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٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٢٢
9م٨10٢ ةنس ربمتبس٢

.ةيندم ةنسل ةيلاملا ةنسلا دتمت

ىلع ،ةيمومعلا ةيلاملا رييست راطإ يف ،ةلودلا لمعت
.ةـيداـع دراوـم ةـطساوـب اـهرـيـيست تاــقــفــن ةــيــطــغــت لــيضفــت
.ةيلاملا نوناق قيرط نع ةيطغتلا ةبسن دّدحتو

:ةيلاملا نوناق عباط يستكي:٤ ةّداملا

،ةنسلل ةيلاملا نوناق –1

،ةيحيحصتلا ةيلاملا نيناوق –2

.ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا –3

لك ىدملا طسوتم يتاينازيم ريطأت متي :٥ ةّداملا
فلكملا ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةموكحلا فرط نم ةنس
ةنسلل ،ددحيو .ةيلاملا نيناوق دادعإ ءارجإ ةيادب يف ،ةيلاملاب
تاقفنلاو تاداريإلا تاريدقت ،نيتيلاوملا نيتنسلاو ةلبقملا

.ءاضتقالا دنع ،ةلودلا ةينويدم اذكو ةلودلا ةينازيم ديصرو

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا ريطأتلا ةعجارم نكمي
.ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم دادعإ لالخ

اهيلع ةقداصملاو ةلودلا ةينازيم دادعإ جردني نأ بجي
عـم ىشاـمـتـت ةـمـئاد ةـيـلاـم ةـيــطــغــت فدــه نــمض اــهذــيــفــنــتو
.ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا

يتاـــيـــنازـــيملا راـــطإلا دادـــعإو مـــيـــمصت تاـــيـــفـــيـــك ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ىدملا طسوتملا

ةنس لكل صخريو ةنسلل ةيلاملا نوناق رقي:6 ةّداملا
زاـجـنإل ةـهــجوملا اــهــئاــبــعأو ةــلودــلا دراوــم عوــمــجــم ،ةــيــندــم
ةرـظـتــنملا جئاــتــنــلاو ةددحملا فادــهألل اــقــبــط ةــلودــلا جمارــب
.مييقت عوضوم نوكت يتلا

ليدعت ىلإ يحيحصتلا ةيلاملا نوناق فدهي:7 ةّداملا
.ةيراجلا ةنسلا لالخ ،ةنسلل ةيلاملا نوناق ماكحأ ميمتت وأ

وه ةينازيملا ةيوــــست نمـــــــضــــــتملا نوـــــناــــقلا:٨ ةّداملا
ةنسلل ةيلاملا نوناق ذيفنت اهاضتقمب تبثي يتلا ةقيثولا

.ةنسلا سفنب ةقلعتملا ةيحيحصتلا ةيلاملا نيناوقو

ةيلاملا نيناوق نمض مكح يأ جاردإ نكمي ال:٩ ةّداملا
.نيناوقلا هذه عوضومب رمألا قلعتي مل ام

ةيعاطقلا هيجوتلا نيناوق قفاوتت نأ بجي:01 ةّداملا
ةينازيم نم اهليومت ررقملا ،ةيعاطقلا ةجمربلا نيناوقو
وــه اــمــك ،ىدملا طسوــتملا يتاــيــنازــيملا راـــطإلا عـــم ،ةـــلودـــلا

يف ّالإ اهذيفنت نكمي الو نوناقلا اذه نم٥ ةداملا يف فرعم
نيناوــــق بجومب اــــهــــب صخرملا ةــــيــــلاملا تاداــــمــــتــــعالا دودــــح
.ةيلاملا

يتاينازيملا راطإلا عــم قـــــفاوــــــتي نأ بـــــــجي:11 ةّداملا
وأ يعـــــيرشت عـــــباـــــط يذ صن عورشم لــــــك ىدملا طسوــــــتملا

ماع ةجحلا يذ٢٢ يفخرؤم٥1-٨1 مــقر يوضع نوناق
نيناوقب قلعتي ،٨10٢ ةنس ربمتبس٢ قـفاوملا٩٣٤1
.ةيلاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

631و8٧ داوــــــــــملا امــــيـــــــس ال ،روتــــــــــــسدلا ىلع ءاــــــــــــنب –
)2ةرقفلا(681و9٧1و1٤1و٠٤1و931و831و)3ةرقفلا(
،هنم312و291و )3و ىلوألا ناترقفلا(191و

22 يف خّرؤملا21-61 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧3٤1 ماع ةدعقلا يذ
،امهلمعو ،ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت
،ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٥٠٤1
،ممتملاو لدعملا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

ةاعارم عم ،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو–
)٧ ةطقنلا(٥1و٥ داوملاو ماكحألا لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

،62و

:هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لوألا بابلا
ةـماـع ماكـحأ

فيرعت ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
دادعإ مكحي نأ هنأش نم يذلا ةلودلا ةيلام رييست راطإ
ةقداصملاو اهميدقت ةيفيكو اهنومضم اذكو ،ةيلاملا نيناوق
ةيلاملا دعاوقو ئدابم ددحي امك .ناملربلا لبق نم اهيلع
ةــيــلاملا نيناوــق ذــيــفــنــت اذــكو ةــلودــلا تاــباسحو ةــيــموــمـــعـــلا

.اهذيفنت ةبقارمو

رـــــيطأت ىلا عوــــــــجرلاب ةــــيلاملا نوـــــناق دـــــــــعي:٢ ةّداملا
،نوناقلا اذه نم٥ ةداملا يف ددحم وه امك ةينازيملا ةجمربو
اهذيفنت نوكي يتلا ةيمومعلا تاسايسلا ديسجت يف مهاسيو
اقالطنا ،جئاتنلا لوح روحمتملا رييستلا أدبم ىلع اسسؤم
ةـماـعـلا ةـحـلصملا تاـياــغــل اــقــفو ةددــحــمو ةــحضاو فادــهأ نــم
.مييقت عوضوم نوكت يتلاو

،ةيلام ةنسل ةبسنلاب ،ةيلاملا نوناق دّدحي:٣ ةّداملا
نزاوتلا اذكو ،ةلودلا ءابعأو دراوم صيصختو غلبمو ةعيبط

يداصتقا نزاوت ةاعارم عم ،هنع جتانلا يلاملاو ينازيملا
.ددحم

ABTT
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رشابم ريغ وأ رشابم رثأ هل نوكي نأ هنأش نم يميظنت
،يتاينازيمً ارطخ ثدحي نأ نكمي وأ ةلودلا ةينازيم ىلع
يأر ىلع ءانب لوألا ريزولا ةقفاوم ىلع ضرعي نأ بجيو
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا

يناثلا بابلا
اهتاباسحو اهؤابعأو ةلودلا دراوم

دراوم اهؤاـــــــبعأو ةــــلودلا دراوــــــــم نمــــــــضــــتت:٢1 ةّداملا
.اهءابعأو ةنيزخلا دراومو اهءابعأو ةينازيملا

ةلودلا دراوـم نم ءزــــــــج صيـــصـــــخت نكـــــمـــــي:٣1 ةّداملا
 : ةدئافل ةرشابم

قيرط نع ،ءاضتقالا دنع ،وأ ةيميلقإلا تاعامجلا –
ضرغب ،اهل ةعباتلا نماضتلا وأ ةلداعملا تائيه وأ ةئيه
وأ تاءافعإلا ضيوعتل وأ ،اهقتاع ىلع عقت يتلا ءابعألا ةيطغت
تاعامجلا ةدئافل ةدعملا بئارضلا تافيقست وأ تاضيفخت
،ةيميلقإلا

رخآ يونعم صخش يأ وأ يعامتجالا نامضلا ةئيه –
.ةيمومعلا ةمدخلا يف كراشي

قيقد لكشب مّيقُتو اهتهجوو دراوملا هذه غلابم ددحت
.اهماهم ليومت نامضل لمعتستو زيممو

لوألا لصفلا
اهؤابعأو ةينازيملا دراوم

اـهؤاـبـعأو ةـلودـلا ةـيـنازــيــم دراوــم رّدــقــُت:٤1 ةّداملا
هذه دّدحُتو .تاقفنو تاداريإ لكش ىلع ةينازيملا يف نيبتو
،ةيلاملا نوناق بجومب ايونس اهب صخريو ءابعألاو دراوملا

.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا بسح عزوتو

،تاـقـفـنـلا عوـمـجــم ذــيــفــنــت تادارــيإلا عوــمــجــم نــمضت
دــيــحو باسح نــمض تاــقــفــنــلاو تادارــيإلا عوــمــجـــم دـــّيـــقـــتو
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملا لكشي

لوألا عرفلا
ةينازيملا دراوم

 : يتأي ام ةلودلا ةينازيم دراوم نمضتت:٥1 ةّداملا

اــمــهــم تاــعاضخإلا نــم اــهــيــلــع لصحــتملا تادارــيإلا )1
،تامارغلا لصاح نم اذكو اهتعيبط تناك

،ةلودلل ةعباتلا كالمألا ليخادم )2

اـهـلوصأ اذـكو ةـلودـلــل ةــيــلاملا تاــمــهاسملا لــيــخادــم )3
،ىرخألا

لبق نم ةمدقملا تامدخلا لباقم ةعوفدملا غلابملا )٤
،ىواتألا اذكو ةلودلا

،ةينازيملا لصاوح فلتخم )٥

،ةعونتملا ةيئانثتسالا لصاوحلا )6

،اياصولاو تابهلاو تامهاسملل ةصصخملا لاومألا )٧

ضورـقــلا نــم اــهــيــلــع لصحــتملا لصاوحلاو دــئاوــفــلا )8
.ةلودلا لاومأ فيظوتو تاقيبستلاو

قيرط نع تاداريإلا فينصتل ةنوكملا رصانعلا ددحت
  .ميظنتلا

لــــــــيصحتل ،اــــــيوـــــنس صــــــــــــــيخرتلا حــــــــــــــــــــنمي :61 ةّداملا
تامهاسملا عاونأ فلتخم اذكو موسرلاو قوقحلاو بئارضلا

نوناق بجومب ،ةلودلا ةدئافل ،ىرخألا لصاوحلاو ليخادملاو
ةينازيملل ةصصخملا ةّصحلا اذكو لصاحلا ردقيو .ةيلاملا
.ةنسلل ةيلاملا نوناق بجومب ،ةلودلل ةماعلا

قوقحلاو بئارضلا لـــــــــصاــــــح مييــــــقت مـــــتـــــــي :71 ةّداملا
نوناق بجومب ىرخألا تاعاضخإلاو تامهاسملاو موسرلاو
،ةجاحلا دنع لصاحلا اذه ححصي وأ لدعيو .ةنسلل ةيلاملا

.ةيحيحصتلا ةيلاملا نيناوق بجومب

ماكحألا ىلع اهاوس نود ةيلاملا نيناوق صنت:٨1 ةّداملا
امهم تاعاضخإلا ليصحت تايفيكو بسنو ءاعوب ةقلعتملا

.يئابجلا ءافعإلا لاجم يف اذكو اهتعيبط تناك

تامدخلا لباقم عفدب ةيلاملا نوناق صخري:٩1 ةّداملا
.ةلودلا فرط نم ةمدقملا

هبش موسرلا ليصحت وأ سيسأت نكمي ال:0٢ ةّداملا
ربتعتو .ةيلاملا نوناق ماكحأ نم مكح بجومب ّالإ ةيئابجلا

ىواــتألاو موسرــلاو قوــقحلا عــيــمــج ةـــيـــئاـــبـــج هـــبش اـــموسر
ةــــلودــــلا رــــيــــغ نــــم يوــــنـــــعـــــم صخش لـــــك حـــــلاصل ةـــــلصحملا

.تايدلبلاو تايالولاو

ضارتقالاب ةلودلل ةيلاملا نوناق صخري:1٢ ةّداملا
ةـيــنازــيملا تاــنزاوــتــلا ةاــعارــم عــم كلذو ،تاــناــمضلا حــنــمو
.يراسلا يمومعلا نيّدلا اذكو ةيداصتقالاو ةيلاملاو

يناثلا عرفلا

ةينازيملا ءابعأ

بصانم ليوحت وأ ءاشنإب مايقلا نكمي ال :٢٢ ةّداملا
.ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالا ريفوت دعب ّالإ ةنسلا لالخ لغشلا

لغشلا بصانم ددع نوكي نأ بجي ،ليوحتلا ةلاح يفو
،ةاغلملا لغشلا بصانم ددعل ،ىصقأ دحك ،ايواسم ةأشنملا

.ايلك انومضم ريبدتلا اذه نوكي نأ ىلع

بصانم راشتنا ةداعإب مايقلا ينعملا عاطقلل نكمي الو
تادامتعالاو لغشلا بصانمل صيصختلا دودح يفّ الإ ،لغشلا
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط كلذو ةيلاملا
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سفن ،اهتــينازيم ناوـــــنعب ةلودلا ةينازــــــيم تاصيـــــصخت نم
عضخــتو ةــلودــلــل ةــماــعــلا ةـيــنازــيملا ىلع ةـــقـــبـــطملا ئداـــبملا
يبساحملاو يتاــيــنازــيملا رــيــيستــلا تاءارــجإو تاـــيـــفـــيـــكـــل
.ميظنتلا اهددحي يتلا ةمئالملا

تاسسؤملا ىلع تاءارـجإلاو تاــيــفــيــكــلا سفــن قــبــطــت
،ةينوناقلا اهتعيبط تناك امهم ،ىرخألا ةيمومعلا تائيهلاو
،عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا ةمهم راطإ يف ةفلكملا

.جمانربلا نم ءزج وأ لك ذيفنتب

يذ ريغ حبــــــصي دامــــــــــــتعا يأ ءاــــــغلإ نكــــــــمي:6٢ ةّداملا
رـــيرـــقـــت ىلع ءاـــنـــب ،موسرـــم بجومب ،ةـــنسلا لالــــخ عوضوــــم
ينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا نيب كرتشم
اذــه لاــمــعــتسا ةداــعإ نــكــمــيو .ةـــيـــلاملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلاو
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا طورشلا قفو دامتعالا

ىلع ءانب ،ةنسـلا لالخ ةيوسـتلا ميسارم ذاـختا نكمي
قيرط نع ،لفكتلا لجأ نم ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ريرقت

،تاــقــفــنــلا ةــيــطــغــتــل ةــهــجوملا تاداــمــتــعالا ءاــغــلإ وأ دــيـــمجت
يف لـــلـــخ ثودــــح ةــــلاـح يف ةــــيرورضلا ةــــيوستــــلا ةــــيــــعضوــــب
 .ةماعلا تانزاوتلا

ةياهن دنع الماش اضرـع ةيلاملاب فلكملا رـيزولا مدقي
تاـــئيـــهـــلا ماـــمأ ةـــيوستـــلا تاـــيـــلـمـــع لوـــح ةـــيـــلاـــم ةــــنس لــــك
.ناملربلل ةصتخملا

لالــــــــــــخ قيبــــــست ميــــــــسارم ذاـــــــختا نكــــــــــمي :7٢ ةّداملا
ريغ تاقفنب لفكتلل ةموكحلا نم ةردابمب ةيراجلا ةنسلا

تادامتعا حتف قيرط نع ةيلاملا نوناق يف اهيلع صوصنم
لاــــجـــــعـــــتسالا تالاـــــح يف اـــــيرصح كلذو ،ةـــــيـــــفاضإ ةـــــيـــــلاـــــم
ةجيتن امإ ةيلاملا تادامـــتعالا هذــــه حــــــتف نوـــــكــيو .ىوــــــصقلا

مـتــيو ةــيــلاــم تاداــمــتــعا ءاــغــلإل وأ ةــيــفاضإ تادارــيإ تاــبــثإل
يف ةصتخملا تاهجلا غالبإ متيو ،موسرم بجومب اهعيزوت
زواجتي ال نأ بجي ،لاوحألا لك يفو .اًروف كلذب ناملربلا
تاداــمــتـــعالا نـــم %3 ةــيــلاملا تاداــمــتــعالــل مــكارــتملا غــلـــبملا
تاليدعتلا عضختو .ةيلاملا نوناق بجومب ةحوتفملا ةيلاملا
ةــــيــــلاملا نوــــناـــــق عورشم يف ناملرـــــبـــــلا ةـــــقـــــفاومل ةـــــجردملا
.مداقلا يحيحصتلا

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةينازيملا ءابعأ فينصت

تافينصتلا بسح ةلودلا ةينازيم ءابعأ عمجت :٨٢ ةّداملا
 : بسحب ةيتآلا

جماـــنرـــبـــلا نـــم فـــيـــنصتـــلا اذـــه نوـــكـــتــــي : طاشنــــلا )1
،هتاميسقتو

اذـــه نوـــكـــتـــي : تاـــقـــفـــنـــلـــل ةـــيداصتـــقالا ةــــعــــيــــبــــطــــلا )2
،اهماسقأو تاقفنلا باوبأ نم فينصتلا

لوألا يئزجلا عرفلا
ةينازيملا صخر

نيناوق بجومب ةيلاملا تادامتعالا حتفت :٣٢ ةّداملا
فرصت تحت عضوتو .ةلودلا ةينازيم ءابعأ ةيطغتل ةيلاملا
ماكحأل اقبط ةيمومعلا تاسسؤملا نع نيلوؤسملاو ءارزولا
تائيهلا فيلكت ءارزولا نكميو .نوناقلا اذه نم9٧ ةداملا
لك ذيفنتب ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيميلقإلا
.مهعاطقب صاخ جمانرب نم ءزج وأ

اـقــبــط جماــنرــبــلا بسح ةــيــلاملا تاداــمــتــعالا صصخــت
قلعتي اميف صيصختلا بسح وأ نوناقلا اذه نم٥٧ ةداملل
هذــه ميدــقــت مـــتـــيو .ةصصخملا رـــيـــغ ةـــيـــلاملا تاداـــمـــتـــعالاـــب
باوبأ لكش يف ،ءاضتقالا دنعو ،طاشنلا بسح تادامتعالا

نم92 ةداملا ماكحأل اقبط ،اهتعيبط بسح تاقفنلا نمضتت
.نوناقلا اذه

طورشلا نمضّ الإ ةيلاملا تادامتعالا ليدعت نكمي ال
،ةيئانثتسا ةفصب وأ نوناقلا اذه بجومب اهيلع صوصنملا

.نوناقلا اذه ماكحأ مارتحا عم ،ةيلاملا نوناق قيرط نع

تحت عضوــت جمارــب ةــبــيــقــح جمارــبــلا عوـــمـــجـــم لـــكشي
هذه مهاستو .ةيمومع ةسسؤم لوؤسم وأ ريزو ةيلوؤسم
ذيفنت يف ،ةطشنأو ةيعرف جمارب ىلإ اهتاميسقتو جماربلا

.ةددحم ةيمومع ةسايس

يتـلا ةـيـلاملا تاداـمـتـعالا عوـمـجــم جماــنرــبــلا نــمضتــي
حلاصم ةدع وأ ةحلصمل ةعبات ةصاخ ةمهم زاجنإ يف مهاست
ةددحمو ،ةيمومع ةسسؤم وأ تارازو ةدع وأ ةدحاو ةرازوـل

.ةقسانتملاو ةحضاولا فادهألا نم ةعومجم بسح

،نوناقلا اذه موهفم يف ،ةيـــموــــمـــعلا ةســــــسؤملاب دصقي
ةـيراشتسالاو ةـيـباـقرـلاو ةـيـئاضقـلاو ةـيــناملرــبــلا تاــئيــهــلا

اهيلع صوصنملا ةعيبطلا سفن تاذ ىرخألا تائيهلا لكو
.روتسدلا يف

،ةيلامــــجإ تاصيـــــــــــــــــــصخت لكـــــــش يف عمــــــــــجت:٤٢ ةّداملا
ةيلاملاب فلكملا ريزولا لبق نم ةّريسملا ةيلاملا تادامتعالا

اــهصيصخــت مــتــي مــل يتــلاو ةــعــقوــتملا رــيــغ ءاــبــعألا ناوــنـــعـــب
ةــقدــب اــهــعــيزوــت نــكــمــي الو ةــيــموــمـــع تاسسؤم وأ تارازوـــل

كلت وأ ةيلاملا نوناق ىلع ةقداصملا دنع جمانربلا بسح
نكمي ال يتلا تاقـفنلا ةيطغتل ةهجوملا ةيلاملا تادامتعالا
 .اهب ؤبنتلا

تاصيصختلا هذه تادامتعا صيصختو عاطتقا متي
فلكملا ريزولا نم ريرقت ىلع ءانب ردصي موسرم بجومب
.ةيلاملاب

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا قبطت :٥٢ ةّداملا
ةديفتسملا ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو يرادإلا
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نم فينصتلا اذه نوكتي : ةلودلل ىربكلا فئاظولا )3
بسح فادــهألا قــيــقــحــتــب ةــفــلــكملا تاــعاــطــقــلا نييــعــت لالــخ
،ةفيظولا

ةـــــــيــــــنازيـــــــــملا دادــــــــــعإب ةفلكـــــــملا ةــــــــــيرادإلا تائــــــــــيهلا )٤
تادامتعالا عـــــــــيزوت ىلع فينــــــصتلا اذه دمــــتــــعـــي : اـــــهذيفنتو
.ةيمومعلا تاسسؤملاو تارازولا ىلع ةيلاملا

،هالعأ ةروكذملا تافينصتلل ةنوكملا رصانعلا ددحت
.ميظنتلا قيرط نع

بــــــسح ،ةلودلا ةينازــــــــيم ءاــــبعأ نمـــــــضـــتت:٩٢ ةّداملا
 : ةيتآلا باوبألا ،ةيداصتقالا ةعيبطلا

،نيمدختسملا تاقفن )1

،حلاصملا رييست تاقفن  )2

،رامثتسالا تاقفن )3

،ليوحتلا تاقفن )٤

،يمومعلا نيّدلا ءابعأ )٥

،ةيلاملا تايلمعلا تاقفن )6

.ةعقوتملا ريغ تاقفنلا )٧

نم ةحوتفملا ةيلاملا تادامــــــــــتعالا نوكــــتــت:0٣ ةّداملا
.عفدلا تادامتعا نمو مازتلالا صخر

نكمي يتلا تاقـفنلل ىصقألا دحلا مازتلالا صخر لثمت
ةيلام ةنس ىلع رثأ مازتلالا نع جتني نأ نكميو .اهب مازتلالا

ةنـسلل اهغيلبت مت يتلا مازتلالا صخر ىقبتو .رثكأ وأ ةدحاو
صخي اميف ،ءاضتقالا دنع ،ةيلاوملا ةنسلل ةيراس ،ةينعملا

.رامثتسالا تاقفن

نكمملا تاقفنلل ىصقألا دحلا عفدلا تادامتعا لثمت
لالخ اهعفد وأ اهب ةصاخلا تالاوحلا ريرحت وأ اهفرصب رمألا
.مازتلالا صخر راطإ يف ةئشانلا تامازتلالا ةيطغتل ةنسلا

وأ ةيرـــــــــصح ةـــــيلاـــملا تاداـــــمــــتـــعالا نوــــــكت :1٣ ةّداملا
. ةيمييقت

تاـــقـــفــــنــــلا عــــفد وأ فرصب رــــمألاو مازــــتــــلالا نــــكــــمــــي ال
دودــــح يف ّالإ ةــــيرصحلا ةــــيــــلاملا تاداــــمــــتــــعالاــــب ةــــقــــلــــعــــتملا
.ةحوتفملا ةيلاملا تادامتعالا

تاداـمـتـعا ةـطساوـب اـقـبسم تاـقـفـنـلاــب مازــتــلالا نــكــمــي
طورشلـــل اـــقـــفو ةـــيـــلاوملا ةـــيـــلاملا ةـــنسلا ناوـــنـــعـــب ةـــلـــجسم
.ةيلاملا نوناق يف مكح بجومب ةددحملا

ةيلام تادامتعا قيرط نع اهب لفكتملا تاقفنلا ديقت
تاداــمــتــعالا غــلــبــم قوــفــي غــلــبمب ،ةــجاحلا دـــنـــع ،ةـــيـــمـــيـــيـــقـــت
ةيمييقتلا ةيلاملا تادامتعالا زواجت ةيوست متتو .ةحوتفملا

ةينازيملا يف ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالا لقن وأ ليوحتب
غالبإ متيو .جئاتنلا باسح يف اهدييقتب وأ ،ةلودلل ةماعلا
زواجت باــــــبسأب ،اروــــــف ناملرــــــبـــــــلا يف ةصتـــــــخملا تاـــــــهجلا
.جئاتنلا باسح يف اهديقب اهتيوست تمت يتلا تادامتعالا

 : ةيمييقتلا ةيلاملا تادامتعالا يطغت:٢٣ ةّداملا

 ،يمومعلا نيّدلا ءابعأ )1

،قح ريغ نم ةلصحملا غلابملا در )2

،تادادرتسالاو تاضيفختلا )3

،ةيلودلا تامازتلالاب ةقلعتملا ءابعألا  )٤

ةحونمم تانامض لوعفم نايرسب ةقلعتملا ءابعألا )٥
.ةلودلا نم

اــهــتــيــطــغــت تمت يتــلا ءاــبــعألا فاــنصأ لــيدــعـــت نـــكـــمـــي
.ةيلاملا نوناق بجومب ،ةيمييقتلا تادامتعالاب

تادامتعالا يف ليوحت وأ لقن ءارجإ نكمي :٣٣ ةّداملا
يلّوألا عيزوتلا ليدعتل ةيراجلا ةيلاملا ةنسلا لالخ ةيلاملا

.جماربلا تادامتعال

ىلع رخآ ىلإ جمانرب نم ةيلاملا تادامتعالا لقن مّتي
بجومب ،ةــــيــــموــــمــــعــــلا ةسسؤملا وأ ةرازوــــلا سفــــن ىوــــتسم
فلـكملا ريزولا نيب كرتشم ريرقت ىلع ءانب ذـختي موسرم
.ينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤســم وأ رــيزولاو ةيلاملاب

وأ تارازو جمارب نيب ام ةيلاملا تادامتعالا ليوحت متي
ذختي يسائر موسرم بجومب ،ةفلتخم ةيمومع تاسسؤم
ةــيــلاملاــب فــلــكملا رـــيزوـــلا نيب كرـــتشم رـــيرـــقـــت ىلع ءاـــنـــب
ةــــيــــموــــمـــــعـــــلا تاسسؤملا يلوؤسم وأ تاـــــعاـــــطـــــقـــــلا ءارزوو
. كلذب ناملربلا غالبإ متيو ،نيينعملا

ةـــيـــلاملا تاداـــمـــتـــعالا غــــلاــــبــــم زواــــجــــتــــت نأ نــــكــــمــــي ال
بجومب لــــيوحت وأ لــــقــــن عوضوــــم تناــــك يتـــــلا ةـــــمـــــكارـــــتملا

تاداـمــتــعالا نــم %٠2 دودـــح ،ةــــنسلا سفــــن لالــــخ ،موسرــــم
لكل ةبسنلاب ةنسلل ةيلاملا نوناق بجومب ةحوتفملا ةيلاملا

.ةينعملا جماربلا نم جمانرب

اهتادامتعا تناك يتلا جماربلا ديفتست نأ نكمي ال
وأ ليوحت نم ،ةيلاملا ةنسلا لالخ ،ليوحت وأ لقن عوضوم
يف ماع ريبدت ةلاح يف ّالإ ،ةيلامجإلا تاصيصختلا نم لقن
.روجألا لاجم

ةيلاـــــــملا تادامــــــــــتعالا نوــــــــــكت نأ نكــــــــمــــي ال:٤٣ ةّداملا
ةيلمع يأ عوضوم نيمدختسملا تاقفن باب يف ةلجسملا

نــم ىرــخأ باوــبأ نــم اــقالــطــنا ةــيــلاملا تاداــمــتــعالــل ةــكرـــح
.تاقفنلا نم ىرخأ باوبأ حلاصل وأ تاقفنلا
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يناثلا لصفلا
تاداريإلا صيصخت

.ةصاخ ةقفنل داريإ يأ صيصخت نكمي ال:٨٣ ةّداملا
تاــقــفـــن عـــيـــمـــج ةـــيـــطـــغـــتـــل تادارـــيإلا عوـــمـــجـــم لـــمـــعـــتسيو
يلكــلا غــلــبملا تادارــيإ رــبــتــعــتو .ةــلودــلــل ةــماــعــلا ةــيـــنازـــيملا
 .تاقفنلاو تاداريإلا نيب صيلقتلا نود كلذو ،لصاوحلل

ىلع ةحارص ةيلاملا نوناق صني نأ نكمي ،هنأ ريغ
تايلمعلا ناونعب ،تاقفنلا ضعب ةيطغتل تاداريإ صيصخت
 : يتأي امـب ةقلعتملا

ةــلودــلــل ةــماــعــلا ةــيــنازــيملا نـــمض ةصاخلا تاءارـــجإلا –
ةداـــعـــتسا وأ تاـــمـــهاسمـــلــــل ةصصخملا لاوــــمألا مــــكحت يتــــلا
،ةيلاملا تادامتعالا

.ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا –

نم تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نوكتت:٩٣ ةّداملا
صاخشأ لبق نم ةعوفدملا يئابجلا ريغ عباطلا تاذ لاومألا

تاذ تاـقـفـن زاـجــنإ يف ةــمــهاسمــلــل نييــعــيــبــط وأ نييوــنــعــم
،ةمهاسم لاومأ ربتعت امك .ةلودلا ةباقر تحت ةماع ةعفنم
قباطتي نأ بجيو .ةلودلل اهيلع لزانتملا اياصولاو تابهلا
عوضوــــم عــــم ةــــمــــهاسمـــــلـــــل ةصصخملا لاوـــــمألا لاـــــمـــــعـــــتسا
ديفتسملاو بهاولا نيب ةمربملا ةيقافتالل اقفو ةمهاسملا

 .تابهلاو تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نم

ةرشاــــبــــم تاــــمــــهاسمــــلــــل ةصصخملا لاوـــــمألا لـــــجست
مت اذإ اـــم ةـــلاـــح يفو .ةـــلودـــلـــل ةـــماـــعـــلا ةـــيــــنازــــيملا تادارــــيإك
داــمــتــعا حــتــفــي هــّنإف ،صاــخ صيصخــت باسحل اــهصيصخــت
نم رارق بجومب ،ينعملا جمانربلا يف غلبملا سفنب يلام
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا

لاوـــمألاـــب ةـــقـــلـــعـــتملا تادارـــيإلا مـــيـــيـــقـــتو عــــقوــــت مــــتــــي
.ةيلاملا نوناق بجومب تامهاسملل ةصصخملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

تادامتعالا ةداعتسا عوضوم نوكت نأ نكمي:0٤ ةّداملا
يف كلذو ،ميظنتلا قيرط نع ةددحملا طورشلا بسح ةيلاملا

ةسسؤملا وأ ةرازوــلا ةــيــنازــيــم ةدــئاــفــل غــلــبملا سفــن دودــح
 : ةينعملا ةيمومعلا

غــلاــبــمــلـــل ةـــنـــيزخلا دادرـــتسا نـــم ةدراوـــلا تادارـــيإلا )1
 ،قح ريغب ةعوفدملا

ةلودلا حلاصم نيب تالزانتلا نم ةيتأتملا تاداريإلا )2
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةزجنملا تامدخلاو كالمألا نعو

تايلمعلا ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ّنيبت:1٤ ةّداملا
.رييستلا يف ةنورملاب ةرربم ةصاخ تالاجم  يف لخدت يتلا

.تائيه وأ تامدخب سيلو تايلمعب تاباسحلا هذه قلعتتو

نــم ةــيــلاملا تاداــمــتــعالــل ةــكرــح يأب ماــيــقــلا نــكـــمـــي ال
ةـيـلاملا تاداـمـتـعالا ةدـئاـفـل ةـيـمـيـيـقـتــلا ةــيــلاملا تاداــمــتــعالا
تاــــقــــفــــنــــب ةــــقـــــلـــــعـــــتملا تاداـــــمـــــتـــــعالا اـــــهـــــيـــــف امب ةـــــيرصحلا
.نيمدختسملا

وأ ليوــــــــــحت وأ لقن ةيلمع لك غلــــــبم لّجــــــــــسي نأ بــــــــجي
ةيلاملا تادامتعالا دودح يف ةيلاملا تادامتعالل ىرخأ ةكرح
.ةيلاملا نوناق يف ةددحملا

لخاد ةيلاملا تادامتعالا ةكرح تايفيكو طورش دّدحت
سفـــن لـــخاد رـــخآ ىلإ يعرـــف جماـــنرـــب نـــمو يعرـــف جماــــنرــــب
جمانرب وأ جمانرب لخاد باوبألا فلتخم نيبو جمانربلا

قــيرــط نــع ،ذــيــفــنــتــلا زــيــح اـــهـــعضو تاـــيـــفـــيـــك اذـــكو يعرـــف
.ميظنتلا

ةمزاللا ةيلاملا تاداـــمـتعالا ريرـــــــــبت بـــــــجي:٥٣ ةّداملا
.ةيلك ةفصبو ةنس لك ةلودلا تاقفن ةيطغتل

لوخت ال ،نوناقلا اذه نم63 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
يف قحلا ،ةيلام ةنس ناونعب ةحوتفملا ةيلاملا تادامتعالا
.ةيلاوملا ةيلاملا ةنسلا يف اهنايرس ةيرارمتسا

عفدلا تادامتعا ذيفنت يف رارمتسالا نكمي:6٣ ةّداملا
ةيلاوملا ةنسلا لالخ ،ةنسلا ةياهن يف جمانرب يف ةرفوتملا

ةرّربمو ةيئانثتسا تالاح يف كلذو جمانربلا سفن يفو
قـــيرـــط نـــع ةددحملا تاـــيـــفـــيـــكـــلاو طورشلا بسح ،اـــنوـــناــــق
ةرتفلا ءاضقنا لبق ذيفنتلا اذه متي نأ بجيو .ميظنتلا
ةنسلا نم يفناج13 خيرات اهتدم ىدعتت ال يتلا ةيليمكتلا
ّالإ ةرتفلا هذه ينعت الو ،ةينازيملا ذيفنت ةنسل ةيلاوملا
.ةينازيملل يبساحملا ذيفنتلا

باــب يف ةرــفوــتملا عــفدــلا تاداــمــتــعا لــقــنـــت نأ نـــكـــمـــي
دـحـب جماـنرــبــلا سفــن ىلإ ،اــم جماــنرــبــل راــمــثــتسالا تاــقــفــن
متيو .يلوألا دامتعالا نم )%٥( ةئاملا يف ةسمخ هردق ىصقأ
عاطقلا ريزو هذخّتي كرتشم يرازو رارق قيرط نع لقنلا
ةرـــتـــفـــلا ةـــياـــهـــن لـــبـــق ةـــيـــلاملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلاو ينـــعملا
ىلإ اهلقن مت يتلا غلابملا فاضتو .هالعأ ةروكذملا ةيليمكتلا
.ةيلاملا نوناق بجومب ةحوتفملا عفدلا تادامتعا

دــــــيدمت ،لاوــــــحألا نــــــم لاــــــح ّيأ يف ،ببستــــــي ّالأ بجـــــــي
يف عـفدـلا تاداـمـتـعا لـقـنو ةـيـلـيــمــكــتــلا ةرــتــفــلا ىلإ ذــيــفــنــتــلا

.ةيلاملاو ةيتاينازيملا تانزاوتلا روهدت

يئزج وأ يلك ليومتل ءوجللا ةلودلل نكمي:7٣ ةّداملا
ةكارش وأ يدقاعت راطإ يف ،يمومعلا رامثتسالا تايلمعل
عــم ،صاخلا وأ ماــعــلا نوــناــقـــلـــل عضاـــخ يوـــنـــعـــم صخش عـــم
جمارب اذكو ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإ اميس ال ،ةاعارم
.ةررقملا ينعملا عاطقلا
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وأ ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا حتف متي:٢٤ ةّداملا
 .ةيلاملا نوناق بجومب اهقلغ

 : ةيتآلا تائفلا ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا لمشتو

،ةيراجتلا تاباسحلا )1

،صاخلا صيصختلا تاباسح )2

،تاقيبستلاو ضورقلا تاباسح )3

،ةيبنجألا تاموكحلا عم ةيوستلا تاباسح )٤

،مازتلالاو ةمهاسملا تاباسح )٥

.ةيدقنلا تايلمعلا تاباسح )6

صاخ باسح يف صيصختلا انوناق متي:٣٤ ةّداملا
.تاقيبستلاو ضورقلا تايلمع ىلإ ةبسنلاب ةنيزخلل

ّالإ ةنيزخلل صاخ باسحل داريإ صيصخت نكمي ال
يتلا تاءارجإلا ءانثتساب ،ةيلاملا نوناق نم مكح بجومب

تادامتعالا ةداعتسا وأ تامهاسملل ةصصخملا لاومألا مكحت
 .ةلودلل ةماعلا ةينازيملا نمض ةيلاملا

ةصاخلا تاباسحلا ىلع تايلـــــــــــــمعلا ررقــــــت:٤٤ ةّداملا
ةقبطملا طورشلا سفن نمض ذفنتو اهب صخرُيو ةنيزخلل
تاــباسح ادــع اــم ،ةــلودــلــل ةــماــعــلا ةــيــنازــيملا تاـــيـــلـــمـــع ىلع
تاــباسحو مازــتـــلالاو ةـــمـــهاسملاو تاـــقـــيـــبستـــلاو ضورـــقـــلا
.ةيدقنلا تايلمعلا

صاخ باـــــــسح يف رشاـــــبملا ديــــــقــلا عــــنـــــــمي:٥٤ ةّداملا
وأ بتاورـلا عـفد نـع ةجتاـنـلا تاـقـفــنــلــل ةــبسنــلاــب ةــنــيزــخــلــل
تاسسؤملا وأ ةـــــــلودـــــــلا ناوـــــــعأل تاضيوـــــــعـــــــتـــــــلا وأ روـــــــجألا
.ةيميلقإلا تاعامجلا وأ ةيمومعلا

ماكـــــــــــحأ ىلع ةيـــــلاـــــملا نوـــــــناق صـــــــني مل ام:6٤ ةّداملا
لقنلل ةنيزخلل صاخ باسح لك ديصر عضخي ،ةفلاخم
.ةيلاوملا ةيلاملا ةنسلا ىلإ ،باسحلا سفن ناونعب

ةيلاملا نوناق ماكحأ ةحارــــــــــص صــــــنت مل ام :7٤ ةّداملا
صيصختلا تاباسح ناونعب ،مايقلا عنمي ،كلذ فالخ ىلع
 : يتأي امب ،ةيراجتلا تاباسحلاو صاخلا

،تاقيبستلاو ضورقلا تايلمع –

،ضارتقالا تايلمع  –

،مازتلالاو ةمهاسملا تايلمع  –

.ةيدقنلا تايلمعلا  –

تادامتعاب ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا دوزت :٨٤ ةّداملا
 : ءانثتساب ،ةيرصح ةيلام

،ةيراجتلا تاباسحلا  –

،مازتلالاو ةمهاسملا تاباسح –

.ةيدقنلا تايلمعلا تاباسح  –

ثيـح نم ،ةيراــــــــــــــــجـــتلا تاباســــــــحلا نّيبـــــــت:٩٤ ةّداملا
صخت تايلمع ذيفنتب ةقلعتملا غلابملا ،تاقفنلاو تاداريإلا

ةـــفصب ،اـــهـــب موـــقـــت يراجت وأ يعاـــنص عـــباـــط تاذ تاـــطاشن
عـــتـــمـــتـــت ال يتـــلا ةــــلودــــلــــل ةــــيــــموــــمــــعــــلا حــــلاصملا ،ةــــيوــــناــــث
.ةيونعملا ةيصخشلاب

اعباط ةيراـــــجتلا تاباــــسحلا تاقـــــفن تارــيدقت يستكت
نكمي يذلا غلبملا ،ايونس ،ةيلاملا نوناق ددحيو .ايمييقت

رثكأ ةينعملا تايلمعلاب ةطبترملا تاقفنلا عفد هدودح يف
تاباسحلا عيمج ناونعب كلذو ،العف ةبستكملا غلابملا نم
.ةيراجتلا

دعاوقلا قفو يراجت باسح لكل ةيونسلا جئاتنلا دعت
.يلاملا يبساحملا ماظنلل ةماعلا

تايلمعلا صاخلا صيصختلا تاباسح ّنيبت :0٥ ةّداملا
ةصاخلا دراوملا ةطساوب ،ةيلاملا نوناق يف مكح رثإ ةلّومملا
.ةينعملا تاقفنلاب ةرشابم ةقالع تاذ اهتعيبطب نوكت يتلا

صيصخـــت باسحل ةصاخلا دراوملا لـــمـــكـــت نأ نـــكــــمــــي
يف ةلودلل ةماعلا ةينازيملا يف لجسم صيصختب صاخ
لالخ ةلصحملا دراوملا غلبم نم )%٠1( ةئاملاب ةرشع دودح
.ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا

.ةرازوب صاخ صيصخت باسح لك طبري

جمانرب عوضوم صاخلا صيصختلا تاباسح نوكت
لكل احضوم ،نيينعملا فرصلاب نيرمآلا فرط نم ّدعي لمع
.اهقيقحت لاجآ اذكو ةوجرملا فادهألا ،باسح

تاــــباسح اذــــكو صاخلا صيصخـــــتـــــلا تاـــــباسح دّوزـــــت
ةصصخـم تاداـمـتـعاـب ،اـهاوس نود تاــقــيــبستــلاو ضورــقــلا

.ةيعرفلا جماربلا بسح

زاهج عضو ىلإ صاخلا صيصختلا تاباسح يدؤت
ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب يميظنت
  : يتأي امب حمسي  ،نيينعملا فرصلاب نيرمآلاو

،تاقفنلاو تاداريإلا ةنّودم ءاشنإ –

نم تاباسحلا هذه مييقتو ةعباتملا تايفيك ديدحت –
.ةلمتحملا ةيلمعلا ةقيرطلاو نيلخدتملا فيرعت لالخ

ةـلودـلـل ةـماـعـلا ةـيـنازـيملا تاصيصخـت لـيــجست دّدــحــي
نوـــناـــق قـــيرـــط نـــع ،صاخلا صيصخـــتــــلا تاــــباسح حــــلاصل
.ةيلاملا

باسح ةنيزخلا تاباتك يف حتفي نأ نكمي ،هّنأ ريغ
نــــع ةجتاــــن ةدــــئاز مــــيــــق ءاوــــيإ هــــنأش نــــم صاـــــخ صيصخـــــت
تارـــيدـــقـــت نـــم ىلعأ تاـــقورحملا ةـــياـــبـــج تادارـــيإ ىوـــتسم
يف باسحلا اذه دراوم لامعتسا رصتقيو .ةيلاملا نوناق
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،ليصحتلا مدع ةلاح يف ،وأ يروف ليصحت ررقم اّمإ –
،رهشأ )6( ةتس هاصقأ لجأ يف اهيف عرشي ةيلعف تاعباتم

،ةلودج ةداعإ ررقم اّمإو  –

مكح عوضوم نوكت ةلمتحم ةراسخ ةنياعم اّمإو –
ةنسلا ةجيتن يف ةديقم نوكتو ةيلاملا نوناق يف صاخ
 .نوناقلا اذه نم68 ةداملا طورش قفو ةيلاملا

نمض تاداريإك دعب اميف ةادؤملا تاعاجرتسالا لجست
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملا

تاموكـــــحلا عم ةيوســــــــــتلا تاباــــــــسح ّنيـــبت :٥٥ ةّداملا
،ةيلودلا تايقافتالل اقيبطت ةزجنملا تايلمعلا ،ةيبنجألا
 .انوناق اهيلع قداصملاو قفاوملا

قـــيرـــط نـــع اـــيوــــنس هــــب صخرملا فوشكملا يستــــكــــي
.ايرصح اعباط ،باسح لكل ،ةيلاملا نوناق

،مازتلالاو ةمهاــــسملا تاباــــــــــسح صصــــــــخت:6٥ ةّداملا
ةجتانلا ةيمومعلا تاسسؤملا نع ةرداصلا مهسألا ليجستل
يتــلا ةــنــيزخلا تاــقــحــتسم لــيوحتو دــيــحوــت تاـــيـــلـــمـــع نـــع

باتتكالا تايلمع اذكو ،ةيمومعلا تاسسؤملا نع اهزوحت
ةـــيـــمـــهاستـــلا تادـــنسلا ءارش ةداـــعإو لزاـــنـــتـــلاو دــــيدستــــلاو
.تامازتلالاو

تاداريإ ،ةيدقنلا تايلمعلا تاباسح نّيبت:7٥ ةّداملا
ةـقـلـعـتملا تاـمـيـيـقـتـلا يستـكـتو .يدـقــن عــباــط تاذ تاــقــفــنو
هذهل ةبسنلاب ،اينايب اعباط تاقفنلا تاريدقتو تاداريإلاب
.تاباسحلا نم ةئفلا

فالخ ىلع ةيلاملا نوناق ماكحأ صنت مل ام:٨٥ ةّداملا
ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ربع ةذفنملا تايلمعلا متت ،كلذ
ةنيزخلا ةقلح ربع ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا ةدئافل
ةـيــبساحملاو ةــيــتاــيــنازــيملا تاءارــجإلاو دــعاوــقــلــل اــقــيــبــطــت
.لاجملا اذه يف ةررقملا

ثلاثلا لصفلا
اهؤابعأو ةنيزخـلا دراوم

نع اهؤابعأو ةلودلا ةنيزخ دراوم جتنت:٩٥ ةّداملا
 : ةيتآلا تايلمعلا

 ،ةلودلل ةيلاملا تارفوتملا فيظوت )أ

،تاضارتقالا ديدستو ليوحتو رادصإ )ب

ىدل نيبتتكملا لبق نم ةعدوملا لاومألا رييست  )ج
،ةنيزخلا

،اــهـــتـــعـــيـــبـــط تناـــك اـــمـــهـــم ،تادـــنسلا ضبـــقو مصخ )د
.ةلودلا حلاصل ةرداصلا

هلّدعم دّدحي يذلا ماخلا يلخادلا جتانلا نم ةيوئام ةبسن دودح
.ةيلاملا نوناق بجومب

ةنسلا ةياــــــهن دـــــنع نياـــــعملا قراـــــفلا نوكــــــي:1٥ ةّداملا
،صاخ صيصخت باسح يف تاقفنلاو تاداريإلا نيب ةيلاملا

.ةيلاتلا ةيلاملا ةنسلل باسحلا سفن ناونعب لقن عوضوم

قوـــفـــت تادارـــيإلا ّنأ ،ةـــيراجلا ةـــنسلا لالـــخ ،نـــّيـــبـــت اذإ
اذه دودح يف تادامتعالا غلبم عفر نكمي هّنإف ،تامييقتلا
فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب تادارـــيإلا نــــم ضئاــــفــــلا

.ةيلاملاب

نوناق بجومب صاخلا صيصختلا تاباسح قلغ متي
مل ام ،ةلودلل ةماعلا ةينازيملا يف اهديصر لجسيو .ةيلاملا

.كلذ فالخ ىلع ةيلاملا نوناق ماكحأ صنت

حنم تايلمع تاقيبستلا تاباسح ددـــــــحت:٢٥ ةّداملا
 .اهحنمب ةنيزخلل صخري يتلا اهعاجرتسا وأ تاقيبستلا

فنص وأ نيدم لكل زّيمم تاقيبست باسح حتف بجي
 .نينيدملا نم

ةــنــيزخلا فرــط نـــم ةـــحوـــنـــمملا تاـــقـــيـــبستـــلا ىـــفـــعـــت
صنت مل ام ،دئاوفلا نم ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلل
يف اهعاجرتسا بجيو .كلذ فالخ ىلع ةيلاملا نوناق ماكحأ
ليوحت بجي ،لجألا اذه زواجت دنعو .ناتنس هاصقأ لجأ
عوجرلاب دّدحم ةدئاف ةبسن قيبطت عم ضرق ىلإ قيبستلا
تاذ ةنيزخلا تادنس وأ ةيفرصملا تادنسلا ةدئاف ةبسن ىلإ
.برقألا قاقحتسالا تاذ ،كلذ بايغ يف وأ قاقحتسالا سفن

ةحونمملا ضورقلا ضرقلا تاباسح نيبت:٣٥ ةّداملا
 : ةلودلا فرط نم

،ةديدج ةيلمع ناونعب امإ  –

.تاقيبستلا ليوحت ناونعب امإو –

ةجتنم ةنيزخلا فرط نم ةحونمملا ضورقلا نوكت
.كلذ فالخ ىلع ةيلاملا نوناق ماكحأ صنت مل ام ،دئاوفلل

يف ةلجسملا تاقيبستلاو ضورقلا حنمت :٤٥ ةّداملا
،نوناقلا اذه نم3٥و2٥ نيتداملا يف ةروكذملا تاباسحلا
اذه نم2٥ ةداملا نم3 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم .ةددحم ةرتفل
ةــبــــــــــسن تاــقــيــبــــــــستـــلاو ضورــــــقـــلا هذـــهـــل ددـــــــحتو ،نوـــناـــقـــلا

وأ ةيفرصملا تادنسلا ةدئاف ةبسن نم ىندأ نوكت ال ةدئاـف
،كلذ بايغ يف وأ قاقحتسالا سفن تاذ ةنيزخلا تادنس
ّالإ مكحلا اذه ةفلاخم نكمي الو .برقألا قاقحتسالا تاذ

.ةيلاملا نوناق بجومب

غلبم ،بسانملا باسحلا ةدئافل تاداريإلا نمض جردي
.لامسأرب تاقيبستلاو ضورقلا كالتها

ددحملا خيراتلا يف هب ءافولا متي مل قاقحتسا لجأ لك
 : عوضوم ،نيدملا ةيعضو بسح ،نوكي نأ بجي
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ةداملا يف اهيلع صوصنملا تايلمعلا ذفنت:06 ةّداملا
 : ةيتآلا ماكحألل اقفو نوناقلا اذه نم9٥

اــقــفو ةــلودــلــل ةــيــلاملا تارــفوــتملا فــيــظوــت مـــتـــي –1
نوناق اهحنمي يتلا ةصاخلا وأ ةماعلا ةيونسلا صخرلل
،ةنسلل ةيلاملا

صوصنملا نيبتتكملل فوشكم يأ حنم نكمي ال –2
 ،نوناقلا اذه نم9٥ ةداملا نم )ج ةطقنلا يف مهيلع

صخرلل اقفو ضورقلا رييستو ليوحتو رادصإ متي –3
ةـيـلاملا نوـناـق اـهـحــنــمــي يتــلا ةصاخلا وأ ةــماــعــلا ةــيوــنسلا
 .ةنسلل

 : يتأي امب مايقلا نكمي ،راطإلا اذه يفو

ضورــــــق لــــــكش يف ،ةــــــلودــــــلا ضارــــــتــــــقا تاــــــيــــــلــــــمـــــــع –
طسوتملاو ريصقلا ىدملا تاذ تادنس رادصإو ،تاقيبستو
ءابعأ لك ةيطغتل يرابجإلا لكشلا كلذ يف امب ،ليوطلاو
،ةنيزخلا

وأ ليوحتلا ةداعإ وأ يمومعلا نيّدلا ليوحت تايلمع  –
.الماك هعفد قحتسملا ةنيزخلا نيد ديحوت

نم لاومألا بحــــــــسو عاديإ تاـــــيلمع ذّفـــــنت:16 ةّداملا
نم ةيلمع لك ىلع ةقبطملا ماكحألل اقبط ةيمومعلا ةنيزخلا

.ةيمومعلا ةبساحملا دعاوقلو ،تايلمعلا هذه

تائيهلا فانــــــصأ ةــــيلاـــــملا نوـــــــناق ددــــــحي :٢6 ةّداملا
اهتارفوتم عاديإ اهيلع نّيعتي يتلا ةيمومعلا تاسسؤملاو
.ةنيزخلا ىدل ايئزج وأ ايلك ةيلاملا

هذه ةدئاف عفد طورش اضيأ ةيلاملا نوناق ددحيو
.اهدرو تاعاديإلا

تاباسحلا ريـــــــــسو حــــــــــتف طورــــــــــش ددــــــــــحت:٣6 ةّداملا
،اهيدل نيبتتكملا ةدئافل ةنيزخلا فرط نم ةحوتفملا ةيراجلا

.ميظنتلا قيرط نع

اهردصت يتلا ضارتــــــــــقالا تادنـــــــــــس نّودــــــت:٤6 ةّداملا
نأ الو يئابج ءافعإ يأ لمحت نأ نكمي الو ،رانيدلاب ةلودلا

ماكحأ صنت مل ام ،ةيمومع ةقفن عفدل ةليسوك لمعتست
.كلذ فالخ ىلع ةحارص ةيلاملا نوناق

عبارلا لصفلا
ةلودلا تاباسح

مسقنت ةيتاينازيم ةبساحم ةلودلا كسمت :٥6 ةّداملا
تاـــقـــفـــنو تادارـــيإ ةـــبساـــحـــمو تاـــمازــــتــــلالا ةــــبساــــحــــم ىلإ
.قودنصلا ةبساحم أدبم ىلع ةمئاق ةينازيملا

،اـهـتاـيـلـمـع عـيـمجل ةـماـع ةــبساــحــم ةــلودــلا كسمت اــمــك
 .تابجاولاو قوقحلا ةنياعم أدبم ىلع ةمئاق

ليلحت ىلإ فدهت فيلاكتلل ليلحت ةبساحم ةلودلا ذفنت
.جماربلا راطإ يف اهب مزتلملا ةطشنألا فلتخم فيلاكت

ةــقداصو ةــمــظــتــنــم ةـــلودـــلا تاـــباسح نوـــكـــت نأ بجـــي
 .ةيلاملا اهتيعضوو اهتاكلتمم ةصلخم ةفصب سكعتو

،نابــــــــســــحلا يف ةيــــنازـــيـــــملا تادارـــــيإ ذـــــــخؤت:66 ةّداملا
لبق نم ،اهليصحت اهلالخ مت يتلا ةنسلا ةينازيم ناونعب
.يمومعلا بساحملا

تاقفن ناونعب نابسحلا يف ةينازيملا تاقفن ذخؤتو
لـــبـــق نـــم ،اـــهـــعـــفدو اـــهـــب مازـــتـــلالا مت يتـــلا ةـــنسلا ةـــيـــنازـــيـــم
نم تاقفنلا عيمج مسحت نأ بجيو .نيينعملا نيبساحملا
.نيّدلا ءوشن خيرات نكي امهم ةينعملا ةنسلل تادامتعالا

ةرتف لالخ ةينازيملا تاقفنو تاداريإ باستحا نكمي
نم63 ةداملا يف اهتدم تددح يتلا ةيندملا ةنسلل ةيفاضإ

.نوناقلا اذه

تاباسح يف ةديقملا ةينازيملا تاقفنو تاداريإ لجست
ءاهتنا خيرات دنع ةيئاهنلا تاباسحلا نمض تقؤملا مسحلا
تاــيــلـــمـــع لـــيصفـــت درـــيو .ىصقأ لـــجأك ،ةـــيـــفاضإلا ةرـــتـــفـــلا
باسحلل ،ةيئانثتسا ةفصب اهدانسإ متي مل يتلا تاداريإلا
صوصنملا ةيلاملا ةنسلا باسح يف ،خيراتلا اذه يف يئاهنلا

 .نوناقلا اذه نم68 ةداملا يف هيلع

صوصنملا ةينازيملا تاقفنو تاداريإ ديقت :76 ةّداملا
ديقتو .ةيتاينازيملا تاباسحلا يف نوناقلا اذه يف اهيلع
.ةيلمع لك بسح ةنيزخلا تاباسح يف ةنيزخلا ءابعأو دراوم

نوفلكملا نويمومعلا نوبساحملا رهسي :٨6 ةّداملا
تاءارــــجإلاو دــــعاوــــقــــلا مارــــتــــحا ىلع ةــــلودــــلا تاـــــباسح كسمب

قـــلـــعـــتملا عـــيرشتـــلاو نوـــناـــقـــلا اذــــه يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملا
.ةيمومعلا ةبساحملاب

 ثلاثلا بابـلا

ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحـت

اهيلع ةقداصملاو اهميدقتو

لوألا لصفلا

ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحـت

اهتينبو اهميدقتو اهعاديإو

لوألا عرفلا

اهميدقتو ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحـت

ةطلس تحت ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا موقي:٩6 ةّداملا
متي يتلا ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحتب ،لوألا ريزولا

.ءارزولا سلجم يف اهضرع
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ليصحت تايفيكو ةبسنو ءاعوب ةقلعتملا ماكحألا –3
ماكحألا هذه رثؤتّ الأ بجيو .اهتعيبط تناك امهم تاعاضخإلا

،نوناقلا اذه نم3 ةداملا يف فّرعملا يتاينازيملا نزاوتلا ىلع

ذـيـفـنـتو ةـيـموـمـعـلا ةـبساحملاــب قــلــعــتــي مــكــح لــك –٤
.ةيمومعلا تاقفنلاو تاداريإلا ةباقرو

 : ةيتآلا لوادجلا عبارلا ءزجلا نمضتي

داريإ ىلإ ةمسقم تاداريإلاب قلعتيو ”أ“ لودجلا –1
،داريإب

ةنسلل ةحوتفملا تادامتعالاب قلعتيو ”ب“ لودجلا  –2
بسحو ةــــيــــموــــمــــع ةسسؤم وأ ةرازو لـــــك بسح ةـــــعزوملاو
مازـــــتـــــلالا صخر نـــــّيـــــبــــــيو ،صيصخــــــتــــــلا بسحو جمارــــــبــــــلا

،ةحوتفملا عفدلا تادامتعاو

ةصاخلا تاـــباسحلا ةــــمــــئاــــق نــــّيــــبــــيو ”ج“ لودجلا –3
،فنص لك بسح ،اهاوتحمو ةنيزخلل

ةـــيـــتاـــيـــنازـــيملا تاـــنزاوـــتـــلا نـــّيــــبــــيو ”د“ لودجلا –٤
،ةيداصتقالاو ةيلاملاو

تاعاضخإلاو بئارضلا ةمئاق نيبيو "ـه”لودجلا  –٥
ةيميلقإلا تاعامجللو ةلودلل ةصـصخملا ،اهلصاوحو ىرخألا

نع ةريخألا هذهل ةرشابم ريغ ةقيرطب ةصصخملا كلت اذكو
،نوناقلا اذه نم31 ةداملا يف اهيلإ راشملا تائيهلا قيرط

،ةيئابجلا هبش موسرلاب قلعتيو ”و“ لودجلا  –6

ريغ ةيرابجإلا تاعاطتقالاب قلعتيو ”ز“ لودجلا –٧
،يعامتجالا نامضلا تائيه ليومتل ةهجوملا ةيئابجلا

.ةيئابجلا تاقفنلا تاريدقت نّيبيو ”ح“ لودجلا  –8

ثلاثلا عرفلا

اهاوتحمو ةيحيحصتلا ةيلاملا نيناوق عيراشم عاديإ

ةيحيحصتلا ةيلاملا نيناوق عيراشم عدوت :٤7 ةّداملا
ةيلاملا نوناق ءازجأ سفن نمضتت نأ نكميو ةنسلا لالخ
.ةنسلل

يناثلا لصفلا

ةيلاملا نوناق عورشمب ةقفرملا قئاثولا

ةنسلل ةيلاملا نوـــناـــــــق عورـــــــــشــــم قـــــــــفرـــــــــي:٥7 ةّداملا
 : يتأي امب

ةــــــيداصتــــــقالا قاــــــفآلاو ةــــــيــــــعضوـــــــلا نـــــــع رـــــــيرـــــــقـــــــت )1
ىلع زرــبــيو طسوـــتملا ىدملا ىلع ةـــيـــلاملاو ةـــيـــعاـــمـــتـــجالاو
،ةيريدقتلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تانزاوتلا صوصخلا

ءابعأو دراوم عومجم ةيلاملا نيناوق مدقت:07 ةّداملا

لالـــخ نـــم ةـــحارصلا هذـــه مـــيـــقـــتو ،ةــــحــــيرص ةــــفصب ةــــلودــــلا

 .اهنع جتنت نأ نكمي يتلا تاريدقتلاو ةرفوتملا تامولعملا

يناثلا عرفلا

هتينبو ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم عاديإ

ىدل ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم عدوي:17 ةّداملا

،ربوتكأ٧ خــــيراــــت يف ينــــطوــــلا يبــــعشلا سلــــجملا بتــــكـــــم

.ةينعملا ةيلاملا ةنسلا قبست يتلا ةنسلا نم ،دح ىصقأك

ماـــكـــحألا ،ةـــحـــيرص ةـــغـــيص يف ،لواــــنــــتــــت اداوــــم مضيو

.ةلدعملا وأ ةديدجلا ةينوناقلا

ةياهن لبق ناملربلا مامأ ةموكحلا ضرعت:٢7 ةّداملا

عورشم دادـــعإ راــــطإ يف ،ةــــيــــلاملا ةــــنسلا نــــم لوألا يثالــــثــــلا

داصتقالا ةيعضو روطت لوح اريرقت ،ةنسلل ةيلاملا نوناق

 : ىلع يوتحي ،ةيمومعلا ةيلاملا هيجوت لوحو ينطولا

ةيداصتقالا اهتسايسل ىربكلا تاهيجوتلا ضرع –

،ةيتاينازيملاو

.ةلودلا ءابعأو دراومل طسوتملا ىدملا ىلع مييقت –

سلجملا يف ةشقانم لحم ريرقتلا اذه نوكي نأ نكمي

.ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا

ةنسـلل ةيلاــــــملا نوــــناق عورـــــــــشم نــــمـــــضــــــتي:٣7 ةّداملا

 : ةنيابتم ءازجأ )٤( ةعبرأ

صيخرتلاب ةقلعتملا ماكحألا ىلع لوألا ءزجلا يوتحي

اذــكو ،اــهصيصخــتو ةــيــموــمــعــلا دراوملا لــيصحــتــل يوـــنسلا

نأ اهنأش نم يتلا ةلودلا فرط نم ةعقوتملا دراوملا غلبم

.ةلودلل ةيلاملاو ةيتاينازيملا تايلمعلا ةيطغتب حمست

 : يناثلا ءزجلا ددحيو

ةرازو لــك بسح ،ةــماــعــلا ةــيــنازـــيـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب –1

 ،عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر غلبم ،ةيمومع ةسسؤمو

صخر ءاضتــقالا دــنــعو ،عـــفدـــلا تاداـــمـــتـــعا غـــلـــبـــم –2

،صاخلا صيصختلا تاباسح نم باسح لكل مازتلالا

.ةيراجتلا تاباسحلا ىلع قبطملا فوشكملا فقس –3

 : ثلاثلا ءزجلا نمضتيو

،اهماظن ديدحتو ةلودلا تانامض حنم ةصخر  –1

،اهماظن ديدحتو ريغلا نويدب لفكتلا ةصخر  –2
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بسح روطتلا اميس ال ،اهيف نّيبي ةيريسفت قحالم )2

،ةديدجلا ريبادتلاب ةقلعتملا كلت اهيف امب بئارضلا فنص

،ىرخألا دراوملا نع ةجتانلا لصاوحلا تاريدقت ةماع ةفصبو

 : يتأي امب قلعتت ماجحأ ةثالث يف ةعمجم قئاثو )3

،ةلودلا ةينازيم عورشم:1 مجحلا )أ

طيطختلاو تايولوألا نع ريرقت :٢ مجحلا )ب

فـــلـــكـــم ةـــيـــموـــمـــع ةسسؤم لوؤسم لــــكو رــــيزو لــــك هدــــعــــي

،ةيزكرملا ةرادإلا بسح ةعزوملا جماربلا ةظفحم رييستب

تاـــــئيـــــهـــــلا بسح اذــــــكو ةزــــــكرــــــمملا رــــــيــــــغ حــــــلاصملا بسح

فلكت امدنع ةيميلقإلا تائيهلاو ةياصولا تحت ةيمومعلا

لك نمضتيو .هنم ءزج وأ جمانربلا لك ذيفنتب تائيهلا هذه

باوبألا بسحب عيزوتلا اميس ال، جماربلا هذه نم جمانرب

اذـــكو ةرـــظـــتـــنملا جئاـــتــــنــــلاو ةددحملا فادــــهألاو تاــــقــــفــــنــــلــــل

،ىربكلا عيراشملا ةمئاقل اميس ال ةراشالا عم ،اهمييقت

.ةلودلا ةينازيمل يميلقإلا عيزوتلا:٣ مجحلا )ج

لــك بسح ةــيــنازــيــمــلــل اــقــفو قــئاــثوــلا هذــه دادـــعإ مـــتـــي

ةـيـنازـيملا يستـكـتو .جئاــتــنــلا لوــح ةروــحــمــتملاو ،جماــنرــب

.تاونسلا ددعتمو ايونس اعباط جمانربلا بسح

صخرـــب ةـــقـــلـــعـــتملا تاداـــمـــتـــعالا قاـــقـــحـــتسا لودــــج )٤

،مازتلالا

ىلع زربت ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلل ةلماك ةمئاق )٥

تاـباسحل ةـعـقوــتملا تاــقــفــنــلاو تادارــيإلا غــلــبــم صوصخلا

،صاخلا صيصختلا

تاريغتلا رربيو هتاروطت هيف نّيبي دادعّتلا لودج )6

.ميظنتلا قيرط نع ةددحم تايفيك بسح دعيو ،ةيونسلا

ةظفاحملاب ةطبترملا تامولعملاو تانايبلا ميدقت متي

قئاثو يف ،ينطولا عافدلابو ةلودلل ةيسيئرلا حلاصملا ىلع

ةاـــــعارـــــم عـــــم اـــــهرشن مــــــتــــــي نأ بجــــــيو ،مــــــئالــــــم لــــــكش ىلع

.اهتيساسح

يحيحصتلا ةيلاملا نوناق عورشم قفري :67 ةّداملا

 : يتأي امـب

نوــناــق يف ةــجردملا تالــيدــعــتــلــل يرــيسفــت رــيرـــقـــت )1

،ةنسلل ةيلاملا

ةــيرورض تاــموــلــعــم ميدــقــت اــهــنأش نــم ةـــقـــيـــثو يأ )2

.ةديفمو

ثلاثلا لصفلا

ةيلاملا نيناوق ىلع ةقداصملا

ةلودلل ةماـــعلا ةينازيــــــملا تادارــــــــيإ نوـــــكـــــــت:77 ةّداملا
 .يلامجإ تيوصت عوضوم

كلـت اـهـيـف امب اـهـتـعـيـبــط تناــك اــمــهــم تاــقــفــنــلا نوــكــت
تيوصت عوضوـم ةـنـيزـخــلــل ةصاخلا تاــباسحلاــب ةــقــلــعــتملا
.يلامجإ

ىلع ةقداصملا خيرات ناك اذإ ام ةلاح يف:٨7 ةّداملا
لوـلـحـب هـماـكـحأ قــيــبــطــتــب حــمسي ال ةــنسلــل ةــيــلاملا نوــناــق
 : ةينعملا ةنسلا نم يفناج لوأ خيرات

ةماعلا ةينازيملا تاقفنو تاداريإ ذيفنت رمتسي –1
 : ةيتآلا طورشلا بسح ةتقؤم ةفصب ةلودلل

تاـــيـــفـــيـــكو بسنـــل اـــقـــفو ،تادارـــيإلل ةـــبسنـــلاــــب )أ
،قباسلا ةيلاملا نوناقل اقيبطت ،ةيراسلا ليصحتلا

ريس تاقفنو نيـمدختسملا تاقفنل ةبسنلاب )ب
دودح يف ،ليوحتلا تاقفنو ةلودلا نويد ءابعأو حلاصملا

)3( ةثالث اهاصقأ ةدم لالخو ايرهش ،رشع ينثا نم ءزج
ةنسلا ناونعب ةحوتفملا ةيلاملا تادامتعالا غلبم نم ،رهشأ
،ةقباسلا ةيلاملا

تايلمعلا تاقفنو رامثتسالا تاقفنل ةبسنلاب )ج
بسح ةحوتفملا ةيلاملا تادامتعالا عبر دودح يف ،ةيلاملا

يف اهعيزوت مت امك فرصلاب رمآ لك بسحو ةرازو لك
.ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا

اقفو ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ذيفنت رمتسي –2
ةـيادـب لـبـق اـهـمـكحت يتـلا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا ماـكــحألل
.ةديدجلا ةيلاملا ةنسلا

عبارلا بابلا

ةيلاملا نيناوق ذيفنت

تادامتعالا ذيـــــفـــنــت ةدــــــحو وــــــه جـــــمانرـــــــبلا:٩7 ةّداملا
.ةيلاملا

توصملا ةـيـلاملا تاداـمـتـعالــل لصفملا عــيزوــتــلا مــتــي
اذه متيو .ةيلاملا نوناق رودص روف ،موسرم بجومب ،اهيلع
جمانربلا بسح ةيمومعلا ةسسؤملا وأ ةرازولا بسح عيزوتلا

صيصخــتــلا بسحو ،باوــبألا بسحو يعرــفــلا جماــنرــبـــلاو
 .ةصصخملا ريغ تادامتعالل ةبسنلاب

يرــيسم ةدــئاــفــل ةــيــلاملا تاداـــمـــتـــعالا هذـــه عضو مـــتـــي
 : نع نيلوؤسملا جماربلا
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اياضق اميس ال ،معد لجأ نم ةيمومعلا ةبهلا بلطت يتلا
وأ ةيفاقث وأ ةيوبرت وأ ةيملع وأ ةيعامتجا وأ ةيناسنإ

.ةيضاير

دراوملا هذه صيصخت طورش ةيلاملا نوناق ددحي
.اهتباقرو

ىلإ ةلودلا ةينازيم ذيفنت تايلمع عضخت:٥٨ ةّداملا
طورشلا بسح ةــيــناملرــبــلاو ةــيــئاضقــلاو ةــيرادإلا ةـــباـــقرـــلا
ةيعيرشتلا ماكحألاو نوناقلا اذهو روتسدلا اهددحي يتلا

.ةصاخلا ةيميظنتلاو

 سماخلا بابلا

ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا

ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا نياعي:6٨ ةّداملا
تاقفنلاو اهضبق مت يتلا تاداريإلل يئاهنلا غلبملا طبضيو
.ةنس لالخ اهذيفنت مت يتلا

باسح ةـــيـــنازـــيملا ةـــيوست نـــمضتملا نوـــناـــقـــلا مدــــقــــي
 : نمضتي يذلا ،ةيلاملا ةنسلا

نيب يفاصلا قرفلا نع جتانلا زجعلا وأ ضئافلا )أ
،ةلودلل ةماعلا ةينازيملا تاقفنو تاداريإ

تايلمع ذيفنت يف ةلجسملا رئاسخلاو حابرألا )ب
،ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا

رييست ىلع بترتت دق يتلا رئاسخلاو حابرألا )ج
.ةنيزخلا تايلمع

غــلــبملا ةــيــنازــيملا ةــيوست نــمضتملا نوــناــقــلا طـــبضي
قيقحت يف تمهاس يتلا ةنيزخلا ءابعأو دراومل يئاهنلا
.ليومت لودج يف مدقملا ،ةقفاوملا ةنسلل يلاملا نزاوتلا

ىلع ةــــيــــنازــــيملا ةــــيوست نــــمضتملا نوــــناــــقــــلا قداصي
دراوملا ساسأ ىلع دعي يذلا ةيلاملا ةنسلا جئاتن باسح
اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ةلجسملا ءابعألاو
ةـــجـــيـــتـــن ةـــلـــيصحلا يف صصخــــي اــــمــــك .يوضعــــلا نوــــناــــقــــلا

اذــه دــعــب ةــلـــيصحلا ىلع قداصيو ةـــيـــلاملا ةـــنسلا ةـــبساـــحـــم
 .اهتاقحلم اذكو صيصختلا

ةــــــيوست نــــــمضتملا نوــــــناــــــقــــــلا ّنإف ،كلذ ىلع ةداـــــــيزو
 : ةينازيملا

بجومب اهلاخدإ مت يتلا تاليدعتلا ىلع قداصي –1
ةقلعتملا ةحوتفملا ةيلاملا تادامتعالا ىلع قيبست موسرم
،ةينعملا ةنسلاب

،ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا حلاصملا  –

ةـــياصوـــلا تحت ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاـــئيـــهــــلاو تاسسؤملا –
،جمانرب نم ءزج وأ لك ذيفنتب ةفلكملا

ءزج وأ لك ذيفنتب فلكت امدنع ةيميلقإلا تائيهلا  –
.جمانرب نم

جمارـــــــبـــــــلا يرـــــــيسمو ةـــــــلودـــــــلا نيب تاـــــــقالــــــــعــــــــلا ددحت
تائيهلاو ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا نع نيلوؤسملا
لك مهذيفنت دنع كلذو ،ةيقافتا وأ ةيدقاعت ةفصب ،ةيميلقإلا
.جمانرب نم ءزج وأ

ةداملل اقبط ددحملا عيزوتلا ليدعت نكمي ال :0٨ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ّالإ نوناقلا اذه نم9٧
.نوناقلا اذه

لــكاــيــهــلا مــيــظــنــت يف رــيـــيـــغـــت ثودـــح دـــنـــع ،هـــنأ رـــيـــغ
جمارــبــلا عــيزوــت ةــعـــجارـــم نـــكـــمـــي ،ةـــنسلا لالـــخ ةـــيـــموـــكحلا

نودب ،موسرم بجومب ،اهب ةقلعتملا ةيلاملا تادامتعالاو
يف وأ ةنسلل ةيلاملا نوناق يف ددحملا يلامجإلا غلبملا عفر
.يحيحصتلا ةيلاملا نوناق

امب ةيلوؤسملا ماظن نوناقلا بجومب ددحي:1٨ ةّداملا
ناوعألل يلاملاو يتاينازيملا طابضنالاب قلعتي ام كلذ يف

ةـــلودـــلا تاـــقـــفـــنو تادارـــيإ تاـــيــــلــــمــــع ذــــيــــفــــنــــتــــب نيفــــلــــكملا
.ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيميلقإلا تاعامجلاو

جضن طورـــش ،ميظــــنتلا قيرــــــط نع ،ددـــــــحت :٢٨ ةّداملا
تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيكو جماربلا ليجستو
تاينقتو ةبساحملا ةنّودمب ةقلعتملا بناوجلا اذكو ةيلاملا
ةــقداص ةــقــيرــطــب تاــباسحلا كسمب حــمست يتـــلا لـــيـــجستـــلا

.ةفافشو ةيفوو

تامهاسملاو تاصيصختلا ليجست متي :٣٨ ةّداملا
ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا ةدئافل ةلودلا ةينازيم يف

ءانثتساب ،ةينوناقلا اهتعيبط تناك امهم ىرخأ ةئيه لكلو
ليومتل ةهجوملاو ،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا

وأ/و ةلودلا فرط نم ةضورفملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت
ال ،ةيمومع ةمدخب مايقلا نع ةجتانلا ءابعألا ةيطغت لجأ نم

ةيتاينازيملا اهتاريدقتو اهلمع ططخم ميدقت ساسأ ىلع اميس
.ةيونسلا

  .نوناقلا بجومب مكحلا اذه ذيفنت طورش ددحت

تايعمجلا دراوـم ةصاــــــخ ماكــــــحأل عــــــضــــــخت :٤٨ ةّداملا
لكو ةيمومع ةعفنم وأ/و ةماع ةحلصم تاذ اهب فرتعملا

،ةينوناقلا اهتمظنأ تناك امهم ،ةعيبطلا سفن تاذ ىرخأ ةئيه
وأ ةيمومعلا لاومألا نم تاصيصخت نم ديفتست يتلاو
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ةـيــلاملا تاداــمــتــعالا ينــعــم جماــنرــب لــكــل ،يطــغــي –2
ةلاح نع ةجتانلا ةنياعملا تازواجتلا ةيوستل ةيرورضلا
ةيلاملا تادامتعالا يغلي امك ،انوناق ةرربملا ةرهاقلا ةوقلا

،ةلوقنملا ريغ وأ ةلمعتسملا ريغ

فوشكملا غلبم ،ينعم صاخ باسح لكل ،عفري –3
،نياعملا فوشكملا ىوتسم ىلإ صخرملا

ةلوقنملا ريغ ةصاخلا تاباسحلا ةدصرأ طبضي  –٤
،ةيلاوملا ةيلاملا ةنسلل

باسح لك يف ةلصاحلا رئاسخلاو حابرألا يفصي –٥
.صاخ

ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا لمشي نأ نكمي
ةيلام رييستل ناملربلا ةباقرو مالعإب قلعتت ًاماكحأ كلذك
ناوـــعأل ةـــيـــلوؤسملا ماـــظـــنو ةـــلودـــلا ةـــبساـــحمب اذـــكو ةـــلودـــلا
.ةيمومعلا حلاصملا

ةيوست نمضتملا نوناقلا عورشم قفري :7٨ ةّداملا
 : يتأي امب ةنس لك مدقملا ةينازيملا

تاــيــلــمــعــلا جئاــتــنــب قــلــعــتــت ةــيرـــيسفـــت قـــحالـــم )أ
تاــيــلــمــعو ةــنــيزـــخـــلـــل ةصاخلا تاـــباسحلاو ةـــيـــتاـــيـــنازـــيملا
،ةنيزخلا

ماعلا نازيملا : نمضتيو ةلودلل ماع باسح )ب
قحالملا وأ قحلملاو ةليصحلاو جئاتنلا باسحو تاباسحلل
رـيرـقــتو ةــلــيصحلا نــع ةــجراخلا ةــلودــلا تاــمازــتــلا مــيــيــقــتو
دعاوقلاو قرطلا يف تاريغتلا ،صوصخلا ىلع حضوي ضرع
،ةيلاملا ةنسلا لالخ ةقبطملا ةيبساحملا

هــلالــخ نــم حضوــت ،ةــيدودرــمـــلـــل يرازو رـــيرـــقـــت )ج
ةينازيملا يف ةلجسملا جماربلا اهيف تذفن يتلا فورظلا

اهعبتتو اهسايق متي يتلا ةعقوتملا فادهألا غولب ىدم اذكو
ةققحملا جئاتنلاو ،اهب ةطبترملا ءادألا تارشؤم لالخ نم
.ةنياعملا قراوفلاب ةقلعتملا تاريسفتلاو

ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا عورشم عاديإ متي
ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم ىدل ،هب ةقحلملا قئاثولاو
نوــناــقــلا اذــه عورشم قــلــعـــتـــيو .ةـــنسلا نـــم تشغ لوأ لـــبـــق
 .1- ةيلاملا ةنسلاب ةينازيملا ةيوست نمضتملا

ةيوست نمضتملا نوناقلا عورشم قفري:٨٨ ةّداملا
نانمضتي ةبساحملا سلجمل نيرــيرقــــتب اـــــضيأ ةــــينازــــــيملا

 :  يتأي ام

ةنسلل ةيلاملا نوناق ذيفنت جئاتنب قلعتي ريرقت .1
تمت يتـلا ةــيــلاملا تاداــمــتــعالا رــيــيستــبو ةــيــنــعملا ةــيــلاملا
،ةذفنملا جماربلا ءوض ىلع صخألاب ،اهتسارد

بسح ةــلودــلا تاــباسح قـــيدصتـــب قـــلـــعـــتـــي رـــيرـــقـــت .2
قـيدصتـلا اذـه مـعدــيو .ءاــفوــلاو قدصلاو ةــيــماــظــنــلا ئداــبملا

.ضرغلا اذهل تيرجأ يتلا تاقيقحتلا نّيبي ريرقتب

 سداسلا بابلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

نوناق لوأ32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نوكي:٩٨ ةّداملا
رّضحيو .يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقفو ذفنيو  رّضحي
اقفو32٠2 ةنسل ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلاكلذك
.يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل

نيناوق صخي اميف نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت متيس
ماكحأل ةعضاخ ىقبت يتلاو ،22٠2 ىلإ12٠2 تاونسلل ةيلاملا
روكذملاو٤891 ةنس ويلوي٧ يف خرؤملا٧1-٤8 مقر نوناقلا
ةيتايلمع ةلتك جاردإ قيرط نع ،جردتلا أدبم بسح ،هالعأ

يف ،يوضعلا نوناقلا اذه بجومب اهيلع صوصنم ةيفيظوو
ىلع ةـيـلاملاـب ةـفـلـكملا ناـجــلــلا مالــعإ مــتــيو .ةــيــلاــم ةــنس لــك
كلذــب ،ةـــمألا سلـــجـــمو ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا ىوـــتسم
  .اقبسم

نيناوقلا عيراشم ،يلاقتنا ساسأ ىلع ،شقانتو رّضحت
32٠2 تاوــنسلاــب ةــقــلــعـــتملا ةـــيـــنازـــيملا ةـــيوست ةـــنـــمضتملا

.2- ةيلاملا ةنسلا ىلإ عوجرلاب اهيلع قداصيو٥2٠2و٤2٠2و

ةيوست نمضتملا نوناقلا عورشم شقانيو رّضحي
ىلإ عوجرلاب ،62٠2 ةنس نم ءادتبا ،هيلع قداصيو ةينازيملا
.1-  ةيلاملا ةنسلا

رييســـــتلا مكــــــــحت يتــــلا صوــــــصــــنلا ىقـــــبـــــــت:0٩ ةّداملا
،ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملل ةيتاينازيملا تاءارجإلاو

.اهضوعت يتلا صوصنلا رشن ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس

مقر نوناقلا يف ةدراولا ماكحألا ،لوعفملا ةيراس لظت
،هالعأ روـــــكذــــــملاو٤891 ةـــنــــــــس وـــــيلوـــــي٧ يف خرؤـــــــــملا٧1-٤8
ةـيذـيـفـنـت تاـناـيـب ءاشنإ اذـكو يعاــبرــلا مداــقــتــلاــب ةــقــلــعــتملا
ةــبــيرضلاــب ةـــقـــلـــعـــتملا كلـــت رـــيـــغ تاـــقـــحـــتسملا لـــيصحـــتـــل
يف ةجردملا ريغو ،ةلودلا حلاصم ةدئافل ةثدحملا ،كالمألاو
يذــلا ةــيــلاملا نوــناــق مــكــح رودص ىــتــح كلذو ،نوــناــقـــلا اذـــه
قـــلـــعـــتملا نوـــناـــقــــلا نــــم مــــكــــح ،ءاضتــــقالا دــــنــــعو ،اــــهرــــطؤي
 .ةيمومعلا ةبساحملاب

ةديرجلا يف يوضعلا نوناـقلا اذـــــــه رشـــــــــــني:1٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

2 قفاوملا93٤1 ماع ةّجحلا يذ22 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس ربمتبس

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع



ـه044١ ماع رفص26٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ربوتكأ٧١ 8

)كاردتسا(.ةيلاملانيناوقبقلعتي ،٨١02 ةنسربمتبس2 قفاوملا٩34١ ماعةّجحلا يذ22 يفخرؤم٥١-٨١ مقر يوضع نوناق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٨١02 ةنس ربمتبس2 قفاوملا٩34١ ماع ةّجحلا يذ22 خيراتب رداصلا3٥ ددعلا– ةيمسرلا ةديرجلا
: لوألا رطسلا–٤ ةرقفلا–٣2 ةداملا– لوألا دومعلا–١١ ةحفصلا

،”جمارب ةبيقح جماربلا عومجم لكشي“:نم الدب–

.”جمارب ةظفحم جماربلا عومجم لكشي“: أرــــــــــــــــــقي–

٧ ةداملا

وأ يسامولبدلا رفسلا زاوج فالتإ وأ عايض لاح يف .١
ةلود مــيلقإ يف نيــفرطلا دــحأ ةــلود ةــيعر لــــبق نـــم ،ةــــمهمل

ةــــثــــعــــبــــلا مالــــعإ رــــيــــخألا اذــــه ىلع نــــّيــــعــــتــــي ،رــــخآلا فرــــطــــلا
كلذب ملعي يذلاو هتلودل يلصنقلا زكرملا وأ ةيسامولبدلا
.ةفيضملا ةلودلل ةصتخملا تاطلسلا

يلصنـقـلا زـكرملا وأ ةـيساـموــلــبدــلا ةــثــعــبــلا موــقــت .2
،ةمهمل وأ يسامولبدلا رفسلا زاوج لماح نوكي يتلا ةلودلل
رفس زاوج رادصإب ،اهل انطاوم ،فلتملا وأ عئاضلا ،حلاصلا
ةتقؤم رفس ةقيثو وأ ،حلاص ،ديدج ةمهمل وأ يسامولبد
لمحي يتلا ةلودلا ىلإ ةدوعلا يف قحلا هحنمتو هتيوه تبثت
.ةفيضملا ةلودلل ةصتخملا تاطلسلا كلذب ملعتو ،اهتيسنج
لوصحلا ةرورض نود اثيدح ةرداصلا قئاثولاب جورخلا متي
ةصتخملا تاطلسلا نم ىرخأ صيخارت وأ ةريشأت ىلع
.ةفيضملا ةلودلل

٨ ةداملا

نأشب نيفرــــطــــلا نيب عازــــن وأ فالــــخ يأ ةــــيوست مـــــتـــــت
تارواشملا قيرط نع ،قاــفتالا اذــه ماــكحأ رــيسفت وأ قــيبطت
.ةيئانثلا تاضوافملا وأ

٩ ةداملا

نيفرطلا تامازتلاو قوقحب قافتالا اذه ماكحأ سمت ال
.ىرخأ ةيلود تاقافتال امهمامضنا نع ةمجانلا

0١ ةداملا

وأ ايلك ،قافتالا اذه قيبطت قيلعت فرط لكل نكمي
ةيمومعلا ةحصلاب وأ ينطولا نمألاب ةقلعتم يعاودل ،ايئزج
ةاـنـقـلا رـبـع ،رـخآلا فرـطـلا راــطــخإ مــتــيو .ماــعــلا ماــظــنــلاــب وأ
لــــــجأ يف ،اـــــــهئاغلإ وأ رـــــــيبادتلا هذــــــه ضرــــــفب ،ةـــــــيسامولبدلا

زيح اهلوخد لبق ةعاس )2٧( نيعبسو نيتنثا زواجتي ال
.اهئاغلإ وأ ذيفنتلا

١١ ةداملا

زيح لخديو ،ةدودحم ريغ ةدمل قافتالا اذه مربي .١
ةركذم رخآ مالتسا خيرات دعب اموي )٠٩( نيعست ذيفنتلا
رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ اهلالخ نم رطخي ةيسامولبد
ةبولطملا ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا عيمجل هئافيتساب
.ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لوخدل

الـك ةـقـفاومب قاـفـتالا اذـه رـيــيــغــتوأ لـيدـعـت نـكـمـي .2
تارييغتلا هذه لخدتو .ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،نيفرطلا

ةمزاللا ةيلخادلا تاءارجإلل اقفو ذيفنتلا زّيح تاليدعتلاو
.ضرغلا اذهل

،قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ نيفرطلا نم يأل نكمي .3
زّيح ءاهنإلا اذه لخديو ،رخآلا فرطلل هجوم يباتك راطخإب
راطخإلا اذه مالتسا خيرات دعب اموي )٠٩( نيعست ذيفنتلا
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع غّلبملا

2١ ةداملا

،ذــيــفــنــتــلا زــّيــح قاــفــتالا اذــه لوــخد خــيراـــت نـــم ءادـــتـــبا
نـــم ءاـــفـــعإلاـــب قـــلـــعـــتملا قاـــفـــتالا لوـــعـــفـــم ناـــيرس يهـــتــــنــــي
،نيدلبلا الك يترافس ناوعأو ييسامولبد ةدئافل ةريشأتلا
ةنس ربمفون٠٣و ويلوي٤ خيراتب تاركذملا لدابتب مربملا

2٧٩١.

نيتخسن نم ،8١٠2 ةنس رياربف٩١ يف وكسومب ررح
،ةـــيسنرـــفـــلاو ةـــيسورــــلاو ةــــيــــبرــــعــــلا تاــــغــــلــــلاــــب نيتــــيــــلصأ

ةــلاــح يفو .ةــيــنوــناــقــلا ةــيــجحلا سفــن ةــثالـــثـــلا صوصنـــلـــلو
.ةيسنرفلا ةغللاب صنلا حجري ،ريسفتلا يف فالتخالا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

لهاسم رداقلا دبع

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

ايسور ةموكح نع
ةيداحـتالا

فورفال يغريس

ةيجراخلا نوؤشلا ريزو

نيناوقو ءارآ

ABTT
Rectangle 



٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٢
11م٩١٠٢ ةنس ربمسيد٨١

نيناوق
ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٩٠–٩١ مقر يوضع نوناق

مّمتيو لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١
يذ٢٢ يفخّرؤـــــملا5١–٨١ مـــقر يوــــــضعلا نوـــــناـــــقلا
٨١٠٢ ةنــس ربـــمتـــبس٢ قـــفاوــــملا٩٣٤١ ماــــع ةـــجــــحلا

.ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)6 ةرقفلا(2٠١و8٧ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
)2 ةرـــــقـــفلا(68١و١٤١و٠٤١و٩٣١و8٣١و )٣ ةرـــــــقــــــفلا(6٣١و
،هنم2٩١و )٣و ىلوألا ناترقفلا(١٩١و

22 يف خّرؤملا5١–8١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قـفاوملا٩٣٤١ ماـع ةجحلا يذ
،ةيلاملا نيناوقب

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو–

:هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

نوناقلا نم8١ ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت : ىلوألا ةّداملا
٩٣٤١ ماع ةجحلا يذ22 يف خّرؤملا5١–8١ مقر يوضعلا
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو8١٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا

:يتأي امك ررحتو

ماكحألا ىلع اهاوس نود ةيلاملا نيناوق صنت :8١ ةداملا“
امهم تاعاضخإلا ليصحت تايفيكو بسنو ءاعوب ةقلعتملا

.يئابجلا ءافعإلا لاجم يف اذكو ،اهتعيبط تناك

تاطاشنلا ىلع قبطملا يئابجلا ماظنلا نكمي هّنأ ريغ
ماكحألا ىلع صني نأ تاقورحـملا عاطقب ةطبترملا ةيقفألا
كلـت ءاــنــثــتساــب ،صاــخ نوــناــق قــيرــط نــع ،هالــعأ ةروــكذملا
.ةيئابجلا تاءافعإلاب ةقلعتملا

ةدـــيرــــجلا يف يوــــضـــــعلا نوــــناــــقلا اذـــــه رــــشـــــنــــــي :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١  يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد

حلاص نب رداقلا دبع

١٤٤١ ماع يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٠١–٩١ مقر نوناق
مقر رمألا لّدعي،٩١٠٢ ةنس ربمسيد١١ قفاوملا
٨ قفاوملا6٨٣١ ماع رفـص٨١ يفخّرؤملا55١–66
تاءارجإلا نوناق نمــضـــــتملاو66٩١ ةنــــس وـــــيــــــنوي
.ةيئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

6٣١و )6 ةرقفلا(2٠١ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلـع ءانب–
،هنم٤٤١و٧–٠٤١و8٣١و

ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص62 يف خّرؤملا82–١٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧٩١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

:هصن يتآلا نوناقلا ردصي

رمألا ماكحأ ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا55١–66 مقر

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس

55١–66 مقر رمألا نم٧٠2و٩١و5١ داوملا لّدعت:٢ ةّداملا

امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو66٩١ ةنـس ويـنوي8 يف خّرؤـملا

:يتأي

:ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ةفصب عتمتي  :5١ ةداملا “

،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر–١

،ينطولا كردلا طابض–2

،نيبقارملل ةـــصاخلا كالــــسألل نوعـــباتلا نوفـــــــظوملا–٣

،ينطولا نمألل ةطرشلا طابضو يظفاحمو

ينطولا كردلا كلس يف اوضمأ نيذلا فصلا طابض –٤

رارق بجومب مهنييعت متو ،لقألا ىلع ،تاونس )٣( ثالث

عافدلا ريزوو،ماتخألاظفاح ،لدعلا ريزو نع رداص كرتشم

،ةصاخ ةنجل ةقفاوم دعب ،ينطولا

.”............................)رييغت نودب يقابلا(..........................
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١٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦١
3م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢

ةـّيميظنتميسارم
لوألا لصفلا

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا

ةادأ وــه ىدـملا طـسوـتـملا يـتاـيـنازـيملا راــطإلا :3 ةّداملا
)3( ثالــث ىدــم ىلــع ،ىرخأ ىلإ ةنس نــم ةـقــلزـنـم ةـجـمرـب

لثمتملا راطإلا اذه نمضتيو .ىربكلا تاعمجملل تاونس
نيتـنسلـل اذـكو ةرـبــتــعملا ةــنسلا ةــيــعضو سكــعــت ةــقــيــثو يف

نع جتانلا ديصرلاو تاقفنلاو تاداريإلا تاريدقت ،نيتيلاوملا
كلذو ،ءاضتقالا دـنـع ،ةــلودــلا ةـيـنوــيدـم اذــكو ةـلودــلا ةـيـنازـيـم
،ةـنـيزــخــلــل ةــيــلاملا ةــيــعضوــلاو يلكــلا داصتــقالا راــطإل اــقــفو
.اصوصخ

:ىلإ ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا فدهي :٤ ةّداملا

،يتاينازيملا طابضنالاو يلكلا داصتقالا نزاوت زيزعت–

ةــــيوــــلوأ بسح ةــــلــــمــــتحملا دراوملا صيصخــــت نيسحت–
،ةموكحلل ةيجيتارتسالا تارايخلا ساسأ ىلع تاقفنلا

،يتاينازيملا ريدقتلا زيزعت–

،ةيمومعلا تاقفنلا ديشرت–

.ةيتاينازيملا تالامتحالا مييقتو ةمئادلا ةيلاملا ةيطغتلا–

عورشم دادعإو ميمصتب ةيلاملا ريزو فّلكي :5 ةّداملا
:ىلإ اصوصخ دانتسالاب ،ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا

،ةيداعلا ةيابجلا ناونعب ليصحتلا روطت–

ةلصلا تاذ ،تاقورحملا ةيابج ناونعب ليصحتلا روطت–
،يبيرضلا هرعس طسوتمو طفنلا ليمرب رعس طسوتمب

،يرئازجلا رانيدلا فرص رعس–

ةميـقـل ةـجـتـنملا ةـيسيـئرـلا تاـعاـطـقـلا تاـيـجـيـتارـتسا–
،ةفاضم

،راعسألل ماعلا روطتلا–

،ماخلا يلخادلا جتانلا روطت–

،ةيمومعلا تاقفنلا روطت–

.ةنيزخلل ةيلاملا ةيعضولا روطت–

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا ديدحت متي:٦ ةّداملا
.ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب ،ةموكحلا عامتجا يف

لـــبـــق نـــم ددحملا يتاـــيـــنازـــيملا فـــقسلـــل ارشؤم لـــكشيو
.اهيلع ةقداصملاو ةلودلا ةينازيم دادعإل ةموكحلا

ةـيـهـيـجوـتـلا ةرـكذملاــب تاــقــفــنــلا تاــفــيــقست قاحلإ مــتــيو
.ةلودلا ةينازيمو ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحتل

يناثــلا عـيـبر٦ يفخّرؤــم533–0٢ مــقر يذـيــفـنـتموسرــم
ددــحــي ،0٢0٢ ةـنـس رـــبـمـفوــن٢٢قـــفاوـــملا٢٤٤١ ماــــع
يــتاــيــنازـيــملا راـــطإلا دادـــــعإو مــيــمــصـتتاــيــفــيــك
.ىدــملا طــسوــتـملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

22 يف خرؤمـلا51–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،هنم5 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

11٤1 ماع مرحم٤ يف خرؤمـلا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ51 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

:يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم5 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قــفاوملا93٤1 ماـــع ةــجـحلا يذ22 يــف خرؤمـــلا51–81 مــقر
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
يتاـــيـــنازـــيملا راـــطإلا دادـــعإو مـــيـــمصت تاـــيـــفـــيـــك دــــيدحت ىلإ
.ىدملا طسوتملا

ةجمرب ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا لكشي :٢ ةّداملا
ديصرو تاقفنلاو تاداريإلل ،تاونس )3( ثالث ةدمل ةيلام
متيو .ءاضتقالا دنع ،ةلودلا ةينويدم كلذكو ،ةلودلا ةينازيم
ىدــملا طــسوـتـملا تاـقــفـنلا راـــطإ لالــخ نم ةادألا هذــه ذــيـفنت
.تاقفنلاب مازتلالا ططخمو

راـــطإلا نـــمض ةـــنسلـــل ةـــلودـــلا ةـــيـــنازـــيـــم عورشم جردـــنــــي
عم امجسنم نوكي نأ بجيو ،ىدملا طسوتملا يتاينازيملا
هيجوتو ينطولا داصتقالا ةيعضو روطت نـمـضتملا ريرـقـتلا
مقر يوضعلا نوناقلا نم27 ةداملل اقبط ،ةيمومعلا ةيلاملا

ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤمـلا51–81
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
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ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٧٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢ 4

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا ةقيثوب قحلت:٧ ةّداملا
.اقباس ةذفنملا تاينازيملا جئاتن

ىلع ةدايز ،ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا حرتقيو
.ءاضتقالا دنع ،يتاينازيملا رارقتسالا ريبادت ،كلذ

رطألل ةيتاينازيملا تاريدقتلل ةنياعملا قراوفلا ريربت متيو
ريرقت يف ،ةيلاتتملاو ةقباسلا ىدملا ةطسوتملا ةيتاينازيملا

.ةيلاملا نوناق عورشم ضرع

يناثلا لصفلا

ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإ

ةبسنلاب ،ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإ ددحي:٨ ةّداملا
ىلع تاقفنلل تاونسلا ةددعتم ةجمرب ،ةيرازو ةظفحم لكل
دنع ايونس راطإلا اذه ةعجارم متتو ،تاونس )3( ثالث ىدم

.ةيلاملا نوناقل يديهمتلا عورشملا ريضحت

نــــمض ىدملا طسوــــتملا تاــــقــــفــــنــــلا راــــطإ دادــــعإ لــــجسيو
ىلع ظاـفحلا اـمـيس الو ،ىرـبـكـلا ةـيـتاـيـنازـيملا تاــهــيــجوــتــلا
.يتاينازيملا نزاوتلا

يلوؤسمو ءارزولا نم ةمدقملا تاحارتقالا جردنت:٩ ةّداملا
نمض جماربلا ةظفحم رييستب نيفلكملا ةيمومعلا تاسسؤملا
تافيقستلا دودح يفو ،ىدملا طسوتـملا يتاـيـنازــيـملا راــطإلا
ىلـع ،جـمارـبلا ةـظـفـحم بـسـح تاـقــفـنلا عيزوت يــف ةددــحملا

.ةيهيجوتلا ةرــكذملا ىوـتـسـم

،ةينازيملا ةشقانم دعب ،اهيلع قفتملا تاحارتقالا مزلتو
ىوتسم ىلع نّيبتو .ةينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا وأ ةرازولا
51–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم57 ةداملل اقفو ،”2 مجحلا”
ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤمـلا

تاـيوـلوألا نـع رــيرــقــتــلا نــمضتملاو ،هالــعأ روــكذملاو81٠2
ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا هّدعأ يذلا ،طيطختلاو
.ينعملا

:يتآلا وحنلا ىلع تاحارتقالا هذه غاصتو

تاـــــقـفـنـلا راــطإل ىلوألا ةــيــلاــملا ةــنســلل ةـبـســنلاب*
ةـغّلـبملا تاـقــفنلا فـقس مارـتـحا لــظ يــف: ىدـملا طـسوــتملا

ةيهيجوتلا ةرــكذـملا راــطإ يف ةـيـلاـملاـب فـلــكملا رـــيزوــلا نـم
يذـلا ةـيـلاملا نوـناـقـل يدـيــهــمــتــلا عورشملا دادــعإب ةــقــلــعــتملا

يتاينازيملا راطإلا نمض ةددحملا تاينازيملا تاريدقتب رّكذي
فــقس يستــكــيو .ةــيــنــعملا ةــيــلاملا ةــنسلــل ىدملا طسوــتملا
.ةيلاملا ةنسلا هذهل ايمازلإ اعباط غّلبملا تاقفنلا

لــقألا ىلــع ،نيــتـيـلاوـملا نيـتـيلاـملا نيتـنـسـلل ةــبـسـنلاب*
راـبــتعالا نيــعـــب ذـــــخألا: ىدــملا طــــسوــتـــملا تاــــقـــــفـــــنــلا راــطإل

طسوتملا يتاينازيملا راطإلا عم ةمجنسملا روطتلا ريياعمل
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا اهدّدح يتلا ىدملا

ثلاثلا لصفلا

تاقفنلاب مازتلالا ططخم

متي يتلا ةقيثولا وه تاقفنلاب مازتلالا ططخم:0١ ةّداملا
سكعيو .ةدحاو ةنسل ةيتاينازيملا تاقفنلا مييقت اهلالخ نم
ةينازيم ذيفنت دنع تاقفنلاب تامازتلالل داتعملا ىوتسملا
.ةلودلا

فرط نم تاقفنلاب مازتـلالا طـطخـم دادـعإ مــتي :١١ ةّداملا
لك بسح ،نيبيو ،ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا

جمانرب لكل مازتلالا ىوتسم ،رهشأ )3( ةثالث لك وأ/و رهش
:يتأي ام ةاعارم هدادعإ دنع بجيو .ةيعرفلا هماسقأو

ةـيـلاملا ةــنسلــل نينــياــعملا ذــيــفــنــتــلا ةرــيــتوو ىوــتسم–
،ةفورعملا ةريخألا

يف ةروــكذــملا ةــقـيـثوـلا راــطإ يف ةدـــمـتـعملا تاــيوــتـسملا–
طسوتملا تاقفنلا راطإ تاحرتقم ةنمضتملاو ،هالعأ9 ةداملا
،ةيمومعلا تاسسؤملا يلوؤسمو ءارزولا نم ةمدقملا ،ىدملا

،صيلقتلل ةلباقلا ريغو ةيمازلإلا تاقفنلا–

.تايولوألل يمّلسلا بيترتلا–

فرط نم ةحرتقملا تاقفنلاب مازتلالا تايوتسم ضرعت
،مازتلالا ططخم ناونعب ،ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا

نيذلا ،هب نيينعملا جمانربللفرصلاب نيرمآلا عيمج ىلع
هغيلبت بجيو ،يلمع مازتلا ططخم دادعإب مهرودب نوموقي
.لهؤملا يلاملا بقارملل

،ةــيلاـملا ةـنـسـلا لالــخ،مازـتـلالا تاــيوـتـسم ةــعــجارـــم نـــكـــــمــي
ةـقـفاوملا دـعـب ،يغـبـنـي اـمـك ةررـبـم تاراـبـتـعالو اـيـئاـنــثــتسا
،اصوصخ رـظـنـلاـب ،ةـيـلاملاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــم ةــيــلــبــقــلا
.عفدلا ىلع ةيمومعلا ةنيزخلا تاردقل

تاقفنلاب مازتلالا تاططخم نم خسن لسرت:٢١ ةّداملا
ةرتفلا ةياهن دنـع ،ةـيـلاـملاـب فـلــكـملا رــيزوــلا ىلإ ،ةــفوــقوــملا
بترتي عيمجت ةيلمعب موقي يذلا ،دح ىصقأك ةيليمكتلا

طسوتملا تاقفنلا راطإ نم ىلوألا ةيلاملا ةنسلا ذيفنت اهيلع
.هالعأ روكذملا ىدملا

ططخم نيب ةبراقم ةيعضو ،عيمجتلا اذه نع جتني امك
.ةلودلل ةنيزخلا ططخمو عّمجملا تاقفنلاب مازتلالا

يتاينازيملا راطإلاب ةقلعتملا قئاثولا لكش ددحي :3١ ةّداملا
ططـخـمو ىدـملا طـسوتملا تاـقــفنلا راــطإو ىدـملا طـسوـتـملا
اهتسارد ةمانزر اذكو ،هالعأ نيروكذملا ،تاقفنلاب مازتلالا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ايلع ةنجل ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:٤١ ةّداملا
اـهـماـهـم ددحتو رـيذـحـتـلاو ةـيـتاــيــنازــيملا رــطاــخملا مــيــيــقــتــل
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهميظنتو
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:يتأي امك ،تايلكلا نم تسغنمات ةعماج لكشتت

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك–

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك–

،ةيعامتجالاو ةيناسنالا مولعلا ةيلك–

،تاغللاو بادآلا ةيلك–

.ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك–

نم٠1 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :٢ ةّداملا
ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

مـمـتملاو لدــعملا ،3٠٠2 ةـنـس تــشــغ32 قــفاوـملا٤2٤1 ماــع
ناونعب تسغنمات ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي ،هالعأروكذملاو
:نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم–

تاـقاـطـلاو يوـقاـطـلا لاـقـتـنالاـب فـلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةددجتملا

،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

حالــصإو ناــكـسـلاو ةـحصـلاـب فـــــــــــــــــلــكـملا رــيزوــلا لــثـمم–
،تايفشتسـملا

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فـلـكملا ،لوألا رـــيزوـــلا ىدــــل بدــتـنملا رــيزوــلا لـثـمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

فـلــكـملا ،لوألا رــيزوــلا ىدـــل بدــتـنـملا رــيزوــلا لــثـمم–
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

يذيفنتلا موسرملا نم52 ةداملا ماكحأل اقبط:3 ةّداملا
قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر
مـــضــت ،هالــعأ روــكذــملاو ممتملاو لدـــعملا ،3٠٠2 ةنس تــشــغ32
،ةيزكرملا ةبتكملاو ةماعلا ةنامألا ىلع ةدايز ،ةعماجلا ةيريدم
:ةيتآلا نيدايملاب ،يلاوتلا ىلع ،فلكت ةيريدم تاباين )3( ثالث

،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يلاعلا نيوكتلا–

ةــيـجراـخلا تاــقالـعـلاو يـملـعـلا ثـحـبلا ةـيـقرـتو طيــشـنت–
،نواعتلاو

.هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلا–

ةّـيــمــسّرلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــه رــشـنـي :5١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٦33–0٢ مقر يذيفنتموسرم
ءاــشنإ نـمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١
.تسغنمات ةعماج

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو٠991 ةنسربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يف خرؤمـلا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةـنـس وـينوــي32 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةدــعـقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،هنم52و٠1و3 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤمـلا1٠3–5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو5٠٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا62٤1 ماع بجر11
،ممتملاو لدعملا ،تسغنماتب يعماج زكرم ءاشنإ

يف خرؤمـلا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمـسـيد61 قـفاوملا٤3٤1 ماــع رــفـص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايـفـيـكو طورــش
،ةلودلل ةعباتلا

:يتأي ام مسري

موـــسرـــملا نــم3 ةداــملا ماـــكــحأل اـــقــــيـبـطـــت : ىلوألا ةّداملا
٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقريذيفنتلا
دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا
ةسسؤم أشنت ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا

ةيصخشلاب عتمتت ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع
.”تسغنمات ةعماج” ىّمست ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا
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ةـّيميظنتميسارم
ةداــملا قـــفو تادارــيإلا ةـئــفـل نـّيبملا ىوتسملا: ةّداملا.١

ةجحلا يذ22 يف خرؤملا51–81  مقر يوضعلا نوناقلا نم51
،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع

ةيداصتقالا وأ ةيعونلا ةعيبطلل نـّيبملا ىوتسملا : ةناخلا .2
.تاداريإلل

بسح تاداريإلل ىرخأ زيمرت تايوتسم ديدحت نكمي
فــــلــكملا رـــيزوــلا نــم رارــق بــجوــمب ،ةــجاــحلا دــنـع ،اهــتـعـيــبـط
.ةينازيملاب

امك ،تاداريإلا ةعيبط بسح فينصتلا مسقني:٤ ةّداملا
)8( يناـمـث ىلإ ،هالــعأ3 ةداـملا ماـكــحأ يــف هيـلع صوصنـم وه
:يتآلا وحنلا ىلع تائف

تاعاضخإلا نم اهيلع  لصحتملا تاداريإلا: ىلوألا ةئفلا
لــمـشـتو ،تاــمارـغــلا لــصاــح نــم اذـــكو اـهـتـعـيـبط تـناــك اـمـهـم
:ةيتآلا تاناخلا

:ةيئابجلا تاداريإلا . أ

،لخدلا ىلع بئارضلا1.1

،لاملا سأر ىلع بئارضلا1.2

،كالهتسالا ىلع بئارضلا1.3

،ةلثامملا قوقحلاو ةيكرمجلا قوقحلا٤.1

،ىرخأ موسرو بئارض1.5

.تامارغلا جتان1.6

:ةيلورتبلا ةيابجلا– ب

،يحاسملا مسرلا1.7

،تاقورحـملا ةواتإ1.8

،تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا1.9

،جتانلا ىلع ةبيرضلا٠1.1

،يبنجألا دقاعتملا كيرشلا رجأ ىلع ةبيرضلا1.11

،يلورتبلا لخدلا ىلع مسرلا1.21

،لخدلا ىلع ةيليمكتلا ةبيرضلا1.31

،ةيئانثتسالا حابرألا ىلع مسرلا٤1.1

،قبسملا جاتنإلا ىلع ةيفازجلا ةواتإلا1.51

،زاغلا قرح ىلع مسرلا1.61

.ليوحتلا قوقح ىلع جتانلا1.71

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم353–02 مقر يذيفنت موسرم
ددحي،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
.ةلودلا تاداريإ فينصتلةنوكملا رصانعلا

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

يــف خرؤــملا51–81 مـــقر يوـــضـعــلا نوـــناـــقـــلا ىــضــتــقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
37و51 ناتداملا اـميس ال ،مـمـتـملاو لدـعـملا ،ةـيـلاــملا نيـناوـقــب
،هنم

ماع مرحم32 يف خرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــبـساــحــــملاـب قــلــعـتملاو٠991 ةـنـس تــشــغ51 قـــفاوـملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

61٤1 ماع رفص91 يف خّرؤملا٠2–59 مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةبساحملا سلجمب قلعتملاو5991 ةنس ويلوي71 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

:يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم51ةّداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2 قـــفاوـــملا93٤1 ماــع ةـجـحلا يذ22 يــف خرؤـملا51–81 مــقر

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس
.ةلودلا تاداريإ فينصتل ةنوكملا رصانعلا ديدحت

:بسح فينصتلل ةلودلا تاداريإ  عضخت:2 ةّداملا

،تاداريإلا ةعيبط.1

،تاداريإلا صيصخت.2

.تاداريإلل يبساحـملا ليمحتلا.3

تاداريإلا فينصتل ةنوكملا رصانعلا دنتست :3 ةّداملا
: يتأي امك )2( نييوتسم يذ زيمرت ىلإ  اهتعيبط بسح

ABTT
Rectangle 

ABTT
Texte surligné 
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لمشتو ،ةلودلل ةعباتلا كالمألا ليخادم: ةيناثلا ةئفلا
:ةيتآلا تاناخلا

،ىواتأو قوقح .2.1

،لالغتسالاو راجيإلا ليخادم2.2

،ةيراقعلاو ةلوقنملا لوصألا نع لزانتلا جتان2.3

،ةيرادإلا تامدخلا جتان .٤.2

.ىرخأ ليخادمو قوقح .2.5

اذكو ةلودلل ةيلاملا تامهاسملا ليخادم : ةثلاثلا ةئفلا
:ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،ىرخألا اهلوصأ

،ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا حابرأ جتان .3.1

،ةيلاملا ريغ تاسسؤملا حابرأ جتان .3.2

.ىرخألا ةيلاملا لوصألا دئاوعو تاعاطتقا .3.3

ةمدقملا تامدخلا لباـقـم ةــعوــفدــملا غــلاــبـملا : ةعبارلا ةئفلا
:ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،ىواتألا اذكو ةلودلا لبق نم

،ةلودلا تامدخ لباقم ةعوفدملا غلابملا جتان .1.٤

،تاددرتلا لامعتسا ىواتأ .2.٤

.ةيداماللا لوصألل ىرخأ جتاون .3.٤

لـــمـشـتو ،ةـيـنازــيملا لــصاوــح فـلــتـخـم : ةسماخلا ةئفلا
:ةيتآلا تاناخلا

يـف ةـيـنازـيـملا يـف ةــجردــملا رـيــغ موـسرلاو بــئارضلا .5.1
،ةددحـملا لاجآلا

،اقبسم ةصصخملا ريغ موسرلا جتان .5.2

،ةنيعم ريغ ةفلتخم تاداريإ .5.3

.ىرخأ  لصاوح .٤.5

لمشتو ،ةعونتملا ةيئانثتسالا لصاوحلا : ةسداسلا ةئفلا
:ةيتآلا تاناخلا

،ةلودلا نويد ىلع ةيئزجلا وأ ةيلكلا تاءاغلإلا .6.1

،قح ريغب ةعوفدملا غلابملل ةنيزخلا ىلإ تاعاجرتسا6.2

،ايئاهن مداقتلا اهقحل ىتلا ةلودلا نويد6.3

.ىرخأ ةيئانثتسا لصاوح .٤.6

تابهلاو تامهاسملل ةصصخملا لاومألا: ةعباسلا ةئفلا
:ةيتآلا تاناخلا لمشتو ،اياصولاو

،تامهاسملل ةصصخملا لاومألا7.1

،تابهلا .7.2

.اياصولا.7.3

نم اهيلع لصحتملا لصاوحلاو دئاوفلا: ةنماثلا ةئفلا
تاناخلا  لمشتو ،ةلودلا لاومأ فيظوتو تاقيبستلاو ضورقلا
:ةيتآلا

،تادنسلا ىلع دئاوفلا8.1

،تافيظوتلاو تاقيبستلاو ضورقلا جتاون .8.2

،اهعاونأ لكب ةيلاملا قاروألاو تاموسحلاو ميقلا .8.3

.ىرخأ لصاوحو  دئاوف .٤.8

٤ةّداملا يف دّدحـملا فينصتلا نع رظنلا ضغب:5 ةّداملا
روكذملا ”أ“ لودجلا يف ةنَيبملا تاداريإلا فينصت ددحي ،هالعأ

خرؤملا51–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم37ةّداملا ماكحأ يف
81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف

.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ روكذملاو

ةهجولا بســح ةــلودلا تاداريإ فينصت ضرعي :٦  ةّداملا
:يتأي امك

،ةيلحـملا تاعامجلا–

،ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا–

،يعامتجالا نامضلا قيدانص–

،ةياصولا تحت تائيه–

.ىرخأ تاهجو–

لــيـمـحـتلا بـــسـح تادارــيإلا فيـنـصـت ددـــحـي:7 ةّداملا
.امهب لومعملا نيبساحـملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يبساحـملا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني :٨ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــملا2٤٤1 ماــــع يـــناــثــلا عـيــبر٤1 يــف رــئازـــجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون٠3

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٤53–02 مقر يذيفنت موسرم
ددــحــي ،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
.ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل ةــنوـــكملا رصانـعـلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب

3٤1و٤–99 ناـــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(
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اــهـب قـحلت يتلا ةفـيظوـلا جــمارـبـلا ةــظــفاــح لوؤـســم ددحي
.يعرف طاشن لك نكمأ نإو ،طاشن لك ةيلوؤسم

ةينازيم ءابعأل طاشنلا بسح فينصتلا مسقني:5 ةّداملا
:ىلإ ةلودلا

،جماربلا ةظفاح•

،جمانربلا•

،يعرفلا جمانربلا•

،طاشنلا•

.ءاضتقالا دنع ،يعرفلا طاشنلا•

يتــلا جمارــبــلا نــم ةــعوــمــجــم جمارــبــلا ةــظـــفاـــح نـــمضتـــت
.ةددحم ةيمومع تاسايس ذيفنت يف مهاست

يتلا تاسايسلل يلمعلا رييستلا راطإ جمانربلا لكشي
.اهعبتتو ةلودلا اهجهتنت

ةدع صخي ةيرازو ةظفاحل عبات جمانرب دامتعا نكمي ال
نم ةقبسملا ةقفاوملا دعب ّالإ ةيمومع تاسسؤم وأ تارازو
.لوألا ريزولا

.جمانربلل ايفيظو اميسقت يعرفلا جمانربلا لثمي

ديدحتب حمسي جمانربلل ايلمع اميسقت طاشنلا لثمي
تادامتعالاو ةعبتملاو ةجهتنملا تاسايسلا ذيفنت ىوتسم
طاشنلا نمضتي نأ نكميو .ةذفنملاو ةصصخملا ،ةبولطملا
.ذيفنتلا ىوتسم رثكأ حضوت ةيعرف ةطشنأ

ءابـعأ ،طاــشنلا بـســح فينـصـتلا زـيـمرت ددحي:٦ ةّداملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم ةميلعت بجومب ةلودلاةينازيم

يــناــثلا باــبلا

تاقفنلل ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا

ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا نمضتي:7 ةّداملا
ةحونمملا دراوملل اقفو ةينازيملا تاقفن ،ةلودلا ةينازيم ءابعأل
.ةيرادإلا اهتهجو نع رظنلا ضغب

ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا نمضتي:٨ةّداملا
نينثا ىلإ مسقنت نيوانع )7( ةــعـبـس ،ةــلودــلا ةـيـنازـيـم ءابــعأل
:داوم ىعدت افنص )23( نيثالثو

:نيمدختسملا تاقفن–١

،بتاورلا•

،تاضيوعتلاو تاوالعلا•

،تادايزلا•

،لمعلا بحاص تامهاسم•

22 يف خرؤملا51–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
92و82 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
،هنم

مرــحـم٤2 يــف خرؤملا12–٠9 مـقر نوــناـقـلا ىـضـتـقـمبو–
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ51 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

:يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم82ةّداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا51–81 مقر

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس
.ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل ةنوكملا رصانعلا ديدحت

تافينصتلا بسح ةلودلا ةينازيم ءابعأ مدقت :2 ةّداملا
:ةيتآلا

،طاشنلا–

،تاقفنلل ةيداصتقالا ةعيبطلا–

،ةلودلل ىربكلا فئاظولا–

.اهذيفنتو ةينازيملا دادعإب ةفلكملا ةيرادإلا تائيهلا–

لباقو زـّـمرُم لــكـش يف ةـلودـــلـل ةــقــفــن لـــك دـنســت:3ةّداملا
اهيلع صوصنملا تافينصتلاب ةقلعتملا تاناخلا يف عبتتلل

.هالعأ2ةّداملا يف

لوألا بابلا

طاشنلا بسح فينصتلا

ءاــبــعأ ةــهــجو طاــشـنـلا بــســح فينـصـتلا ددحي:٤ ةّداملا
.اهذيفنت ىوتسمو ةلودلا ةينازيم

عــيزوــت موــسرــم يــف،ةـنــس لـــك ،فينــصـتــلا اذـــه ددــحــيو
اهليدعت نكميو .ةينازيملاب فلكملا ريزولا لبق نم ،تادامتعالا

.اهسفن لاكشألا قفو ،ايئانثتسا ،ةنسلا لالخ

فينصتلا اذه دادعإ دصق جماربلا ةظفاح لوؤسم ىلع بجي
ةيمّلسو ةيمييقتو ةحضاو ةفصب نّيبي نأ ،طاشنلا بسح
ةددحـملا تايفيكلاو طورشلل اقفو ،هتاميسقتو جمانربلا لكيه

.هب لومعملا ميظنتلا يف
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،لمعلا بحاص قتاع ىلع ةيعامتجا تامدخ•

،ةمدخلا شاعمو لمعلا ثداوح•

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل بتاورلا تاصيصخت•
.ىرخألا ةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا

:حلاصملا رييست تاقفن–2

،تالاصتالاو لقنلاو تالقنتلا•

،قيثوتلاو مالعإلا•

،ةينهملا تامدخلا•

،راجيإلا•

،حالصإلاو ةنايصلا•

،ىرخأ تامدخ•

،مزاوللاوتانيومتلا•

،رييستلل ىرخأ ءابعأ•

،نيوكتلاو نيهمتلا تامدخ•

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاــسسؤملا رييست تاصيصخت•
.ىرخألاةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا

:رامثتسالا تاقفن–3

،ةينيع تاتيبثت•

،ةيونعم تاتيبثت•

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل رامثتسالا تاصيصخت•
.ىرخألاةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا

:ليوحتلا تاقفن–٤

،صاخشألا ةدئافل تاليوحتلا•

،تاسسؤملا ةدئافل تاليوحتلا•

يداصتقالا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل تاليوحتلا•
،ىرخألاةلثامملاةيمومعلا تاسسؤملاو يراجتلاو يعانصلاو

،ةيلحـملا تاعامجلل تاليوحتلا•

،تايعمجلا ةدئافل تاليوحتلا•

،ةيبنجأ لودلو ةيلودلا تامظنملا ةدئافل تاليوحتلا•

.ىرخأ تاليوحت•

:يمومعلا نيّدلا ءابعأ–5

،يمومعلا نيّدلا ىلع دئاوف•

.يمومعلا نيدلا ىلع ىرخأ فيراصم•

:ةيلاملا تايلمعلا تاقفن–٦

،ةيلاملا تامهاسملا•

،تاقيبستلاو ضورقلا•

.تالافكو عئادو•

.ةعقوتملا ريغ تاقفنلا–7

.ةيلاملا ةرازو ةنودم يف الإ7و6و5 نيوانعلا رهظت ال

تاليوحت“و”رييستلل ىرخأ ءابعأ“ : فانصألا ديدحت متـي
،ةجاحلا دنع ،”يمومعلا نيّدلا ىلع ىرخأ فيراــصم“و“ىرــــخأ

.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

زيمرت اذكو تاقفنلل ةيعرفلا فانصألا ددحت :٩ ةّداملا
ريزولا نم رارق بجومب ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح فينصتلا
.ةينازيملاب فلكملا

ثلاــثلا باــبلا

ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح فينصتلا

ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح فينصتلا زكتري:0١ ةّداملا
نمضتي ءابعألل يفيظو فينصت ىلع ةلودلا ةينازيم ءابعأل
قيقحت يف مهاست يتلا ةطشنألا عومجم ،ىوتسملا بسح
.فدهلا سفن

ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح فينصتلا ددحي:١١ ةّداملا
ةهجوملاو ،ةينازيملا ءابعأ فانصأ لكل كرتشملا مساقلا

.ةنراقملا تاساردلاو تايئاصحإلا دادعإل  اصوصخ

ىرــبــكــلا فــئاـــظوـــلا بسح فـــيـــنصتـــلا تاـــيوـــتسم ددحت
:يتأي امك ،ةلودلا ةينازيم ءابعأل ةلودلل

ةماعلا تاجايتحالا ديدحتب ىوتسملا اذه حمسي : عاطقلا–
.اهتيبلت بجي يتلا ةيساسألا ةماعلا ةعفنملاو

ةــطـشـنأ نـمـضتي يذــلا ىوــتــسملا: ةيساسألا ةفيظولا–
يئاهنلا فدهلا سفن قيقحت يف مهاست يتلا ةلودلا فئاظوو
ةددحـملا ةيساسألا ةعفنملاو تاجايتحالا ةيبلت ىلإ فدهتو

.ينعملا عاطقلا يف

ةطشنأ نـمضـتـي يذــلا ىوــتـسملا : ةــيوــناـثـلا ةفـيـظوــلا–
.طيسولا فدهلا سفن قيقحت يف مهاست يتلا ةلودلافئاظوو

ىربـكـلا فـئاظوــلا بــســح فينـصـتلا لــكــشتي:2١ ةّداملا
فادهألا زاجنإب لفكتت يتلا تاعاطقلا نييعت قيرط نعةلودلل

:يتأي اميف ةيسيئرلا تاعاطقلا لثمتتو .فئاظولا بسح

،ةيمومعلا تارادإلل ةماعلا حلاصملا•

،عافدلا•
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.ةيلمعل يئاهن ءاغلإ: رامثتسالا تاقفنل ةبسنلاب•

.يميظنت راطإ ءاغلإ: ليوحتلا تاقفنل ةبسنلاب•

تاقفنلا باســح ةبـــسن وأ ةمـــيـــق وأ ةقـــيرط رييـــغـــتل نــــكمي
،عوضوم تاذ ريغ تادامتعا ىلإ تادامتعالا نم اءزج لَوحت نأ

:ةيتآلا تالاحلا يف اميس ال

:رييستلا تاقفنل ةبسنلاب•

يموـمـع بلـطـل وأ راـجـيا دـقـعـل ناصقـنــلاــب ةــعــجارــم–
،ةجاح ضيفختل ةجيتن

.ميظنتلا قيرط نع حونمم زايتمال ناصقنلاب ةعجارم–

ناـصـــقـــنلاب ةعجارــــملا: رامـــثتـــسالا تاقــفـــنل ةبــــســـنلاب•
.يمومع بلطل

بسنلا ىلع داصتقا قيقحت : ليوحتلا تاقفنل ةبسنلاب•
ضافخنا وأ ميظنتلا وأ نوناقلا راطإ يف اهيلع صوصنملا

.نيقحتسملا نيديفتسملا ددع يف

ريغ تحبصأ يتلا تادامــتـــعالا رــــطؤتو نياــــعت:٣ ةّداملا
لالخ ،موسرملا اذه يف ةددحـملا طورشلل اقفو عوضوم تاذ
ةنسلا نم ،بوسحم ربمتبس ىلإ ليربأ نم ةدتمملا ةرتفلا
.ةينعملا ةيلاملا

كرتشم ريرقت ىلع ءانب تادامتعالا ءاغلإ متي :٤ ةّداملا
ةيــنـــعــــملا ةيمومــــعلا ةســـسؤـــملا نع لوؤســــملا وأ رـــيزوــــلا نيب
.ةيتوبثلا قئاثولا عيمجب اقفرم ،ةينازيملاب فلكملا ريزولاو

ءاغلإ لـحم ناك جـــــماـــنرب ديــــفتــــسي نأ نكـــــــمي ال :5 ةّداملا
،موسرملا اذه ماكحأ يف هيلع صوصنم وه امك ،تادامتعا

ريبدت ةلاح يف ّالإ ،ةنسلا سفن يف تادامتعالل ةكرح يأ نم
.ةلودلا ةينويدمو روجألا لاجم يف ماع

ةداعإ حرتقي نأ ةينازيملاب فلكملا ريزولا نكمي:6 ةّداملا
.ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا

دّدحت ةبسن دودح يف ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا ةداعإ متت
ساسأ ىلع بسحت ،ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

.ةنسلا لالخ ةمكارتملاو ةاغلملا تادامتعالا

مقر يوضعلا نوناقلا نم13 ةداملا ماكحأل اقبط:٧ ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81

ريزولا نم حارتقا ىلع ءانبو ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٢٨٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
طورش ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
.ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا ةداعإ

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤــــــملا٥1–81 مقر يوــــضعلا نوــــناقلا ىضـــتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم62 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

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

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

:يتأي ام مسري

نوــــــناــــقلا نـــم62 ةداـــــملا ماـــكــــحأل اقيـــــبطت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81 مقر يوضعلا

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
لالخ ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا ةداعإ طورش ديدحت ىلإ
.ةنسلا

يه اهؤاغلإ نكمي يــتلا ةــيــــلاــملا تاداـــمــــتــــــــــعالا :٢ ةّداملا
.ةنسلا لالخ عوضوم تاذ ريغ تحبصأ يتلا تادامتعالا

تاذ ريغ تحـبـــصأ يـــتلا ةــيــــلاــــملا تاداـــمـــتـــعالاب دــــصـــقــيو
ببسل ةرّربم دعت مل تاقفنب ةقلعتملا تادامتعالا ،عوضوم
:ةيتآلا تالاحلا يف اميس ال ،ةنسلا لالخ ددحم

لغش بصانم فذح: نيمدختسملا تاقفنل ةبسنلاب•
.ايرورض اهيلع ءاقبإلا دعي مل

:رييستلا تاقفنل ةبسنلاب•

،يرادإ لكيه ميظنت ةداعإ وأ فذح–

.ايئاهن هيلإ ةجاحلا ءافتخال ةجيتن يمومع بلط ءاغلإ–

ةـّيميظنتميسارم
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يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدقعلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥3–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،٠2٠2 ةنــــس رـــبـــمـــفون٠3 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةينازـــيم ءابــــعأ تافــــينــــصتل ةنّوكــــملا رـــصاـــنـــعلا ددــــحي يذلا
،ةلودلا

:يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم٤3 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
قـــــــــــفاوــــــملا93٤1 ماـــــع ةــــجـــــــحلا يذ22 يف خرؤـــــملا٥1–81 مـــــقر
موـــــسرـــملا اذه فدــــهي ،هالــــعأ روكذملاو81٠2 ةنـــس ربــمـــتبس2
ىلع ةيلاملا تادامتعالا ةكرح تايفيكو طورش ديدحت ىلإ

لخاد رخآ ىلإ يعرف جمانرب نـمويــــعرـــف جـــماـــنرب ىوـــتــــسم
وأ جمانربلا لخاد باوبألا فلــــتـــخم نيـــبو ،جـــماـــنرـــبلا ســـــفن
وأ يعرفلا جمانربلا سفن نم ةطشنألا نيب وأ يعرف جمانرب
تايفيك اذكو ،طاشنلا سفنل ةعباتلا ةيعرفلا ةطشنألا نيب
.اهذيفنت

ليدعت ةيلمع لك،ةيلاملا تادامتعالا ةكرحب دصقي :٢ ةّداملا
لخاد ةيلاملا تادامتعالا عيزوت ىلع ةيلاملا ةنسلا لالخ أرطت
جمارــــــبلاو  باوـــبألا صـــخت نأ تاكرـــــحلا هذه نكميو .جمانربلا
.ةيعرفلا ةطشنألاو ةطشنألاو ةيعرفلا

دودح ةيلاملا تادامتعالا ةكرح مرتحت نأ بجي:٣ ةّداملا
ةكرحلا هذه ةجيتن نوكت نأ ىلع ،ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالا

.مصخلاو ةدايزلا نيب ام ةيواستم ةرورضلاب

ةيــــطــــــغـــتلا ىلع ةــــيلاــــملا تادامــــتــــعالا ةكرــــح رـــثؤـــتّ الأ بــــــجي
يتلا تايلمعلا لكشت نأ نكــــمي الو .جمانربلل ةمئادلا ةيلاملا

ةنسلل ايفاــضإ ايــــلام اًءبع تاداــــيزلا لالخ نم اهــــتيطغت مــــتي
.ةمداقلا تاونسلاو ةيراجلا

ةيلاملا تادامتعالل ةكرح يأب مايقلا نكمي ال :٤ ةّداملا
ةيلاملا تادامتعالا ةدئافل ةيمييقتلا ةيلاملا تادامتعالا نم
ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا نوكت نأ نكمي ال امك .ةيرصحلا

تادامتعالل ةكرح ةيلمع عوضوم نيمدختسملا تاقفن  باب يف
باوبأ حلاصل وأ تاقفنلا نم ىرخأ باوبأ نم اقالطنا ةيلاملا
يوضعلا نوناقلا نم٤3 ةداملل  اقبط كلذو تاقفنلا نم ىرخأ

قـــــفاوـــملا93٤1 ماــــــع ةـــجــــحلا يذ22 يف خرؤــــملا٥1–81 مــــــــقر
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2

تادامتعاو مازتلالا صخر غلبم نوكي نأ بجي :5 ةّداملا
تاكرحلا ءانثتساب ،ةيلاملا تادامتعالا ةكرح دنع ايواستم عفدلا
.رامثتسالا تاقفن باب نمض متت يتلا

نم ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا نكمي ،ةينازيملاب فلكملا
،ةيمييقتلا تادامتعالل ةلمتحـملا تازواجتلا ةيطغت لجأ

.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا تايفيكلا بسح

لامعتسا ةداعإ حارتقا ةينازيملاب فلكملا ريزولا نكمي
تابلطتملا ةيطغتل ةاغلملا تادامتعالل ،ةرّربم ةقيرطب ،رخآ
لالخ نم اهتيبلت نكمي ال جماربل تادامتعالا صخي اميف
.ميظنتلل ىرخألا قرطلا

اهلامعتسا داعملا تادامتعالا ببستت نأ نكمي ال:٨ ةّداملا
ءوشن يف ،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا تايفيكلا بسح
.مئاد يتاينازيم ءبع

قلعتملا بابلا ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا ةداعإ صخت ال
.نيمدختسملا تاقفنب

اذـــــــه ماـــكــــحأ ذيـــفـــنت تايــــفــــيك حـــضوــــت نأ نكــــــمي :٩ ةّداملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولل رارق بجومب ،ةجاحلا دنع،موسرملا

ّةيــــمــــــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رشـــــني :0١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوــــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد91

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٣٨٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
طورش ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
تايفيك اذكو ةيلاملا تادامتعالا ةكرح تايفيكو
.اهذيفنت

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناــــــتداـــملا امـــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــــملا٥1–81 مـــقر يوــــضعلا نوـــناــقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم٤3 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مرحم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا

خرؤــــملا٠73–91 مــــقر يــــــــسائرلا موــــسرــــملا ىضـــــتقمبو –
ةنس ربمسيد82 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج لوأ يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو91٠2
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٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
7م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٤٨٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
طورش ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
لالخ ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت تايفيكو
.ةيليمكتلا  ةرتفلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناــــتداـــملا اميـــــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاـــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــــــــــــــملا٥1–81 مــــقر يوــــــــضعلا نوـــناـقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم63 ةداملا اميس ال،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

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

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

:يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم63 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قـــــــفاوــــملا93٤1 ماــــع ةـــــجــــــحلا يذ22 يف خرؤــــــــملا٥1–81 مــــــــقر
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت تايفيكو طورش ديدحت ىلإ

.ةيليمكتلا ةرتفلا لالخ ةيندملا ةنسلا ةياهن يف جمانربلا يف

ربمسيد13 يف ةرفوتملا عفدلا تادامتعاب دصقي :٢ ةّداملا
ةيلاملا نوناق بجومب ةصصخملا عفدلا تادامتعا ،جمانرب يف

ىرخأ ةكرح وأ لقن وأ ليوحت بجومب ةلدعملا ءاضتقالا دنع وأ
فرصلاب رمألا عوضوم نكت مل ،ةذفنملا ةيلاملا تادامتعالل
.تاقفنلا عفد وأ تالاوح ريرحت قيرط نع وأ

صوـــــصـــنملا عـــفدلا تادامـــتعا لامـــعـــتسا نــــكـــمي :٣ ةّداملا
رمألا ضرغب ،ةيليمكتلا ةرتفلا لالخ ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع
دعاوقل اقفو ،تاقفنلا عفد وأ/و تالاوح ريرحت وأ/و فرصلاب
.ةيمومعلا ةبساحـملا تاءارجإو

نم يفناج13  خيرات ةيليمكتلا  ةرتفلا ىدعتت نأ نكمي ال
.ةينازيملا ذيفنت ةنسل ةيلاوملا ةنسلا

يتلا جمانربلا تاميسقت ديفتست نأ نكمي ال :6 ةّداملا
لالخ ،عفدلا تادامتعا تاـكرـــحب ماـــيـــقلا لــــجأ نـــم تلمــــعـــــتسا
تاــــصيــــصـــخـــتلا نـــم ةــــيــــلاـــم ةـــيـــطــــغت يأ نــــم،ةـــيــــلاـــملا ةـــنـــسلا
.روجألا لاجم يف ماع ريبدت ةلاح يف الإ،ةيلامجإلا

ةنوكملا رصانعلا ددحي يذلا ميظنتلل عضخت:٧ ةّداملا
ىلع أرطت يتلا تاليدعتلا ،ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل
ةكرحـب ماـيـقـلـل ةـيرورضربـتـعـت يتـلا جماـنرـبـلا تاـمـيسقـت
.ةيلاملا تادامتعالا

تاليدعت  ةيلاملا تادامتعالا تاكرح ِلخدُت نأ نكمي :٨ ةّداملا
جمانربلا بســـح جـــماـــنرـــبلا تاداـــمـــتـــعال يلاـــمـــجإلا عـــيزوـــتلا يف

ىوتسم ىلع تاكرحلا هذــه مــــتـــتو .باوــــبألا بســــح وأ يــــعرفلا
،جمانربلا لوؤسم هدعي رربم ريرقت ساسأ ىلع جمانربلا

ةينازيملاب فلكملا ريزولل كرتشم يرازو رارق قيرط نع
ةينازيملاب فلكملا ريزولل كرتشم ررقم وأ ،ينعملا ريزولاو
.ةينعملا ةيمومعلا ةئيهلا لوؤسمو

ىوــــتــــسم ىلع ةيلاملا تادامـــتعالا تاـــكرــح مــــتت :٩ ةّداملا
جمانربلل ةيلاملا تادامتعالا عيزوت لدعت يتلا جمانربلا

تادامـــــتعالل يلامـــجإلا عـــــيزوــــتلا ليدــــعت نود،ةطـــشنألا بسح
،باوبألا بسح وأ ةيعرفلا جماربلا بسح جمانربلل ةيلاملا

.يلاملا بقارملا يأر دعبو جمانربلا لوؤسمل ررقم قيرط نع

نيتداملل اقفو ةذفنملا تادامتعالا تاكرح يدؤت:0١ ةّداملا
عيزوتل ،جمانربلا لوؤسم فرط نم ليدعت ىلإ ،هالعأ9و8
.طاشنلا بسح جمانربلل ةيلاملا تادامتعالا

طاشنلا ىلع  ةيلاملا تادامتعالا تاكرح متت :١١ ةّداملا
،ةيعرفلا ةطشنألا  بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوت لدعت يتلا
ةيعرفلا جماربلا بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوتل ليدعت نود
دعبو طاشنلا لوؤسمل ررقم قيرط نع باوبألا بسح وأ

.يلاملا بقارملا يأر

ةداملل اقفو ةذفنملا تادامتعالا تاكرح يدؤت:٢١ ةّداملا
عيزوتل ،طاشنلا لوؤسم فرط نم ،ليدعت ىلإ هالعأ11
.ةيعرفلا ةطشنألا بسح طاشنلل ةيلاملا تادامتعالا

ذيفــنت تايـــفـــيك حيــــضوت ،ةـــجاـــحلا دنع ،نكـــــمي :٣١ ةّداملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولل رارق بجومب ،موسرملا اذه ماكحأ

ّةيــــــــمـــــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رــــشــــني :٤١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمــــج٤ يف رئازـــــــجلاب رّرح
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ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٧٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢ 8

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

:يتأي ام مسري

نوـــــــــناـــقلا نـــم93 ةداــــملا ماـــكــــحأل اقيـــبــــــطــــت: ىلوألا ةّداــــملا
93٤1 ماـــــع ةــــجــــحلا يذ22 يف خرؤــــــملا٥1–81 مـــــقر يوـــــضــــعلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذـــملاو81٠2 ةنـــــس رــــبمتبس2 قــــفاوــــملا
لاوــــمألا لامعـــتساو ليـــــجست تايــــفـــيك دــــــيدـــحت ىلإ موـــــــسرــــملا
ةلجسملا جماربلا ناونعب ةلجسملا تامهاسملل ةصصخملا

.ةلودلا ةينازيم يف

مـقر يوــــضــــعلا نوــــناـــقلا نـــم93 ةداـــــمــــلل اقــــبــــط:٢ ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81

تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نوكتت ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
صاخشأ لبق نم ةعوفدملا يئابجلا ريغ عباطلا تاذ لاومألا نم
ةعفنم تاذ تاقفن زاجنإ يف ةمهاسملل نييعيبط وأ نييونعم
ةيدقنلا اياصولاو تابهلا نم اذكو ،ةلودلا ةباقر تحت ةماع
.ةلودلا ةدئافل اهيلع لزانتملا

ةمهاسملل ةصصخملا لاومألا لامعتسا قباطتي نأ بجي
بهاولا نيب ةمربملا ةيقافتالل اقفو ةمهاسملا عوضوم عم
.تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نم ديفتسملاو

لـفـكـتـلا دصق ةصاــخ ادوــنــب ةــيــقاــفــتالا نــمضتــت نأ بجــي
.هاندأ٠1و9 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلاب

لاومألاب ةقلعتملا تاداريإلا مييقتو عقوت متي :٣ ةّداملا
.ةيلاملا نوناق بجومب تامهاسملل ةصصخملا

ةصصخملا لاومألا تاداريإ نأ ةيلاملا ةنسلا لالخ نيبت اذإ
دودح يف تادامتعالا عفرت ،تاميــــيقتلا قوفت تامــــــهاـــــــسملل
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب تاداريإلا هذه ضئاف

ةلجسملا تاداريإلا ريدقت نيب ةلجسملا قراوفلا ةيوست متت
ةيوست نوناق ناونعب ةزجنملا تاداريإلاو ةيلاملا نوناق يف

.ةينازيملا

عوضوم تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نوكت:٤ ةّداملا
رادصإ دعيو .ينعملا فرصلاب رمآلا لبق نم تاداريإ دنس رادصإ

.بهاولا ةمهاسمل ةلودلا لوبق تاداريإلا دنس

ةرشابم تامهاسملل ةصصخملا لاومألا لجست:5 ةّداملا
ةيتاينازيملا ةنّودملل اقبط ةلودلل ةماعلا ةينازيملا تاداريإك
ريزولا نم رارق بجومب ةقفاوملا تادامتعالا حتف متيو .ةددحـملا
.ينعملا جمانربلا ناونعب ةيلاملاب فلكملا

ءادأ اهيف مت يتلا تاقــــفــــنلا ،موـــسرملا اذـــه ماكـــحأب ىــــنــــعت
ادع ام ،ةيليمكتلا ةرتفلا ةيادب لبق اهيلع قيدصتلاو ةمدخلا

.رامثتسالا تاقفن

حارتقا ىلع ءانب ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ددحي :٤ ةّداملا
ةيادب دنع ،ينعملا ةيموـــمعلا ةســـسؤـــملا لوؤــــسم وأ رــــيزوــــلا
ةرربملاو ةيئانثتسالا تالاحلا صخي اميف ةيليمكتلا ةرتفلا

ىلع رهسلا عم ،موسرملا اذه ماكحأب ةينعملا جماربلا ،انوناق
يأ يف ،ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت ديدمت ببستي ّالأ

.ةيلاملاو ةيتاينازيملا تانزاوتلا روهدت يف ،لاوحألا نم لاح

ةرتفلا ةياهن يف ةيلاملاب فلكملا ريزولا دعي :5 ةّداملا
ةذفنملا عفدلا تادامتعاب قلعتي الصفم اريرقت ،ةيليمكتلا

.ةموكحلا عامتجا يف همدقيو ةرتفلا هذه لالخ

اذه ماكحأ ذيفــنـت تايـــفـــيــــك حـــضوـــت نأ نـــــــــــكــــمي :6 ةّداملا
فلـــكـــملا رـــيزولا نــــم رارــــــق بــــجوـــــمب ،ةجاـــــحلا دنع ،موـــــــسرملا

.ةيلاملاب

ةّيمــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشــــني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماــــــــــع ىلوألا ىداـــــمــــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرح
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ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم5٨٣–0٢ مقر يذيفنت موسرم
تايفيك ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
تامهاسملل ةصصخملا لاومألا لامعتساو ليجست
.ةلودلا ةينازيم يف ةلجسملا جماربلا ناونعب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــــملا٥1–81 مـــــقر يوـــضعلا نوـــناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
93و83و٥1 داوملا اميس ال،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
،هنم3٤و

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
،يندملا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا

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

ABTT
Rectangle 

ABTT
Texte surligné 



٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
9م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم6٨٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
طورش ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
.ةيلاملا تادامتعالا ةداعتسا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــــمـلا٥1–81 مـــقر يوـــضعلا نوــــناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمـــــتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم04و83 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مرحم٤ يف خرؤمـلا12–٠9 مـــقر نوناــــقلا ىضــــــتقمبو –
ةبـــساــــحملاب قلعــــــتملاو٠991 ةنــــس تشــــغ٥1 قــــفاوــــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يـسائرلا موــــسرـــمـلا ىضــــتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

:يتأي ام مسري

نوــــناـــقلا نم04 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقــــيـــبــــطت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤمـلا٥1–81 مقر يوضعلا

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
.ةيلاملا تادامتعالا ةداعتساب ةقلعتملا طورشلا ديدحت ىلإ

مقر يوضعلا نوناقلا نم04 ةداملا ماكحأل اقبط :٢ ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤمـلا٥1–81

ةيلاملا تادامتعالا ةداعتسا قلعتت ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
:يتأي امب

ةعوفدملا غلابملل ةنيزخلا دادرتسا نم ةدراولا تاداريإلا–
،قح ريغب

نمو ةلودلا حلاصم نيب تالزانتلا نم ةيتأتملا تاداريإلا–
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةزجنملا تامدخلاو كالمألا

ءاغلإ ىلإ ةيلاــــملا تادامـــــتعالا ةداعـــتـــــسا فدـــهــــت :٣ ةّداملا
ةداعإ ىلإ يدؤتو ،ةيلوألا ةقفنلا لمحت يذلا جمانربلاب ةقفن
صخر لكش يف ،اهيلع لصحتملاو ةدرتسملا غلابملا ليكشت
نم ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالل عفدلا تادامتعاو مازتلالا
.عفدلاو مازتلالاب حامسلا لجأ

تادامتعالا ةداعتسا قيرط نع تاداريإلا صيصخت متي ال
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملا ةدئافل ّالإ ةيلاملا

مت يتلا تامهاسملل ةصصخملا لاومألا لجست :6 ةّداملا
.ينعملا باسحلل تاداريإك صاخ صيصخت باسح يف اهدييقت
ريزولا نم رارق بجومب غلبملا سفنب يلام دامتعا حتف متيو
.دعملا لمعلا جمانرب ناونعب ةيلاملاب فلكملا

لاومألا ناونعب ،ةيلاملا تادامتعالا صصخت ال:٧ ةّداملا
نع ينعملا ريزولا حارتقا ىلع ءانب ،تامهاسملل ةصصخملا

.لاومألا ليصحت دعب ّالإ عفدلا دامتعاومازتلالا صخر قيرط

ناوـــــنـــعب ،ةيـــلاـــملا تادامــــتـــعالا صــــيـــصـــخت مــــتـــــي:٨ ةّداملا
رامثتسالا تايلمعل ةهجوملا ،تامهاسملل ةصصخملا لاومألا
قيرط نع ،ينــعـــــملا رـــيزولا نم حارتــــقا ىلع ءاــــنب ،يـــموـــمعلا

.ةيقافتالا عيقوت درجمب مازتلالا صخر

بجومب مازتلالا صخرب ةقلعتملا عفدلا تادامتعا صصخت
يـــجيردــــتلا ليـــــصـــحتلا دعب ةيلاـــــملاب فلكــــملا ريزولا نم رارق
ددحم لجأ لك يف ةرداصلا تاداريإلا ناونعب ةقفاوملا لاومألل
.ةمربملا ةيقافتالل اقفو

لاوـــمألاب ةقلعتــــملا ةـــيــــلاـــملا تاداـــمـــتـــعالا لقـــــنــــت:٩ ةّداملا
صخر لكش يف ةلمـعــــتـــسملا رـــيــــغ تامــــهاــــسملل ةصـــــصــــخملا
قلغ دنع كلذو ،جمانربلا سفن ىلع عفدلا تادامتعاومازتلالا
.ةيلاملا ةنسلا

تادامتعالاهناونعب تلجس يذلا جمانربلا فذح ةلاح يفو
لقن متي ،تامهاسملل ةصصخملا لاومألاب ةقلعتملا ةيلاملا

عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر لكــــــش يف تادامـــــتــــعالا غـــلــــبم
ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،لثامم عوضوم يذ رخآ جمانرب وحن
.هاندأ٠1

،ةبقترملا ةيلمعلل يلكلا وأ يئزجلا يلختلا ةلاح يف:0١ ةّداملا
لاومألا صيصخت ةداعإ متي ،تادامتعالا نم ضئاف يقبت دنع وأ
تايلمع ليومتل ةلمعتـــسملا ريغ تامــــهاــــســـملل ةـــصـــصــــخـــــملا
.بهاولل اهتداعإ متي ءاضتقالا دنع وأ ،بهاولا ةقفاوم دعب ،ىرخأ

فلكملا ريزولا نمرارـــــق بجوــــمب تادامــــتعالا هذه ءاــغلإ متيو
.ةيلاملاب

لاوــــــــــمألا لاـــمـــعــــتسا لوـــح رـــيرـــقـــت دادـــــــعإ مـــتــــي :١١ ةّداملا
لسريو ديفتسملا ريزولا فرط نم تامهاسملل ةصصخملا
ةنس لك ةياهن دنع بهاولا ىلإو ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىلإ

.ةيلام

ةّيمــــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رـــشــــني :٢١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــــمــــج٤ يف رئازـــــــــجلاب رّرـــــح
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ىلإ ةيلاملا تادامتعالا ةداعتسا  يدؤت ّالأ بجي :٤ ةّداملا
.اهتهجو رييغتو ةيلوألا ةقفنلا ةعيبط ليدعت

نع ةجتانلا ةيلاــملا تادامــــتعالا ةداعـــتــــسا مـــــتــــت :5 ةّداملا
نم ةردابمب ،قح ريغب ةعوفدملا غلابملل ةنيزخلا دادرتسا
قيرــط نع ةــــيلوألا ةقفــــنلا ذيفنــــتب ماـــــق يذلا فرـــــصلاب رــــــمآلا
فلكملا يمومعلا بساحملا ىلإ لسري يذلا ليصحتلا دنس رادصإ
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط لفكتلل ينعملا

يمومعلا بساحملا لبق نم ةيلاملا تادامتعالا ةداعتسا متت
.قفاوملا غلبملا ليصحت دعب ينعملا فلكملا

ةداملا يف روكذملا ليصـــــحتلا دنسب لفكتلا مــــتي :6 ةّداملا
عوضوم ناك يذلاو ةنسلا ناونعب رداصلاو موسرملا اذه نم5

ةــــــــيلاــــملا تاداــــمــــــتعالا ةداعـــتسا لــــحم نــــكــــي ملو ليــــــصـــــحت
ةفلتخملا تاداريإلا ناونعب ،ةنسلا سفن نم ربمسيد13 يف
.ةلودلا ةينازيمل

حلاصم نيب ةـــيلاــــــــملا تادامتـــــعالا ةداعـــــتــــسا متت :7 ةّداملا
،ةزجنملا تامدخلاو كالمألا نع تالزانت نع ةجتانلا ةلودلا

قيرط نع ،ةيلام تادامتعاب قبسملا عفدلا ىلإ تدأ يتلاو
ةــــحلــــصــــملا ىلإ لاوـــــــمألا دــــيدـــــــــست ةداـــــعإ ءارـــــج تاقـــــــفــــنلا ءاـــــــــغلإ
وأ ةرازولا سفنل نيجمانرب نيب ءارجإلا اذه متيو .ةلزانتملا

.ةفلتخم تارازول نيعبات نيجمانرب نيب

نييمومعلا نيبساحملا لبق نم لزانتلا ءارجإ ذيفنت متي
:يتأي امك نيينعملا نيفلكملا

قيرط نع متي: اهل لزانتملا ةحلصملا ىوتسم ىلع–
دادرتسا بلطل اعبت ،اهل لزانتملا ةحلصملل عفدلاب رمألا

دنسب بلطلا اذه قفريو ،ةلزانتملا ةحلصملا لبق نم ررحم
،لزانتلا نم ةدافتسالا تبثي

دنس ساسأ ىلع : ةلزانتملا ةحلصملا ىوتسم ىلع–
ةحلصملا فرط نم نيدعملا تاقفنلا ءاغلإ لصوو تاداريإلا
ةداعــتسا ءارـــجإ عوــــضوم لزانـــــتلا دنـــسب قــــفرـــيو ،ةلزاــــنــــتملا
.ةيلاملا تادامتعالا

،ةــــــيلاــــملا تادامــــتعالا ةداعـــتسا لـــــحم نوكت ال:8 ةّداملا
ليدعت نكميو .هنع لقي وأ جد0001 اهغلبم يواسي يتلا ةقفنلا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب غلبملا اذه

ةيبــــساـــحملاو ةيــــتاــــينازــــــيملا تاءارـــــجإلا حــــــضوت :9 ةّداملا
نم ،ةجاحلا دنع ،ةيلاـــملا تادامـــتعالا ةداعــــتسا ىلع ةقــــبطملا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا لبق

ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رشــــــنــــي :01 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوـــــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد91

دارج زيزعلا دبع

ىلوألا ىدامج٤يفخّرؤم٧٨٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددـــــحي ،0٢0٢ ةنــــس ربـــمـــســــيد٩١ قــــفاوـــــملا٢٤٤١ ماـــع
نوناق عورشمب قفرملا دادعتلا لودج دادعإتايفيك
.ةنسلل ةيلاملا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤــــــملا٥1–81 مــــــــــقر يوــــــضعلا نوـــناـــــقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم٥7 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبــساحــــملاب قلعــــتملاو٠991 ةنـــــــس تشــــغ٥1 قــــفاوـــــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

يف خرؤملا٠73–91 مــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضــــتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

:يتأي ام مسري
نوــــناـــقلا نم٥7 ةداـــــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةّداملا

قفاوملا93٤1ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81 مقر يوضعلا
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روــــكذـــملاو81٠2 ةنــــس ربـــمتبس2
نوناق عورشمب قفرملا دادعتلا لودج دادعإ تايفيك ديدحت ىلإ
.ةنسلل ةيلاملا

،ةئفلا بسح دادعتلا روطت دادعتلا لودج نيبي:٢ ةّداملا
:لودجلا اذه نمضتيو ،ةيونسلا تاريغتلا رربيو

ةنسلا( ةقباسلا ةنسلل ةيقيقحلاو ةيلاملا لغشلا بصانم–
،)2 - ةيلاملا

،)1 - ةيلاملا ةنسلا( ةيلاحلا ةنسلل ةيلاملا لغشلا بصانم–

.)ةيلاملا ةنسلا( ةيلاوملا ةنسلل ةيلاملا لغشلا بصانم–

ةينازيـــملاب فلـــكملا رـــيزولادادعــــتلا لودـــج دــــعي :٣ ةّداملا
.موسرملا اذهب قحلملا جذومنلا بسح

.دادعت ةئف  لك بسح ةيونسلا تاريغتلا رربت :٤ ةّداملا
تايولوألا ريراقت يف ةنمضتملا تايطعملا تارربملا هذه ممتتو
.ةيمومعلا تاسسؤملا ولوؤسمو ءارزولا اهدعي يتلا طيطختلاو

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رــــشـــــني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمـــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرـــــــح
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يف خّرؤــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـــملا361-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــضتقمبو–
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

91 يف خّرؤملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر
،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

يوضعلا نوناقلا نم28 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2 قــــــــفاوملا93٤1ماــــــع ةــــــجحلا يذ22 يف خّرؤـــــــملا٥1-81 مـــــــقر

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روـــكذملاو81٠2 ةـــنس رـــبمتبس
.جماربلا ليجستو جضن طورش ديدحت

جـــــــمارــــــبلا ىلـــــع موــــسرـــــملا اذـــــــه ماــــــكحأ قــــــبطت:٢ ةّداملا
تاــــــسسؤملاو تارازوـــــلا جـــــمارب ةــــبيقح ناوــــنعب ةـــــلجسملا
.ةلودلل ةيمومعلا

تاــــططخم ساـــسأ ىلـــع اـــهديدحتوجـــماربلا ةــــغايص مـــتي
ةيمومعلاةسسؤملا وأ ةرازولا ةيجيتارتساو ةموكحلا لمع
اــــــمب ،ةـــــــعبتملا ةــــيموــــمعلا ةــــسايسلا لــــــكشت يــــتلا ،ةـــــــينعملا

.ةرخسملا دراوملا عم بسانتي

يناثلا لصفلا
ةمئاد ماكحأ

تاــــــــبلط ةــــينازيـملاب فـــــلكملا رــــــيزولا سردـــــــي:٣ ةّداملا
تاسسؤملا يلوؤسمو ءارزولا نم لك عم جماربلا ليجست
.ةينعملا ةيمومعلا

ةرظتنملا جئاتنلاو ةيلاملا تادامتعالا ريربتو مييقت بجي
.ةعبتملا فادهألل اًقفو جماربلل

نم ةددحـملا تايولوألا نابسحلا يف ذخألا عم ةساردلامتت
ةينازيملا قئاوعلاو ةيعاطقلا ةيجيتارتسالاو ةموكحلا فرط

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا نم لك يف ةددحـملا ةيلكلا
.ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإو

جمانرب ادع ام ،جمانرب ليجست بلط ةغايص متت:٤ ةّداملا
ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأريزولا فرط نم ،ةماعلا ةرادإلا
فـــــــــــلكملا رـــــــيزوـــــــلا فرــــــــط نـــــــــم ،ءاــــــــــضتقالا دـــــــنع وأ ،ةـــــــــــينعملا

ةددحـملا طورشلل اقفو ليجستلا بلط ةسارد متتو .ةينازيملاب
.موسرملا اذه يف

ىلع رهسلاو زاغلاب ةيلكيهلا عيراشملا طبر جمارب دادعإ–
،اهزاجنإ

،زاغلاب ةصاخلا جماربلا طبر زاجنإ ةعباتم–

نـم ةـحوـنـمملا تالـيوـمـتـلا هــيــجوــتــل تاــيــقاــفــتالا دادــعإ–
.ةلودلا فرط

ربع زاغلا عيزوت تاطاشنل ةيعرفلا ةيريدملا –2 –٢
:يتأي امب فلكتو ،تاونقلا

رــــبع زاــــغلا عــــيزوت تآــــشنم رـــــيوطت جــــمانرب ةـــــعباتم –
،تاونقلا

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

زاغلا عيزوت تازايتماب ةصاخلا دهعتلا جمارب ةعباتم–
.تاونقلا ربع

تاــــجــــتــــنـــملا عــــيزوـــتـــل ةـــيــــعرــــفــــلا ةــــيرــــيدــــملا –3 –٢
:يتأي امب فلكتو ،ةيلورتبلا

ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت تاطاشن ةعباتم نامض–
،اهعيزوتو

تاجتنملاب ةينطولا قوسلل مظتنملا نيومتلا ىلع رهسلا–
،ةيلورتبلا

تاجتنملا عيزوتب ةطبترملا تاطاشنلا ريوطت ىلع رهسلا–
،ةيلورتبلا

.”ةفيظنلا تاقاطلا ريوطت جمارب ذيفنت ىلع رهسلا–

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٤١ يفخّرؤم٣0٤-0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددـــحي ،0٢0٢ ةـــنس رـــبمسيد٩٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع

.جماربلا ليجستوجضن طورش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
3٤1و٤-99 ناـــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــنبو–

،هنم )2 ةرقفلا(
يذ22 يف خّرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–

قــلعتملاو81٠2 ةــنس رــبمتبس2 قـــفاوملا93٤1 ماـــع ةـــجحلا
،هنم28 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
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0٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١
17م0٢0٢ ةنس ربمسيد٩٢

رــــــــيراقتلا ةــــــسارد ءاـــــــنثأ تاـــــــبوعص نـــــــع فــــــشكلا مت هـــــنأ
ةــــيرازولا رـــــيراقتلاو طيــــــطختلاو تاــــــيولوألا نـــــــع ةــــــثيدحلا
.ةيدودرملل

تارشؤم ةيجهنمب قلعتي للخ ةنياعم ةلاح يفو هنأ ريغ
ةداـــــعإ بـــلطي نأ ةـــينازيملاب فـــــلكملا رــــيزولا نـــــكمي ،ءادألا

.ينعملا جمانربلا ديدحت

مقر يوضعلا نوناقلا نم٥ ةرقفلا32 ةداملل اقفو:7 ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1ماع ةجحلا يذ22 يف خّرؤملا٥1-81

نمضتي،جمانرب ءاشنإبلط نكمي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
ةصاخ ةمهم زاجنإ يف مهاست يتلا ةيلاملا تادامتعالا عومجم
لكشب ،ةيمومع تائيه وأ تارازو ةدعل حلاصم ةدعل ةعبات
تاسسؤملا يلوؤسم فرط نم وأ ءارزولا فرط نم كرتشم
فلكملا ريزولا نم ةردابمب ،ءاضتقالا دنعو ،ةينعملا ةيمومعلا

.ةينازيملاب

ةرادإلا جمارب فذح وأ ليدعت وأ ءاشنإطبتري:٨ ةّداملا
مـيظنتلاب ،ةـــيمومع ةـــسسؤم وأ ةرازو لــــكل ةـــعباتلا ةـــماعلا
.يموكحلا

هذه ببستت ّالأ ىلع ةينازيملاب فلكملا ريزولا صرحي
جمارب يف ةلجسملا تادامتعالا عومجم ةدايزيف تاليدعتلا
ةدايز يف تاليدعتلا هذه تببست ام ةلاح يفو .ةماعلا ةرادإلا

،ةماعلا ةرادإلا جمارب ناونعب ةلجسملا تادامتعالا عومجم
يف همدقي ،ريرقت دادعإب ةينازيملاب فلكملا ريزولا موقي
.ءارزولا سلجم

ةيوستلاريبادتتاحارتقا ريرقتلا اذه نمضتي نأ نكمي
.موسرملا اذه نم6 ةداملا ماكحأل صوصخلا ىلع اقيبطت

ةــــــــمئاقلا ةــــــينازيملاب فـــــــلكملا رــــــيزولا دـــــــعي:٩ ةّداملا
عضختو .جماربلا ةبيقح بسح ةراتخملا جماربلل ةيريدقتلا

ةــــــياهن هاـــصقأ لــــجأ يف لوألا رـــــيزولا ةـــــقفاومل ةــــمئاقلا هذـــــه
.ةربتعملا ةيلاملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا نم رياربف

عــــــباطب جـــــماربلل ةـــــيريدقتلا ةـــــمئاقلا زـــــــيمتت نأ بــــــجي
ذــــــــيفنتلاو ةــــــجمرـــــــبلا نزاوــــــت نـــــمضي ،مــــــئادو يرارــــــقتسا
.نييتاينازيملا

يف ةروكذملا جماربلل ةبسنلاب ةمئاقلا هذه نييحت نكمي
ءارجإ نم تقو يأ يف ،ةيئانثتسا ةفصب ،هالعأ8 ةداملا

.ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم ريضحت

راــــــطإ يف ةــــينازيملاب فــــلكملا رــــيزولا دــــــعي:0١ ةّداملا
اهلسريةــيهيجوت ةرــكذم ،ةــلودلا ةــينازيم عورـــشم رـــيضحت

يف ،ةينعملا ةيمومعلا تاسسؤملا يلوؤسمو ءارزولا ىلإ
ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلل سرام رهش ةياهن هاصقأ لجأ
:ىلإ صوصخلا ىلع ريشت ،ةربتعملا ةيلاملا

،هطيحمو جمانربلا ماسقأ ديدحت تايفيك–

،باوبألا بسح ةيلاملا تادامتعالا مييقت ةيفيك–

.ةينازيملا تاشقانم ةمانزر–

رــيياعملا بــــسح هــــمييقتو لـــــيجستلا بـــــلط ةــــسارد مـــــتت
:ةيتآلا

،جمانربلا طيحم حوضو–

ةيلوؤسم اهب قحلتس يتلا ةــــفيظولا راــــــيتخا حوــــــضو –
،جمانربلا

،جمانربلل ةيلخادلا ةيلكيهلا ةينبلا ةطاسب–

،ةينازيملا تايدحت ىوتسمةيمهأ–

،لمعلا تاودأ ديدحتو جمانربلاةيجيتارتسا عورشم–

،اهتيجهنم عم ءادألا تارشؤم حارتقا–

.جمانربلا طيحم يف ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق–

رارق بجومب ،ايونس ،ريياعملا هذه ةمئاق ةعجارم نكمي
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم

فادـــــــهألل اـــــقفو جــــمانربلا ةــــسارد اــــضيأ مـــــتت:٥ ةّداملا
.فادهألا هذهب ةطبترملا ءادألا تارشؤمو ةددحـملا

ةيداصتقالا ةيلاعفلل اـــــقفو جـــمانربلا فادــــهأ دــــيدحت مــــتي
دراوملا نيسحت وأ/و ةيمومعلا ةمدخلا ةدوجلو ةيعامتجالاو
:نوكت نأ بجيو .دح ىصقأ ىلإ لئاسولاو

،حضاوو ضفخم ددعب–

ةفيكمو جمانربلل ىربكلا رواحـملا عم قسانتت ةيليثمت–
،تاونس )3( ثالث قفأ ىلع

ةيلام ةنس لكل ءادألا تارشؤم ةطساوب سايقلل ةلباق–
.تاونس )3( ثالث قفأ ىلع

لجأ نم جمانربلا فادهأب ةطبترملا ءادألا تارشؤم ددحت
.اهيلع لصحـملا جئاتنلا مييقتب حامسلا

:نوكت نأ بجيو

،ةقوثوموةيلمعو ضفخم ددعب–

،فدهلا عم ةنيتم ةلص دوجو نامض لالخ نم ةمئالم–

.ٍفاك لكشب ةقثومو اهنم ققحتلا نكمي–

،اهديدحت تايفيكو فده لكل ءادألا رشؤمو فادهألا ددع ددحي
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع

اضيأ هالعأ٤ ةداـملا يف روــــكذملا ءارـــجإلا قـــبطي:6 ةّداملا
وأ جاـــــــــــمدإلا وأ جـــــمانربلا لــــيجست بــــحس بـــــلط ةـــــلاح يف

.ماسقنالا

،ماسقنالا وأ جامدإلا وأ جمانربلا ليجست بحس بلط متي
،ةــيــنــعملا ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا لوؤسم وأ رـــيزوـــلا رَّدـــق اذإ

رـيـياـعملا نأ ،ةــيــنازــيملاــب فــلــكملا رــيزوــلا ءاضتــقالا دــنــعو
وأ/و ةافوتسم ريغ موسرملا اذه نم٤ ةداملا يف ةروكذملا
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رــــــــيغو ةرـــشابملا فـــيلاكتلا لالــــــخ نـــم ،يلاــملا مييــــــــــقتلا–
،تاقفنلاب مازتلالا عقوتب اقفرم ،ةرركتملا ءابعألاو ةرشابملا

،زاجنإلا لاجآ عم قفاوتلاب ،فرصلاب رماوألا عقوتو

ةراشإلا عم ،ذيفنتلا مييقتو ةعباتملاو ذيفنتلا ةمانزر–
.تابوعصلاو رطاخملا ىلإ

ذـــيفنتل يدـــــــيهمتلا عورــــــشملا حــــــمسي نأ بـــــــــجي:٥١ ةّداملا
تارارقلا ذيفنت يف مكحتلاب ةلودلل يمومعلا رامثتسالا ةيلمع
لاغشأو تاساردلاو ةيلمعلا ةعيبط بسح ،ةعّقوتملا ماهملاو
تاءاـــــــنتقاو تاــــئيهتلاو ةــــئيهتلا ةداــــــــــعإو ةـــــيدــــــعاقلا تآــــــــشنملا
.تازيهجتلا

رامثتسالا ةيلمع ةعيبطل اقفو جضنلا ريدقت رصانع نوكت
.ةلودلل يمومعلا

وأ ضورــــــــعلا بــــــلط فـــــلم نــــمـــضتي نأ بــــــجي :6١ ةّداملا
اــمةــــــلودلل يـــمومعلا راـــمثتسالا ةــــيلمعب قـــــلعتملا ةراـــــشتسالا

ديدحت عم ،نيلخدتملا نيلعافلا نم عورشملا بحاص هرظتني
،نيلخدتملا نيلعافلا لبق نم اهتيبلت بجاولا تاجايتحالل قيقد
.ةكراشملاو ةءافكلاو ليهأتلا ريياعمديدحت عمو

لكشت يتلا ةيدقاعتلا ريغو ةيدقاعتلا تادنتسملاو قئاثولا
بجومب اهيلع صوــصنملا اــــهسفن يه ضورــــعلا بــــلط فـــــلم
.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

عبارلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

ةــــــــينازيملا تاـــــــــشقاــــــنم ماـــــــتخ يفو ،ةـــــنس لـــــــك :7١ ةّداملا
موــــسرملا اذـــــه نــــم3و2 نيــــلصفلا ناوــــنعب اــــهيلع صوــــصنملا

تاءارـــــجإلل اــــقبط اــــهب ماـــــيقلا مت يــــتلا ةــــيميكحتلا تاــــسلجلاو
ىلع اهسفن ةدعاقلا قيبطت متي ،لاجملا اذه يف اهب لومعملا
لكل ةــبسنلابو .ةدــــيدجلا جـــماربلاو اــــقبسم ةدوــــجوملا جــــماربلا
ديحوت متي ،موسرملا اذه نم8 ةداملل اقبط ةراتخملا جماربلا

،طيطختلاو تايولوألا نع ريرقتلاو جماربلا ةينازيم عورشم
فلكملا ريزولا لبق نم ،ءاضتقالا دنع امهتيوست متي نيذللا

ةداملا يف امهيلع صوصنملا2و1 نيمجحلا ناونعب ةينازيملاب
ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم٥7
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1

طيطختلاو تايولوألا نع ريرقتلا حارتقا ميلست بجي
لجألا يف ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا نع رداصلا
،ةينازيملاب فلكملا ريزولل ةيهيجوتلا ةركذملا يف ددحـملا

:ةيتآلا رصانعلا جمانرب لكل ةبسنلاب نيبت نأ بجي يتلاو

بـــــسـح عـــــيزوتلاو ،جـــــمانربلاب ةـــــقلعتملا فــــــيلاكتلا ميدقت–
اهيلع لصحـملا جئاتنلاو ةددحـملا فادــــهألاو تاــــقفنلا باوــــبأ

تارشؤمب ةساقملا ةمداقلا تاونسلل اهمييقت اذكو ةرظتنملاو
،ىربكلا عيراشملا ةمئاق ىلإ صوصخلا ىلع ةراشإلا عم ،ءادألا

ثلاثلا لصفلا
ةلودلل يمومعلا رامثتسالا تايلمعب ةصاخ ماكحأ

ةلودلل يمومعلا راـــمثتسالا تاـــيلمع لـــــكشتت:١١ ةّداملا
.يمومعلا زيهجتلا عيراشمو ةلودلل ىربكلا عيراشملا نم

راــمثتسالا تاـــيلمع مازـــتلا ةـــصخر غـــلبم يواـــسي اــــمدنع
رـــــبتعت ،راـــنيد رييالم )٠1( ةرشع قوفــــي وأ ةلودلل يمومعلا

.ةلودلل ىربك عيراشمك تايلمعلا هذـــــه

يتـلا راـمـثـتسالا تاـيـلـمـع يموـمـع زـيـهجت عـيراشم رــبــتــعــت
يداصتقالاويعامتجالا اهرثأ لالخ نم ،ةصاخ ةعباتم ضرفت
وأ اهديقعت لالخ نم وأ ةرركتملا اهئابعأو اهفيلاكت لالخ نم وأ

متيو .ةعقوتملا اهزاجنإ ةدم لالخ نم وأ يجولونكتلا اهرطخ
ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب يمومعلا زيهجتلا عورشم رايتخا
يأرب ذخألا دعب ،ينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأينعملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا

يمومعلا رامثتسالا تايلمع لك ددحت نأ بجي:٢١ ةّداملا
:نييتآلانيءارجإلا دحأ بسح جمانربب قحلتو ةلودلل

،ةلاحلا هذه يف : اقبسم دوجوم جمانربب ةقحلم ةيلمعلا–
،رامثتسالابّ الإ قلعتت الو ،طقف لصفلا اذه ماكحأ قيبطت متي

،يئانثتسالا لماشلا اهعباطل وأ اهتيمهأل ارظنو ،ةيلمعلا–
3و2 نيلصفلا ماكحأ قبطتو ،لصفنم جمانرب ءاشنإ بجوتست
.موسرملا اذه نم

يمومعلا رامثتسالا تايلمع ليجست زكتري :٣١ ةّداملا
:نم نّوكتي جضن فلم ىلع ،جمانرب ناونعب ةلودلل

،ةيلمعلل يداصتقالاو ينقتلا رثألل ميدقت–
،ذيفنتلل يديهمت عورشم–
.ةيلمعلاب ةقلعتملاةراشتسالا وأ ضورعلا بلط تافلم–
ناونعب ةلودلل يمومعلا رامثتسالا ةيلمع ليجست طبتري

.جضنلا ةساردلةيباجيإلا جئاتنلاب،جمانرب

نم رارق بجومب ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك حضوت
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا

يمومعلا رامثتسالا ةيلمع ميدقت رفوي نأ بجي :٤١ ةّداملا
،اهلماكب ةيلمعلا ىوتحم ديدحتب حمست يتلا رصانعلا ةلودلل
ريغ ىرخأ تاليومت داجيإل اهلامعتسا نكمي ةدعاق ليكشتو
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملاب ةقلعتملا كلت

:حضويوميدقتلا ريشي نأ بجي

ناكسلا وأ فادهألا لالخ نم ،ةيلمعلا تارربمو قايس–
،نيديفتسملا وأ نيفدهتسملا

ىلـــــــــع اــــهرثأو ةرـــظتنملا اــــهجئاتنو ةــــيلمعلا فـــــــصو–
،ةئيبلاو ناكسلاو داصتقالا
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:يتأي ام مسري

نوــــــناقلا نـــــم28 ةداـــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
93٤1 ماــــــع ةــــجحلا يذ22 يف خرؤــــــملا٥1-81 مـــــقر يوـــــضعلا
اذـــــــه فدـــــهي ،هالــــعأ روــــــكذملاو81٠2 ةـــــنس رــــبمتبس2 قـــــفاوملا
تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيكديدحت ىلإ موسرملا
.ةيلاملا

ةلودللةماعلا ةينازيملا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت
.ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلاو

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

تادامتعالا ضيوفتو رييستبةقلعتملا تايلمعلا:٢ ةّداملا
.فرصلاب نيرمآلا صاصتخا نم ةيلاملا

تادامتعالا عضوو عيزوتو ةجمرب فرصلاب نورمآلا ىلوتي
نوــــــــــــموقيو تاــــــــقفنلاب نوـــــــمزتليو،فرـــــــصتلا تـــــــحت ةـــــيلاملا

.تالاوحلا ريرحت وأ اهفرصب رمألاواهتيفصتب

يوضعلانوناقلانم32 ةداملا ماكحأل اقبط:٣ ةّداملا
2 قـــــفاوملا93٤1  ماــــــعةــجحلا يذ22 يف خرؤــــملا٥1-81مقر

،جمارب ةبيقحب دصقي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس
يتلاوةيمومع ةسسؤم وأ ةرازول ةعباتلاجماربلا عومجم
فرصت تحتاهناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عضوت
.يلاوتلا ىلع ،ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا

يناثلا لصفلا
ةيلاملا تادامتعالا رييست تايلمع

لوألا عرفلا
ةيلاملا تادامتعالا عيزوت تايلمع

ناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي:٤ ةّداملا
ةيعرف جمارب ةدع وأ دحاو يعرف جمانرب ىلع جمانربلا

يفيظو عباطاذ اميسقت يعرفلا جمانربلا دعيو .باوبألا بسحو
ةيعرفلا ةطشنألا ،ءاضتقالا دنعو ةطشنألا دعتو .جمانربلل
.جمانربلل يلمع عباط اذ اميسقت

تادامتعالا ةكرح كلذك ةيلاملا تادامتعالا عيزوت لمشي
لاوــــمألل ةـــــلمتحـملا قاــــحلإلاو لـــــقنلا تاـــيلمع اذـــــكو ةـــــيلاملا
.ةلثامملا لصاوحلاو تامهاسملل ةصصخملا

ىلـــع ،جــــمانربلا بــــسح مدـــــقملا ءادألا جـــــهنم مــــيسقت مـــتي
ةطشنألا ىوــتسم ىلـــع ،ءاــــضتقالا دــــنعو ،ةــــطشنألا ىوــــتسم
.ةيعرفلا

ناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي:٥ ةّداملا
نيب ام عيزوتلا مارتحا لظ يف ،ةطشنألا نيب ام جمانربلا
.باوبألاو ةيعرفلا جماربلا

ةـيـلـعـفـلا تاـقـفـنـلاـب ةـنراـقـم تاداـمـتـعالا روـطـت رـــيرـبـت–
،نيتقباسلا نيتنسلل

،مازتلالا صخرب ةقلعتملا تادامتعالا قاقحتسا لودج–

ينايبلا قاحلإلا بسح لغشلا بصانمل ةيريدقتلا ةلاحلا–
عم ةنراقم تارييغتلا ريربتو ةرازولل ةينازيملا بصانمل

،ةدوجوملا ةيعضولا

ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملا لئاسوو ةطشنأ–
.جمانربلا طيحم دودح يف

اذـــــه ماـــــكحأ ذـــــــيفنت تاــــيفيك حـــــيضوـــت نــــــكمي:٨١ ةّداملا
فـــلكملا رـــيزولا نم رارـــق بـــجومب ،ةـــجاحلا دــنع ،موـــسرملا

.ةينازيملاب

722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىقبت:٩١ةّداملا
ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91 يف خرؤملا

اذه لوخد ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس،هالعأ روكذملاو8991
.ذيفنتلا زيح موسرملا

ةّيمـــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذـــــه رشـــــني:0٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٤١ يفخّرؤم٤0٤-0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددــحي ،0٢0٢ ةـــنس رـــبمسيد٩٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
.ةيلاملا تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤-99 ناـــــتداملا اــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خّرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،هنم28 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا،ةيلاملا نيناوقب

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ABTT
Rectangle 

ABTT
Texte surligné 
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مسقم طاشن لكل ةبسنلاب ،ةنس لك يف متي:0١ ةّداملا
ةــــطشنأ ىلإ مـــسقم رـــيغ طاــــشن لـــــكل وأ ةــــــيعرف ةــــطشنأ ىلإ
طاشن نيب ام قيفوتلا ىلإ فدهت ةجمرب ةقيثو دادعإ،ةيعرف
ةــــقيثو قـــفرتو .ةـــصصخملا ةـــيلاملا تاداـــمتعالاو حــــلاصملا
.ةنسلا تاقفنل ةيسيئرلا تايلمعلل ريدقتب هذه ةجمربلا

،يلمع ىوتسم لك ىلع ةددحـملا ةجمربلا متت:١١ ةّداملا
.باوبألاو يعرفلا جمانربلا بسح صيصختلا مارتحا لظ يف

ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا عيمج ةجمربلا هذه صختو
ةيطغت ةيولوأ ةفصب نمضت نأ بجيو ،تاقفنلاب لفكتلل
.ةيمتحلاو ةيرابجإلا تاقفنلا

قيدصت اهيف مت يتلا تاقفنلا يه ةيرابجإلا تاقفنلا
متي مل يتلاو ةطرافلا ةيلاملا ةنسلا ناونعب ةادؤملا ةمدخلا
.ةيليمكتلا ةرتفلا ةياهن دنع اهعفد

اهب لفكتلا بجي يتلا عفدلا يقاوب ةيمتحلا تاقفنلا لثمت
نيذلا نيمدختسملاب ةقلعتملا تاقفنلاو ةيلاملا ةنسلا لالخ
نيناوـقـلا ذـيـفـنـتـب ةـقـلــعــتملا تاــقــفــنــلاو ةــمدخلا ةــلاــح يف مــه
ةـيرارـمـتسال طـقـف ةـيرورضلا تاـقـفـنـلا اذـكو تاـمــيــظــنــتــلاو
.حلاصملا طاشن

ىلإ رــــــظنلاب ةـــــمئاد اـــــهذيفنتو ةـــــجمربلا نوــــــكت نأ بـجي
حاـــــــــــمسلاب كلذو يوـــــــــــــنسلا يـــــــتاـــــينازيـــــــــملا صـيـــــــــــــخرـــــــتلا

راثآلا يف مكحتلاو ةبقترملا وأ ةبتتكملا تامازتلالا ذـــــــــيفنتب
.ةيلاوملا تاونسلاو ةيراجلا ةنسلا لالخ ةيتاينازيملا

،يعرفلا طاشنلا( يلمع لوؤسم لك ىلع ّنيـــــعتي:٢١ ةّداملا
،طاشنلا( رشابملا يمّلسلا لوؤسملل ريرقت ضرع )طاشنلا
ةنسلا لالخ ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب ذيفنت نع ،)جمانربلا
لكو ةرازو لكب ةصاخ تايفيكو تارتفل اقفو كلذو ،ةيلاملا

.ةيمومع ةسسؤم

ثلاثلا عرفلا
تاقفنلا تايلمع

راــطإ يف،مازـــتلالا لـــبق ،تاــــجاحلا دــــيدحت مــــتي:٣١ ةّداملا
11 ةداــــملا يف اـــهيلع صوـــصنم وـــه اــــمك ةــــيونسلا ةـــــجمربلا
.ةقفنلا ةعيبطل اقفوو ،هالعأ

،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملا عيرشتلل اقبط:٤١ ةّداملا
ةنياعم وأ ءاشنإب هبجومب ةلودلا موقت يذلا ءارجإلا مازتلالا دعي
دودــــــــحو عوـــــضوم مازـــــتلالا مرـــــتحيو .ةــــــقفن هــــــنع أـــــشنت مازــــتلا
.يتاينازيملا صيخرتلا

نم ققحتلا لجأ نمو ،ةيفصتلا صخي اميف:٥١ ةّداملا
:يتأي امب مايقلا متي ،ةقفنلا غلبم ديدحتونْيّدلا دوجو

ةمدخلا وأ ميلستلا ةقفاوم لوح ةادؤملا ةمدخلاب داهشإلا–
،مازتلالل ةبسنلاب

.ةطشنألا بسح اهذيفنتو ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي
ةيلاملاتاداــمــتــعالا هذــه عــيزوــت ،ءاضتـــقالا دـــنـــع ،نـــكـــمـــيو
.ةيعرفلا ةطشنألا بسح اهذيفنتو

ىلع ةيلاملا تادامتعالا رفوت نم ققحتلا متي:6 ةّداملا
ءاضتقالا دنع وأ طاشنلا:يلمعلا ميسقتلل ىندألا ىوتسملا
.يعرفلا طاشنلا

يناثلا عرفلا
ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب تايلمع

راطإل اقفو ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب دادعإ متي:7 ةّداملا
هذــــــــه دعـــــتو .ةــــــيمومع ةـــــــسسؤمو ةرازو لـــــــكب صاــــــخ يـــــعجرم
.تادامتعالا ةجمرب ةقيثو قيرط نع ةجمربلا

يتلا دعاوقلا مارتحا لظ يفيعجرملا راطإلا اذه دادعإ متي
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا ،ةجاحلا دنع ،اهددحي

9و8 داوملا يف اهيلع صوصنملا ةجمربلا قئاثو عضخت
يف ةددـــحـملا طورــــشلا بـــسح ةــــيلاملا ةــــباقرلل ،هاـــــندأ٠1و
.لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلا

تاداــمتعالل ةـــيلوأ ةــــجمرب ةـــــقيثو دادـــــعإ مـــــتي:٨ ةّداملا
جمانرب لك نيب ام لصفلاب ،جماربلا ةبيقح بسح،ةيلاملا

نم٤٤ ةداملاماكحأةاعارم عم ،ةنيزخلل صاخ باسح لكو
ماع ةـــجحلا يذ22 يف خرؤــــملا٥1-81 مـــقر يوـــضعلا نوــــناقلا

.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1

:يتأي ام ةيلاملا تادامتعالل ةيلوألا ةجمربلا ةقيثو نّيبت

باوبأو ةيعرفلا جماربلا نيبةيلاملا تادامتعالا عيزوت–
ةذختملا عيزوتلا ميسارم يف هيلع صوصنملا تادامتعالا

،ةنسلل ةيلاملا نوناقل اقيبطت

اهحتف جمربي يتلا ةيلاملا تادامتعالل يريدقتلا غلبملا–
ةلوقنم ةيلام تادامتعا لكش يف الصفم نوكيو ،ةنسلا لالخ
تاكرحو ةلثامم لصاوحو تامهاسملل ةصصخم لاومأو
مارتحا لظ يف غلبملا اذه مدقيو ،ةيلاملا تادامتعالل ىرخأ
،ةيتاينازيملا ةحارصلا

جــماربلا نيب اـــم ةرـــفوتملا ةـــيلاملا تاداــــمتعالا عـــيزوت –
يريدقتلا غــلبملاب عــيزوتلا اذـــه لـــفكتيو .باوــــبألاو ةيـــعرفلا
.ةنسلا لالخ اهصيصخت جمرب يتلا ةيلاملا تادامتعالل

صيــــصخت ىلـــع هذــــه ةــــيلوألا ةـــــجمربلا ةـــــقيثو صــــنتو
.ةطشنألا بسحجمانربلل ةيلاملا تادامتعالا

،ةيعرف ةطشنأ ىلإ ةمسقملا ةطشنألا ةلاح يف:٩ ةّداملا
طاشن لكل ةبسنلاب ،ةجمرب ةقيثو دادعإ ةنس لك يف متي
طاشنلا ناونعب ةلجسملا تادامتعالا صيصخت ىلإ فدهت
.ةيعرفلا ةطشنألل
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ثلاثلا لصفلا
تادامتعالا رييست ولعاف

،ةــيمومعلا ةــــبساحـملاب قــــــلعتملا عـــــيرشتلل اـــــقفو:0٢ ةّداملا
فرــــــصلاب ارـــــمآ ةيــــمومعلا ةـــــسسؤملا لوؤـــــــسم وأ رـــــيزولا دَعي
ةصاخلا تاباسحلاو ةلودلل ةماعلا ةينازيملا تاقفنل ايسيئر
تـــحت ةــــعوضوملا ةـــيلاملا تاداــــمتعالا صــــــخي اــــميف ،ةـــــنيزخلل
.هفرصت

ةيلاملا تادامتعالا رييست لوؤسم ةفص َىطعت:١٢ ةّداملا
وأ ةرازولل ةيلاملا ةفيظولا لوؤسمل فرصتلا تحت ةعوضوملا
طاـــشنلا لوؤـــسمو جـــمانربلا لوؤــــسمو ،ةـــيمومعلا ةــــسسؤملا

.يعرفلا طاشنلا لوؤسم ءاضتقالا دنعو

لكل ةـــبسنلاب ،ةـــيلاملا ةـــفيظولا لوؤــــسم موــــــقي:٢٢ ةّداملا
ميدقتو ريضحت تايلمع قيسنتب ،ةيمومع ةسسؤم وأ ةرازو
.ةينازيملا ذيفنتو

يتلا ىرخألا فــئاظولاب لالـــــــخإلا نودو ،ةـــــفصلا هذـــــهبو
:ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا اهب هفلكي نأ نكمي

ةيبساحـملاو ةيتاينازيملا تايطعملاوتامولعملا عمجي–
،اهصيخلتب موقيو

ةــيمومعلا ةــــسسؤملا لوؤــــسم وأ رــــيزولا ىلــــع حرـــــتقي –
دــعملا طيــــطختلاو تاــــيولوألا نـــع رــــيرقت عورــــشم ،ينــعملا

،جماربلا يلوؤسم عم قيسنتلاب
لاسرإ ىلع ،جــــماربلا يلوؤـــسم عـــم لاــــــصتالاب ،رـــــهسي–

ءاضتــقالا دــنــع وأ ةــطشنألا طـــيـــحمب ةـــقـــلـــعـــتملا تاـــموـــلـــعملا
،ةينازيملاب فلكملا ريزولا ىلإ ،ةيعرفلا ةطشنألاب

ةجمربلا ةقيثو ،جــــماربلا يلوؤـــسم عـــم لاـــصتالاب ،دــــعي –
جمانرب لكل ةرظتنملاو ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالل ةيلوألا

،جماربلا ةبيقح نم
اهب موقي يتلا ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب ىلع قداصي–

،اهزاجنإ عباتيو جماربلا ولوؤسم

ىلـــــع ةـــــعزوملاو ةرـــــفوتملا ةـــــيلاملا تادامـــتعالا غـــــلبي–
،جماربلا ىلوؤسم

ىلع رهسيو ،يتاينازيملا رييستلا دعاوق ذيفنت نم دكأتي–
ةيتامولعملا ةمظنألا ىوتسم ىلع ميلسلا لكشلاب اهب لفكتلا
،اهعبتي يتلاةيمومعلا ةسسؤملا وأ ةرازولل

ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا ىلع ،حرتقي–
اذـكو تاـقفنلا فــقس مارــتحال ةــيرورضلا تاءارـــجإلا ،ينعملا

،جماربلا نيب ام ةيلاملا تادامتعالا ةكرح

ةــــــيمومعلا ةــــسسؤملا لوؤــــسم وأ رــــيزولاىلــــع ،حرــــتقي–
يرازولا ريرقتلا عورشم ،جماربلا ةبيقح صخي اميف ،ينعملا
.جمانربلا يلوؤسم عم قيسنتلاب هدادعإ متي يذلا ،ةيدودرملل

دق داهشإلا نأ نمضي يذلا ةادؤملا ةمدخلا ىلع قيدصتلا–
.حلاص ضيوفت راطإ يف ررح

،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملا عيرشتلل اقبط:6١ ةّداملا
رمآلا هيطعي يذلا رمألا تالاوحلا ريرحت وأ فرصلاب رمألا دَعي
.ةقفن عفد لجأ نم يمومعلا بساحـملل فرصلاب

وأ ،اهفرصب رمألانودتاقفنلا ضعب عفدب مايقلا نكمي
،اهغلبم وأ اهتعيبطل ارظن ،عفدلا لبق اقبسم اهفرصب رمألا

صاخشألا نم ةئف لكب ةصاخلا تاجايتحالا بسح كلذو
.ةيونعملا

،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملا عيرشتلل اقبط:7١ ةّداملا
موقيو ،يمومعلا نْيّدلا ءاربإ هبجومب متي يذلا ءارجإلا عفدلا دَعي
.يمومع بساحـم هب

عبارلا عرفلا
رييستلا ضيوفت

نوــــــناقلا نــــــم97و32 نيـــــــتداملا ماـــــكحأل اــــــقبط:٨١ ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا

نوــــــــــكت نأ نــــــكمي ،هالــــــعأ روــــــــــــكذملاو81٠2 ةـــــنس رــــــــــبمتبس2
.رييست ضيوفت لحم ،جمانربلا ناونعب ،ةلجسملا تادامتعالا

ةحلصمهبجومب موقت يذلا ءارجإلا رييستلاب ضيوفتلا دعي
اهحلاصل تايلمع ذيفنت ةطلس ءاطعإب ،ضوفملا ،ةلودلل ةعبات
وأ يميلقإ زاهجل وأ ةلودلل ةعبات ىرخأ ةحلصمل،اهمسابو

.هل ضوفملا ،ةياصولا تحت ةيمومع ةسسؤمل

تادامتعالا تاــصيصخت موــــسرملا اذــــه ماــــكحأ صــــخت ال
ةحونمملا تاناعإلا وأ تاليوحتلا ناونعب متت يتلا ةيلاملا
.ةيمومعلا تاسسؤملل

ةيدقاعت ةقيثو بجومب رييستلا ضيوفت متي:٩١ ةّداملا
:صوصخلا ىلع حضوت

،ضيوفتلا ةدمو عوضوم–
،ةبقترملا ةيلاملا تادامتعالا–
،فارطألا تابجاو–
رمألا ةفيظو ىلوتت يتلا اهل ضوفملا ةحلصملا نييعت–

اهتيفصتو تاقفنلاب مازتلالا ىلوتت ةفصلا هذهبو ،فرصلاب
،اهفرصب رمألاو

ذيفنت نـــع رــــيراقتلا ميدقت اـــهقفو مـــتي يـــتلا طورــــشلا–
،ضيوفتلا

اذه نع ةمجانلا فيراصملاو ءابعألا ضيوعت تايفيك–
،ضيوفتلا

.ةيتاينازيملا ةباقرلا تايفيك–
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صوصنملا طاشنلل ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب دادعإ–
يلوؤسم عم لاصتالاب ،موسرملا اذه نم9 ةداملا يف اهيلع
،ةيعرفلا ةطشنألا

،ةيعرفلا ةطشنألا ىوتسم ىلع ءادألا فادهأ ميسقت–

تــحت اــــهعضو حرــــتقي يتلا ةـــيلاملا تاداــــمتعالا دــــيدحت –
ىلع حارتقالا اذه ميدقتو ،ةيعرفلا ةطشنألا يلوؤسم فرصت
،ةقداصملا لجأ نم جمانربلا لوؤسم

دنع ،اـــهمدقي يـــتلا ذــــيفنتلاب ةــــقلعتملا رــــيراقتلا ةـــسارد–
،ةيعرفلا ةطشنألا يلوؤسم عم ،ءاضتقالا

ةيلاملا تادامتعالا عيزوتل ةنكمملا تاليدعتلا حارتقا–
،طاشنلل

نم٠1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طاشنلا ةجمرب دادعإ–
ددحيو ،ةيعرف ةطشنأ دوجو مدع ةلاح يف ،موسرملا اذه
،طاشنلا ىوتسم ىلع تاقفنلا ذيفنت

طاـــــشنلا ذـــــيفنت نع جــــمانربلا لوؤــــسمل رـــــيراقت ميدقت –
،اهيلع لصحـملا جئاتنلاو

تاـــــقفن ناوــــنعب تاـــــجاحلل قــــبسملا دــــيدحتلاب ماــــيقلا –
،ليوحتلا وأ رامثتسالا وأ رييستلا

.ةادؤملا ةمدخلا تاداهش دادعإ–

:يتأي امب يعرفلا طاشنلا لوؤسم فلكي:٥٢ ةّداملا

يـــــعرفلا طاـــــشنلل ةــــيلاملا تاداـــــمتعالا ةـــــجمرب دادــــــــعإ –
هذــــهبو ،موـــسرملا اذـــه نـــم٠1 ةداــــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا
ميدقتو يعرفلا طاشنلا تاقفن ذيفنت ديدحتب موقي ،ةفصلا

،طاشنلا لوؤسمل ريراقت

تاقفن ناونعب تاــجاحلل قـبـــسملا دــــيدحتلاب مايـــقلا –
،ليوحتلا وأ رامثتسالا وأ رييستلا

.ةادؤملا ةمدخلا تاداهش دادعإ–

دّدحـملا يلاملا رييستلا ميظنت فييكت نكمي:6٢ ةّداملا
ةيمومع ةسسؤم وأ ةرازو يأل ،هالــــعأ٥2 ىلإ22 داوـــــملا يف
حارتقا ىلع ءانب ةينازيملاب فلكملا ريزولانم رارق بجومب
.ينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا نم

عبارلا لصفلا
ةيماتخوةيلاقتنا ماكحأ

نيذلا ةزكرمملا ريغ حلاصملا ولوؤسم فلكي:7٢ ةّداملا
زيح موسرملا اذه لوخد دنع فرصلاب رمآلا ةفص مهل نوكت
ىلع مـــــتت يـــتلا تاــــقفنلا تاـــــيلمع صـــــخي امـــــيف،ذـــــيفنتلا

ىلـــــــع ةـــــعوضوملا ،ةـــــيعرفلا ةـــــطشنألاو ةــــــطشنألا ىوـــــتسم
:يتأي امب ،مهاوتسم

ولوؤسم اهب موقي يتلا تاقفنلا تايلمع صخي اميفو
،يزـــــكرملا ىوتسملا ىلـــع ةـــيعرفلا تاــــطاشنلاو تاــــطاشنلا

:يتأي امب موقي

تاجاحلا ساسأ ىلع اهعّقويو تاقفنلاب تامازتلالا دعي–
،ةيعرفلا ةطشنألاو ةطشنألا ولوؤسم اهددحي يتلا

،ةادؤملا ةمدخلا ىلع قداصي–

.تاقفنلا فرصب رمأي–

ريزولا فرط نم ،جمانرب لكل لوؤسم نَّيعي:٣٢ ةّداملا
ةــبيقحب فــــلكيو ،يــــنعملا ةــــيمومعلا ةــــسسؤملا لوؤــــسم وأ
طاـــــشنل ةرــــطسملا فادــــهألا ةـــــقفاوم ىلــــع رـــــهسيو .جـــــماربلا
.ةرظتنملاو ةغلبملا تادامتعالا راطإ يف ،ةحلصملا

يتلا ىرــخألا فـــئاظولاب لالــــخإلا نودو ،ةـــــفصلا هذهـــبو
:ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا اهب هفلكي نأ نكمي

تايولوألا نع ريرقتلا،جمانربلا صخي اميف ،رضحي–
تاــــــــــهـيجوــــتلاةـــــــــقــــيثوــــــلا هذـــــــه يف مدقــــــــــــيو ،طيـــــــــــــطختلاو
ةيلاملا تادامتعالا رربيو،جمانربلا فادهأو ةيجيتارتسالا
،ةبولطملا

ةيعرفلا ةطشنألا ءاضتقالا دنعوةطشنألا طيحم ددحي–
،اهيلوؤسم نيعيو

ةـــــــــيلاملا تاداـــــمتعالل ةـــــيلوألا ةـــــجمربلا ةــــــــقيثو دعي –
،موسرملا اذه نم8 ةداملا يف اهيلع صوصنملا جمانربلل

،ةطشنألا ىوتسم ىلع ءادألا فادهأ مسقي–

اــــهصيصخت حرـــــتقي يــــتلا ةــــيلاملا تاداـــــمتعالا ددـــــحي –
،ةصاخلا مهتجمرب دادعإ لجأ نم ةطشنألا يلوؤسمل

ذيفنتلاب ةقلعتملاريراقتلا ةطشنألا يلوؤسم عم سردي–
،اهنومدقي يتلا

تادامتعالا تاصيصختل ةلمتحـملا تاليدعتلاب موقي–
،ةيلاملا

صــــــخي اــــميف ،ةــــــيدودرملل يرازوـــــلا رـــــــيرقتلا رـــــضحي–
،جمانربلا

رييستلا تاقفن ناونعب تاجاحلل قبسملا ديدحتلاب موقي–
،ليوحتلا وأ رامثتسالا وأ

.ةادؤملا ةمدخلا تاداهش دعي–

لوؤسم فرط نم لوؤسم طاـــشن لـــــكل نّيــــعـي:٤٢ ةّداملا
:يتأي امب طاشنلا لوؤسم فّلكيو ،جمانربلا

نييـــعت اذــــكو ةـــيعرفلا ةـــــطشنألا طــــيحم دــــيدحت حارــــتقا –
،جمانربلا لوؤسم ىلع ،ءاضتقالا دنع ،اهيلوؤسم
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ةّيدرف ميسارم
،نيمدختسملل ريدم بئان ،ناضمر دلاخ–
،ةماعلا لئاسولل ريدم ةبئان ،دايع ءارهزلا ةمطاف–
.طيشنتلاو هيجوتلل ريدم بئان ،يمساڤ دلاخ–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج7 يفخّرؤــــم يذــيـــــفنت موــــسرم
ءاهنإ نــمضتي ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا

.ةيادرغ ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـــــــمج7 يف خّرؤــــــــم يذــــــيــــفنت موـــــــسرم بـــــــــجومب
ماـــــهم ىــــــهنت ،0202 ةــــــنس رــــــبمسيد22 قــــــفاوـملا2441 ماـــــــع
يف نــــيدـــــــهاـجملل اريدم هـتفصب ،حاكوم يلـكأ دــــنحمدّيــــســـــلا

.ىرـــــــــخأ ةــفيظوـب هــفـــــيلكتل،ةيادرــــــغ ةــــيالو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ىلوألا ىدامـــــج7 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

.فلشلا ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ىلوألا ىداـــمج7 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
دّيــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا2441
ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع هتفصب ،يديعس لامج
.هبلط ىلع ءانب،فلشلا ةعماجب

2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج7 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
ءاهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ليعامساّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،ةسيرخوب

2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج7 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــــــبمسيد22 قـــــفاوملا

.تنشومت نيع ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـع ىلوألا ىداــــمج7 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
ّديـــسلا ماـــــــهم ىــهنت ،0202 ةـــــنس رـبــــمسيد22 قــــــفاوملا2441
،تنشومت نيع ةـيالو يلاو ناوــيدل اسيئر هـــتفصب ،خــيسم ديرف
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ىلوألا ىداـــــمج7 يفخّرؤـــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويد ســــيئر
.تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ينسح ريذنّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

نإب ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،تسغنمات ةيالو يف حلاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا

.اقباس - نيدهاجملا ةرازوب نيريدم باون ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع ىلوألا ىداـــمج7 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
ةدّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا2441
ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا نيدّيسلاو
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل،اقباس - نيدهاجملا

ةّيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرـــــملا اذــــــه رـــــــشني:٩٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع

ساـــــسأ ىلــــع،اــــــهعيقوتو تاــــــــقفنلاب تاـــــمازتلالا دادـــــــعإ–
،ةيعرفلا ةطشنألاو ةطشنألا ىوتسم ىلع ةددحـملا تاجاحلا

،ةادؤملا ةمدخلا ىلع قيدصتلا–

.تاقفنلا فرصب رمألا–

اذــــه ماــــكحأ ذـــيفنت تاـــيفيك حـــيضوت نــــــكمي:٨٢ ةّداملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا فرط نم ،ةجاحلا دنع ،موسرملا
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:يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

نوـــناـــقلا نـــم٥2 ةداـــــملا ماـــــكحأل اقـــيــــبــــطت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
ةمئالملا يبساحملاو يتاينازيملا رييستلا تاءارجإ ديدحت ىلإ

تائيهلاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيمل
تاصيصخت نم ةديفتسملا ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو
.ةلودلا ةينازيم

:موسرملا اذه ماكحأب ىنعت:2 ةّداملا

تاسسؤملاو يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا -١
:لمشت يتلا ،ةلثامملا ةيمومعلا

،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا•
،ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملا•
تاسسؤمـلــل ةــلــثاــمملا ىرــخألا ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا•

ةيمومعلا تاسسؤملا اهيف امب يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا
،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ

يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا•
ةقلعتملا رييستلا تارارقو نيمدختسملا تاقفنب قلعتي اميف
.مهب

ةديفتسملا ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا -٢
:لمشت يتلا ،ةلودلا ةينازيم تاصيصخت نم

،يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا•
،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا•
يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا•

.نيمدختسملا فيلاكت جراخ تاقفنلا صوصخب

ةرازولل ةينعملا حلاــــصملا نيـــب تاقالـــــعلا ددــــحت:٣ ةّداملا
ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو جمانربلا نع ةلوؤسملا
فّلكت امدنع ،ةيقافتا بجومب ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا

نم ءزج وأ لك ذيفنتب ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا هذه
.جمانربلا اذه

يناثلا لصفلا
ةيمومعلا تاسسؤملا عم تاقالعلل يقافتالا راطإلا
ةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو يرادإلا عباطلا تاذ

نع ةلوؤسملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا موقت:٤ ةّداملا
لوؤسم عم ،ةسسؤملل دنستس يتلا ةطشنألا وأ جمانربلا
.امهنيب تاقالعلل يقافتالا راطإلا ديدحتب ةسسؤملا

ةيناثلا ىدامج٥٢ يفخّرؤم٢٦-١٢ مقر  يذيفنتموسرم
ددـــحـــي ،١٢٠٢ ةــــنــــس رـــــيارـــبـــف٨قــــفاوــــملا٢٤٤١ ماـــــع
يـبـــساـــحملاو يـــتاـــيـــنازـــيملا ريـــيـــســـتلا تاءارـــــجإ
تاذ ةـيـموـمـعـلا تاسسؤملا تاـيـنازــيمل ةــمــئالملا
ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو يرادإلا عباطلا
ةيـــــنازـــيـــم تاــــصيــــصـــخت نم ةديــــفـــتــــســـملا ىرـــــخألا
.ةلودلا

ــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

يف خرؤــــــملا٥1-81مــــقر يوـــــــضــــعلا نوـــــناــــقلاىضــــتقمبو –
81٠2 ةنــس ربــــمتــــبس2 قــــفاوــــــملا93٤1ماــــــــــع ةــــجــــحلا يذ22
ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعـــملا  ،ةيلاـــملا نيـــناوـــقب قلعــــتملاو
،هنم٥2

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

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤1٤-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2991 ةنس ربـمفون٤1 قـــفاوـملا31٤1 ماـــع ىلوألا ىدامــــج91
لدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلابقلعتملاو
،ممتملاو

يف خرؤملا٠23-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤1٠2 ةنس ربمفون٠2 قفاوملا63٤1 ماع مرحم72
،عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلاو عورشملا ىلع فارشإلاب
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤــــملا٤83-٠2 مــــقر يذيفـــنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمـسيد91 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمـــج٤
ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت تايفيكو طورش  ددحي يذلا

،ةيليمكتلا ةرتفلا لالخ

يف خرؤملا٤٠٤-٠2 مقر يذــــيفـــــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمــسيد92 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىداـــــمج٤1
،تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيك ددحي يذلا
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،ةسسؤملل هجوملا ةيابجلا جتان–
،ةيلحملا تاعامجلا فرط نم ةحونمملا تاناعإلا–
،ةسسؤملل ةصاخلا تاداريإلا–
،ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا نم جتانلا لمتحملا ديصرلا–
.اياصولاو تابهلا–

بسح تادارــيإ ميدــقــت قــيرــط نــع ميدــقــتــلا اذــه لــمــكــتسي
.هالعأ٤ ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك طاشنلا

: ةيتآلا تانّودملا بسح ةسسؤملا تاقفن مدقت:٠١ ةداملا
،طاشنلا بسح ةنّودم–
.ةقفنلل ةيداصتقالا ةعيبطلا بسح ةنّودم–

،ةقفنلا نم ةياغلا طاشنلا بسح ةنّودملا ّنيبت:١١ ةّداملا
.ةسسؤم لكل مئالم فينصت بسح مدقتو

ةفلتخم جماربل ةعبات ماهم ةدع تدنسأ اذإ ام ةلاح يفو
طاشن يف ماهملا هذهل ةكرتشملا تادامتعالا عمجت ،ةسسؤملل
.ةماعلا ةرادإلل دحاو

ةيداصتقالا ةعيبطلا بســح ةنّودـــملا يوــــتـــــحت:٢١ ةّداملا
: ةيتآلا تاقفنلل ةيسيئرلا باوبألا ىلع ةقفنلل

،نيمدختسملا تاقفن باب •
،حلاصملا رييست تاقفن باب •
 ،رامثتسالا تاقفن باب •
.ءاضتقالا دنع ،ليوحتلا تاقفن باب •

صوصنملا تاقــفــــنلا باوــــبأل ةنّوـــــكملا رـــصاــــنعلا حـــضوــــت
فّلـــــكـــملا رـــيزوــــلا نم رارــــــق بـــجوـــمب ةداــــملا هذــــه يف اهــــيــــــلع
.ةينازيملاب

جمانربلا نع ةلوؤسملا ةرازولا حلاصم رشابت:٣١ ةّداملا
قــبـــسملا غـــيلــــبتلا ،ةســــسؤــــملل دنســــتـــس يـــتلا ةطــــشــــنألا وأ
ةنّودملا قـــفو ةعزوــــم ضرــــغلا اذــــهل ةــــصّصخملا تادامتعالل

يف ،هالعأ11 ةداملا يف اهيلـــع صوــــصنملا طاشــــنلا بـــــسح
ذيفنت ةنــس قبـــست يتلا ةنـــــسلا نم رــــبوـــتــــكأ7 هاــــصقأ لــــــجأ
.دنستس يتلا ةطشنألا وأ جمانربلا

فرط نم ةسسؤملا ةينازيم ىلع ةقداصملا متت:٤١ ةداملا
يتلا ةنـــــسلا نم ربــــمفون٠2 هاـــصـــقأ لـــجأ يف ةلوادــــملا ةئيه
.ةينازيملا هذه اهب قلعتت يتلا ةنسلا قبست

ةفصب ةسسؤملا ةينازيم ىلع ةقفاوملا متت:٥١ ةّداملا
رـــيزوــــلاو جماــــنرــــبــــلا نــــع لوؤسملا رــــيزوــــلا نيب ةــــكرــــتشم
.ةينازيملاب فّلكملا

نم ربمفون٠3 هاصقأ لجأ يف ةقفاوملل ةينازيملا مدقت
.ةينازيملا هذه اهب قلعتت يتلا ةنسلا قبست يتلا ةنسلا

: صوصخلا ىلع ،يقافتالا راطإلا اذه ددحي
،طاشنلا بسح ةلصفم ،ةسسؤملل ةدنسملا ةمهملا •
اهيف امب ،فده لكب ةطبترملا ءادألا تارشؤمو فادهألا •

صوصنملا ءادألاو لامعألا دقع بجومب ةددحملا ةفدهتسملا ميقلا
،هاندأ٥ ةداملا يف هيلع

،طاشنلا بسح ةنّودملا •
،اهتيرودو رضاحملا نومضم •
،يقافتالا راطإلا ةعجارم تايفيكو طورش •
،ةرطسملا فادهألا غولب مدع ةلاح يف ةبترتملا جئاتنلا •
ىوتسم ىلع يقافتالا راطإلا ةعباتمب ةفلكملا ةحلصملا •

.جمانربلا نع ةلوؤسملا ةرازولا

يف هيلع صوصــنملا ءادألاو لاــــمـــعألا دقــــع مرــــبي:٥ ةّداملا
عم ،ةسسؤملا لوؤسمو جمانربلا لوؤسم نيب هالعأ٤ ةداملا

باب بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوت ،صوصخلا ىلع ،ديدحت
ءادألا  تارشؤم نم رشؤــم لكل ةفدهـــــتسملا ميــــقلاو تاقــــفنلا
.ةسسؤملل ةدنسملا فادهألاب ةقلعتملا

ةيدودرملاو لامعألا لوح يونس ريرقت دادعإ متي:٦ ةّداملا
ناونعب ةققحملا جئاتنلا مييقتل ةسسؤملا لوؤسم فرط نم
.ءادألاو لامعألا دقع

ثلاثلا لصفلا
ةمئالملا ةيبساحملاو ةيتاينازيملا تاءارجإلا

يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا تاينازيمل
ةلثامملا ةيمومعلا تاسسؤملاو

تاداريإلا لوألا مسقلا يف ةسسؤملا ةينازيم نيبت :7 ةّداملا
اهنع ّربعملا ةيريدقتلا تاقفنلا يناثلا مسقلا يفو ،ةيريدقتلا

لمتــــحملا ديــــصرلا اذــــكو عــــفدلا تادامـــتعاو مازــــتلالا صـــــخرــــب
.جتانلا

لجأ نم ةنسلل ةيريدقتلا تاقفنلاو تاداريإلا ميدقت متي
تانّودــــــملل اقـــفو ،ةلوادـــــملا ةئـــيـــه فرـــط نم اهــــيلع ةقــــفاوملا
.هاندأ٠1و9 نيتداملا يف ةروكذملا

ةزجنملا تايلمعلا ةسسؤملا ةينازيم نمضتت ال:٨ ةّداملا
  .رييستلا ضيوفت ءارجإ قفو

ةـيـمـيـظـنـتـلا ماـكـحألل رـيـيستـلا ضيوـفـت تاـيـلـمـع عضخـت
.تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيك ددحت يتلا

ةسسؤملا تاداريإ ةعيبط بسح ةنّودملا نمضتت:٩ ةّداملا
: اساسأ

ةيطغتل ةهجوملا ةلودلا فرط نم ةحونمملا تاناعإلا–
ذــيــفــنــت نـــع ةجتاـــنـــلا لالـــغـــتسالا فـــيـــلاـــكـــت نـــم ءزـــج وأ لـــك
،ةلودلا نم ةدنسملا ةيمومعلا تاسايسلا
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ةرفوــتملا عــــفدلا تاداـــــمـــتعا لقــــنت نأ نــــكــــمي:١٢ ةّداملا
قيرط نع ،رامثتسالا تاقـفن باـــب يف ربــــمــــسيد13 خــــيراــــــتب
جمانرــبلا نع لوؤـــــسملا رــــيزولا هذــــختي كرتــــشم يرازو رارـــــق
تاداـــمـــتــــعالا نـــــم %٥ دودـــــح يف ةــــيلاـــــملاب ّفلــــكملا رــــيزوــــلاو
 .اهب صخرملا

.ةيمومعلا ةنيزخلا يف يقبتملا ديصرلا بصي

 عبارلا لصفلا

ةمئالملا ةيبساحملاو ةيتاينازيملا تاءارجإلا
ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا تاينازيمل

ةلودلا ةينازيم تاصيصخت نم ةديفتسملا

تاسسؤملاو تائيهلا لصفلا اذه ماكحأب ىنعت:٢٢ ةّداملا
امدنع ،هالعأ2 ةداملا نم2 ةطقنلا يف ةروكذملا ةيمومعلا

ءزج وأ لك ذيفنت لجأ نم رييستلا ضيوفت راطإ يف لخدتت
 : ةيتآلا تالاحلا يف كلذو ،جمانربلا نم

،عورشملا نع بدتنملا فارشإلا -1
ةلودلا فرط نم ةضورفملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت -2

.ةيمومع ةمدخب مايقلا نع ةجتانلا ءابعألا ةيطغت وأ /و

تائيهلا عم تاقالــعلل يقاـــفتالا راــــطإلا ددـــــحي:٣٢ ةّداملا
: صوصخلا ىلع ،لصفلا اذه عوضوم ةيمومعلا تاسسؤملاو

ةسسؤملا وأ ةئيهلل دنستس يتلا ةمهملل قيقدلا فيرعتلا •
،ةيمومعلا

،فده لكب ةطبترملا ءادألا تارشؤمو فادهأ •
،اهتيرودو رضاحملا نومضم •
،يقافتالا راطإلا اذه ةعجارم تايفيكو طورش •
.ةرطسملا فادهألا غولب مدع ةلاح يف ةبترتملا جئاتنلا •

مقر يوـضـــعلا نوـــناـــقلا نــــم38 ةداــــــملل اقــــبـــــط:٤٢ ةداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجــحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81

تاصيــصـــختلا ليـــجـــست مـــتي ،هالــــعأ روــــكذـــملاو81٠2 ةـــنــــس
تاــــئيــــهــــلا ةدــــئاـــــفـــــل ةـــــلودـــــلا ةـــــيـــــنازـــــيـــــم يف تاـــــمـــــهاسملاو
ةـــهـــجوملاو لصفـــلا اذـــه عوضوــــم ةــــيــــموــــمــــعــــلا تاسسؤملاو
ةلودلا فرط نم ةضورفملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ليومتل
ةــمدــخــب ماــيــقــلا نــع ةجتاــنــلا ءاــبــعألا ةــيـــطـــغـــت لـــجأ نـــم وأ/و
اـــهـــلــــمــــع طــــطــــخــــم ميدــــقــــت ساسأ ىلع اصوصخ ،ةــــيــــموــــمــــع
.ةيونسلا ةيتاينازيملا اهتاريدقتو

ةرازولا نيب تاقالعلل يقافــتالا راــــطإلا دســــجي:٥٢ ةّداملا
ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلاو جمانربلا نع ةلوؤسملا
قيرط نع بدتنملا عورشملا بحاص ةفصب فرصتت يتلا
لومعملا تاءارجإلل اقبط بدتنملا عورشملا بحاص ةيقافتا

.اهب

رييستلا ضيوـفت عوـــضوم تايلــــمعلا ربـــتــــعت:٦٢ ةّداملا
تايلمع ،هالعأ22 ةداملا نم1 ةطقنلا يف اهيلع صوصنملا

ىلــــع ةـــقـــــفاوـــملا وأ ةــــقداـــصملا مدــــع ةــــلاــــــــــح يف:٦١ ةّداملا
ةيلاملا ةنسلا نم يفناج لوأ خيرات دنع ،ةسسؤملا ةينازيم
ريزولا فرـــط نـــم يتاــــينازـــيملا ذيفــــنتلا صّخري ،ةربــــــتعملا
دودح يف ،ةيلاــــملاب ّفلكملا رــــيزولاو جــــمانربلا نع لوؤــسملا

)3( ةثالث اهاصقأ ةدم لالـــخو ايرهـــش ،رـــشــــع يـــنثا نــــم ءزج
ةنسلا ناونعب ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا غلبم نم ،رهشأ
.ةقباسلا ةيلاملا

تايلمع ّالإ يئانثتسالا صيخرتلا اذه يطغي ّالأ بجي
تاـــــطاـــشـــــن رارــــمــــتـــسال ةّيرورــــــضلا تاـــقــــفــــنلاو تادارـــــيإلا
.ةسسؤملا

ةيتاينازيملا تاصــــيـــصـــختلا عــــضو لـــجأ نــــم:7١ ةّداملا
،ةيلاملاب فّلكملا رــيزولا فرـــــط نــــم ةســـسؤـــــملاب ةقلعــــــتملا

صوصخلا ىلع ،ةســسؤـــملا ةينازـــيم عورـــشــــم قاــــفرإ بـــــجي
: يتأي امب

ةلوؤــــســـملا ةرازوــــلا نيـــب تاقالـــــعلل يقاـــفتالا راــــطإلا •
،ةسسؤملاو جمانربلا نع

،ءادألاو لامعألا دقع •

،ةيدودرملاو لامعألا لوح ريرقتلا •

عباتلا يقيقحلا دادعتلاو ةيلاملا لغشلا بصانم لودج •
،طاشنلا بسح فنصملا ،ةسسؤملل

.ةسسؤملل ةيريدقتلاو ةيلاحلا تاكلتمملا ةيعضو •

: ةنسلا لالخ ةينازيملا ليدعت نكمي:٨١ ةّداملا

فرط نم ،ةيليدـعت ةينازــــيم ىلع ةقـــفاوـــملا قـــيرــــــــط نع •
،ةينازيملاب فّلكملا ريزولاو جمانربلا نع لوؤسملا ريزولا
ةسسؤملل ةحونمم ةيفاضإ ةيلام تادامتعاب رمألا قلعت اذإ
نيب وأ تاقفنلا باوبأ نيب تادامتعالا عيزوت ليدعتب وأ
،ةطشنألا

يأر دعب فرصلاب رمآلا نم يليدعت ررقم قيرط نع •
تادامتعالا عيزوت ليدعتب رمألا قلعت اذإ ،يلاملا بقارملا

  . ةقفنلا باب سفنو طاشنلا سفن نمض

مقر يوــضـــعلا نوـــــناـــقلا نم٤3 ةداــــملل اقـــبـــط:٩١ ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81

ةكرح ةيلـمع يأب صـــــخرـــي ال ،هالــــعأ روـــكذــــملاو81٠2 ةــــنــــــــس
تاــــقـــفـــن باــــب حـــلاـــصل وأ نم اقالــــطنا ةيــــلاـــملا تاداــــمــــتعالل
. نيمدختسملا

تالاوحلا ريرحت لجأ نم ةيليمكتلا ةرتفلا ددحت:٠٢ ةّداملا
دنع ةرفوتملا تادامتعالا نم تاقفنلا عفدو عفدلاب رمألا وأ
ةنـــــــسلا نــــم يفــــناـــج13 هاـــصــــقأ لـــجأب ،ةيلاملا ةنــــسلا ةياـــــهن
.ةينازيملا ذيفنت ةنسل ةيلاوملا
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لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوــناـــقلا ىضـــــتقمبو–
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 خرؤمـلا٠73-91 مــقر يـــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربــمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خرؤــمـلا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاومـلا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـــــــــمـلا96-٠2 مقر يذيفــــنـــتلا موـسرمـلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر62
)91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ريبادت فيفــخت ىلإ موــــسرمـــلا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
انوروـــك سوريـــف ءاـــبو راـــشـــتنا نم ةياـــــقولا ماــــظن فــيــــيكت
ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
راشتنال رطخ يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص ىلع ظافحلا

.انوروك سوريف

ةدمل ددميو يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ لدعي :٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع  ،اًموي )٥1( رشع ةسمخ

ةرشاعلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسماخا ةعاسلا ةياــــغ ىلإ ًءاــــسم
،ةركـــســـبو ،ةـــنــــتاب : ةـــــيتآلا )91( ةرشـــــع عــــستلا تايالولا ىلع
،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ناسملتو ،ةسبتو ،ةريوبلاو ،ةديلبلاو
،ةليسمـلاو ،مناغتسمو ،ةنيطنسقو ،سابعلب يديسو ،لجيجو
،تلـــــــــيـــــــســـــــمـــــســــيتو ،فراـــــــــــــــطلاو ،سادرــــــــــــــموــــــــبو ،نارــــــــــــهوو
،نازيلغو ،تنشومت نيعو

عستلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجـــحلا ءارجإ صــــخي ال –
،يقاوبلا مأو ،طاوغألاو ،فلشلاو ،راردأ : ةيتآلا )92( نيرشعلاو
،فيطسو ،ةفلجلاو ،ترايتو ،تسغنماتو ،راشبو ،ةياجبو
،ركـــســـعمو ،ةـــيدـــــملاو ،ةـــملاـــقو ،ةباــــنعو ،ةدكـــــيكسو ،ةديعــــسو
،فودنتو ،جيريرـــعوـــب جرـــبو ،يزــــيليإو ،ضيــــبلاو ،ةلــــقروو
،ةلــــــــيمو ،ةزاــــبــــيتو ،سارـــــــهأ قوــــسو ،ةلشــــنخو ،يداوــــــــلاو
.ةيادرغو ،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو

نوــــكــــي ،تاــــيــــلــــمــــعــــلا هذــــه صخــــي اــــم يفو .ةــــلودـــــلا باسحل
رــــمآلا ةـــــيـــــموـــــمـــــعـــــلا ةسسؤملا وأ ةـــــئيـــــهـــــلـــــل لوألا لوؤسملا

،هل ةضوفملا ةيلاملا تادامتعالا ذيفنتل يوناثلا فرصلاب
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو كلذو

ةّيمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رشـــــني:7٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامــــج٥2 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس رياربف8

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ بـــــجر٢ يفخّرؤـــــم٠7-١٢ مــــقر يذيـــفــــنتموسرم
فيــفـــخت نمـــضـــتي ،١٢٠٢ ةنـــس رـــيارـــبف٤١ قـــــفاوملا
ءاـــبو راــــشتـــنا نم ةـــياــــقولا ماــــظن فيـــــيكت رــــيـــبادت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

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

ماع رفـص81 يف خرؤـــــمـــلا6٥1-66 مــــقر رــــمألا ىضــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىداــــمــــج7 يف خرؤـــــــمـلا7٠-88 مــــــقر نوــــناــــقلا ىضتقمبو–
قلعــــتـــــمـلاو8891ةنـــس رياــــني62 قــــفاوـــملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخرؤـــــمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضــــتقـمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيـــجوت نمــــــضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشـــغ7 قـــفاوـــمـلا22٤1 ماـــع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىدامـــــج72 يف خرؤــــمـلا8٠-٤٠ مــــقر نوــــناـــقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنـــس تشـــغ٤1 قــــفاوـــمـلا٥2٤1 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 خرؤـمـلا٠1-11 مـــقر نوـــناــــقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1
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