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٠44١ ماــع ةدــعـــقـــلا يذ4١ يف خّرؤم٢٠-٩١ مــقر نوــناـــق
دـعاوـقـلاـب قـلـعـتــي ،٩١٠٢ ةــنس وــيــلوـــي٧١ قــــفاوملا
.عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل ةماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)6 ةرقفلا(2٠١ داوملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و )2 ةرقفلا(٣٤١و٠٤١و8٣١و6٣١و

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا6٥١–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا8٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥٩٣١
،ممتملاولدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاولّدعملا ،يراجتلا

ماع رفص٠2 يف خّرؤملا٤٠–6٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو6٧٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا6٩٣١

ناجل ءاشنإو عزفلاو قيرحلا راطخأ نم نمألا ناديم يف
،ةيندملا ةيامحلاو ةياقولا

ىدامج٤١ يف خّرؤملا٩2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،ريمعتلاو ةئيهتلاب

ناضمر62 يف خّرؤملا١١–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١ ماع
،مّمتملاولّدعملا ،لمعلا

ناضمر٩١ يف خّرؤملا١٠–٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا٩٩٩١ ةنس رياني6 قفاوملا٩١٤١ ماع
،ةقدنفلاب

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٠١–٣٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ويلوي٩١ قفاوملا٤2٤١ ماع ىلوألا
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا

ىدامج٥ يف خّرؤملا٤٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قــلـعــتملاو٤٠٠2 ةــنـس وــيـنوــي٣2 قفاوملا٥2٤١ ماـــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،سييقتلاب

يذ٣١ يف خّرؤملا٠2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤١ ماع ةدعقلا

راطإ يف ثراوكلا رييستو ىربكلا راطخألا نم ةياقولاب
،ةمادتسملا ةيمنتلا

رفص8١ يف خّرؤملا٩٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩2٤١ ماع
،ةيرادإلاوةيندملا تاءارجإلا

بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

لّوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لــصــفـلا
ةـماع ماكحأ

لوألا مسقلا
فدهلا

دعاوقلا ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
ىلإ يمرت يتلاو ،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل ةماعلا

:يتأي ام

قــيرــحلا راـطــخأ نـم تاـكــلـتـمملاو صاـخــشألا ةــياــمح–
،عزفلاو

،لخدتلا تاعومجم نمأ ىلع رهسلاو قيرحلا ةحفاكم–

ةدــم لالــخ تاــياــنــبــلا لــكــيــه تاــبــث ىلع ةــظــفاحـملا–
،ةددحم

ناخدلاوةرارحلا نم دحلاو قيرحلا راشتنا نم ليلقتلا–
 ،هنع نيجتانلا

.ةرواجملا تايانبلا ىلإقيرحلا راشتنا نم دحلا–

وأ زاجنإ وأ ةسارد لك مرتحت نأ بجي:٢ ةداملا
وأ تاراــمـــعـــلا وأ تاسسؤملا ىلع أرـــطـــي لـــيدـــعـــت وأ ةـــئيـــهـــت
سيـياـقملا ،اـهـفــيــنصت بسح نــكسلــل ةصصخملا تاــياــنــبــلا

صاـــخشألا ةـــياـــمـــح اـــهـــنأش نـــم يتـــلا ةـــيـــنـــمألا رـــيــــبادــــتــــلاو
اذه ماكحأل اقبط ،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم تاكلتمملاو
.ةيقيبطتلا هصوصنو نوناقلا

نيناوق
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ةسسؤم ىلع ةيكلملا قحب عتمتي صخش لك : كلام –١١
.ةرامع وأ

.ًاليل مونلل أيهمو صصخم ناكم: مونلل لحم –٢١

،ةرامع وأ ةسسؤم نع لوؤسم صخش لك : لغتسم –3١
ةطلسلا سراميواهريس نسح ىلع رهسيو ،اهلالغتسا ىلوتي
.هب نيقحلملا نيمدختسملا عيمج ىلع ةيمّلسلا

يناثلا لصفـلا

كلاملاو تازيهجتلا بكرمو ديشملا تامازتلا

رّيسملاو لغتسملاو

كلاملاو تازيهجتلا بكرمو ّديشملا ىلع بجي :4 ةداملا
ةراــمــعــلا وأ/و روــهــمــجـــلـــل ةـــلـــبـــقـــتسملا ةسسؤملا لـــغـــتسمو
لك ،نكسلل ةصصخملا ةيانبلا وأ ادج ةعفترملا وأ ةعفترملا

تآشنملاو ةـــلـــمـــعـــتسملا داوملا نأ نــــم دــــكأتــــلا ،هصخــــي اــــمــــيــــف
.نوناقلا اذه ماكحأل اقبط اهتنايصو اهدادعإ متي تازيهجتلاو

رّيسملا ،ءاضتقالا دنع ،وأ كلاملا ىلع بجي :5 ةداملا
نع فشكلا تازيهجتل ةيرودلا ةبقارملاب مايقلا لغتسملا وأ
تازــيــهــجــتـــلا لـــك اذـــكو ةـــئوـــهـــتـــلاو ناـــخدـــلا فرصو قـــيرحلا
.قيرحلا ةحفاكم لئاسوو ايلآ ةريسملا

رّيسملا ،ءاضتقالا دنع ،وأ كلاملا ىلع بجي :6 ةداملا
،ةياقولاو نمألا ريبادتب ةقلعتملا قئاثولا ميدقت لغتسملا وأ
.انوناق نولهؤملا صاخشألا اهب موقي يتلا ةبقارملا ءانثأ

رّيسملا ،ءاضتقالا دنع ،وأ كلاملا ىلع بجي:٧ ةداملا
ةلبقتسملا تاسسؤملا ىلعليدعت ءارجإ دنع ،لغتسملا وأ
ةيرادإلا تاءارجإلا مارتحا نم دكأتلا ،تارامعلا وأ/و روهمجلل
.نوناقلا اذهيف اهيلع صوصنملا ةينمألا ريبادتلاو

لك ،تازيهجتلا بكرمو دّيشملا ىلع بجي:٨ ةداملا
ءاــنــبــلا رصاــنــعو داوــم نأ قــئاــثوــلاــب تاــبــثإ ،هصخــي اــمــيـــف
تاراـــمـــعـــلا زـــيـــهجتو ءاـــنـــب يف ةـــلـــمـــعـــتسملا تازـــيـــهـــجـــتــــلاو
لــعاــفــتــلا تازــيــم رــهــظــت ةــيــلـــخادـــلا تاـــئيـــهـــتـــلاو تالحـملاو
.رانلل اهضرعت دنع ةمئالملا ةمواقملاو

وأ ميمصتلا دادعإ ءانثأ ،دّيشملا ىلع بجي:٩ ةداملا
ةسسؤملل ةيرورضلا تائيهتلا عضي نأ ،زاجنإلا وأ ةساردلا
ادج ةعفترملا وأ ةعفترملا ةرامعلا وأ /و روهمجلل ةلبقتسملا
ءالخإو ةكرحو لوخد نامضل ،نكسلل ةصصخملا ةيانبلا وأ
.ةبكن عوقو دنع ةدودحـملا ةكرحلا يوذ صاخشألا

عــضــي نأ تازــيــهجــتلا بــــــكرـــم ىلــع بــجي:٠١ ةداملا
صاخشألا ءالخإو ةكرحو لوخد نامضل ةيرورضلاتازيهجتلا
رــيــياــعملا قــفو ،ةــبــكــن ثودــح دــنــع ةدودحـملا ةــــــــكرحلا يوذ
.اهب لومعملا

يناثلا مسقلا
فيراعت

 : يتأي امب نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي :3 ةداملا

نامزلا يف ةبقارم نودب روطتي لاعتشا : قيرح –١
.رانلا طيحم يفو

،صاخشألا نم ةعومجم نوكت امدنع عقت ةلاح: عزف –٢
،كيشو رطخ ةأجف هيف مهيلع أرطي ،ءاضف يف ةرصاحم
لاعفأ دودرل مهعفدي عله مهيدل ثدحيو ،يمهو وأ يقيقح
 .ناكملل ةينآلا ةرداغملا ةلواحـمل مهدوقتةيدارإ ال

ةيرشب حاورأ يف رئاسخ ببسي نأ نكمي ثدح: ةبكن –3
.ةيدام رئاسخ وأ/و

حمست ةسسؤم لك: روهمجلل ةلبقتسم ةسسؤم –4
ةمهاسم وأ عفد لباقم وأ ةّرح ةقيرطب صاخشألا لوخدب
عـيـمجل ةـحوـتـفـم تاـعاـمـتـجا اـهــيــف دــقــعــنــت يتــلا كلــت وأ ،اــم
 .لباقمب وأ ةيناجم ةوعدب صاخشألا

ىلفسلا ةيضرألا نوكت ةرامع لك :ةعفترم ةرامع –5
ىوتسم ىلعأل ةبسنلاب ةعقاو اهيف ريخألا قباطلا ىوتسمل
: ةيندملا ةيامحلا تالآ فرط نم ةلمعتسملا ضرألا نم

ةصصخملا تارامعلل ةبسنلاب ،ارتم٠٥ نم رثكأ ىلع–
،نكسلل

.تارامعلا يقابل ةبسنلاب ،ارتم82 نم رثكأ ىلع–

ةيضرألا نوكت ةرامع لك : ادج ةعفترم ةرامع –6
٠٠2 نم رثكأ ىلع عقت اهيف ريخألا قباطلا ىوتسمل ىلفسلا

فرط نم ةلمعتسملا ضرألا نم ىوتسم ىلعأل ةبسنلاب ،رتم
.ةيندملا ةيامحلا تالآ

ةيانب نم ءزج وأ ةيانب : نكسلل ةصصخم ةيانب –٧
ىلفسلا ةــيضرألا اــهــيــف نوــكـــت تاـــنـــكس ةدـــع وأ اـــنـــكس ّمضت
اهيواسي وأ ارتم٠٥ نع لقي عافترا ىلع عقت نكسم ىلعأل
.ةيندملا ةيامحلا تالآ فرط نم ةلمعتسملا ةيضرألا ىلعأنم

ناكً الواقم ،يونعم وأ يعيبط صخش لك: ّديشملا –٨
ةكرش وأ تاسارد بتكم نع الوؤسم وأ ايراقع ايقرم وأ
ةرامعلا وأ ةسسؤملا زاجنإ يف ةكراشملا نهملا لك اذكو ،ءانب
.ةيانبلا وأ

وأ يعـــيـــبـــط صخش لــــك: تازــيــهــجــتــلا بكرـــم –٩
تاجايتحال وأ ةيانبلا لمعل ايرورض ازيهجت بكري ،يونعم
تاــمــيــظــنــتــلاو نوــناــقــلا اذــه ماــكــحأ هضرـــفـــت ،نيلـــمـــعـــتسملا

.ةينمألا سيياقملاو

ريبادت عيمجل ةيفصو ةينقت ةقيثو : ةينمأ ةركذم –٠١
نـــيدـــيشملا فرـــط نــــم اــــهذاــــخــــتا بجاوــــلا نــــمألاو ةــــياــــمحلا

نم دحلا ضرغب نيلغتسملاو كّالملاو تازيهجتلا يبكرمو
.عزفلاو قيرحلا رطاخم
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ثلاثلا مسقلا

 نكسلل ةصصخملا تايانبلا

ىلإ نكسلل ةصصخملا تايانبلا فّنصت:٧١ ةداملا
 : تائف )٤( عبرأ

 : ىلوألا ةئفلا

يضرأ قباط وأ يضرأ قباط نم نوكتت ةيدرف تانكس–
،ةمئاتتم وأ تناك ةلزعنم دحاو قباطو

يف ةعمتجم ،يضرأ قباط نم نوكتت ةيدرف تانكس–
.طيرش لكش

 : ةيناثلا ةئفلا

ةلزعنم ،قباط نم رثكأ نم نوكتت ةيدرف تانكس–
 ،ةمئاتتم وأ تناك

دحاو قباطو يضرأ قباط نم نوكتت ةيدرف تانكس–
ةيانب لك لكيه رارقتسا نوكيو ،طيرش لكش يف ةعمتجم
،ةرواجملا ةيانبلا لكيه رارقتساب اطبترم

نم رثكأو يضرأ قباط نم نوكتت ةيدرف تانكس–
،طيرش لكش يف ةعمجتم قباط

.رثكألا ىلع ،قباوط )٣( ةثالث نم نوكتت ةيعامج تايانب–

ةـــــــبسنـــــــلاـــــــب ،نـــــــكسم ىلعأل ىلفسلا ةـــــــيضرألا نوـــــــكـــــــت
راتمأ )8( ةينامث زواجتي ال ولع ىلع ،ةئفلا هذه نم نكاسملل
ةيامحلا تالآ فرط نم ةلمعتسملا ضرألا ىوتسملةبسنلاب
.ةيندملا

 : ةثلاثلا ةئفلا

نكسم ىلعأل ىلفسلا ةيضرألا اهيف نوكت تايانب–
ةيضرألا ىوتسمل ةبسنلاب ،رثكألا ىلع ،ارتم82 ولع ىلع
.ةيندملا ةيامحلا تالآ فرط نم ةلمعتسملا

 :ةعبارلا ةئفلا

ىلعنكسم ىلعأل ىلفسلا ةيضرألا اهيف نوكت تايانب–
ىدعتي الو ،ارتم)82(نيرشعو ةينامث نع ديزي ولع
تالآ فرط نم ةلمعتسملا ةيضرألا قوف ارتم )٠٥( نيسمخ
.ةيندملا ةيامحلا

ىلع ةقبطملا قيرحلا راطخأ دض ةينمألا ريبادتلا ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،نكسلل ةصصخملا تايانبلا نم ةئف لك

عبارلا لصفلا

ءانبلا رصانعو داوم

اهلعافت بسح ،ءانبلا رصانعو داوم ّفنصت :٨١ ةداملا
 .فانصأ ةدع ىلإ ،رانلا عم

تاسسؤملا يف مونلا تالحم ةئيهت عضخت:١١ ةداملا
يتلا ،ادج ةعفترملاو ةعفترملا تارامعلاو روهمجلل ةلبقتسملا

ةيئالولا ةنجللا اهّملست ةقبسم ةصخرل ،لالغتسالا روط يف يه
.نوناقلا اذه نم٧2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ةلبقتسملا ةسسؤملا لغتسم ىلع بجي:٢١ ةداملا
لك رفوي نأ اّدج ةعفترملا وأ ةعفترملا ةرامعلا وأ/و روهمجلل
ددع نم ،ةظحل يأ يف ،ققحتلل ةليفكلا لئاسولاو تازيهجتلا
.هترامع وأ هتسسؤم لخاد دجاوتملا روهمجلا

ةلبقتسم ةسسؤم لغتسم لك ىلع نّيعتي:3١ ةداملا
يف ،عنتمي نأ ادج ةعفترم وأ ةعفترم ةرامع وأ/و روهمجلل
وأ قـــلـــغ نـــع ،روـــهـــمجلا دـــجاوـــت ءاـــنـــثأ ،لاوـــحألا نـــم لاـــح يأ
ميلست دنع ةددحـملا ةدجنلا ذفانم وأ ذفنم دس وأ ليطعت
.لالغتسالا ةصخر

لكشيّ الأ بجيو ،امئادةّرح ذفانملا هذه ىقبت نأ بجي
صقني وأ صاخشألا لقنتل اقئاع داتع وأ ةعلس وأضرغ يأ

هيلع صوصنملا ىندألا دحلا قوف ةدجنلا جراخم ضرع نم
.لالغتسالا ةصخر يف

ثلاثلا لصفلا

ةعفترملا تارامعلاو روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملا
 نكسلل ةصصخملا تايانبلاو ادج ةعفترملاو

لوألا مسقلا

روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملا

روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملا فّنصت:4١ ةداملا
روــهــمجلا ددــع بسحو ،جذاــمــن يف ،اــهــطاشن ةــعــيـــبـــط بسح
 .فانصأيف ،اهب دجاوتملا

روهمجلل ةلبقتسملا تاسسؤملا فانصأو جذامن ددحت
ةقبطملا عزفلاو قيرحلا راطخأ دض ةينمألا ريبادتلا اذكو
.ميظنتلا قيرط نع ،اهيلع

يناثلا مسقلا

ادج ةعفترملاو ةعفترملا تارامعلا

اذه يف اهيلع صوصنملا تارامعلا فّنصت:5١ ةداملا
.ادج ةعفترم تارامعو ةعفترم تارامع ىلإ نوناقلا

ةعفترملاو ةعفترملا تارامعلا يف صصخي:6١ ةداملا
رييستل لحمو قئارحلا نمأل يسيئر زكرم لقألا ىلع اّدج
.تالخدتلا

ةينمألا ريبادتلا اذكو تارامعلا فينصت ريياعم ددحت
قــيرــط نــع ،اــهــيـــلـــع ةـــقـــبـــطملا عزـــفـــلاو قـــيرحلا راـــطـــخأ دض

.ميظنتلا
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ةلاح يف ءانبلا رصانعو داوم ةيلاعف رّدقت:٩١ ةداملا
.اهل اهتمواقمو رانلا عم اهلعافت بسح;قيرحلا

بجاولا طورشلاو ءانبلا رصانعو داوم فينصت ددحي
.ميظنتلا قيرط نع،اهيف اهرفوت

سماـخلا لصفلا
لالغتسالا ةصخرو رطخلا ةسارد

 لوألا مسقلا
رطخلا ةسارد

لومعملا ةيعيرشتلا ماكحألاب لالخإلا نود :٠٢ ةداملا
لالغتسا وأ ةئيهت وأ ءانب ةصخر بلط فلم قفري ،اهب
يف اهيلع صوصنملا تايانبلا وأ تارامعلا وأ تاسسؤملا

صصختم تاسارد بتكم اهّدعي ةينمأ ةركذمب ،نوناقلا اذه
.قيرحلا نمأ يف

،هالعأ ةروكذملا تاساردلا بتاكم دامتعا تايفيك ددحت
.ميظنتلا قيرط نع

روهمجلل ةلبقتسملا ةسسؤملا لغتسم مزلي:١٢ ةداملا
بسحو ،ادج ةعفترملا وأ ةعفترملا ةيانبلا وأ ىلوألا ةئفلا نم
راطخأ دض لخدت ططخمو ةياقو ططخم دادعإب ،اهفينصت
.عزفلاو قيرحلا

رابتخال ةيرود ةاكاحم نيرامت ميظنت هيلع نّيعتيو
عـم كارـتشالاـب ،لـخدـتـلا تاـطــطــخــم ةــعاــجــنو ةــيــلاــعــف ىدــم
 .ةيندملا ةيامحلا حلاصم

عزــفــلاو قــيرحلا راــطــخأ نــم ةـــياـــقوـــلا طـــطـــخـــم ددـــحـــي
هذه بابسأ ىلع ءاضقلا ىلإ فدهت يتلا ةينمألا ريبادتلا
صاـــخشألا ةـــياـــمــــح ناــــمضل ،اــــهراــــثآ نــــم دحلا وأ راــــطــــخألا

.ةئيبلاو تاكلتمملاو

ةدــجــنــلا مـــيـــظـــنـــت تاـــيـــفـــيـــك لـــخدـــتـــلا طـــطـــخـــم ددـــحـــي
راذنإلا ةزهجأو لخدتلا لئاسو ذيفنتلا زّيح عضو تاءارجإو
.ةبكنلا ةلاح يف ءالخإلاو

لخدتلاو ةياقولا يططخم ىلع ةقداصملا متت:٢٢ ةداملا
،ايميلقإ صتخملا يلاولا فرط نم عزفلاو قيرحلا راطخأ دض
.ةيندملا ةيامحلا حلاصم يأر دعب

لـــخدـــتـــلاو ةـــياـــقوـــلا يطـــطـــخـــم دادـــعإ تاــــيــــفــــيــــك ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،ذيفنتلا زّيح امهعضوو

يناثلا مسقلا
لالغتسالا ةصخر

ةـلـبـقــتـســملا تاــسسؤـملا لالـــغــتـسا عـضخي :3٢ ةداملا
،اهفينصت بسح ،ادج ةعفترملاو ةعفترملا تارامعلاو روهمجلل
ةنجل يأر دعب ،ايميلقإ صتخملا يلاولا اهملسي ةصخر ىلإ
.هاندأ٧2 ةداملا يف ةروكذملا عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولا

طاشن ةعيبط ليدعت ةلاح يف ،لغتسملا مزلي :4٢ ةداملا
ةيوست ةصخر بلطب ،اهلغتسي يتلا ةرامعلا وأ ةسسؤملا

.ةيئالولا ةنجّللا نم

ةيوستلا ةصخر وأ لالغتسالا ةصخر بلط فلم ددحي
.ميظنتلا قيرط نع ،امهميلست تايفيكو طورش اذكو

سداسلا لصفلا

عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولا ناجل

ةنجل ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت:5٢ ةداملا
بلص يف ىعدت ،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل ةيزكرم
.”ةيزكرملا ةنجّللا“ صنلا اذه

ةراشتسالل ازاهج ةيزكرملا ةنجللا لكشت:6٢ ةداملا
راطخأ نم ةياقولل ةمزاللا ريبادتلا ىلع ةقفاوملاو دادعإللو
.اهذيفنت ةعباتموعزفلاو قيرحلا

 :يتأي امب اّميس ال فّلكت ،ةفصلاهذهبو

راطخأ نم ةياقولل ةينطولا ةسايسلا ذيفنتو دادعإ–
،ةينعملا تارادإلاو تائيهلا عم رواشتلاب ،عزفلاو قيرحلا

ةقلعتملا لئاسملا عيمج يف يراشتسا يأر ءاطعإ–
قـيرحلا راـطـخأ نـم ةـياـقوـلا لاــجــم يف مــيــظــنــتــلا قــيــبــطــتــب
صوصنملا تاــياــنــبــلاو تاراــمــعــلاو تاسسؤملا يف عزــفــلاو
،نوناقلا اذه يف اهيلع

ىلع ةقبطملا ةينمألا ريبادتلا دادعإ يف ةكراشملا–
ةــعــفــترملا تاراــمــعــلاو روــهــمــجــلــل ةـــلـــبـــقـــتسملا تاسسؤملا

،نكسلل ةصصخملا تايانبلاو ادج ةعفترملاو

تارارق صوصخب اهيلإ ةعوفرملا نوعطلا يف رظنلا–
.اهيف تبلاو ةيئالولا ناجّللا

.ةيزكرملا ةنجّللا نمض ةيعرف ناجل ءاشنإ نكمي

ةيئالو ةنجل ،ةيالو لك ىوتسم ىلع ،أشنت:٧٢ ةداملا
: صنلا اذه بلص يف ىعدت ،عزفلاو قيرحلا راطخأ نم ةياقولل
.”ةيئالولا ةنجّللا“

ةياقولل ينقتلا زاهجلا يه ةيئالولا ةنجّللا:٨٢ ةداملا
. عزفلاو قيرحلا راطخأ نم

:يتأي امب اميس ال فّلكت ،ةفصلا هذهبو

،لالغتسالا صخر بلط تافلم ةسارد–

تاسسؤملا حــتــف دــنــع ةــيشيــتــفــت تاراــيزــب ماــيــقـــلا–
حنم ضرغب اهب زجنت نأ نكمي لاغشأ دعب وأ تارامعلاو
،اهب ةصاخلا لالغتسالا صخر

.ةيليمكت ةينمأ ريبادت حارتقا–

ناّجللاو ةيزكرملا ةنّجللا ماهمو ةليكشت ددحت:٩٢ ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع ،امهريسو ةيئالولا
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عباسلا لصفلا

تابوقعلا

لوألا مسقلا

تافلاخملا ةنياعمو ةبقارم

،ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو طابض ىلع ةدايز :٠3 ةداملا
تافلاخملا ةنياعمو ةبقارمل ةيندملا ةيامحلا طابض لهؤي
 .نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

ةــــياــــمحلا طاــــبض يف اــــهرــــفوـــــت بجاوـــــلا طورشلا ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ،مهنييعت ةيفيكو ةيندملا

مهماهمب مايقلل ،ةيندملا ةيامحلا طابض يدؤي:١3 ةداملا
: هصن يتآلا نيميلا ،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا مامأو

ىلع يلمـــعـــب موـــقأ نأ مـــيـــظـــعـــلا يلعــــلا هللاــــب مسقأ“
،ةــهازــنو ةــقدو ةــناــمأب يتــمــهـــم يدؤأ نأو ،هـــجو لـــمـــكأ

لك يف مزتلأو ،اهتايقالخأ مارتحاب دهعتأو اهّرس متكأو
.” ّيلع اهضرفت يتلا تابجاولاب لاوحألا

صوصنملا تافلاخملا ةنياعم ىلع بترتي:٢3 ةداملا
طباض ةيوه هيف نوّدت رضحم ريرحت ،نوناقلا اذه يف اهيلع
ةفلاخملا بكترم ةيوهو لهؤملا نوعلا وأ ةيئاضقلا ةطرشلا

تاحيرصتلاو ةنياعملا عئاقولا اذكو ةنياعملا ناكمو خيراتو
.ةذوخأملا

،نوــناـقـلا اذـه يف نوروــكذــملا ناوــعألاو طاـبـضلا قـفرــي
.ءاضتقالا دنع ،تابثإ ليلد لك وأ ةقيثو لكب رضاحـملا

نوـــعـــلا وأ ةـــيـــئاضقـــلا ةـــطرشلا طــــباض رضحـملا عــّقوــي
بكــترــم ضفر ةــلاــح يفو .ةــفــلاـــخملا بكـــترـــم اذـــكو لـــهؤملا
ىلإ ةينوناق ةيجح رضحـملا اذهل نوكي ،عيقوتلا ةفلاخملا

 .سكعلا تابثإ ةياغ

ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا ليكو ىلإ رضحـملا لسري
)2٧( نيعبسو نيتنثا زواجتي ال لجأ يف يلاولا ىلإ ةخسن عم

.ةعاس

امدنع ،طقف يلاولا ىلإ لاجآلا سفن يف رضحـملا لسري
راطخأ دض نمألا ريبادت مارتحا مدعب ةلجسملا ةفلاخملا قلعتت
.ةيرادإ ريبادت ذاختا يعدتست يتلا عزفلاو قيرحلا

يناثلا مسقلا

ةيرادإلا تابوقعلا

مدع يدؤي ،ةيئازجلا تابوقعلاب لالخإلا نود:33 ةداملا
يفو نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا نمألا ريبادت مارتحا

: هاندأ ةروكذملا ةيرادإلا تابوقعلا ىلإ ،ةيقيبطتلا هصوصن

،راذعإلا–

،تقؤملا قلغلا–

.لالغتسالا ةصخرل يئاهنلا بحسلا–

بكترم راذعإب ايميلقإ صتخملا يلاولا موقي :43 ةداملا
ةتس ىدعتي ال لجأ يف ،نمألا ريبادت مارتحا ضرغب ةفلاخملا
.رهشأ )6(

يرادإلا قلغلاب ارارق يلاولا ذختي ،لجألا ءاضقنا دنعو
 .رثكألا ىلع ،اموي )٠٣( نيثالث ةدمل

بحسلاـب يلاوــلا موــقــي ،ةــفــلاــخملا رارــمــتسا ةــلاــح يفو
.لالغتسالا ةصخرل يئاهنلا

ثلاثلا مسقلا

ةيئازج ماكحأ

طابض ىلع ضرتعي صخش لك ضّرعتي:53 ةداملا
تاـــبوــــقــــعــــلــــل ،مــــهــــماــــهــــم ةــــيدأت راــــطإ يف ةــــبــــقارملا ناوــــعأو
.تابوقعلا نوناق نم8٤١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي:63 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ ةئامسمخ نمةمارغبو )2( نيتنس

،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،)جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم ىلإ
ةراـمـع وأ/و روـهــمــجــلــل ةــلــبــقــتسم ةسسؤم لــغــتسي نــم لــك
صوصنملا لالغتسالا ةصخر نود ادج ةعفترم وأ ةعفترم
.نوناقلا اذه نم٣2 ةداملا يف اهيلع

ةـعـيـبـط لـيدـعـتـب موـقـي نــم لــك ةــبوــقــعــلا سفــنــب بقاــعــيو
.ةيوست ةصخر نودب اهلغتسي يتلا ةرامعلا وأ ةسسؤملا طاشن

،ةنس ىلإ )2( نيرهش نم سبحلاب بقاعي :٧3 ةداملا
ةئامسمخ ىلإ )جد٠٠٠.٠٠2( رانيد فلأ يتئام نم ةمارغبو
لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ )جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ

وأ ةعفترم ةرامع وأ/و روهمجلل ةلبقتسم ةسسؤمل لغتسم
يف ددحـملا ددعلا قوفي روهمجلا نم ددع لبقتسي ادج ةعفترم
.ةرامع وأ ةسسؤم لكل ةيمتنملا ةئفلا

لوصحلا ضرغب ،بذاكلا حيرصتلا ىلع قبطت:٨3 ةداملا
نوناق يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ،لالغتسإلا ةصخر ىلع
.تابوقعلا

ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي :٩3 ةداملا
)جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ ةئامسمخ نم ةمارغبو )2( نيتنس

،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ )جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم ىلإ
ةعفترم ةرامع وأ/و روهمجلل ةلبقتسم ةسسؤمل لغتسم لك
وأ ليطعت وأ قلغب روهمجلا دجاوت ءانثأ موقي ادج ةعفترم وأ

ةصخر مـــيـــلست دـــنــــع ةددحـملا ةدــجــنــلا ذــفاــنـــم وأذـفـنــم دس
.لالغتسالا
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٠44١ ماع ةدعقلا يذ4١ يف خّرؤم3٠–٩١ مقر نوناق
نوناقلا مّمتيو لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي٧١ قفاوملا

٨٠4١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤملا٨٠–٨٨ مقر
تاطاشنبقلعتملاو٨٨٩١ةنس رياني6٢ قفاوملا
.ةيناويحلا ةحصلاةيامحو يرطيبلا بطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

)6 ةرقفلا(2٠١ داوملاامّيس ال روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤١و2–٣٤١و٠٤١و8٣١و6٣١و

ىدامج٧ يف خّرؤملا8٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو88٩١ ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،ةيناويحلا ةحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا تاطاشنب

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

رفص8١ يف خّرؤملا٩٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٩2٤١ ماع
 ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

رفص٩2 يف خّرؤملا٣٠–٩٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٩٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٠٣٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

لاوش8١ يف خّرؤملا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١ ماع

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ميمتتو ليدعت ىلإ نوناقلا اذه فدـهي: ىلوألا ةداملا
ماع ةيناثلا ىدامج٧ يـف خّرؤملا8٠–88 مقر نوناقلا ماكحأ
تاطاشنب قـلـعـتملاو88٩١ ةـنس رــياــنــي62 قـــفاوملا8٠٤١
.ةيناويحلا ةحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا

مقر نوناقلا نم2 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةداملا
62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خرؤملا8٠–88
:يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو88٩١ ةنس رياني

:نوناقلا اذه قيبطت لمشي:2 ةداملا“

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

.“ ةرطايبلل ينطولا ماظنلا )٥

8٠–88 مقر نوناقلا نم لوألا بابلا ناونع لّدعي:3 ةداملا
ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خّرؤملا

 :يتأي امك رّرحيو ،هالعأ روكذملاو88٩١

راـنـيد فــلأ يـتـئاــم نــم ةـمارــغـب بـقاعي :٠4 ةداملا
لك ،)جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ ةئامسمخ ىلإ )جد٠٠٠.٠٠2(
وأ ةعفترم ةرامع وأ/و روهمجلل ةلبقتسم ةسسؤمل لغتسم
نود ،موـنـلـل تالـحـم وأ الـحـم اـهـلــخادــب ئــيــهــي ،ادــج ةــعــفــترــم
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةقبسملاةصخرلا ىلع لوصحلا

 .نوناقلا اذه نم١١

،ةنس ىلإ )2( نيرهش نم سبحلاب بقاعي:١4 ةداملا
ةئامسمخ ىلإ )جد٠٠٠.٠٠2( رانيد فلأ يتئام نم ةمارغبو
ديشم لك ،نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،)جد٠٠٠.٠٠٥( رانيد فلأ

نأ نيلهؤملا ناوعألا ةنياعم دعب تبث تازيهجت بكرم وأ/و
رـيـغ اـهـلـمــعــتسا يتــلا تازــيــهــجــتــلاو ءاــنــبــلا رصاــنــعو داوــم
.رانلل اهتمواقمواهلعافت تازيمل ةتبثملا قئاثولل ةقباطم

رانيد فلأ ةئامعبرأ نم ةمارغب بقاعي :٢4 ةداملا
دّيشم لك )جد٠٠٠.٠٠٠.١( رانيد نويلم ىلإ )جد٠٠٠.٠٠٤(
تازيم تبثت يتلا قئاثولا مدقي ال تازيهجت بكرم وأ/و
ءاــــنــــبــــلا رصاــــنــــعو داومل ةـــــمـــــئالملا ةـــــمواـــــقملاو لـــــعاـــــفـــــتـــــلا

تائيهتلاو تالحـملاو تارامعلا يف ةلمعتسملا تازيهجتلاو
.رانلل اهضرعت دنع ةيلخادلا

ىلع ايئازج الوؤسم يونعملا صخشلا ّدعُي:34 ةداملا
تابوقعلا قفو ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

نماثلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

تاسسؤملا لك ةقباطم متت نأ بجي:44 ةداملا
يف ،نوناقلا اذه ماكحأ عم ةدوجوملا تايانبلاو تارامعلاو
يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ هاصقأ لجأ
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا

تاسسؤملا ىلع نوناقلا اذه ماكحأ قبطت ال :54 ةداملا
.ينطولا عافدلا ةرازول ةعباتلا تايانبلاو تارامعلاو

٠2 يف خّرؤملا٤٠–6٧ مقر رمألا ماكحأ ىغلت:64 ةداملا
قلعتملاو6٧٩١ ةنس رياربف٠2 قفاوملا6٩٣١ ماع رفص

عزفلاو قيرحلا راطخأ نم نمألا ناديم يف ةقبطملا دعاوقلاب
.ةيندملا ةيامحلاو ةياقولا ناجل ءاشنإو

،هالعأ روكذملا رمألل اقيبطت ةذختملا صوصنلاّ نأ ريغ
ةيميظنتلا صوصنلا رشن ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني:٧4 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٧١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس ويلوي

حلاص نب رداقلا دبع
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