
: ةعجرتسملا وأ ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ

ةرداصملا ةيراقعلا تاكلتمملا عيب جتانل ةلباقملا لاومألا–
ةكولمملا ،ةعــجرتـــســملا وأ ةيئاــــهن ةيئاـــضق ماـــكـــحأ ىلع ءاـــنـــب
،نييعيبطلا صاخشألل

ةرداصملا ةيراقعلا تاكلتمملا عيب جتانل ةلباقملا لاومألا –
ةكولمملا ،ةعجرتسملا وأ ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ ىلع ءانب
،نييونعملا صاخشألل

ةرداصملا ةلوقنملا تاكلتمملا عيب جتانل ةلباقملا لاومألا–
ةكولمملا ،ةعجرتسملا وأ ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ ىلع ءانب
،نييعيبطلا صاخشألل

ةرداصملا ةلوقنملا تاكلتمملا عيب جتانل ةلباقملا لاومألا–
ةكولمملا ،ةعجرتسملا وأ ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ ىلع ءانب
،نييونعملا صاخشألل

ءانب ةرداصملا مهسألاو ةيعامتجالا صصحلا عيب جتان–
صاخشألل ةكولمملا ،ةعجرتسملا وأ ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ ىلع
،نييونعملاو نييعيبطلا

لالغتسا نع ةجتانلا ةميقلا ضئافل ةلباقملا لاومألا–
ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ ىلع ءانب ةرداصملا ميقلاو تاكلتمملا
.ةعجرتسملا وأ

ةيلاملا ةرازو

قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع يــناــثــلا عــيــبر٥٢ يـفخّرؤــم رارق
تاقفنو تاداريإ ةنّودم ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٠٣
هناونع يذلا٢٠٣–٢٥١ مقر صاخلا صيصختلا باسح
وأ ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا“
.”داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ

لاوـش8 يـف خرؤـملا71–٤8 مــقر نوــناـــقــلا ىضـــتــــقــــــمـب–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

مرحم٤2 يف خرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع لوألا عيبر8 يف خرؤملا٠1–٤1 نوناقلا ىضـــتــــقــــــمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا63٤1
،هنم٤٠1 ةداملا اميسال ،٥1٠2 ةنسل

ماع لاوش72 يف خرؤملا7٠–12 مقر رمألا ىضـــتــــقــــــمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا2٤٤1
 ،هنم3٤ ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل يليمكتلا

خّرؤــــملا182–12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ62 يــف
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1 يف

،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا٤٥3–12 مقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
يذــــلا12٠2 ةنــــس رــبمــتــبس61 قـــفاوـــملا3٤٤1 ماع رفص9 يف

مـــقر صاـــخلا صـيــــــصـــخـتلا باــســـــــح رـيــــس تاــيــــــفــيــك ددــــحـي
كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–2٥1
،”داسفلا ةــــــحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا

،هنم3 ةداملا اميس ال

: يتأي ام رّرقي

موــسرــمــلا نــم3 ةداــمــلا ماـــكــحأل اـقــيـبـطت : ىلوألا ةّداملا
قــفاوــملا3٤٤1 ماــع رــفـص9 قــفاوــملا٤٥3–12 مـــقر يذـيـفـنــتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس ربمتبس61
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لاوـش8 يـف خرؤـملا71–٤8 مــقر نوــناـــقــلا ىضـــتــــقــــــمـب–
نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا

مرحم٤2 يف خرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضـــتــــقــــــمـبو–
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

لوألا عـيـبر8 يف خرؤـملا٠1–٤1 نوــناــقــلا ىضـــتــــقــــــمبو–
نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا63٤1 ماع
،هنم٤٠1 ةداملا اميسال ،٥1٠2 ةنسل ةيلاملا

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤملا7٠–12 مقر رـــمألا ىضتقمبو–
يليمكتلا ةيلاملا نوناق نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا
 ،هنم3٤ ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل

خّرؤــــملا182–12 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـبو–
12٠2 ةنس ويـلوـــي7 قـــفاوــملا2٤٤1 ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ62 يــف
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موــــسرـــملا ىـضـتــقـمبو–
يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٥3–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــــقــمبو–
ددحي يذـــلا12٠2 ةنس ربمتبس61 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص9
2٠3–2٥1 مقر صاــخــلا صــيـصـخـتلا باــــســح رـــيـس تاــيـــفـيــك
ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا
اميس ال ،”داسفلا ةـــحـــفاــكم اـــياــــضــق راـــطإ يف ةـعــجرـتـسملا وأ
،هنم٤ ةداملا

3٤٤1 ماع يناثـلا عيبر٥2 يـفخّرؤــملا رارقلا ىضتــقمـبو–
تاداريإ ةنّودم ددحي يذلا12٠2 ةنس ربمفون٠3قــــفاوـــملا

هناونع يذلا2٠3–2٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا“

،”داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف

: يتأي ام رّرقي

موـسرــملا نـم٤ ةداــملا ماــكــحأل اــقـيــبـطــت : ىلوألا ةّداملا
قــفاوـملا3٤٤1 ماـــع رــفـص9 قــفاوــملا٤٥3–12 مـــقر يذـيـفـنــتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس ربمتبس61
صاخلا صيصختلا باسح ميـيــقتو ةعـــباـــتم تايـــفــــيك  ديدــــحت
كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–2٥1 مقر
.“داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا

: يتأي امب فلكتو ،مييقتو ةعباتم ةنجل أشنت :٢ ةّداملا

صاـخــلا صيـصـخـتلا باــســح مـيـيـقـتو ةــعــباــتــم ناـــمــض–
ةيئاضقلا ماكحألا ذيفنت راطإ يف ،هالعأ روكذملا2٠3–2٥1 مقر

: تاقفنلا باب يف
ذـيـفـنـتـب ةـقـلـعـتملا فـيراصملا دــيدــســت ناوـنـعـب–

: عيبلاو عاجرتسالاو ةرداصملا تاءارجإ
،ةيئاضقلا تاءارجإلاب ةقلعتملا فيراصملا–
اقبط ةبوــســحملا نيــــيئاــضقلا نيـــفرصــــتملا تاقحتــــسم–

يف ةخرؤـــملا٥٠ مقر ةلودلا تامهاسم سلجم ةحئال ماكحأل
ةيقيبطتلا اهتابيترت ددحتس يتلا٥1٠2 ةنس ربمفون٥

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب
ةيئاضقلا تاءارجإلاب ةطبترملا باعتألاو فيراصملا–

عاـجرـتسا لـجأل ةـيـبـنـجألا ةـيــئاضقــلا تاــهجلا ماــمأ ةذــخــتملا
،جراخلا ىلإ ةيعرش ريغ ةفصب ةلّوحملا كالمألاو لاومألا

،ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألا رييستو ةرادإ فيراصم–
ةرداصملا ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألا ةسارح فيراصم–

وأ ةسارحلا تاكرش ىلإ اّمإ ءوجللا قيرط نع ةعجرتسملا وأ
،كالمألا ةيمهأو ةعيبط بسح ،نيدقاعتم ناوعأ فيظوت ىلإ

ةرداصملا ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألا مييقت فيراصم–
،ةعجرتسملا وأ

 ،ةعجرتسملا وأ ةرداصملا ةلوقنملا تاكلتمملا لقن فيراصم–
.ةررقملا عيبلا تايلمع نع ةبترتملا فيراصملا–
ةرداصملا كالمألا ىلع ةلقثملا نويدلا ةيفصت ناونعب–

: ةعجرتسملا وأ ةيئاهن ةيئاضق ماكحأ ىلع ءانب
ىلع ةلقثملا نويدلا ةيفصت ناونعب ةقحتسملا غلابملا–

،ةين نسحب نينئادلا حلاصل ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألا
،يندملا نوناقلا نم288 ةداملا ماكحأل اقبط

ةــــلودـــــلا كالــــمأل يئالولا رــــــــيدــــــمـــلا فرـــــصـــــتــي:٣ ةّداملا
صاخلا صيصختلا باــسـحل يوــناثــلا فرــصـلاــب ارــمآ هـتـفـصـب
لاومألاب صاخلا ينطولا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–2٥1 مقر
ةحفاكم اياضقراطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو
.”داسفلا

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوــملا3٤٤1 ماــــع يناثلا عــيــبر٥2 يف رــئازــــجلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمفون٠3

نامحرلا دبع نب نميأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع يــناــثــلا عــيــبر٥٢ يـفخّرؤــم رارق
مييقتو ةعباتم تايفيك ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٠٣
هناونع يذلا٢٠٣–٢٥١ مقر صاخلا صيصختلا باسح
وأ ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا“
.”داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ
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٢ قفاوــملا٣٤٤١ ماــــع يـــناــــثلا عــــيــــبر7٢يفخرؤــــــم رارــــق
ةيرادإلا تارقملا عقوم دّدحي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد
اهصاصتخاو ةينطولا كالمألل ةيوهجلا تايريدملل
.يميلقإلا

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

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةـنـس رــيارـبف٤ قــفاوــملا٤٠٤1 ماــع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

بجر لّوأ يف خّرؤملا97–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءامسأ ددحي يذلا٤891 ةنس ليربأ3 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملا ،اهراقمو تايالولا

يف خّرؤملا182–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥1 يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رـيارـبف٥1 قــفاوــملا٥1٤1 ماـــع ناــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا2٥2–12 مقر يذــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي6 قفاوملا2٤٤1 ماع لاوش٥2
8 ةداملا امّيسال ،ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،هنم

يف خّرؤملا393–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــلا12٠2 ةنـس رــبوتكأ81 قفاوملا3٤٤1 ماــع لّوألا عـيـبر11
كالمألل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت ددحي
،هنم٤ ةداملا امّيس ال ،اهتايحالصو ةينطولا

: يــتأـي ام رّرـــقي

يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قـــفاوــملا3٤٤1 ماــــــع لّوألا عـــيــبر11 يف خرؤـــملا393–12 مـــقر
ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالـعأ روــكذــملاو12٠2 ةـنـس رــبوــتـكأ81

كالمألل ةيوهجلا تايريدملل ةيرادإلا تارقملا عقوم ديدحت
.يميلقإلا اهصاصتخاو ةينطولا

ةيوهجلا تايريدملل ةيرادإلا تارقملا عقوم دّدحُي :٢ ةّداملا
قحلملا لودجلل اقبط يميلقإلا اهصاصتخاو ةينطولا كالمألل
.رارقلا اذهب

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةّداـملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

2 قفاوملا3٤٤1 ماع يناثلا عيبر72يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

نامحرلا دبع نب نميأ

صاــخـشألل ةــكوـــلــمــــملا لاوـــــمألاو كالـــــمألا ةرداــــــصــمب ةرــــــــمآلا
وأ داــــســفــلا اــياــضق يـف نيــطروــتملا نييـعـيـبـطلاو نيـيوـنعـملا
،اهعاجرتسا

صاخلا صيصختلا باسح ريسل ةيونسلا ةليصحلا دادعإ–
كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–2٥1 مقر
.“داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا

: نم مييقتلاو ةعباتملا ةنجل لكشتت :٣ ةّداملا

،اسيئر ،ةيلاملاب ةفلكملا ةرازولل ماعلا نيمألا–

،اوضع ،ةينازيملل ماعلا ريدملا–

،اوضع ،ةينطولا كالمألل ماعلا ريدملا–

تايـلـمـعـلل يبساــحملا ريـيـسـتـلاو ةــنـيزــخلل ماــعــلا رــيدملا–
،اوـضـع ،ةـلودــلـل ةـيـلاـملا

.اوضع ،ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا ريدم–

ةعباتملا ةنجل ةنامأ ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا ىلوتت
.مييقتلاو

،رمألا مزل املك ،مييقتلاو ةعباتملا ةنجل عمتجت:٤ ةّداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب

ةينطولا كالمألل ةماعلا ةيريدملا حلاصم ىلع ّنيعتي:٥ ةّداملا
،مييقتلاو ةعباتملا ةنجل سيئر ىلإ ،رهشأ )3( ةثالث لك ،لسرت نأ

قودنـــــصب ةطــــبترملا تاقــــفنلاو تادارــــيإلل ةـــيــــلاــــم ةيـــــعــــــضو
صاخلا قودنصلا“ هناونع يذلا2٠3–2٥1 مقر صاخلا صيصختلا

اياضق راطإ يف ةعــجرتـــسملا وأ ةرداــــصملا كالــــمألاو لاوــــمألاب
.“داسفلا ةحفاكم

ةليصحلا مييقتلاو ةعباتملا ةنجل سيئر لسري :٦ ةّداملا
2٠3–2٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح ريسل ةيونسلا
ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا قودنصلا“  هناونع يذلا
ريزولا ىلإ “داسفلا ةحفاكم اياضق راطإ يف ةعجرتسملا وأ
.ةيلاملاب فلكملا

نم ةقحتسملا تاعوفدملاو تامازتلالا عضخت :7 ةّداملا
قودنصلا“  هناونع يذلا2٠3–2٥1 مقر صاخلا صيصختلا باسح
راطإ يف ةعجرتسملا وأ ةرداصملا كالمألاو لاومألاب صاخلا

 .ةلهؤملا ةلودلا تائيه ةباقرل“داسفلا ةحفاكم اياضق

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوــملا3٤٤1 ماــــع يناثلا عــيــبر٥2 يف رــئازــــجلاــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمفون٠3

نامحرلا دبع نب نميأ
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قحلملا لودجلا

يميلقإلا اهصاصتخاو ةينطولا كالمألل ةيوهجلا تايريدملل ةيرادإلا تارقملا عقوم

ةيالولاب يميلقإلا صاصتخالايرادإلا رقملا عقوم

فلشلا

ةركسب

راشب

ةديلبلا

تسغنمات

ناسملت

رئازجلا

فيطس

ةبانع

ةنيطنسق

ةلقرو

نارهو

 .نازيلغ ،ىلفدلا نيع ،تليسمسيت ،ترايت ،فلشلا

.ريغملا ،لالج دالوأ ،ةليسملا ،ةركسب ،طاوغألا

.سابع ينب ،نوميميت ،فودنت ،راشب ،راردأ

 .ةزابيت ،ةيدملا ،ةفلجلا ،ةديلبلا

.تناج ،مازق نإ ،حلاص نإ ،راتخم يجاب جرب ،تسغنمات

.ةماعنلا ،ضيبلا ،سابعلب يديس ،ةديعس ،ناسملت

.سادرموب ،رئازجلا ،وزو يزيت ،ةريوبلا

.جيريرعوب جرب ،فيطس ،ةياجب ،ةنتاب

.سارهأ قوس ،فراطلا ،ةملاق ،ةبانع ،ةدكيكس ،ةسبت

.ةليم ،ةلشنخ ،ةنيطنسق ،لجيج ،يقاوبلا مأ

.ةعينملا ،ترقوت ،ةيادرغ ،يداولا ،يزيليإ ،ةلقرو

.تنشومت نيع ،نارهو ،ركسعم ،مناغتسم

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
دقنلاب قـلـعـتملاو3٠٠2 ةــــــنس تشغ62 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــع
،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا113-19 مـقر يذيــــفنتلا موــــسرملا ىضـــــتقمبو–
قلعتملاو1991 ةنـس ربـــمتـــبس7 قـــفاوـــملا21٤1 ماـــــع رفـــــص82
،ممتملاو لدعملا ،مهدامتعاو نييمومعلا نيبساحملا نييعتب

٥1 يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

12 يف خرؤملا٤8-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

21 يف خرؤملا٥7-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل ثادحإ

.هنم22 ةداملا اميس ال ،نارهول ةرشع

ةضايرلاو بابشلا ةرازو
٣٤٤١ ماع لوألا عيبر7٢يفخرؤم كرتشم يرازو رارق

تاداريإ ةمئاق ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمفون٣ قفاوملا
مساب حوتفملا ةبعصلا ةلمعلاب باسحلا تاقفنو

طــــسوــــتملا ضــــيـــبألا رــــحـــبلا باـــــعلأ ميــــظـــنت ةــــنــــجل
ةيلمعلا تايفيكلا اذكو ،٢٢٠٢ نارهوب رشع ةعساتلا
.هرييستل

–––––––––––

،ةضايرلاو بابشلا ريزوّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ماع لاوش8 يف خرؤملا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمب–
،ةيلاملا  نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنــس وـــيلوي7 قــــفاوــــملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبــساـــحملاب قلـــعــــتملاو٠991 ةنــــس تشــغ٥1 قـــفاوـــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2-٥9 مقر رمألا ىضتقمبو–
سلـــجمب قـلــعــــتـــــملاو٥991 ةــــــنــــس وـــيـــلوـــي71 قــــفاوـــــملا
،ممتملاو لدعملا ،ةبساحملا



ـه٣٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦٩١٢ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربمسيد٦٢ 30

باعتأ اذكو فيراصملاو ةيلودلا لقنلا ركاذت تاديدست–
نييلودلا نييمسرلاو ماكحلاو ميكحتلا ةاضق تاضيوعتو
ميظنتلل اقبط باعلألا ميظنت ةنجل فرط نم نيدمتعملا
،هب لومعملا يلودلا يضايرلا

،تانامضلاو تالافكلا عاديإ  تاديدست–

فشك رباخم فرط نم ةمدقملا تامدخلا تاديدست–
ةبقارمل ةمزاللا تادعملا ةعومجم ءانتقاو تاطشنملا يطاعت
،تاطشنملا يطاعت

ةهـــجوـــملا ةيـــــضايرلا تازيــــــهـــجتلاو داتــــعلا تادــــيدــــست–
.تاسفانملل

اذه يف نيروكذملا نييلودلا نييمسرلاب دصقي:٤ ةداملا
نايك وأ ةئيه لبق نم انوناق نّيعم صخش لك ،رارقلا

دصق باعلألا ميظنت ةنجل فرط نم وعدم وأ يلود يضاير
يـــضاير صاـــصـــتخا ةباـــقر وأ ريــــطأت وأ ميــــظنت ةمـــهمب مايــــقلا

ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ جمانرب يف لجسم
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،22٠2 نارهوب ةرشع

: يتآلاك نيمدختسملا ءالؤه تاقفن ةعيبط ددحت

،لقنلا ركاذت ديدست–

،لوخدلا تاريشأت فيراصم ديدست–

راسم لالخ ماعطإلاو لقنلاو ءاويإلا فيراصم ديدست–
،رئازجلا وحن لقنتلا

.تاضيوعتلاو باعتألا–

،هالعأ ىلوألا ةداــملا يف روكذـــــملا باـــســـحلا لفقي :٥ ةّداملا
لك ىدل باعلألا لئاـــصـــحو ةيذـــيفنـــتلا رـــيراــــقتلا عادــــيإ بقــــع
ةنيزخلا ىلإ يقابلا ديصرلا عفديو ،ةينعملا تائيهلاو تاطلسلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيمومعلا

ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل سيئر ّفلكي :٦ ةّداملا
ريبادتلا ذيفـنـتـب22٠2 نارــهوــب ةرشع ةــعساــتــلا طسوـــتملا

ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،رارقلا اذه يف ةروكذملا تايلمعلاو
.امهب لومعملا

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

3 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر72 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمفون

: يتأـي ام نارّرقـي

موسرملا نم22 ةداملا مكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
83٤1 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خرؤملا٥7-71 مقر يذيفنتلا
اذه فدـــهي ،هالـــعأ روـــكذـــملاو71٠2 ةنـــس رـــيارـــبــف9 قــــفاوـــملا
ةلمعلاب باسحلا تاقفنو تاداريإ ةمئاق ديدحت ىلإ رارقلا
ضيبألا رحبلا باعلأ ميظنت ةنجل مساب حوتفملا ةبعصلا
تاـيـفـيـكـلا اذـكو ،22٠2 نارــهوــب ةرشع ةــعساــتــلا طسوـــتملا
.هرييستل ةيلمعلا

اذهل حوتفملا ةبعصلا ةلمعلا باسح كيرحت متي:٢ ةّداملا
باعلأ ميظنت ةنجل مساب ،يرئازج يمومع كنب يف ضرغلا
رمأب ،22٠2 نارهوب ةرشع ةعساتلا طسوتملا ضيبألا رحبلا

نم وأ باعلألل ماعلا ريدملا وأ ةنجللا سيئر نم حيرص
ماكحأل اقبط هضيوفت دعب ةنجلل ةيلاملاو ةرادإلا ةنجل سيئر
21 يف خرؤملا٥7-71 مقر يذيفنتلا موسرملا نم32 ةداملا

روكذملاو71٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
.هالعأ

صوصــنملا ةبعـــصلا ةلـــــمــــعلا باســـح يوــــتـــحي :٣ ةّداملا
: يتأي ام ىلع ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف هيلع

: تاداريإلا باب يف–

ةروكذملا تائيهلا  اهنم اميس ال ،ةيلودلا تائيهلا تاناعإ–
،طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأ ةمظنأ يف

ضيبألا رحبلا لودل كارتشالاو مامضنالا فيلاكت جتان–
ضيبألا رحبلا باعلأل ةرشع ةعساتلا ةرودلا يف طسوتملا
،22٠2 نارهوب طسوتملا

 ،ةيضايرلا ةرودلل قيوستلا نع ةجتانلا لئاصحلا–

،)ةبعصلا ةلمعلاب( ةيلودلا تائيهلا نم اياصولاو تابهلا–

حئاولل اقبط ةلمتحملا نوعطلا نع ةجتانلا لئاصحلا–
طسوتملا ضيبألا رحبلا باعلأل ةرشع ةعساتلا ةرودلل ةمظنملا

،22٠2 نارهوب

ةمظنألاو نيناوقلل اقبط ةبعصلا ةلمعلاب ىرخألا تاداريإلا–
،اهب لومعملا

.تانامضلاو تالافكلا عاديإ–

: تاقفنلا باب يف–

رحبلا لودل مامضنالاو كارتشالا فيراصم تاديدست–
ةمظنملا ةيضايرلا باعلألا حئاولل اقبط ،طسوتملا ضيبألا
طــسوـــتملا ضـــيـــبألا رـــحـــبلا باــــعلأل ةرـــشـــع ةعـــساـــتلا ةرودـــــلل
،22٠2 نارهوب

ةرودلل ةمظنملا حئاولل اقبط ةلمتحملا نوعطلا تاديدست–
نارــــهوب طــــسوـــتملا ضيـــبألا رـــحـــبلا باعـــلأل ةرـــشـــع ةعـــساــــتلا

22٠2،

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةضايرلاو بابشلا ريزو

قاقبس قازرلا دبع
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

رــبوــتــكأ٢ قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع رـفــص٥٢ يـفخّرؤـــم رارــق
ةجحلا يذ٢١ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةـــنــــس
نمضتملاو٠٢٠٢ ةنس تشغ٢ قفاوملا١٤٤١ ماع
ينـــــــطوـــــــلا زـــــــكرملا ةرادإ ســـلــجــم ءاـــضــــعأ نيــيــعــت
.تالالسلا نيسحــتو يعانطصالا حيقلتلل

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

ربوتكأ2 قفاوملا3٤٤1 ماـع رفص٥2 يف خرؤم رارق بــجومب
1٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس

سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا
،تالالسلا نيسحتو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا زكرملا ةرادإ
: يتأي امك

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،سردإ دامع–“
،اسيئر

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

ةيبرتل ينقتلا دهعملا نع لثمم ،يليازغ ميركلا دبع–
،تاناويحلا

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

ربوتكأ02 قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر31 يفخّرؤم رارق
هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس

.ةعيبطلا ظفحل ةينطولا ةلاكولا
`````````````````````````

قفاوملا3441 ماع لوألا عيبر31 يف خّرؤم رارق بجومب
،مـــهؤاـــمـسأ ةــيـتآلا ءاـضــعألا نــّيـــعـي ،1202 ةـنــس رــبوــتكأ02
33–19 مقر يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل اقيـبـطـت
1991 ةنس رياربف9 قفاوملا1141 ماع بجر42 يف خّرؤملا

يف ،ةـعـيـبـطـلـل ينـطوـلا فــحــتملا مــيــظــنــت ةداــعإ نــمضتملاو
سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،ةعيبطلا ظفحل ةينطو ةلاكو
)3( ثالـث ةدمل ،ةــعــيــبــطــلا ظــفحل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا هــيــجوــت

: ديدجتلل ةلباق تاونس

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ةلثمم ،فيصول ايوباك ماهلإ–
،ةسيئر ،ةيفيرلا

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،شمعل ةظيفح–

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،طقير نيدلا رصن–

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ليضفلا دمحأ–

،يملعلا ثحبلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،نامرز ةيجن–

.فارشتسالاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ياكبلا عيبر–

تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يفخّرؤم رارق
ةصاخلا تايـــفـــيــــكلا دّدــــحي ،1202 ةــــنــــس رــبــــمــــســــيد

ةبسانمب ةــيدودــــحلا ةـــضـــياـــقملا ةراـــجت ةـــــسراــــممل
عئاضبلا ةمئاق اذكو تسغنمات راهيسأ ةرهاظت
.ةينعملا
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،تارداصلا ةيقرتوةراجتلا ريزو ّنإ

يناثلا عيبر02 يف خّرؤملا73-67 مقر رمألا ىضتقمب–
ةقداصملا نمضتملاو6791 ةنس ليربأ02 قفاوملا6931 ماع
ليوطلا قافتالاب ةقلعتملا ةيفيرعتلاو ةيراجتلا ةيقافتالا ىلع
ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب لجألا

يف رئازجلا ةنيدمب اهيلع عّقوملا ،رجينلا ةيروهمج ةموكحو
،6791 ةنس رياربف91

ماع نابعش62 يف خّرؤملا70-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،مّمتملاولّدعملا

نابعش8 يف خّرؤملا143-38 مقر موسرملاىضتقمبو–
ةقداصملا نمضتملاو3891 ةنس ويام12 قفاوملا3041 ماع
ةّيروهمجلا ةموكح نيب ةيفيرعتلاو ةيراجتلا ةيقافتالا ىلع
،يلام ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
،وكامابب1891 ةنس ربمسيد4 يف ةعّقوملا

يف خّرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

ىدامج6 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا

ةمئاقو ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت ةسرامم تايفيكو طورش
،رجينلا ةيروهمجو يلام ةيروهمج عم لدابتلا عوضوم عئاضبلا

: يتأي ام رّرقي

يرازولا رارقلا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
2 قفاوـملا1441 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــج6 يف خّرؤــــملا كرـــتـــــشملا

ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ويلوي
ةيدودـــحلا ةـــضـــياقـــملا ةراـــجت ةـــسراـــممل ةـــصاـــخلا تايـــفـــيكلا

عئاضبلا ةمئاق اذكو تسغنمات راهيسأ ةرهاظت ةبسانمب
.ةينعملا
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ةدروتسملا عئاضبلا عيب دئاع هيجوت نكمي ال:7 ةّداملا
.ةّيرئازجلا علسلا ءارشل ّالإ

ريدصتلا ضرغل ةانتقملا علسلا غلبم قوفي نأ نكمي ال
.لوخدلا دنع هب حرصملاوةدروتسملا علسلا غلبم

راهيسأ ةرهاظت يف نوكراشملا حتفي نأ بجي:8 ةّداملا
ىدـل راـهـيسألاـب ةصاـخ ةـيراـج ةـيـكــنــب تاــباسح تسغــنــماــت
ةــــــــيالو بارــــت ىوــــتـــســـم ىلع ةدوـــــجوـــملا ةيــــــــلوألا كوـــــنــــبلا

.تسغنمات

بجي ،تسغنمات راهيسأ ةرهاظت ةياهن دنع:9 ةّداملا
راهيسأ ةرهاظت لالخ ءارشلا يف لمعتسملا ريغ غلبملا عاديإ
ىلع مايأ )3( ةثالث دعب يلوألا كنبلا سفن ىدل تسغنمات
ديدست يف ّالإ هلامعتسا نكمي الو ،ةرهاظتلا قلغ نم رثكألا
.ةّيرئازجلا عئاضبلا نم تايرتشملا

ةعضاخ داوملا لدابتب ةقلعتملا تالماعملا ىقبت:01 ةّداملا
ةيامحوةباقرلا لاجم يف امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل
.كلهتسملا

تسغنمات راــــهــــيـــسأ ةرــــهاـــــــظت ءاــــهـــتـــنا دـــعـــــــب :11 ةّداملا
مل يتلاو ةعيبملا عئاضبلا ةيعضو ّنإف ،اموي )09( نيعستب
نوناق ماكحأل اقبط ةيوست عوضوم نوكت نأ بجي عبت
.كرامجلا

ةّيــــمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذــــه رـــشـــنــــي:21 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

31 قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج8 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس ربمسيد

ڤيزر لامك

تسغنمات راهيسأ ةرهاظت يف ةكراشملا حتفت:2 ةّداملا
يلماعتمونييرئازجلا نييداصتقالا نيلماعتملا مامأ انوناق
.رجينلاويلام يتلود

يتلود نم ةمداقلا عئاضبلا دروتسُت نأ نكمي:3 ةّداملا
تسغنماتويزيليإو راردأ تايالو يف عابتو رجينلاويلام
نإو سابع ينبو راتخم يجاب جربو نوميميتو فودنتو

راـــهــــيسأ ةرــــهاــــظــــت ةرــــتــــف لالــــخ ،تناــــجو مازــــق نإو حــــلاص
.رارقلا اذه يف ةددحملا طورشلا قفو ،تسغنمات

.ةيسيلدت ةلماعم تايالولا هذه جراخ ةلماعم لك ربتعت

هتددح امك ،تسغنمات راهيسأ قاطن سسؤي:4 ةّداملا
حـــلاصم ةـــباـــقر تحت نوــــكــــيو ،ةصتــــخملا ةــــيرادإلا ةــــطــــلسلا
.كرامجلا

ّالإ ةكراشملا لودلا نم ةدروتسملا عئاضبلا عاديإ نكمي ال
وأ تسغنمات راهيسأ ةرهاظتل صصخملا قاطنلا دودح يف

يف كرامجلا ةرادإ نم اهب صخرم ىرخأ نزاخم يأ لخاد
.تسغنمات ةيالو

نــكاــمألا هذــه جراــخ هــتــنــياــعــم مــتــت عدوــتسم يأ رــبــتـــعـــي
.ينوناق ريغ اعدوتسم

ةرـــهاـــظــتل ةهـــجوـــملا عئاــــضـــبلا دارـــيـــتـــسا مـــتــــي:5 ةّداملا
ضراعملل تقؤملا لوخدلل يكرمجلا ماظنلا تحت راهيسألا

.تارهاظتلاو

اذكو تسغــنــمات راهـــيــسأ ةرـــهاـــظت لـــجأ دّدـــحـــي:6 ةّداملا
ريزولا نم رّرقم بجومب ةضياقملاب ةينعملا عئاضبلا ةمئاق
.ةراجتلاب فّلكملا

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


