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رماوأ

رفص81 يف خّرؤملا٦٥1-٦٦ مقر رمألا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٠3 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ9 يف خّرؤم1٠-٠2 مقر رمأ
.........................................................................................تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦91 ةنس وينوي8 قفاوملا٦831 ماع

ةّيميظنتميسارم

...ةموكحلا يف وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي92 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ8 يف خّرؤم9٠2-٠2 مقر يسائر موسرم

نماضتلا ةريزو فيلكت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي92 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ8 يف خّرؤم٠12-٠2 مقر يسائر موسرم
..................................................................ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ماهمب ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ةيواستملا ةيرادإلا ناــــجللاب قــــلعتي ،٠2٠2 ةــــنس وــــيلوي٥2قــــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةـــجحلا يذ٤ يف خّرؤـــم991-٠2 مـــقر يذـــيفنتموــــسرم
...................................................................................ةيمومعلا تارادإلاوتاسسؤملا يف ةينقتلا ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا

ةدعاسم حنم نمضتي،٠2٠2 ةنس ويلوي٠3 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ9 يف خّرؤم112-٠2 مقر يذيفنتموسرم
.............................................)91 - ديفوك ( انوروك سوريف ةحئاج راثآ نمةررضتملا نهملا باحصأ ةدئافل ةيلام

ةّيدرفميسارم

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................اقباس - ةيلحملا

ةيلحملا تاعامجلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

نوؤشلاو ميظنتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا1441 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ71 يف خّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
...................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةماعلا

...............تايالو نمأ ءاسؤر ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ةيساسألا تآشنملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................لدـعـلا ةرازوـب لـئاسوــلاو

ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٤1 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازول

ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................ةيلاملا

ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٤1 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................................................راثآلا

ةطلس سلجمب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةــنس وـــيلوي٤1 قـــفاوملا1441 ماـــع ةدـــعقلا يذ22 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
..........................................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلل طبضلا

تاساردلل ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٤1 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ءانبلل ةلماكتملا ثاحبألاو

ةيمنتلاو ةئيبلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٤1 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................اقباس - ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب ةمادتسملا

......ىربكلا رطاخملل ينطولا بودــــــنملا نييــــعت نــــمضتي ،0202 ةــــــنس وــــــيلوي٤1 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب نييـــعتلا نـــمضتت ،0202 ةــــنس وـــيلوي9 قــــفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
...........................................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

.............................تايالولا نـــمأ ءاـــسؤر نييــــعت نمـــضتي ،0202 ةـــنس وــــيلوي9 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم

ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٤٤٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةيندملا ةيامحلل

ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................................................................لدعلا

طبضلا ةطلس سلجمب ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلل

نكسلا ةرازوب دراوملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ةـــنيدملل ماــــعلا رــــيدملا نييــــعت نمـــضتي ،0202 ةنـــس وـــيلوي41 قــــفاوملا1441 ماـــع ةدـــعقلا يذ22 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
.............................................................................................................................................ةنيدملاو نارـــمعلاو نـــكسلا ةرازوـــب

زاجنإلا لئاسوو ءانبلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

لجسلل ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................يراجتلا

ةرازوب ةماعلا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................... .ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ةرازوب ةنيدملا ةيقرت ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

نكسلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

.........طاوغألا ةيالو ميلقإ ةئيهت ططـخم ىلــــع ةــقداصملا نـّــــمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي21 قـــــفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤم رارـــق

....ةنتاب ةيالو ميلقإ ةئيهت ططـخم ىلــــع ةــقداصملا نـّــــمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي21 قـــــفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤـم رارــق

.......تليسمسيت ةيالو ميلقإ ةئيهت ططـخم ىلــــع ةــقداصملا نـّــــمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي21 قـــفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤـم رارـــق

..........نازيلغ ةيالو ميلقإ ةئيهت ططـخم ىلــــع ةــقداصملا نـّــــمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي21 قـــــفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤم رارـق

لدعلا ةرازو

ثــحبلل ةمئادلا ةيعاــــطقلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،0202 ةنس ويلوي8 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ61 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................لدعلا ةرازو يف يجولونكتلا رـيوطتلاو يملعلا

ةراجتلا ةرازو

ةراجت ةسرامم تايفيكو طورش دّدحي ،0202 ةنس ويلوي2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..................................................رجينلا ةيروهمجو يلام ةيروهمج عم لدابتلا عوضوم عئاضبلا ةمئاقو ةيدودحلا ةضياقملا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ةنس ويلوي٦ قفاوملا83٤1 ماع لاّوش11 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش٠3 يف خّرؤم رارق
...................................................................يعامتجالا نامضلل ايلعلا ةسردملا ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا٧1٠2

٤٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٩
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ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٤٤٩  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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رماوأ
٠٣ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩ يفخّرؤم١٠-٠2 مقر رمأ

65١–66 مــقر رــمألا مــّمــتـــيو لّدـــعـــي ،٠2٠2 ةـنس وـيــلوــي
ةنس وينوي٨ قفاوملا6٨٣١ ماع رفص٨١ يفخّرؤملا
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو66٩١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2٤1 و٧-٠٤1 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

٦831 ماع رفص81 يف ّخرؤملا٥٥1-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارــــــجإلا نوــــناق نــــــمضتملاو٦٦91 ةــــنس وـــــينوي8 قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

٦831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٦٥1-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاــــــبوقعلا نوــــــناق نـــــمضتملاو٦٦91 ةــــــنس وــــــينوي8 قــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــــــــمج91 يف خّرؤــــــملا3٠-٦٠ مــــــــقر رــــــمألا ىــــــضتقمبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع نابعش٤1 يف خّرؤملا٤٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةصاخلا دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل
،اهتحفاكمو

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا93٤1
 ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

: هصن يتآلا رمألا ردصي
رمألا ميمتتو لــيدعت ىلإ رـــمألا اذــــه فدـــــهي: ىلوألا ةّداملا

وينوي8 قفاوملا٦831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٦٥1-٦٦ مقر
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦91 ةنس

نــــــــم لوألا باــــبلا نــــم ســــماخلا لــــصفلا مـــّمتي:2 ةّداملا
٦٥1-٦٦ مـــقر رـــمألا نـــم يناـــثـــلا ءزجلا نـــم ثلاـــثــــلا باــــتــــكــــلا
لوأ مسقب ،هالعأ روكذملاو٦٦91 ةنس وينوي8 يف خّرؤملا

ةيحصلا تاسسؤملا ىلع يدعتلاو ةناهإلا“ هناونع ،رركم
1رركم9٤1و رركم9٤1و9٤1 داوملا لمشي ،“اهيمدختسمو
9٤1و٥رركم9٤1و٤ رركم9٤1و3رركم9٤1و2رركم9٤1و
9٤1و9 رركم9٤1و8 رركم9٤1و٧ رركم9٤1و٦ رركم
9٤1و31 رركم9٤1و21 رركم9٤1و11 رركم9٤1و٠1رركم
: يتأي امك رّرحتو ،٤1 رركم

رركم لوألا مسقلا“
تاسسؤملا ىلع يدعتلاو ةناهإلا

”اهيمدختسمو ةيحصلا

)٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:9٤1 ةداملا“
نـــم لــــك ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةــــمارغبو تاوــــنس

يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا موهفمب ةحصلا يينهم دحأ ناهأ
قـــــلعتملاو81٠2 ةـــنس وــــيلوي2 قـــفاوملا93٤1 ماــــع لاّوــــش81
تاسسؤملاو لكايهلا يمدختسم وأ يفظوم دحأ وأ ،ةحصلاب
ميلست وأ لاسرإب وأ ديدهتلا وأ ةراشإلا وأ لوقلاب ،ةيحصلا
وأ مهماهم ةيدأت ءانثأ ،مسرلا وأ ةباتكلاب وأ مهيلإ ءيش يأ

وأ مـــــــهراـــبتعاب وأ مـــــــهفرـــشب ساــــــــسملا دـــــــــصق ،اــــــــهتبسانمب
.”مهل بجاولا مارتحالاب

ينامث ىلإ)2(نيتنس نم سبحلاببقاعي: رركم9٤1 ةداملا“
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠8 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نمةمارغبو تاونس )8(
دحأ وأ ةحصلا يينهم دحأ ىلع ةوقلا وأ فنعلاب ىدعتي
ءانثأ ،ةيحصلا تاسسؤملاو لكايهلا يمدختسم وأ يفظوم
.اهتبسانمب وأ هماهم ةيدأت

ةوقلا لامعتسا ىلع يوطني يدمع لعف لك ،ايدعت لكشي
عزفلا وأ فوخلا ثادحإ هنأش نم ،اهلامعتساب ديدهتلا وأ
.”ةلمعتسملا ةليسولا تناك امهم ،ريغلا ىدل

وأ ءامد ةلاسإ فنعلا ىلع بترت اذإ:1رركم9٤1 ةداملا“
لمح عم وأ دصرت وأ رارصإ قبس عم عقو وأ ضرم وأ حرج
ىلإ تاونس )٥( سمخ نم سبحلا ةبوقعلا نوكت ،حالسلا
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٥ نــــم ةــــمارـــــغــــلاو،ةــــنــس )21( ةرـــــشـــــع يتــــنــــثا

.جد٠٠٠.٠٠2.1

ىلإ تاونس )٠1( رـــــشـــــع نـــــم ســــبــــحلا ةبوـــــقـــــعلا نوــــــكــــــتو
ىلإ جد٠٠٠.٠٠٠.1 نــــــم ةـــــمارــــغــــلاو ،ةــــنــــــس )٠2( نــــــيرـــــشـــــع
وأ حالسلا لاــمــعـــتساـــب لاـــعـــفألا تبـــكـــترا اذإ ،جد2.٠٠٠.٠٠٠
زـــــــجـــــــع وأ ءاـضــــعألا دــــــحأ رــــتـــــب وأ هـــــيوشـــــت اهــــيــــلــــع بـــــترــــت
وأ نينيعلا ىدحإ راصبإ دقف وأ رظنلا دقف وأ هلامعتسا نع
.ىرخأ ةميدتسم ةهاع ةيأ

نيتريخألا نيترقفلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قبطتو
.”توملا ىلإ فنعلا ىدأ اذإ ،نوناقلا اذه نم8٤1 ةداملا نم

ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:2رركم9٤1 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠٥ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو ،تاونس )٥( سمخ
لكايهلل ةيراقعلا وأ ةلوقنملا كالمألا بيرختب موقي نم لك
.ةيحصلا تاسسؤملاو

رشعىلإ تاونس )3( ثالث نم سبحلا ةبوقـــعلا نوـــــكتو
اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠3 نم ةمارغلاو ،تاونس )٠1(
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يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا دعت:٧رركم9٤1 ةداملا“
،ضيفختلل ةلباق ريغ ،نوناقلا اذه نم1رركم9٤1 ةداملا

: يتآلا وحنلا ىلع

نجسلا ةبوقعلا نوكت امدنع ،انجس ةنس )٠2( نورشع –
،دبؤملا

.”ىرخألا تالاحلا لك يف ،ةررقملا ةبوقعلا )2/3( اثلث –

ةيليمكتلا تابوقعلاب لالخإلا نود:8رركم9٤1 ةداملا“
موكحـملا نامرح نكمي ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

اهيلع صوصنملا مئارجلا نم ةميرج هباكترا ببسب هيلع
ةموظنم وأ ةينورتكلإ ةكبش يأ مادختسا نم ،مسقلا اذه يف

مالعإلا تايجولونكت لئاسو نم ةليسو ةيأ وأ ةيتامولعم
نم ءادتبا يرست تاونس )3( ثالث اهاصقأ ةدمل ،لاصتالاو
وأ ،هيلع موكحـملا نع جارفإلا وأ ةيلصألا ةبوقعلا ءاضقنا موي
هيلع موكحملل ةبسنلاب ايئاهن مكحلا ةروريص خيرات نم
.”سوبحـملا ريغ

نــــسح رــــيغلا قوـــقحب ساـــسملا نود:9رركم9٤1 ةداملا“
لــــئاسوــــلاو جمارــــبــــلاو ةزــــهـــــجألا ةرداصمب مـــــكـــــحـــــي ،ةـــــيـــــنـــــلا
مــــئارجلا نــــم رــــثــــكأ وأ ةــــمــــيرــــج باــــكــــترا يف ةــــمدــــخـــــتسملا
ينورتكلإلا عقوملا قالغإبو ،مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
وأ ةميرجلا هتطساوب تبكترا يذلا ينورتكلإلا باسحلا وأ

ناـــكـــم وأ لـــحــــم قالــــغإو ،نــــكمم رــــيــــغ هــــيــــلإ لوــــخدــــلا لــــعــــج
.“هكلام ملعب تبكترا دق ةميرجلا تناك اذإ لالغتسالا

،لعافلل ةررقملا تابوقعلاب بقاعي:٠1 رركم9٤1 ةداملا“
مــئارجلا باــكــترا ىلع تناـــك ةـــلـــيسو ةـــيأب ضرـــحـــي نـــم لـــك
.“مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

باكترا يف عورشلا ىلع بقاعي :11 رركم9٤1 ةداملا“
ةررقملا تابوقعلاب مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا حنجلا
.”ةماتلا ةميرجلل

صوـــــــصنملا تاـــــــبوقعلا فـــــــعاضت:21 ررــــكم9٤1 ةداملا“
.”دوعلا ةلاح يف مسقلا اذه يف اهيلع

ةـــــماعلا ةــــباينلا رــــــــشابت نأ نـــــــكمي:31 رركم9٤1 ةداملا“
صوصنملا مئارجلا يف ايئاقلت ةيئازجلا ةعباتملا تاءارجإ
.مسقلا اذه يف اهيلع

ةمدختسملا ةيحصلا ةسسؤملا وأ ةلودلا ّلحت نأ نكمي
،مسقـــلا اذـــه يف اـــهـــيــــلــــع صوصنملا مــــئارجلا ةــــيــــحض ّلــــحــــم
.”ضيوعتلاب ةبلاطملل

يذــــــلا يوـــــــنعملا صـــــخشلا بـــــقاعي:٤1 رركم9٤1 ةداملا“
مـــــــــسقلا اذـــه يف اـــــهيلع صوــــصنملا مـــئارجلا ىدـــــحإ بـــــكتري
.”نوناقلا اذه ماكحأل اقفو ،ةررقملا تابوقعلاب

ةّيـــــمــــسّرلا ةدــــــيرــــــجلا يف رــــــمألا اذــــــه رـــــشـــــنـــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠3 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ9 يف رـــئازجلاـــب رّرــــح
 .٠2٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

ةسسؤملا وأ لكيهلل يئزجلا وأ يلكلا فقوتلاىلإ لاعفألا تدأ
اهريس ةلقرع وأ اهحلاصم نم ةحلصمل وأ ةينعملا ةيحصلا
.”اهداتع ةقرس ىلإ وأ

ىلإ )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:3رركم9٤1 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو ،تاونس )٥( سمخ
رشن وأ طاقتلا وأ ثيداحأ وأ تاملاكم ليجستب موقي نم لك

وأ عقوم ىلع تامولعم وأ رابخأ وأ تاهويديف وأ روص
يأب وأ يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يف وأ ةينورتكلإ ةكبش
وأ ةيـنـــهــــملاـــب ساــــســـــملا وأ رارـــــضإلا دصــــق ،ىرــــــخأ ةلــــيـــــسو
وأ يفظوم دحأ وأ ةحصلا يينهم دحأل ةيونعملا ةمالسلاب
ةــــــــيدأت ءاـــــنثأ ،ةــــــيحصلا تاـــــــسسؤملاو لـــــــــكايهلا يــــــمدــــختسم
.اهتبسانمب وأمهماهم

ارارضإ لاـعـفألا هذــه تبــكــترا اذإ ةــبوــقــعــلا سفــن قــبــطــتو
وأ ةيحصلا تاسسؤملاو لكايهلاب وأ مهرسأو ىضرملاب
.ىتوملل ةبجاولا ةمرحلاب اساسم

اذإ ،ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا فعاضتو
تامولعملا وأ رابخألا وأ تاهويديفلا وأ روصلا ريوحت مت
رــيــغ نــكاــمألا يف وأ ةسلــخ اــهـــطاـــقـــتـــلا مت وأ ضرـــغـــم لـــكشب
مت اذإ وأ ةيحصلا ةسسؤملا وأ لكيهلاب روهمجلل ةحوتفملا
.”اهقايس نع اهجارخإ

رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي :٤رركم9٤1 ةداملا“
،جد٠٠٠.٠٠3 ىلإ جد٠٠٠.٠٦ نم ةمارغبو ،تاونس )3( ثالث ىلإ
تاسسؤملا وأ لكايهلاىلإ فنعلا لامعتساب لخد نم لك
.ةيحصلا

)٥( سمخ ىلإ )2( نيتنس نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو
مت اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو ،تاونس

.”مظنملا لوخدلا تاذ نكامألاىلإ فنعلا لامعتساب  لوخدلا

)٥( سمخ نم سبحلا ةبوقعلا نوكت :٥رركم9٤1 ةداملا“
جد٠٠٠.٠٠٥ نم ةمارغلاو ،ةنس )٥1( ةرشع سمخ ىلإ تاونس

يف اهيلع صوصنملا لاعفألا تبكترا اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٥.1 ىلإ
9٤1و3 ررـــــكم9٤1و2ررـــــــــكم9٤1و ررـــــــكم9٤1و9٤1 داوــــــــملا

:٤رركم

ةــــثراك عوـــقو لالـــخ وأ يـــحصلا رــــــجحلا تارــــــتف لالــــخ–
،ثراوكلا نم اهريغ وأ ةيجولونكت وأ ةيجولويب وأ ةيعيبط

ةيحصلا تاسسؤملاو لكايهلا ةيقادصم نم لينلا دصق–
.”اهتينهمو

)٠1( رشع نم نجسلا ةبوقعلا نوكت:٦رركم9٤1 ةداملا“
جد٠٠٠.٠٠٠.1 نم ةمارغلاو ،ةنس )٠2( نيرشع ىلإ تاونس

اهيلع صوصنملا لاعفألا تبكترا اذإ ،جد٠٠٠.٠٠٠.2 ىلإ
:3 ررـــكم9٤1و2رركم9٤1و رركم9٤1و9٤1 داوملايف

،ةعامج راطإ يف–

،ةربدم ةطخ رثإ–

لامعتساب  ةيحصلا ةسسؤملا وأ لكيهلاىلإ لوخدلا دعب –
،فنعلا

.”هلامعتسا وأ حالسلا لمحب –
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ةّيميظنتميسارم
ماع ةجحلا يذ٨ يفخّرؤم٩٠2-٠2 مقر يسائر موسرم

ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٩2 قفاوملا١٤٤١
.ةموكحلا يف وضع ماهم

––––––––––––
،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٦-19 ةداـملا امــيـــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلـع ءاـنــب –

يف خّرؤـــملا3٦1-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وـــــينوي32 قــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــــــع ةدـــــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري
قشاع داؤف يقوش دمحأ ديسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا

.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلل اريزو هتفصب ،فسوي

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف موـــــــسرـــملا اذـــــــه رـــــشني :2 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ويلوي92 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٨ يفخّرؤم٠١2-٠2 مقر يسائر موسرم
ةريزو فيلكت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٩2 قفاوملا
ريزو ماهمب ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا
.ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

––––––––––––
،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٦-19 ةداـملا امــيــس ال ،روــــتــسدلا ىلع ءاـنـــــب –

يف خّرؤـــملا3٦1-٠2 مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب –
٠2٠2 ةـــــنس وـــــينوي32 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةدـــــــــعقلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

8 يف خّرؤملا9٠2-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي92 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو  ماهم ءاهنإ

 : يتأي ام مسري
ةرــــيزو ،وــــــكيرـــــك رـــــثوـــــك ةدــــــيسلا فــــــــلكت : ىلوألا ةداملا

رـــــيزو ماـــهمب ،ةأرـــــملا اــــياضقو ةرـــــسألاو يــــــنطولا نـــــماضتلا
.ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لـــــــمعلا

ّةيـــــمسّرلا ةدــــــــــيرـــــجلا يف موــــسرـــــــملا اذـــــــه رـــــــشني :2 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ويلوي92 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماـــع ةـــجحلا يذ٤ يفخّرؤـــم٩٩١-٠2 مـــقر يذـــيفنتموــــسرم
ناــــجللاب قــــلعتي ،٠2٠2 ةــــنس وــــيلوي52قــــفاوملا١٤٤١
ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا
.ةيمومعلا تارادإلاوتاسسؤملا يف ةينقتلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤1و٤-99 ناــتداـــــملا امــــــيـــــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلــــــــع ءاـــــنـــــب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع
،هنم3٧ ةداملا اميسال ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

عيبر11 يف خّرؤملا٠1-٤8 مـــــقر موــــسرــــملا ىضـــتــــقــــمبو –
ددحي يذلا٤891 ةنــــس رياــــــني٤1 قفاوــــــــملا٤٠٤1 ماـــــــع يناثلا
اهميظنتو اهليكشتوءاضعألا ةيواستملا ناجللا صاصتخا

،اهلمعو

عــــيبر11 يف خّرؤــــملا11-٤8 مــــقر موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
ددحي يذلا٤891 ةـنــــس رياـــــني٤1 قفاوـــــملا٤٠٤1 ماـــــع يناـــــثلا

ةيواستملا ناجللا يف نيفظوملا نع نيلثمم نييعت تايفيك
،ءاضعألا

يف خّرؤملا٠٧3-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا3٦1-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠991 ةـــــنـــــس سراــــــم٧2 قـــــفاوـــــملا٠1٤1 ماـــــــع ناــــضــــمر لوأ

ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستـــلاو نييـــعـــتـــلا ةـــطـــلسب قـــلـــعـــتملاو
تاـيدـلـبـلاو تاـيالوـلاو ةــيزــكرملا ةرادإلا ناوــعأو نيفــظوــمــلــل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

: يتأي ام مسري

مـــــقر رــــمألا نـــم3٧ ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠–٦٠
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي

ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا اهل عضخت يتلا دعاوقلا ديدحت
تاسسؤملا يف ةينقـــــتلا ناجــــــللاونــــعــــطلا ناـــــجلوءاـــــضـــــعألا

.ةيمومعلا تارادإلاو
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: يتأي امك ناجللا يف نيلثمملا ددع ددحي

ناونعـــب ناـــيفاــــضإ )2( ناوـــــضـــــعوناــــمــــــئاد )2( ناوـــضـــــع –
،نيبختنملا نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا

وأ بترلا نم ةعومجم وأ ةبترل نيفظوملا ددع نوكي امدنع
)٠1( ةرشع قوفي وأ يواسيكالسألا نم ةعومجم وأ كلس
،)12( نيرشعو دحاو نع لقيو

نييفاضإ ءاضعأ )3( ةثالـثونيــــمــــئاد ءاــــضـــــعأ )3( ةــــثالــــث –
نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا ناونـــــعـب
ةعومجم وأ ةبترل نيفظوملا ددع نوكي امدنع،نيبختنملا

ادحاو يواسيكالسألا نم ةعومجم وأ كلس وأ بترلا نم
،)٠٥1( نيسمخو ةئام نع لقيو)12( نيرشعو

نييفاضإ ءاضعأ )٤( ةعبرأونيمئاد ءاضعأ )٤( ةعبرأ–
نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا ناونـــــعـب
ةعومجم وأ ةبترل نيفظوملا ددع نوكي امدنع،نيبختنملا

ةئام يواسيكالسألا نم ةعومجم وأ كلس وأ بترلا نم
،)٠٠٥( ةئامسمخ نع لقيو )٠٥1( نيسمخو

نييفاضإ ءاضعأ )٥( ةسمخونيمئاد ءاضعأ )٥( ةسمخ–
نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا ناونـــــعـب
ةعومجم وأ ةبترل نيفظوملا ددع نوكي امدنع ،نيبختنملا

قوفي وأ يواسي كالسألا نم ةعومجم وأ كلس وأ بترلا نم
.)٠٠٥( ةئامسمخ

ديدحتل نابسحلا يف نوذخؤي نيذلا نيفظوملا دادعت ردقي
.نيبخانلا ةمئاق لفقل ددحـملا خيراتلا دنع نيلثمملا ددع

ةرادإ وأ ةسسؤم ىدــــل نيفــــظوملا دادــــعــــت نوــــكــــي اــــمدـــــنـــــع
نيينعملا نيفظوملا قاحلإ متي ،)٠1( ةرشع نم لقأ ةيمومع
ةأشنملا ،مهئامتنا كلسل وأ ةبترل ةقفاوملا ةيرادإلا ةنجللاب
ةعبات ةيمومع ةرادإ وأةسسؤم ىدل وأ ةيصولا ةرادإلا ىدل
.يرازولا عاطقلا سفنل

ةــيواستملا ةيرادإلا ناــجللا ءاــضعأ ةدـــهع ددـــحت:٨ ةّداملا
 .تاونس )3( ثالثب ءاضعألا

،اهديدمت وأ ةدهعلا ةدم صيلقت ،ةيئانثتسا ةفصب ،نكمي
نم ،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق بجومب ،ةحلصملا ةرورضل
ةــيصوــلا ةـــطـــلسلا وأ نييـــعـــتـــلا ةـــيـــحالص اـــهـــل يتـــلا ةـــطـــلسلا
ةفلكملا ةطلسلا حلاصم يأر ذخأ دعب ،ءاضتقالا دنع ،ةينعملا

وأ صيلقتلا اذه زواجتي نأ نكمي الو ،ةيمومعلا ةفيظولاب
.رهشأ )٦( ةتس ةدم ديدمتلا

وأ ةبتر لكيه ىلع ليدعت أرط اذإ امةلاح يف ،هنأ ريغ
ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاضعأ ةدهع ءاهنإ نكمي ،كلس

وأ رارق بجومب ،ةدملا طارتشا نود ،امهل نيعباتلا ءاضعألا
ةــطــلسلا وأ نييــعــتــلا ةــيــحالص اــهــل يتــلا ةــطــلسلا نــم ررـــقـــم
.ةينعملا ةيصولا

رشاــــبــــي ،ءاضعألا ةــــيواستــــم ةــــيرادإ ةـــــنجل دـــــيدجت دـــــنـــــع
ةدهع هيف يهتنت يذلا خيراتلا دنع ،مهفئاظو ددجلا ءاضعألا
.مهنوفلخي نيذلا ءاضعألا

لوألا بابلا
ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا

لوألا لصفلا
ةليكشتلاو ميظنتلا

ةـــــــيموـمعلا تارادإلاوتاــــــسسؤملا ىدـــــــل نوـــــكت:2 ةّداملا
وأ ةبتر لكل ،ةلاحلا بسح ،ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ناجل
كالسألا نــم ةــعوــمــجــم وأ كلس لــكــل ،بترــلا نــم ةــعوــمــجـــم
.اهليهأت تايوتسم ىواستت

يتلا كالــــسألا وأ بـــــترلا عمج يف ،رابتعالا نيـــــعب ،ذــــخؤيو
وأ بترلا هذهل ماهملا ةعيبط ،اهليهأت تايوتسم ىواستت
.اهميظنتو ةحلصملا ةرورض اذكو ،اهتادادعتو ،كالسألا

ناجل نـــيوكتب نيـــفظوملا ددــــع حــــمسي ال اــــمدنع:٣ ةّداملا
تارادإلاوتاــــســــسؤـــملا ىدـــــل ءاـــضـــــعألا ةيواـــســـتـــــم ةـــــيرادإ
يف اهيلع صوصنملا لاكشألل اقفو نكمي ،ةينعملا ةيمومعلا
تاسسؤم ةدع نيب ام ةكرتشم ناجل نيوكت،هالعأ2 ةداملا
.يرازولا عاطقلا سفنل ةعبات ةيمومع تارادإ وأ

تاذ ةـــــــيمومعلا تارادإلاو تاـــــسسؤــملا نـــــكمي:٤ ةّداملا
رفوتت يتلاو اهيفظومل ينهملا راسملل يزكرملا رييستلا

نيوكت ،يلحـملا وأ/و يوهجلا ىوتسملا ىلع حلاصم ىلع
صوصنملا تايفيكلل اقفو ،ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ناجل

،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق بجومب ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع
يأر ذخأ دعب ،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا

ةرــــــقفلا يف اــــمهيلع صوـــــصنملا ،ررــــقملا وأ رارــــقلا ددــــحي
 .هالعأ ةروكذملا ناجللا تايحالص ،ةقباسلا

،ءاـــــضعألا ةــــيواستملا ةـــــيرادإلا ناـــــــجللا نوــــــكت:5 ةّداملا
اهل يتلا ةطلسلا نم ررقم وأ رارق بــــجوــــمب ،ةــــلاــــحلا بــــســـــح

ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا ىدل نييعتلا ةيحالص
.ةيصولا ةطلسلا ىدل وأ

،ءاــــــضعألا ةـــــيواستملا ةــــيرادإلا ناــــجللا عـــــضوت :6 ةّداملا
نييـــعـــتـــلا ةـــيـــحالص اــــهــــل يتــــلا ةــــطــــلسلا ىدــــل ،ةــــلاحلا بسح
ةـــطـــلسلا ىدـــل وأةـيــنــعملا ةــيــموــمــعــلا ةرادإلا وأ ةسسؤمــلــل
.ءاضتقالا دنع ،ةيصولا

اقبط ةنّوكملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا عضوت
 .ةينعملا ةحلصملا لوؤسم ىدل ،هالعأ٤ ةداملا ماكحأل

رضاحمب ةقفرم ،نيوكتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن لسرت
ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا حلاصم ىلإ ،ةيباختنالا تايلمعلا
.اهءاضمإ يلت يتلا مايأ )٠1( ةرشعلا لالخ ةيمومعلا

ءاـضعألا ةـــــيواستملا ةـــــيرادإلا ناـــــجللا نـــــمضتت:7 ةّداملا
نيـــــفــــظوــــملا يلــــثــــممو ةرادإلا يلــــثـــمم نــــم ايواـــســـتــــم اددـــــع
نييفاضإ ءاضعأونيمئاد ءاضعأ نم لكشتتونيبختنملا

.نيمئادلا ءاضعألا عم ددعلا يف نوواستي
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ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ىلإ عوـجرـــلا نـــكـــمي:٣١ ةّداملا
لــــــــــــــــــــــئاسملا يف اصوصخ ،يراشتسا يأر ءادـــــــــــــــــــــــبإل ءاضعألا
: ةيتآلا تالاحلاب ةقلعتملا

طامنأ فلتخم ىلع ةقبطملا ةينوناقلا بسنلا ليدعت –
،فيظوتلا

،نيفظوملا مييقت جهانم –

يف فظوملا لبق نم اهيلع ضرتعملا ةمقرملا ةطقنلا –
،همييقت راطإ

،ةيصخش ضارغأل عاديتسالا ىلع فظوملا ةلاحإ –

امدنع ،ةيئانثتسا ةقيرطب ،ةبترلا يف فظوملا ةيقرت –
.كلذ ىلع هل عضاخلا صاخلا يساسألا نوناقلا صني

لـــــقـــــنـــــل ةـــــيرودـــــلا تاـــــكرحلا يف اـــــهـــــتراشتسا مـــــتـــــت اـــــمــــــك
يتلا ةيساسألا نيناوقلا يف اهــيـــلـــع صوــصـــنـــملا،نيفــــــظوـــملا

.اهل نوعضخي

ءاــــضعألا ةــــــيواستملا ةــــــيرادإلا ناـــــجللا سأرـــــت:٤١ ةّداملا
.اهنع لثمم وأ اهاوتسم ىلع عضوت يتلا ةطلسلا

ةــــــطلسلا نّيــــعت ،ةـــنجللا ســــيئرل عـــنام عوــــقو ةــــلاح يف
تاذ يف ،نيمـــئادـــلا ةرادإلا يلثمم نيب نــــم اــــفــــظوــــم ةــــيــــنــــعملا
.ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا

 .اهيف وضع ريغ ،ةرادإلا نع لثمم ةنجللا ةباتك ىلوتي

اهماظن ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ةنجل لك ّدِعُت:5١ ةّداملا
رارق بجومب ددحـملا يجذومنلا يلخادلا ماظنلل اقبط ،يلخادلا

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نم

بجومب ،ةلاحلا بسح ،يلخادلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا متت
.ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ررقم وأ رارق

ءاضعألا ةيواسـتـــملا ةــــيرادإلا ناـــــجلــــلا عمتـــــجت :6١ ةّداملا
.لقألا ىلع ةنسلا يف )2( نيترم

وأ هنم ةردابمب اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب عمتجتو
.لقألا ىلع ،نيمئادلا اهئاضعأ )1/3( ثلث نم يباتك بلطب

يف ّالإ تاعامتـجالا روـــضـــح نييــــفاــــضإلا ءاـــضــــعألا نكمــــي ال
.رربم بايغ ةلاح يف نيمئادلا ءاضعألا فالختسا ةلاح

ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا راطخإ متي:7١ ةّداملا
فصن فرط نم ىضمم يباتك بلطب وأ اهسيئر فرط نم

نيينعملا نيفظوملا فرط نم وأ ،لقألا ىلع ،نيفظوملا يلثمم
.اهتاصاصتخا نمضةجردملا لئاسملا عيمج لوح مهسفنأ

.نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا ةيبلغألاب اهيأر يدبتو

نأ بجيو ،يّرسلا عارتقالاب نوكي هّنإف ،باختنالا عقو اذإ
.ةنجللا ءاضعأ لك هيف كراشي

،احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا لداعت ةلاح يفو
لقت ةذختملا ةبوقعلا نوكت يتلا طابضنالا ةلاح يف ادع ام
.ةحرتقملا ةبوقعلا نع ةرشابم

يف نيمئادلا ءاضعألا دحأ ةيوضع تعطقنا اذإ:٩ ةّداملا
ببسب هتدهع ءاهتنا لبق،ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ةنجل

وأ ،عاديتسالا ىلع ةلاحإلا وأ دمألا ةليوط ةلطع وأ ةلاقتسالا
نم بختنا وأ نّيع يتلا ماهملا هب يهتنت رخآ ببس يأل
اذه يف ةبولطملا طورشلا هـــيـــف رــــفوــــتـــت ال حـــبــــصأ وأ ،اـــهـــلجأ
ةــــيواستــــم ةـــــيرادإ ةـــــنجل يف اوضع نوـــــكـــــي ىـــــتـــــح موسرملا
ةياغ ىلإ هنع الدب ،امئاد اوضع يفاضإلا هفلخ نّيعي،ءاضعألا

 .ةنجللا ديدجت

وأ كلسلا نيمئادلا نيفظوملا يلثمم دحأ رّيغي امدنع
دوجو مدع ةلاح يفو ،يفاضإ وضعب هفالختسا متي ،ةبترلا

نم نّيع يتلا ةبترلا ليثمت ينعملا لصاوي ،يفاضإ وضع
.ةنجللا ديدجت ةياغ ىلإ اهلجأ

،ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا ماكحأب لالخإلا نود:٠١ ةّداملا
ةــيرادإلا ناــــجــــللا يف نوـــيـــفاـــضإلاو نوـــمـــئادلا ةرادإلا ولــــثــــممنّيعي
نم ررقم وأ رارق بجومب ،ةلاحلا بسح ،ءاضعألا ةيواستملا
رشع ةسمخلا لالخ ،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا
.نيفظوملا يلثمم تاباختنا جئاتن نالعإل ةيلاوملا اموي )٥1(

ىلإ نيمتنملا ةينعملا ةرادإلا يفظوــم نيــــــــب نــــــم نونّيعيو
 .”أ“ ةعومجملا يف ةفنصم ةبتر

ةعومجملا نم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملا ددع ناك اذإ
نم ةرادإلا يلثمم نييعت نكمي ،فاك ريغ ،ةرادإلا سفن يف ”أ“
.”ب“ ةعومجملا نم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملا نيب

اذه يف ةددحـملا تايفيكلا قفو نيفظوملا ولثمم بـخـــتـــني
.موسرملا

ةيرادإ ةنجل يف ةرادإلا لـــثــــمم فــــظوــــملا نّيعي:١١ ةّداملا
حمسي ال دادعتلا ناك اذإ هنأ ريغ ،ةدحاو ءاضعألا ةيواستم
.ناجل ةدع يف هنييعت نكمي ،كلذب

يناثلا لصفلا

ريسلاو تاصاصتخالا

،ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا ماكحأ ةاعارـــم عــــم :2١ ةّداملا
ءادبإل ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ىلإ عوجرلا متي
تالاحلاب ةقلعتملا لئاسملا لوح قبسملا قباطملا يأرلا
: ةيتآلا

،صبرتملا ميسرت –

،ةجردلا يف ةيقرتلا –

ليجستلا دعب ،رايتخالا قيرط نع ةبترلا يف ةيقرتلا –
،ليهأتلا ةمئاق يف

،بادتنالا ةبتر يف جامدإلا –

،ةحلصملا ةرورضل يرابجإلا لقنلا –

،ةعبارلاو ةثلاثلا نيتجردلا نم ةيبيدأتلا تابوقعلا –

،بصنملا لامهإ ببسب لوزعملا فظوملا جامدإ ةداعإ –
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو
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ثلاثلا لصفلا

نيفظوملا يلثمم تاباختنا ميظنت
ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا لح ةلاح يف ادع ام:22 ةّداملا

يرـــــجت ،هالــــعأ12 ةداــــملا يف اـــهــيـــلـــــع صوصــــنــــملا ءاــــضــــعألا
رثكألا ىلع رهشأ )٤( ةعبرأ لبق ،نيفظوملا يلثمم تاباختنا

ءاضعألا ةدهع ءاهتنا خيرات نم ،لقألا ىلع ،)2( نيرهشو
.نييلاحلا

ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا فرط نم عارتقالا خيرات ددحي
لمعلا نكامأ يف خيراتلا اذه لبق رشنتو ،ةينعملا نييعتلا

.ىرخأ ةبسانم ةليسو يأبو

ةـيواستم ةـــيرادإ ةـــنجل ناوـــنعب ،نيـــبخان دــــعي :٣2 ةّداملا
،بادتنالا وأ ةمدخلاب مايقلا ةيعضو يف نوفظوملا ،ءاضعألا
هذه يف هليثمت متيس يذلا كلسلا وأ ةبترلا ىلإ نومتنملا
.ةنجللا

نودجاوتملا نوفظوملا ،ةيلصألا مهترادإ يف نيبخان دعي
ةــيواستملا ةـــيرادإلا ناـــجـــلـــلا ناوـــنـــعـــب ،بادـــتـــنا ةـــيـــعضو يف

.مهءازإ ةلهؤملا ءاضعألا

،تيوصتلا ىلإ نيوعدملا نيبخانلا ةمئاق طبضت:٤2 ةّداملا
،ررقم وأ رارق بجومب ،ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ةنجل ناونعب
نييــعــتــلا ةــيــحالص اــهــل يتــلا ةــطــلسلا فرــط نـــم ،ةـــلاحلا بسح
.ةينعملا

ةـــــــيدأتل ،عارـــــتقا عورـــــف ىلــــــع نيـــــبخانلا عــــيزوت نــــــــكمي
.ةيباختنالا تايلمعلا

نيرشع لبق اهرشنو نيبخانلا ةمئاقلفق متي نأ بجي
.عارتقالل ددحـملا خيراتلا نم ،لقألا ىلع ،اموي )٠2(

ةـــيرادإ ةــــنجل لــــكل اـــــهلغش بوــــلطملا دـــــعاقملا ددـــــع قـــــفري
طورشلا بسح رشنتو ،نيبخانلا ةمئاقب ءاضعألا ةيواستم
.اهسفن

ةبسنلاب ةيباختنالا ةمئاقلا نمضتت نأ بجي:52 ةّداملا
: فظوم لكل

،بقللاو مسالا –

،فيظوتلا خيرات –

،ءامتنالا ةبتر –

.اهل عباتلا ةحلصملاو ،ةفيظولا –

ةمئاق يف همسا نّودي مـــل ،فــــظوــــم يأ نـــكـــمـــي:62 ةّداملا
ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا ىلإ ،ايباتك ،مدقي نأ نيبخانلا
نم ءادتبا ،لمع مايأ )3( ةثالث لجأ يف ،ليجست بلط نييعتلا

.ةمئاقلا هذه رشن خيرات

.اروفتابلطلا يف ةينعملا ةطلسلا ّتبتو

دـــــــعب ،نيــــــبخانلا ةـــــمئاقل ةـــــعجارم يأ لـــــــبقت ال:72 ةّداملا
اذإ ّالإ ،هالعأ٤2 ةداملا نم3 ةرقفلا يف ددحـملا لافقإلا خيرات

نوكي،خيراتلا اذه دعب نيفظوملا ةيعضو يف ليدعت أرط
وأ باستكا ىلإيدؤي ،عارتقالا ةيشع دح ىصقأ يف ايراس
.بخانلا ةفص نادقف

ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا يف وضع يأ نكمي ال:٨١ ةّداملا
وأ تاجردلا يف ةيقرتلا لودج يف هليجست عّقوتملا ءاضعألا

يف ةــكراشملا ،ىلعأ ةــبــتر ىلإ ةــيــقرــتــلــل لــيـــهأتـــلا ةـــمـــئاـــق يف
.ةنجللا تالوادم

ةــــــيرادإ ةــــــنجل ءاضعأ دــــــحأ نــــــكــــــمــــــي ال ،كلذ ىلع ةداـــــــيزو
هذــــه تناــــك اذإ اـــــهـــــعاــــمـــــتـــــجا روضــــــح ءاضـــــــعألا ةـــــيواـــســــتـــم
.ةيدرف ةفصب هصخي يأر ءادبإ ددصب ةنجللا

ةــــــــــــــــيرادإلا ناـــــــــــجـــــللا تالوادــــــــــــــم حـــــــــــصـــــــت ال:٩١ ةّداملا
،اهئاضعأ )3/٤( عابرأ ةثالث روضحب ّالإ ،ءاضعألا ةيواستملا

.لقألا ىلع

ءاضعأ ديدج نم ىعدتسي ،باصنلا اذه لامتكا مدع دنع
اذإ اهعامتجا ،ذئدنع ،حصيو ،مايأ )8( ةينامث لجأ لالخ ةنجللا

.اهئاضعأ ددع فصن رضح

ةيواستملا ةيرادإلا ةنجلل عامتجا لك ةياهن دنع:٠2 ةّداملا
فرط نم ىضميو ،لصفم تالوادم رضحم رّرحي ،ءاضعألا

نم رشؤمو مقرم رتفد يف لجسيو ،نيرضاحلا ءاضعألا لك
 .ةينعملا ةطلسلا فرط

ءاضعألا ةــــيواستملا ةــــيرادإلا ناــــجــــلـــــلا ءاضعأ ىلع بجـــــي
تاــظــفــحــتــلا لـــيـــجست يغـــبـــنـــيو ،تالوادملا رضحـــم ءاضمإ
.وضع لكل ةلمتحـملا

ءاضعألا ةــــــيواستملا ةــــــيرادإلا ناــــــجـــــــلـــــــلا تارارـــــــق يرست
رضحم ءاضمإ خيرات نم ءادتبا ،يبيدأت سلجمك ةعمتجملا
)8( ةينامث لجأ يف ينعملا فظوملل ايباتك غّلبتو ،عامتجالا
 .عامتجالا اذه خيرات نم ءادتبا ،مايأ

ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا لح نكمي:١2 ةّداملا
يتلا ةطلسلا نم ،ةلاحلا بــســـح ،ررـــقـــم وأ رارـــــق بــــجوــــمب
ةفلكملا ةطلسلا يأر ذخأ دعب ،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل
 : ةيتآلا تالاحلا يف اصوصخ ،ةيمومعلا ةفيظولاب

ةــــيمومعلا ةرادإلا وأ ةـــسسؤملا مـــيظنت ةداـــعإ وأ ءاــــغلإ –
،ةينعملا

،ةبترلا وأ كلسلا ةلكيه ىلع ليدعت أرطي امدنع –

،ةينعملا ةبترلا وأ كلسلا لاوز –

ةيرادإلا ناجللا ىدل ةلثمملا تاباقنلا وأ ةباقنلا لح دنع –
،ءاضعألا ةيواستملا

نم مهوفلختسمونوبختنملا ءاضعألا نكمتي ال امدنع –
،ناك ببس يأل ،تاعامتجالا روضح

ضفر وأ ةنجللا تاعامتجا روضح ءاضعألا ضفر دنع –
 .اهب ةقلعتملا رضاحـملا ىلع ءاضمإلا

،)2( نيرهش لجأ يف ةديدج ةنـجل نيوــــكــــت ،ذئدـــنـــع ،مــــتيو
.موسرملا اذه بجومب ،ةددحـملا طورشلا بسح
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دــــــــــعب اــــــهليدـــــعـــت وأ ةـــــمئاــق يأ عادـــــيإ نــــــكمي ال:٤٣ ةّداملا
بولطملا ليدعتلا ةلاح يف ّالإ ،مئاوقلا عاديإل ددحـملا خيراتلا

33 ةداملا ماكحأل اقفو ةعجارملا ءارجإ دعب ةرادإلا فرط نم
.هالعأ

ةدع وأ احشرتم نأ ّنيبت اذإو ،تاليدعتلا ءارجإ مدع ةلاح يف
،حشرتلل نيلباق ريغ مئاوقلا ىدحإ يف نيلجسم نيحشرتم
.ايئاهن ةلوبقم ريغ ةينعملا ةمئاقلا ربتعت

لـــمـــع ماـــيأ )3( ةـــثالـــثـــلا لـــجأ يف ةـــعــــجارملا مــــتــــت نأ بجــــي
وأ لـيدـعــتــلا مــتــي نأ بجــيو ،مــئاوــقــلا عادــيإ خــيراــتــل ةــيــلاوملا
خيرات نم ءادتـبا لمــــع ماــــيأ )٥( ةـــســـمــــخ لـــــجأ يف تالــــيدــــعتلا
 .لوألا لجألا ءاضقنا

مايأ )٥( ةسمخلا لجأ ءاضقنا دعب ةمئاق يأ ليدعت نكمي ال
.هالعأ ةددحـملا

رثكألا ةيباقنلا تامظنملا دوجو مدع ةلاح يف:5٣ ةّداملا
اهعاديإ مدع ةلاح يف وأ ،ةيمومع ةرادإ وأ ةسسؤم ىدلاليثمت
نــــكــــمــــي ،عادــــيإلل ددحـملا خـــيراـــتـــلا يف نيحشرـــتــــم ةــــمــــئاــــقــــل
اوــمدــقــي نأ حشرــتــلا طورش مــهــيــف رــفوــتــت نــيذــلا نيفـــظوملا

اهل يتلا ةطلسلا ىلإ ،مهفرط نم ىضمم حشرتلاب احيرصت
.ةينعملا نييعتلا ةيحالص

نم ررقم وأ رارـــق بجوــــمب عارــــتقالل ديدــــج خـــيراــــت ددـــحـــي
يف رشنيوةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا فرط
 .ةمئالم ةليسو يأبولمعلا نكامأ

،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق بجومب،ةينعملا ةطلسلا دعت
ىلع ،هالعأ13 ةداملا ماكحأل اقفو ،نيحشرتملل ةديحو ةمئاق
ددحـملا خيراتلا لبق اموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ ،لقألا
.عارتقالل

فظوملا مسا ،هالعأ ةروكذملا ةمئاقلا نمضتت نأ بجي
.ةيباختنالا تايلمعلا عيمج يف نيحشرتملا ليثمتل لهؤملا

ةددحـملا طورشلا بسح ةدعملا مئاوقلا رشنت:6٣ ةّداملا
ةليسو يأبولمعلا نكامأ لك يف ،اروف ،لصفلا اذه بجومب
.ةمئالم ىرخأ

بجومب ثدــــحي ،ةـــــيباختنالا تاـيلمعلا ةـــــيدأتل:7٣ ةّداملا
ةيحالص اهل يتلا ةطلــسلا نـــــم ،ةلاــــــحلا بـــســـح ،ررقم وأ رارق
ةيرادإ ةنجل لكل يزكرم تيوصت بتكم ،ةينعملا نييعتلا

.اهنيوكت داري ءاضعألا ةيواستم

ىوتسم ىلع ةقحلم تيوصت بتاكم نيوكت نكمي امك
.هالعأ٤2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا عارتقالا عورف

،ءاضتقالا دنعو ،يزكرملا تيوصتلا بتكم مضي :٨٣ ةّداملا
،نيحشرــم رــيــغ ،اــبــتاــكو اسيــئر ،ةــقــحــلملا تيوصتـــلا بتاـــكـــم
يفظوم نيب نم ،نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا امهنيعت
يبودنم نيفظوملا اذكو،ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا
.مئاوقلا

تالحم يف ةينالع ةيباختنالا تايلمعلا ىرجت:٩٣ ةّداملا
.لمعلا تاقوأ لالخو ،ةينعملا ةرادإلا

لـــجأ يف ،بطشلا وأ لـــيــــجستــــلا ررــــقــــي ،ةــــلاحلا هذــــه يفو
ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا فرط نم ،عارتقالا ةيشع هاصقأ
يف غّلبيو ،ينعملا نم بلطب وأ ،اهنم ةردابمب امإ ،نييعتلا
ةليسو لكب وأ قاصلإلا قيرط نع نيفظوملا ملع ىلإ نيحلا
ددـــع ىلع رـــثؤت ال تالـــيدـــعـــتـــلا هذـــه نأ ّالإ ،ةـــبساـــنــــم ىرــــخأ
.اهلغش ةبولطملا دعاقملا

ةـــــــيرادإ ةــــــنجل ناوــــــنعب ،حـــــشرـــــتي نأ نــــــــكمي:٨2 ةّداملا
طورشلا مهيف رفوتت نيذلا نوفظوملا ،ءاضعألا ةيواستم
.ةنجللا هذهل نيبخانلا ةمئاق يف ليجستلل ةبولطملا

ةلطع يف مه نيذلا نيفظوملا باختنا نكمي ال ،هنأ ريغ
فيقوت ءارجإ لحم اوناــك نــــيذلا الو ةدــــملا ةلـــيوــــط ةيــــضرــــم

.ةبترلا يف مهليزنت مت نيذلا وأ يظفحت

ةــــــــيرادإ ةــــــنجلل حـــــشرتلا صـــــبرـتملا نــــــكمي ال :٩2 ةّداملا
باختنا يف ةكراشملا هنكمي هنأ ريغ ،ءاضعألا ةيواستم

ررـــقملا نـــم يتــــلا ةــــبــــترــــلا ىلإ نيمــــتــــنملا نيفــــظوملا يلثمم
 .اهيف هميسرت

نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا ةاعارم عم:٠٣ ةّداملا
ليثمتل ةيباختنا ةدهعل نوحشرتملا مدقي ،ةصاخلا ةيساسألا
،ءاضعألا ةـــيواستملا ةـــيرادإلا ناـــجـــلـــلا ىوـــتسم ىلع نيفـــظوملا
تاــمــظــنملا فرــط نــم ،لــيــهأتــلا طورش مــهــيــف رــفوــتــت نـــيذـــلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،اليثمت رثكألا ةيباقنلا

ةمئاقّ الإ مدقت نأ اليثمت رثكأ ةيباقن ةمظنم لك نكمي ال
.ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ةنجل ناونعب ةدحاو نيحشرتم

ناونعب مئاوق ةدع يف حشرتملا سفن مدقي نأ نكمي ال
.ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا سفن

نيـــــــحشرـــــتملا مـــــــــئاوــــــق يوــــــــــتحت نأ بــــــــــــجي :١٣ ةّداملا
نيلثمملا دعاقم ددع يواسي ءامسألا نم اددع تاباختنالل
٧ ةداملا ماكحأل اقبط اهلغش بولطملا ،نييفاضإلاونيمئادلا
.هالعأ

ةيرادإلا ناجلل نيحشرتملا مئاوق عاديإ بجي:2٣ ةّداملا
تاـــــمـــــظــــــنملا فرــــــط نــــــم ،ةرادإلا ىدــــــل ءاضعألا ةــــــيواستملا
نم ،لقألا ىلع ،اموي )٠2( نيرشع لبق ،اليثمت رثكألا ةيباقنلا
.عارتقالل ددحـملا خيراتلا

حشرــــتملا فـــــظوملا مسا ةـــــمـــــئاـــــق لـــــك يف درـــــي نأ بجـــــي
تاـيـلـمـعـلا عـيـمـج يف اـهــلــيــثــمــتــل لــهؤملا ،ةــمــئاــقــلا بودــنــم
.ةيباختنالا

ةــمئاق لــــك عادــــيإ قــــفري نأ بــــجي ،كلذ ىلإ ةــــفاضإلابو
،حشرتم لك فرط نم ىضمم حشرت حيرصتب نيحشرتملل
بودـــنم فـــظوملا ىلإ مّلسي مالـــتسا لـــصو لـــحم نوــــكي نأو
.ةمئاقلا

،نيحشرتملا مئاوق ةعجارم دعب ،ةرادإلل ّنيبت اذإ:٣٣ ةّداملا
،موسرملا اذه ماكحأ يف ةددحـملا طورشلا يفوتست ال ةمئاق نأ
مدعب يضقي اللعم اررقم ،ةينـــــعملا ةمـــــئاــــــقــلا بودــــنــــمل مــّلـــســــت
.اهلوبق
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عارتقالا لالخ نيتوـــصـــملا ددــــع نوــــكــــي امدـــنـــع:6٤ ةّداملا
اذهل روصق رضحم دعي ،نيبخانلا ددع فصن نم لقأ لوألا
.تاباختنالل ِناث رود ءارجإ ،ذئدنع ،متيو،ضرغلا

ةددحـملا طورشلا بسح ،تاباختنالل يناثلا رودلا مظني
يف ،هالعأ٥3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلل ةبسنلاب
خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥3( نيثالثوةسمخ ىدعتي ال لجأ
.عارتقا لوأ

.نيتوصملا ددع نكي امهم تاباختنالا ،ذئنيح ،حصتو

يناثلا بابلا

نـعـطـلا ناـجـل

لوألا لصفلا

ةليكشتلاوميظنتلا

اذكو لاو وأ ريزو لك ىدل ،نعطلا ناجل نوكت :7٤ ةّداملا
تاــــــــسسؤملا ضـــــــعبل ةــــبسنلاب لـــــــهؤم لوؤــــــــسم يأ ىدـــــل
ىواستت نيفظوم كالسأ ةعومجم لكل ةيمومعلا تارادإلاو
يفهيلع صوصنم وه امك )د وأ ج ،ب ،أ( مهليهأت تايوتسم
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–٦٠ مقر رمألا نم8 ةداملا

.هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع

ةدــع نيب ةــكرــتشم نــعــط ةــنجل نــيوــكــت نــكــمــي ،هــنأ رــيـــغ
،تادادعتلا حمست ال امدنع ،نيفظوملا كالسأ نم تاعومجم
.ةعومجم لكب ةصاخ ةنجل نيوكتب

بــــجومب ،ةــــلاحلا بــــسح ،نـــــعطلا ناــــجل نّوــــــكُت:٨٤ ةّداملا
لهؤملا لوؤســملا وأ يلاوـــــلا وأ رــــــيزولا نـــــــم ررـــــقـــــم وأ رارـــــق
.ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل ةبسنلاب

رضاحمب ةقفرم ،نيوكتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن لسرت
ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا حلاصم ىلإ ،ةيباختنالا تايلمعلا
.اهءاضمإ يلت يتلا مايأ )٠1( ةرشعلا لجأ يف ةيمومعلا

ءاضعأ )٧( ةعـبــــس نــــم نعـــــطلا ناــــــجل نوـــــكـــــتت :٩٤ ةّداملا
نـــــم نيمــــــئاد ءاضعأ )٧( ةـعــبسوةرادإلا يلثمم نـــــم نيمــــــئاد

عم ددعلا يف نوواستي نييفاضإ ءاضعأونيفظوملا يلثمم
.نيمئادلا ءاضعألا

،يلاولا ىدل نعطلا ةنجل نيوــكــــت دنــــع ،ىــــعارـي :٠5 ةّداملا
نــم اــهــنــيوــكــت نــكــمــي الو .نيفــظوملا نــم كالسأ ةدــع لــيــثمت
.دحاو كلسل نيمسرم نيلثمم

)3( ثالـــثب نـــعطلا ناــــجل ءاـــضعأ ةدـــــهع ددـــــحت :١5 ةّداملا
.تاونس

قــــــفو ،اــــيئانثتسا ،ةدـــــهعلا ةدـــــم دــــيدمت وأ صـــــيلقت نـــــكمي
8 ةداـــــــــملا نــــــم2وىــــــــــــلوألا ةرــــــــــــقفلا يف ةددـــــــــحـملا طورـــــــــشلا
.هالــــــــعأ

ةلسارملاب وأ فرظ يف يّرسلا عارتقالاب تيوصتلا نوكي
بجومب ددحت تايفيك بسح ،ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع وأ
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نم ةميلعت

قاروأ ،عارـــــــتـــــــقالا موـــــــي ،بخاـــــــنــــــــلا فرصت تحت عضوــــــــت
.ةرادإلا هددحت جذومن بسح اهدادعإ متي تيوصت

سيئر ىلإ يفاكلا ددعلاب ةفرظألاو تيوصتلا قاروأ مّلست
بتــــكــــم ،ءاضتــــقالا دــــنــــع ،وأ ،يزــــكرــــم تيوصت بتـــــكـــــم لـــــك
.قحلمتيوصت

ءاـــمسألا نيـب نـــم مـــهحشرم نوـــبخانلا راــــتخي:٠٤ةّداملا
.نيحشرتملا مئاوق وأ ةمئاق يف ةدراولا

زرفب يزكرملا تيوصتلا بتكم ءاضعأ موقي:١٤ ةّداملا
.عارتقالا تاوصأ

عــيــمــج لسرــت ،قــحــلــم تيوصت بتــكـــم ثادـــحإ ةـــلاـــح يف
نم قلغم فرظ يف ،بتكملا اذه يف اهيلع لصحـملا تاوصألا

.يزكرملا تيوصتلا بتكم ىلإ هسيئر فرط

: يزكرملا تيوصتلا بتكم ددحي:2٤ ةّداملا

،نيتوصملل يلامجإلا ددعلا–

،اهنع ربعملا تاوصألليلامجإلا ددعلا –

،حشرتم لك اهيلع لصحت يتلا تاوصألا ددع –

.ةاغلملا قاروألل يلامجإلا ددعلا –

اهنع اًربعم اًتاوصأ ةاغلملا قاروألا ربتعت ال:٣٤ ةّداملا
.زرفلا دنع

وأ ةقزمملا قاروألاب اهنع ربعملا تاوصألا ،ةاغلم ربتعت
ةيأ نمضتت ال يتلا ةفرـظألا اذـــــكو ،ةمالــــع ةــــيأ نمضــــتت يتلا

.قاروأ ةدع مضت وأ ةقرو

نييفاضإلاونيمئادلا نيحشرتملا ةمئاق دعت :٤٤ ةّداملا
يتلا تاوصألا ددعل يلزانتلا بيـــترـــتلا بـــســح،نيبــخـــتـــنـــملا

بولطملا دعاقملا ددع دودح يف ،مهنم دحاو لك اهيلع لصح
.ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ةنجل لكل اهلغش

سفن ىلع نيحشرتم ةدع وأ ناحشرتم لصحتي امدنع
ةيمدقألاوةبترـــلا يف ةيـــمدــــقألا داـــــمتــــعا مــــتي ،تاوـــــصألا ددــــع
.مهنيب لصفلل ةماعلا

نع ارضحم يزكرملا تيوصتلا بتكم ُّدِعُي:5٤ ةّداملا
يتلا ةطلسلا ىلإ ،لاحلا يف ،لسريو،ةيباختنالا تايلمعلا
باختنالا جئاتن دكؤت يتلا ،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل
ةـــــمـــــئاـــــق ،ةـــــلاحلا بسح ،ررـــــقـــــم وأ رارــــــق بجومب نــــــلــــــعــــــتو
يف ،نييـــفاضإو نيمـــئاد مـــهـــباـــخـــتـــناـــب حرصملا نيحشرـــتملا

.اهلغش بولطملا دعاقملا ددع دودح

لكبولـمــعــلا نــكاــمأ يف ،هالــعأ ةروــكذملا ةــمــئاــقــلا رشنــت
 .ةمئالم ىرخأ ةليسو
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ددحـملا لجألا يف اهيأر دبت مل وأ نعطلا ةنجل عمتجت مل اذإ
فيقوتلا ةلاح ءاهنإ نكمي ،ام ببسل ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف

يف فظوملا جامدإ داعي ،ةلاحلا هذه يفو .فظوملل لمتحـملا
ةطلسملا ةبوقعلا ىقبتو هقوقح لماك عجرتسيو هتفيظو
.هتيضق يف اهرارق نعطلا ةنجل ردصت ىتح ةفوقوم هيلع

ّالإ هبتار نم مصخ يذلا ءزجلا عاجرتسا هنكمي ال ،هنأ ريغ
.نعطلا ةنجل رارق رودص دعب

وأ ءارزولا ىدل ةنّوكملا نعطلا ناجل صتخت:65 ةّداملا
تارادإلاو تاـــــســـــسؤــــملا ضــــعـــبــــــل نيــــلــــهؤـــملا نيــــلوؤـــســـملا
نيفظوملا فرط نم ةعوفرملا نوعطلا يف رظـــنلاب ،ةيمومعلا
ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملاوةيزكرملا تارادإلل نيعباتلا

.اهل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو ،ركذلا ةفلاس

،ةالوـــــــــلا ىدـــــل ةــــنوكملا نـــــعطلا ناــــجل صــــــــتخت :75 ةّداملا
ريغ حلاصملا يفظوم فرط نم ةمدقملا نوعطلا يف رظنلاب
تاسسؤملاوةـيـــمـــيـــلــــقإلا تاــــعاـــمــــجلاو ةـــــلودــــلــــل ةزــــكرـــمـــملا
ىلع دجاوتم يرازو عاطق ةياصو تحت يه يتلا ةيمومعلا

.تايالولا ىوتسم

نوفظوملا عضخي ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا ماكحأب لالخإلا نود
نييـــــئاـــــفشتسالا نيثـــــحاـــــبـــــلا ةذــــــتاسألا كالسأل نوــــــمــــــتــــــنملا
،نيمــــئادــــلا نيثـــــحاـــــبـــــلاو نيثـــــحاـــــبـــــلا ةذـــــتاسألاو نييـــــعـــــماجلا

.ينعملا ريزولا ىدل ةنوكملا نعطلا ةنجل صاصتخال

ىلع ةعوضوملا ةطلـسلا نـــعــــطلا ةـــــنــــجل سأرـــــت:٨5 ةّداملا
 .ضرغلا اذهل نّيعملا اهلثمم وأ اهاوتسم

ةنجل يف اوضع نوكي ال ةرادإلا نع لثمم ةباتكلا ىلوتي

.نعطلا

اــقبط يلــــخادلا اــــهماظن نــــــعط ةـــنجل لـــــك ّدـــِعُت:٩5 ةّداملا
ةطلسلا نم رارق بجومب ددحـملا يجذومنلا يلخادلا ماظنلل

 .ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

،ررقم وأ رارق بجومبيلخادلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا متت
لهؤملا لوؤسملا وأ يلاولا وأ ريزولا لبق نم ،ةلاحلا بسح

.ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل

نــم ءاـــعدتسا ىلـــع ءاـــنب ،نــــعطلا ناـــــجل عـــــمتجت :٠6 ةّداملا
ءاــــــــضعألل ةـــــــــــطيسبلا ةـــــــيبـلغألاب اــــــــــهيأر يدــــــبتو،اــــــــــــهسيئر
 .نــــيرضاحلا

عارتقالاب تيوصتلا اذه نوكي ،تيوصتلا ىلإ ءوجللا مت اذإ
يفو ،ةنجللا ءاضعأ عيمج هيف كراشي نأ بجيو،يّرسلا

.احّجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح

مهماهم ددجلا ءاضعألا رشابي ،نــعطلا ناـــجل دــــيدجت دـــنع

.مهنوفلخي نيذلا ءاضعألا ةدهع ءاهتنا خيرات نم ءادتبا

ةـــنجل يف نيفـــظوملا نـــع الـــثمم اوضع نـــكــــمــــي ،هــــنأ رــــيــــغ

ةياهن ةياغ ىلإ ةنجللا هذه يف هتيوضعب ظفتحي نأ ،نعطلا

ةـيواستملا ةـيرادإلا ةــنــجــلــلا يف هــتدــهــع تهــتــنا وــلو ،ةدــهــعــلا

.ءاضعألا

يف نيمئادلا ءاضعألا دحأ ةيوضع تعطقنا اذإ:25 ةّداملا

صوصنملا بابسألا دحأل ،هتدهع ءاضقنا لبق نعط ةنجل

بختنا وأ ّنيع يتلا ماهملا هب يهتنت ،هالعأ9 ةداملا يف اهيلع

ةياغ ىلإ امئاد اوضع يفاضإلا هفلخ هناكم ّنيعي ،اهلجأ نم

.ةنجللا هذه ديدجت

يف نويفاضإلاو نومئادلا ةرادإلا ولثمم نّيعي:٣5 ةّداملا
،يلاولا وأ ريزولا نم رارق بجومب ،ةلاحلا بسح ،نعطلا ناجل

تاسسؤملا ضعبل ةبسنلاب لهؤملا لوؤسملا نم ررقمب وأ
)٥1( رشع ةسمخلا لجأ يف ،ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ
.نيفظوملا يلثمم تاباختنا جئاتن نالعإل ةيلاوملا اموي

نيفظوــملا نيب نـــم نـــعـــطلا ناـــــجل يف ةرادإلا وـــلـــثـــمم نّيعي
يتلا لئاسملا ةجلاعمل نيلهؤملاو)أ( جوفلا ىلإ نيمتنملا

 .نعطلا ناجل تاصاصتخا نمض جردنت

.موسرملا اذه ماكحأل اقبط نيفظوملا ولثمم بختني

يناثلا لصفلا

ريسلاو تايحالصلا

نوــــــعــــط يف ّتبــــلاــــب نـــــعـــــطـــــــــــلا ناـــــجل فّلـــــكـــــت:٤5 ةّداملا
ةيبيدأت تابوقع ةنمضتملا تارارقلاب ةقلعتملا ،نيفظوملا

ةيرادإلا ناجللا نع ةرداصلا ،ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةجردلا نم
دحاو )1( رهش هاصقأ لجأ يف ةعوفرملاو ءاضعألا ةيواستملا
.يبيدأتلا رارقلاب راطخإلا خيرات نم ءادتبا

ةرقفلا يف ددحـملا لجألا يف عوفرملا نعطلا ىلع بترتي
 .ةرداصلا ةبوقعلا قيلعت رثأ ،هالعأ

اهرارق ردصــت نأ نـــعــــطلا ةنـــــجل ىلـــــع نّيعـــتـــي:55 ةّداملا
ءادتبا ،اموي )٥٤( نوعبرأوةسمخ هاصقأ لجأ يف للعم يأرب
تارارقلا ليدعت وأ تيبثت وأ ءاغلإ دصق ،اهراطخإ خيرات نم
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيبيدأتلاتابوقعلا ةنمضتملا

.هالعأ٤٥

.اهعامتجا خيرات نم ءادتبا نعطلا ةنجل رارق يرسي
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نيفظوملا ولثمم ،نعطلا ةنجل يف نيبخان دعي:66 ةّداملا
.ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا يف نيبختنملا

نــــــــــعطلا ناــــــجل يف نيبـــــــخانلا ةـــــمئاق طـــــــــبضت:76 ةّداملا
وأ يلاولا وأ ريزولا نم ،ةلاحلا بسح،ررقم وأ رارق بجومب

ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل لهؤملا لوؤسملا
،ةمئالم ىرخأ ةليسو لكبولمعلا نكامأ يف رشنتو ،ةينعملا

ددحـملا خـــيراــــتــــلا نــــم ،لــــقألا ىلع ،اــــموــــي )٠2( نـــيرشع لـــبـــق
.عارتقالل

 .عارتقا عورف ىلع نيينعملا نيبخانلا عيزوت نكمي

رصانعلا ىلع ةدايز ،نيبخانلا ةمئاق نمضتت نأ بجي
اهيلإ يمتني يتلا ةرادإلا ةيمست ،هالعأ٥2 ةداملا يف ةدراولا
 .ينعملا فظوملا

ةيرادإلا ناــــجللا يف نيــــفظوملل لــــثمم لــــك نـــــكمي:٨6 ةّداملا
،نيبخانلا ةمئاق يف همسا دري مل ،ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا
يلاولا وأ ريزولل ،ةلاحلا بسح ليجستلل ايباتك ابلط مدقي نأ
ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل لهؤملا لوؤسملا وأ
رشن خيرات نم ءادتبا لمع مايأ )3( ةثالث لجأ لالخ،ةينعملا

 .ةمئاقلا هذه

.اروف اهيلإ ةدراولا تابلطلا يف ةينعملا ةطلسلا تبتو

ولثمم ،نعط ةنجل ناونعب حشرتي نأ نكمي :٩6 ةّداملا
ةـــيرادإلا ناـــجـــلـــلا يف ،نيمـــئاد ةـــفصب نيبـــخـــتــــنملا نيفــــظوملا
.ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا

اومدقي نأ حشرتلا طورش نيفوتسملا نيفظوملا نكمي
. ةلهؤملا ةطلسلا ىلإ مهفرط نم ىضمم حشرتلاب احيرصت

بجومب نعطلا ناجلل نيحشرتملا ةمـئاــــق دـــعـــت :٠7 ةّداملا
لوؤسملا وأ يلاولا وأ ريزولا نم ،ةلاحلا بسح،ررقم وأ رارق
ةــيــنــعملا ةــيــموــمــعــلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعــبــل لــهؤملا

لبقةمئالم ىرخأ ةليــسو لـــكــبولـــمـــعلا نــــكاــــمأ يف رــــشنــــتو
ددحـملا خــــيراــــتــــلا نــــم ،لــــقألا ىلع ،اــــموـــــي )٥1( رشع ةسمـــــــــخ
 .عارتقالل

ءامسألا نم اددع ركذلا ةفلاس ةمئاقلا نمضتت نأ بجي
،نيفــــلــــخــــتسملاو نيمــــئادــــلا نيلــــثــــمملا دـــــعاـــــقـــــم ددـــــع يواسي
.هالعأ9٤ ةداملا ماكحأل اقفو ،اهلغش بولطملا

ةرادإوكلس ىلإ هالـعأ ةروكذــــملا ةمئاــــقلا يف ةراـــــشإلا مـــتــــت
.حشرتملا ءامتنا

بجومب ثدحي ،ةيباختنالا تايلمعلا ةيدأتل:١7 ةّداملا
لوؤسملا وأ يلاولا وأ ريزولا نم ،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق
،ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل لهؤملا

.اهنيوكت داري ةنجل لكل يزكرم تيوصت بتكم

ّالإ تاـــعامتجالا روــــضح نييـــفاضإلا ءاـــضعألا نــــكمي ال
.رربم عنام ثودح ةلاح يف نيمئادلا ءاضعألا فالختسا دـــنع

روــــــــضح نــــــــعطلا ةـــــنجل يف اوـــــــضع نــــــكمي ال:١6 ةّداملا
ةلأسم يف يأر ءادبإ ددصب ةنجللا هذه تناك اذإ ،عامتجالا

 .ةيدرف ةفصب هصخت

روضحب ّالإ نعطلا ناجل تالوادم حصت ال:26 ةّداملا
 .لقألا ىلع ،اهئاضعأ  )3/٤( عابرأ ةثالث

ءاضعأ ديدج نم ىعدتسي ،باصنلا اذه لامتكا مدع دنع
اذإ اهعامتجا ،ذئدنع ،حصيومايأ )8( ةينامث لجأ يف ،ةنجللا

.اهئاضعأ فصن رضح

نعطلا ةنجلل عامتجا لـك ةياــــهــــن دــــنــــع رّرـــــحـــي:٣6 ةّداملا
نيرضاحلا ءاضعألا لك فرط نم ىضميو تالوادم رضحم
.هيلع رشؤمو مقرم رتفد يف لجسيو

ةطلسلا يأر دعـــب ،نـــعـــطلا ةــــنــــجل لـــــح نـــكــــمــــي :٤6 ةّداملا
بسح ،ررقم وأ رارق بجومب ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا
ةبسنلاب لهؤملا لوؤسملا وأ يلاولا وأ ريزولا نم ،ةلاحلا
اصوصخ ،ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل

: ةيتآلا تالاحلا يف

ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا مـــيـــظـــنـــت ةداــــــعإ وأ ءاـــــغــــلإ –
،ةينعملا

ةيرادإلا ناجللا يف ةلثمــملا تاباــــقـــنــــلا وأ ةــــــباـــــقـــــنلا لـــــح –
،ءاضعألا ةيواستملا

نم مهوفلختسمونوبختنملا ءاضعألا نكمتي ال امدنع –
ءاضعألا ضفر دنع وأ ،ناك ببس يأل ،تاعامتجالا روضح
.اهرضاحم ءاضمإ ضفر وأ ةنجللا تاعامتجاروضح

،)2( نيرهــش لـــــجأ يف ةديدـــــج ةـــنــــجل نيوكت ،ذئدنع ،متيو
.موسرملا اذه بــــجومب ةددحـملا طورشلا بسح

ثلاثلا لصفلا

نيفظوملا يلثمم تاباختنا ميظنت

صوصنملا نعطلا ةنجل لح ةلاح يف ادع ام:56 ةّداملا
نيفظوملا يلثمم تاباختنا ىرجت ،هالعأ٤٦ ةداملا يف اهيلع

ةيوضع ءاهتنا خيرات لبق ،لقألا ىلع )2( نيرهش لجأ يف
.نييلاحلا ءاضعألا

،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق بجومب عارتقالا خيرات ددحي
ضعبل ةبسنلاب لهؤملا لوؤــســــملا وأ يلاوـــــلا وأ رــــــيزولا نــــم
نكامأ يف رشنيو،ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا
.ةمئالم ىرخأ ةليسو لكبولمعلا
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رييستلا تاذ ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا نكمي ،هنأ ريغ
حــــلاـــصــــم ىلـــــع رفوتت يتلاو اهيفظومل ينهملا راسملل يزكرملا

ىدل ةينقت ناجل نيوكت ،يلحـملا وأ/و يوهجلا ىوتـســـملا ىلــــع
اذإو،لـمــعــلــل ةــماــعــلا طورشلا كلذتضتــــقا اذإ ،حــــلاصملا هذـــــه

 .كلذب تادادعتلا تحمس

ةدع نيب ةكرتشم ةينقت ةنجل نيوكت نكمي:77 ةّداملا
سفــنــل ةــعــباــت نوــكــت اــمدــنــع ةــيــموـــمـــع تارادإ وأ تاسسؤم
.يرادإلا رقملا سفن يف ةدجاوتم وأ ةيرازولا ةرئادلا

بجومب ،ةلاحلا بــسح ،ةـــينقتلا ناـــجللا نّوــــكُت:٨7 ةّداملا
.ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ررقم وأ رارق

تاسسؤم ةدع نيب ةكرتشم ةينقت ةنجل نوكت امدنع
هذه نّوكُت ،هالعأ٧٧ ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيمومع تارادإو
ةــطــلسلا نــم ررــقــم وأ رارـــق بجومب ،ةـــلاحلا بسح ،ةـــنـــجـــلـــلا
نيب كرـــتشم ررـــقـــم وأ رارـــق بجومب وأ ،ةــــيــــنــــعملا ةــــيصوــــلا
تارادإلاو تاسسؤملا يف نييعتلا ةيحالص اهل يتلا تاطلسلا
.ةينعملا ةيمومعلا

يف هيلع صوصـنـــملا ،كرـــتـــشـــملا ررــــقـــملا وأ رارــــقلا ددـــحــي
ةنجللا هذه اهاوتسم ىلع عضوت يتلا ةطلسلا ،هالعأ ةرقفلا
.اهرييست نامضب مزلت يتلاو ،ةينقتلا

رضاحمب ةقفرم ،نيوكتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن لسرت
ةـفـيـظوـلاـب ةـفـلـكملا ةـطـلسلا حـلاصمل ةـيـباـخـتـنالا تاــيــلــمــعــلا
.اهءاضمإ يلت يتلا مايأ )٠1( ةرشعلا لجأ يف ،ةيمومعلا

نـــــم اـــيواستم اددــــع ةـــينقتلا ناـــجللا نـــــمضتت:٩7 ةّداملا
ناجللا يف نيفظوملل نيبختـــنـــملا نيلـــثـــمـــملاو ةرادإلا يلـــثــــمم

.ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

نوواستي نييفاضإ ءاضعأو نيمئاد ءاضعأ نم لكشتتو
.نيمئادلا ءاضعألا عم ددعلا يف

يلـــثممونيــــفظوملا يلـــثمم ءاـــضعأ ددــــع ددــــحي :٠٨ ةّداملا
: يتأي امك ،ةينقتلا ناجللا ىدل نيبختنملا نيفظوملا

ةرادإلا ناونعب نايفاضإ )2( ناوضعو نامئاد )2( ناوضع –
اــمدــنــع ،نيبــخــتــنملا نيفـــظوملا يلثمم ناوـــنـــعـــب ٍواسم ددـــعو
لقي ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا يفظوم ددع نوكي
،)٠٠1( ةئام نع

نييفاضإ ءاضعأ )3( ةثالـثونيــــمــــئاد ءاــــضـــــعأ )3( ةــــثالــــث –
نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا ناونـــــعـب
ةرادإلا وأ ةسسؤملا يفظوم ددع نوكي امدنع ،نيبختنملا
نع لقيو)٠٠1( ةئام قوفي وأ يواسي ةينعملا ةيمومعلا

،)٠٠٥( ةئامسمخ

نييفاضإ ءاضعأ )٤( ةــعــبرأونيــمــئاد ءاــــضـــــعأ )٤( ةــعـــــبرأ –
نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا ناونـــــعـب

عورف ىوتسم ىلع ةقحلم تيوصت بتاكم ثادحإ نكمي
.هالعأ٧٦ ةداملا يف ةروكذملا عارتقالا

دـــــــنعو ،يزــــكرملا تـــيوـــصتلا بـــتكم ةـــليكشت نـــــمضتت
نينيعم ابتاكو اسيئر ،ةقحلملا تيوصتلا بتاكم ،ءاضتقالا

.ةلهؤملا ةطلسلا لبق نم

تاوــــــــصأ زرـــــــــفو ةـــــيباختنالا تاــــــيلمــــعلا مــــــــــــــظنت :27 ةّداملا
93 داوملا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلا سفـن بـــســــح عارــــتــــقالا
.هالعأ3٤ ىلإ

نيبـــــختنملا نيــــــحشرتملا ةـــمئاق دادـــــــــعإ مـــــتي:٣7 ةّداملا
بـيترتلا بــــسح بــــتكملا فرـــــط نــــم نييــــــفاضإلاو نيـــــــمئادلا
دحاو لك فرط نم اهيلع لصحـملا تاوصألا ددعل يلزانتلا

.هالعأ٠٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا ةاعارم عم مهنم

سفن ىلع نيحشرتم ةدع وأ ناحشرتم لصحتي امدنع
ةيمدقألا وأ ةبترلا يفةيمدــقألادامتـــــعا مـــــتــــي ،تاوـــــصألا ددــــع
.مهنيب لصفلا يف ةماعلا

فرط نم ةيباختنالا تايلمعلا رضحم ررحي:٤7 ةّداملا
ىلإ ،ةلاحلا بسح ،اروف لسريويزكرملا تيوصتلا بتكم
وأ تاسسؤملا ضعبل لهؤملا لوؤسملا وأ يلاولا وأ ريزولا
باختنالا جئاــــتـــن دـــــكؤي يذـــــلا،ةينــــــعملا ةيموــــمــــــعلا تارادإلا

حرصملا نيحشرتملا ةمئاق ،ررقم وأ رارق بجومب نلعيو
بولطملا دعاقملا ددع دودح يف نييفاضإونيمئاد مهباختناب

 .اهلغش

لمعلا نكامأ يف ،هالعأ ةروكذملا ةمئاـقلا رــــشـــــنت نأ بـــــجي
ةـلـيسو لـكــبو،ةـيـنـعملا ةـيـموــمــعــلا تارادإلاوتاسسؤملل
.ةمئالم ىرخأ

لوألا عارتقالا يف نيتوصملا ددع نوكي امدنع:57 ةّداملا
كلذب روصق رضحم رّرحي ،نيبخانلا ددــــع فـــصــــن نـــــم لــــــقأ

.تاباختنالل ٍناث رود ءارجإ ،ذئدنع ،متيو

)٠3(نيثالث ىدعتي ال لجأ يف تاباختنالل يناثلا رودلا مظني
 .عارتقا لوأ خيرات نم ءادتبا اموي

.نيتوصملا ددع نكي امهم تاباختنالا ،ذئنيح ،حصتو

ثلاثلا بابلا

ةينقتلا ناجللا

لوألا لصفلا

ةليكشتلاو ميظنتلا

ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ىدل نوكت :67 ةّداملا
.ةينقت ناجل
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: صوصخلا هجو ىلع راشتست ،ةفصلا هذهبو

: لمعلا فورظ لاجم يف*

ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا عورشم–
،ةينعملا

،لمعلل ةماعلا فورظلاب ةقلعتملا لئاسملا–

ريبدت لك صخي اميف اميسال ،حلاــــصملا ريـــــسوميظنت–
ىلع اـهرـيـثأتو لــمــعــلا تاــيــنــقــتوجهاـنـم ثيدـحـتـب قـلـعــتــي
.نيفظوملا

:نمألاوةفاظنلا لاجم يف*

نـكاـمأ يف نـمألل ةـماـعـلا رـيــبادــتــلاــب ةــقــلــعــتملا لــئاسملا–
،لمعلا

رـــــــيبادتلا لـــــك اـــميسال ،ةـــــفاظنلاب ةـــــــقلعتملا لــــــئاسملا–
،اهعباوتوينابملا ةفاظنب ةقلعتملا

.نمألاوةفاظنلا لاجم يف سيسحتلاومالعإلا–

تاـــــــسسؤـــملا نــــــم ةـــــينقتلا ناــــــجللا ىــــــــقلتت :6٨ةّداملا
ةيونس ةليصح ،اهيدل اهبيصنت مت يتلا ةيمومعلا تارادإلاو
لـئاسملاـب ةـقـلـعـتملا ةـيـمـيـظـنـتـلا رـيـبادـتـلا قـيـبـطـت ةـلاـح نـع
هذه ةينقتلا ناجللا شقانتو ،اهتاصاصتخا نمض لخدت يتلا
.ةليصحلا

نيــــــب ةــــكرتشم ةــــينقت ةــــنجل ســـسؤــــــت اــــمدنع :7٨ ةّداملا
،ةيرازولا ةرئادلا سفنل ةعبات ةيمومع تارادإوتاسسؤم
يتلا لئاسملا لك ةساردب ةصتخم نوكـــــت ةنــــجــــللا هذــــــه ّنإــــــــف
.ةينعملا ةيرازولا ةرئادلا صخت

٧٧ ةداملا ماكحأل اقبط ،ةكرتشم ةينقت ةنجل سيسأت دنع
تارادإو تاسسؤم نيب ةكرتشم ةلأسملا تناك اذإو ،هالعأ

ةنجللا هذه صتخت ،يرادإلا رقملا سفن يف ةدجاوتم ةيمومع
تارادإلاوتاسسؤملا هذه مهت يتلا لئاسملا ةساردب اهدحو
.ةيمومعلا

يتلا ةطلسلا فرط نم ةينقتلا ناجللا سأرُت :٨٨ ةّداملا
ءاضعألا نيب نم راتخي يذلا اهلثمم وأ اهاوتسم ىلع عضوت

.ةرادإلا لبق نم نّيعي فظوم ةباتكلا ىلوتيو.ةرادإلا يلثمم

اـــقبط يلـــخادلا اـــهماظن ةـــينقت ةـــنجل لـــــك ّدــــــِعُت :٩٨ةّداملا
ةطلسلا نم رارق بجومب ددحـملا يجذومنلا يلخادلا ماظنلل
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

،هيلع قفاويو ةينقتلا ةنجللا ريس يلخادلا ماظنلا ددحي
اهل يتلا ةطلسلا نم ررقم وأ رارق بجومب ،ةلاحلا بسح

.ةينعملا نييعتلا ةيحالص

ةرادإلا وأ ةسسؤملا يفظوم ددع نوكي امدنع ،نيبختنملا
لقيو )٠٠٥( ةئامسمخ قوفي وأ يواسي ةينعملا ةيمومعلا

،)٠٠٠1( فلأ نع

نييفاضإ ءاضعأ )٥( ةسمخونيــمــئاد ءاــــضـــــعأ )٥( ةســمخ –
نيــــــــــــفظوملا يلــــثمم ناوــــنــــعــــبٍ واــــــــســـــم ددــــــــــــعو،ةرادإلا ناوـــــــنـــــعـب
ةرادإلا وأ ةسسؤملا يفــظوــم ددـــع نوـــكـــي اـــمدـــنـــع ،نيبـــخـــتـــنملا
 .)٠٠٠1( افلأ قوفي وأ يواسي ةينعملا ةيمومعلا

ةـــــــينقتلا ناــــــجللا ءاــــــضعأ ةدــــــــهع ةدـــــــم ددــــــــحت:١٨ ةّداملا
.تاونس )3( ثالثب

ةدــــــــهعلا دــــــيدــمت وأ صـــــيلقت ،ةــــيئانثتسا ةـــــــفصــــب ،نـــــكـــــمي
ةداملا نم ةيناثلاو ىلوألا ةرقفلا يف ةددحـملا طورشلا بسح
.هالعأ8

مهماهم ددجلا ءاضعألا رشابي ،ةينقتلا ةنجللا ديدجت دنع
.مهنوفلخي نيذلا ءاضعألا ةدهع ءاهتنا خيرات دنع

نيمئادلا ءاــضعألا دـــحأ ةــــيوضع تــــعطقنا اذإ :2٨ ةّداملا
ةروكذملا بابسألا دحأل ،هتدهع ءاضقنا لبق ،ةينقت ةنجل يف
بـــختنا وأ نّيــــع يـــتلا ماــــهملا هــــب ىـــهتنت ،هالـــــعأ9 ةداـــــــملا يف

ةـــــياغ ىلإ اـــمئاد اوـــضع هــــفلختسم هـــــناكم ّنيــــعيو ،اــــــهلجأ نـــم
.ةنجللا هذهديدجت

يف نوـيفاضإلاونوـــمئادلا ةرادإلا وــــلثمم نيـــعي :٣٨ ةّداملا
يتلا ةطلسلا فرط نم ررقم وأ رارق بجومب ةينقتلا ناجللا
اموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ ،ةينعملا نييعتلا ةطلس اهل
.نيفظوملا يلثمم تاباختنا جئاتن نالعإل ةيلاوملا

ماكحأل اقفو ةينقتلا ناجللا يف نيفظوملا ولثمم بختني
 .موسرملا اذه

ةينقتلا ناجللا يف ةرادإلا ولثمم ءاضعألا نّيعي :٤٨ ةّداملا
ةينعملا ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يفظوم نيب نم
نــــــيذلا ”أ“ ةــــعوـــمجملا نم ةــــبتر ىلإ ،لــــــقألا ىلـــــع ،نيـــــــمتنملا

نمض لخدت يتلا لئاسملا ةساردل ةديكأ تالهؤم نوتبثي
.ةينقتلا ناجللا تاصاصتخا

.ةرادإلا ءاضعأ نم اوضع لئاسولا رييست لوؤسم نوكي

يناثلا لصفلا

ريسلاو تايحالصلا

3٠–٦٠ مقر رــمألا نـــم٠٧ ةداـــملا ماــــكحأل اــــقبط:5٨ ةّداملا
ويلوي٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا

ةــينــــــقتلا ناـــجـــللا عــــلـــطــــضــــت ،هالـــــعأ روـــــكذـــــملاو٦٠٠2 ةــــنـــــس
ةفاظنلا اذكو لمعلل ةماـــعلا دعاوـــــقلاب ةقــــلــــعــــتملالــــئاــــســــملاب
سسؤت يتلا ةيمومعلا تارادإلاوتاسسؤملا لخاد نمألاو
.اهيدل
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بجومب ةينقتلا ناجلل نيحشرتملا ةمئاق دعت:6٩  ةّداملا
ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق
ةليسو لكـــبو لـــمـــعلا نــــكاــــمأ يف رـــشـــنـــتو ،ةينعملا نييـــعـــتلا

خيراتلا نم ،لـقألا ىلــع ،اــموي )٥1(رـــشع ةـــسمخ لـــبق ةـــمئالم
.عارتقالل ددحـملا

ءامسألا نم اددع ركذلا ةفلاس ةمئاقلا نمضتت نأ بجي
بولطملا نيفلختسملاو نيمئادلا نيلثمملا دعاقم ددع يواسي

.هالعأ٠8 ةداملا ماكحأل اقفو ،اهلغش

بجومب ثدحي ،ةيباختنالا تاـــيلمــعلا ةــــيدأـــتـــل :7٩ ةّداملا
ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق
ةينقت ةنجل لكل يزكرم تيوصت بتكم ةينعملا نييعتلا

.اهنيوكت داري

ىوتسم ىلع ةقحلم تيوصت بتاكم نيوكت ،نكمي امك
.هالعأ39 ةداملا يف اهيلع صوصنملا عارتقالا عورف

،ءاضتقالا دنعو ،يزكرملا تيوصتلا بتكم ةليكشت نمضتت
فرـط نـم نينـيــعــم اــبــتاــكواسيـئر ةــقــحــلملا تيوصتــلا زــكارــم
.ةينعملا ةطلسلا

اذـــــــــــكو عارـــــتـــــــقالل ةــــــيباــــــختنالا تاــــــيلــــمــــعـــلا مــــــــــظنـــــت:٨٩  ةّداملا
صوصنملا لاكشألا سفن بسح ،جئاتنلا نع نالعإلا تايفيك
.هالعأ٥٤ ىلإ93 داوملا يف اهيلع

لوألا عارتقالا يف نيــبخانلا ددــــع نوــــكي اـــــمدنع:٩٩  ةّداملا
بسحتاباختنالل ٍناث رود ميظنـت مـــتــــي،فـــصــــنلا نــــــم لــــــقأ
.هالعأ٥٧ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلا

عبارلا بابلا

ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ

نأ ةيمومعلا تارادإلاوتاسسؤملا ىلع بجي:٠٠١ ةّداملا
تادنتسملاو قئاثولا لك نعطلاو ةكراشملا تاـــئيــــهــــل رـــــفوـــــت
.اهماهم ةسراممل ةمزاللا

بتاك اذكو نعطلاو ةكراشملا تائيه ءاضعأ ىلع بجي
عــيــمــج صوصخــب ،ينــهملا ّرسلا مارـــتـــحاـــب مازـــتـــلالا ،ةسلجلا
.مهتفص مكحب اهيلع اوعلطا يتلا قئاثولاو عئاقولا

تائيه ىدحإ يف ةيوضعلا ةفص ىلع بترتي ال :١٠١ ةّداملا
عـــــفد نــــكمي هــــنأ رـــيغ ،بـــــــتار يأ يف قــــحلا ،نـــــــعطلاو ةــــكراشملا

طورشلا بسح ،نييـــــنـــــعملا ىلإ ةـــــماـــــقإلاو لـــــقـــــنـــــلا فــــــيراصم
.هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحـملا

ءاــضعألا ةـــــيواستملا ةـــــيرادإلا ناـــــجللا ىــــــقبت :2٠١  ةّداملا
اذــه رشن خــيراــت دــنــع اــهــتدــهــع هــتــنــت مــل يتــلا نــعــطــلا ناجلو
.اهتدهع ءاضقنا ةياغ ىلإ ةيراس ،موسرملا

،ررقم وأ رارق بجومب ،ةينقت ةنجل لح نكمي :٠٩ ةّداملا
،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ،ةلاحلا بسح
.هالعأ٤٦ ةداملا يف ةروكذملا تالاحلا يف اصوصخ

نيرهش لجأ يف ةديدج ةينقت ةنجل ليكشت ،ذئدنع ،متيو
.موسرملا اذه بجومب ةددحـملا طورشلا بسح ،)2(

ثلاثلا لصفلا

نيفظوملا يلثمم تاباختنا ميظنت

لــــــــــجأ يف ةـــــــينقتلا ناــــــجــــللا عـــــــــضو بـــــــــــجــــــي :١٩ ةّداملا
ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاضعأ باختنا دعب ،)2( نيرهش

.ءاضعألا

ةداملا يف اهيلع صوصنم ةينقت ةنجل لح ةلاح يف ادع ام
نيفظوملا يلثمم ةيوضع ديدجت تاباختنا يرجت،هالعأ٠9

ءاـــهتنا نم،لـــقألا ىلـــع ،)2( نـيرهش لــــبق ةــــينقتلا ناــجللا يف
 .نييلاحلا ءاضعألا ةيوضع ةدهع

ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا فرط نم عارتقالا خيرات ددحي
ةـلـيسو لـكـبولــمــعــلا نــكاــمأ يف رشنــيو،ةينـعملا نييـعـتـلا

.ةمئالم

نيفظوملا ولثمم ،ةينقت ةنجل يف نيبخان دعــي :2٩  ةّداملا
.ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا يف نيبختنملا

بجومب ،ةينقت ةنجل يف نيبخانلا ةمئاق دعت:٣٩ ةّداملا
ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق
ةـلـيسو لـكـبولـمـعـلا نـكاــمأ يف رشنــتو ،ةــيــنــعملا نييــعــتــلا

خــيراـــتـــلا نـــم ،لـــقألا ىلع اـــموـــي )٠2( نــيرشع لــبــق ،ةــمــئالــم
.عارتقالل ددحـملا

.عارتقا عورف ىلع نيينعملا نيبخانلا عيزوت نكمي

ةيرادإلا ناجللا يف نيفظوملل لثمم لك نكمي :٤٩  ةّداملا
ةـــــمـــــئاـــــق يف هـــــمسا درـــــي مـــــل ةـــــيـــــنـــــعملا ءاضعألا ةــــــيواستملا
يتلا ةطلسلا ىلإ ليجستلل ايباتك ابلط مدقي نأ ،نيبخانلا
،لمع مايأ )3( ةثالث لجأ لالخ ،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل
 .ةمئاقلا هذه رشن خيرات نم ءادتبا

.اروف اهيلإ ةدراولا تابلطلا يف ةينعملا ةطلسلا ّتبتو

ولثمم ،ةينقت ةنجل ناونعب حشرتي نأ نــــكمي :5٩  ةّداملا
ناــجــلـــلا يف نيمـــئاد ةـــفصب مـــهـــباـــخـــتـــنا مت نـــيذـــلا نيفـــظوملا
.ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

اومدقي نأ حشرتلا طورش نيفوتسملا نيفظوملا نكمي
ةــطــلسلا ىلإ مــهــفرــط نــم ىضمم كلذــب حشرــتــلاــب اــحــيرصت
.ةينعملا نييعتلاةيحالص اهل يتلا
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ةــــــفيظولاب ةـــــفلكملا ةـــــطلسلا نــــــم ةـــــــميلعت ددــــــــحت :٣٠١  ةّداملا
.موسرملا اذه قيبطت تايفيك ،ةجاحلا دنع ،ةيمومعلا

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٤٠١  ةّداملا
11 يف خّرؤملا٠1–٤8 مقر موسرملا ماكحأ اهنم اميس ال
٤891ةنـــس رــــياــــني٤1 قــــفاوملا٤٠٤1 ماــــــع يــــناــــثلا عيبر
اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا ناجللا صاصتخا ددحي يذلا

11 يف خّرؤملا11–٤8 مـــــــقر موسرملاو،اهلمعو اهميـظـنـتو
يذلا٤891 ةنس رياني٤1 قفاوملا٤٠٤1ماع يناثلا عيبر
ناــجــلــلا يف نيفــظوملا نــع نيلــثمم نييـــعـــت تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي
 .ءاضعألا ةيواستملا

ّةيـــــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــــه رــــــــشني:5٠١ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥2 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ٤ يف رـــــئازـــجلاب رّرــــــح
  .٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––
ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم١١2-٠2 مقر يذيفنتموسرم

حنم نــمضتي،٠2٠2 ةـــنس وـــــيلوي٠٣ قـــــفاوملا١٤٤١
نمةررضتملا نهملا باحصأ ةدئافل ةيلام ةدعاسم
.)٩١ - ديفوك ( انوروك سوريف ةحئاج راثآ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤1 و٤-99 ناــــــــتدامـلا اـــــــــميس ال ،روـــــــتسدلا ىلــــــــع ءاــــــــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش91 يف خّرؤمـلا1٠-٦9 مقر رمألا ىضتقمبو –
يتلا دعاوقلا ددحي يذلا٦991 ةنس رياني٠1 قفاوملا٦1٤1

 ،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

ىدامج92 يف خّرؤمـلا٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاومـلا22٤1 ماع ىلوألا

،اــهــنــمأو اــهــتــمالسو قرــطــلا رــبــع رورــمـلا ةــكرــح مــيــظــنــتـــب
،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاّوش11 يف خّرؤمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1

يف خّرؤمـلا٠٧3-91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا3٦1-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وــيــنوــي32 قـفاوــمـلا1٤٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

٦2 يف خّرؤمـلا9٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددـحـي يذـلا٠2٠2 ةـــنس سراــــم12 قـفاوــمـلا1٤٤1 ماـــــــع بجر
)91 - ديفوك ( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادت
،هب ةقحاللا صوصنلا عيمجو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ةدـــــعاسم حــــنم ىلإ موـــــسرمـلا اذـــــه فدــــــهي : ىلوألا ةّداملا
راــــثآ نـــم ةررـــضتمـلا نــــهمـلا ضـــعب باـــحصأ ةدــــئافل ةـــيلام
.)91 - ديفوك ( انوروك سوريف ةحئاج

ةداــــــمـلا يف ةروـــــكذمـلا ةــــيلامـلا ةدــــعاسملا ددــــحت:2 ةّداملا
.رهشلا يف رانيد )٠٠٠.٠3( فلأ نيثالث غلبمب ،هالعأ ىلوألا

رـــئاسخلا نــــع اـــضيوعت ،رــــهشأ )3( ةــــثالث ةدـــــمـل عـــــفدتو
.يحصلا رجحلا ةرتفب ةطبترملا

مييقت ساسأ ىلع ،ةروكذملا ةيلامـلا ةدعاسملا حنمت:٣ ةّداملا
)٤( ةـــــعبرألا رــــهشألا لالـــخ ةـــينهم ةـــئف لــــك ةـــيعضول قــــيقد
.ةيضامـلا

الو ةــــــــبيرضلل ةـــــيلامـلا ةدــــــــعاـــسملا عـــــضخت ال:٤ ةّداملا
.يعامتجالا نامضلا تاكارتشال

موـــسرمـلا اذـــه ماـــكحأ قــــيبطت تاـــيفيك ددــــحت:5 ةّداملا
نيــفـــــــــــــلـــــــــــــكـــــــــــــمـلا ءارزوـــلا نيب كرــتشم يرازو رارـــق بـــجومب
،ةراــجــتــلاو ،ةـــيـــلاـــمـلاو ،ةـــيـــلـــحـملا تاـــعاـــمجلاو ةــــيـــلـــخادـلاـــب
.لمعلاو

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠3 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ9 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
 .٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع
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1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

.تايالو نمأ ءاسؤر
––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

فـئاـظوـب مـهـفـيـلـكـتـل ،ةـيـتآلا تاـيالوـلا نـمأ ءاسؤر مـهــتــفصب
: ىرخأ

،ةديلبلا ةيالو يف ،روقاش دمـحم–

،ةملاق ةيالو يف ،رادوش رامع–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يرباو ميركلا دبع –

،يزيليإ ةيالو يف ،قورز يناجيت –

،يداولا ةيالو يف ،يلالع ميكحلا دبع –

،ةلشنخ ةيالو يف ،يتوغرب ميكحلا دبع –

،ةليم ةيالو يف ،يتانز دارم –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،دادغب دمـحم –

،تنشومت نيع ةيالو يف ، شيبعك راتخم –

.ةيادرغ ةيالو يف ،ةينداغز حلاص دمـحم –

––––––––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيتآلا ةداـــسلا ماــــهم ىـــهنت ،0202 ةــــنس وــــيلوي9 قـــــفاوملا
ةداـــعإل ،ةـــيتآلا تاـــيالولا نـــمأ ءاـــسؤر مـــهتفصب ،مــــهؤامسأ
: ةيلصألا مهتبتر يف مهجامدإ

 ،ةنتاب ةيالو يف ،يساس رودق–

 ،ةركسب ةيالو يف ،لماه فسوي–

 ،راشب ةيالو يف ،يبيرل يمشاه–

 ،ةريوبلا ةيالو يف ،يفلاخم ركبوب–

 ،تسغنمات ةيالو يف ،ديكم شاكع–

 ،ناسملت ةيالو يف ،فولخم حلاص–

 ،لجيج ةيالو يف ،يرهوز دمـحم–

 ،فيطس ةيالو يف ،بيرخأ دمـحم –

 ،ةديعس ةيالو يف ،يرياشقلب ىسيع –

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرازوــــب ماـــهم ءاـــــهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــنس وـــــيلوي9
.اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نـيدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس وـيــلوــي9 قـــفاوملا
،اـقـباس - ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلــخادــلا ةرازوــب ،اــمــهاــمسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،ةيتامولعملا ةمظنألل اريدم هتفصب ،يظوفحم ناوضر–

ةـيـعاـمـتـجالا ةـيـمـنـتـلـل ارـيدـم هـتـفصب ،ناـمور فسوـي–
.ةيلحملا ةيداصتقالاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةيلحملا تاعامجلل
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يرارف دمـحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

ةــــــيلخادلا ةرازوــــب ةــــيلحملا تاــــعامجلل اــــماع ارــــيدم هــــــــتفصب
ةفيظوب هفيلكتل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
.ىرخأ

–––––––––––★–––––––––––

1441 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ71 يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

ةيلخادلا ةرازوب ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ريدم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نامحرلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

ةرازوب ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلل اريدم هتفصب ،يواوزع
هتلاحإل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

.دعاقتلا ىلع

ةّيدرف ميسارم
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 ،ةدكيكس ةيالو يف ،طامزخ دمـحم –

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يروهاط يلاليج –

 ،مناغتسم ةيالو يف ،يصالخ ريمس –

 ،ةليسملا ةيالو يف ،مساقلب نيدلا رون –

 ،ركسعم ةيالو يف ،نايزم تيآ نيسايل–

 ،ةلقرو ةيالو يف ،حالصوب ىيحي –

 ،ضيبلا ةيالو يف ،ةيلياحم دولوم –

 ،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،كلاملا دبع نب ديمح –

 ،فودنت ةيالو يف ،نزارميإ ناميلس –

 ،سارهأ قوس ةيالو يف ،يبلش دمـحم –

.ةماعنلا ةيالو يف ،لدانقوب دمـحم –

––––––––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

يف مهجامدإ ةداعإل ،ةيتآلا تايالولا نمأ ءاسؤر مهتفصب
: ةيلصألا مهتبتر

،ةيدملا  ةيالو يف ،يبلاطدمـحم –

،سادرموب  ةيالو يف ،يوادب يلع –

.فراطلا  ةيالو يف ،ريبوب نامزلا رمق –

––––––––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

يف مــهــجاــمدإ ةداــعإل ،ةــيــتآلا تاــيالوــلا نــمأ ءاسؤر مــهــتــفصب
: ةيلصألا مهتبتر

4 نم ءادتبا ،فلشلا  ةيالو يف ،يراروق ديجملا دبع –
،9102 ةنس ربمفون

91 نم ءادتبا ،وزو يزيت ةيالو يف ،يزاورد ديشر –
،9102 ةنس وينوي

يفناج51 نم ءادتبا ،ةزابيت ةيالو يف ،ياجياج ميلس –
.0202 ةنس

––––––––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هـللا دــــبع دّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـــــنس وــــيلوي9 قــــفاوملا

.ةياجب ةيالو نمأ سيئر هتفصب ،رصان نب

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــــــــيدم ماـــــــهم ءاــــــــهنإ نــــــــمضتي ،0202 ةـــــــــنس وــــــيلوي9
.لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيساسألا تآشنملا

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىفطصم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

ةرازوب لئاسولاو ةيساسألا تآشنملل اريدم هتفصب ،نارقم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،لدعلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٤١
.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
زيزع حبار دّيسلا ماـهم ىــهنت ،0202 ةـــنس وـــيلوي٤1 قــــفاوملا

،لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،دعاس نب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم
ةيريدملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

: ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف

ةيبرتلا تاعاطقل اريدم هتفصب ،يديعلا راروف ىسيع –
،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،يملعلا ثحبلاو نيوكتلاو

ىلع هتلاحإل ،يلآلا مالعإلل اريدم هتفصب ،يميهارب ديرف –
،دعاقتلا

مالعإلا ةمظنأ ريوطتل ريدم بئان هتفصب ،شوطب يلع –
.هبلط ىلع ءانب ،يلآلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يسائر موسرم
زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٤١
.راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مومح قيفوت ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي٤1 قفاوملا

.راثآلا ملع يف ثحبلل ينطولا زكرملل اريدم هتفصب
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1441 ماـــع ةدـــعقلا يذ22 يفخّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةــنس وـــيلوي٤١ قـــفاوملا

تالاصتالاو ديربلل طبضلا ةطلس سلجمب وضع
.ةينورتكلإلا

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

باهولا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي٤1 قفاوملا

ديربلل طبضلا ةطلس سلجمب اوضع هتفصب ،فيطللا دبع

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٤١
.ءانبلل ةلماكتملا ثاحبألاو تاساردلل ينطولا زكرملل

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،ةرفع ديمح دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي٤1 قفاوملا

ثاحبألاو تاساردلل ينطولا زكرملل اماع اريدم هتفصب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ءانبلل ةلماكتملا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ويلوي٤١
ةئيبلا ةرازوب ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل ماعلا

.اقباس - ةددجتملا تاقاطلاو
––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،بياعلا راون دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي٤1 قفاوملا

ةئيبلا ةرازوب ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل اماع اريدم هتفصب

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس - ةددجتملا تاقاطلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يسائر موسرم
بودــــــنملا نييــــعت نــــمضتي ،0202 ةــــــنس وــــــيلوي٤١
.ىربكلا رطاخملل ينطولا

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،ةرـفـع دـيـمـح دــّيسلا نــّيــعــي ،0202 ةـنس وـيــلوــي٤1 قـــفاوملا

.ىربكلا رطاخملل اينطو ابودنم

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
نييـــعتلا نـــمضتت ،0202 ةــــنس وـــيلوي9 قــــفاوملا
ةـئيـهـتـلاو ةـيـلحملا تاـعاـمجلاو ةـيـلـخادـلا ةرازوـب
.ةينارمعلا

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شيرلاوب سايلإ دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل اماع اريدم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

––––––––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

: ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

قـئاـثوـلاو ةـنرصعـلـل اــماــع ارــيدــم ،يظوــفــحــم ناوضر –
،فيشرألاو

،ةيلحملا تاعامجلل اماع اريدم ،نامور فسوي –

.يلحملا يلاملا نماضتلاو دراوملل اريدم ،يرارف دمـحم –

––––––––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،تماص ديعس ّديسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

ةــــــــئيهتلاو ةـــــيلحملا تاـــــــعامجلاو ةـــــيلخادلا ةرازوـــــــب اــــــــشتفم
.ةينارمعلا

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يفخّرؤم يسائر موسرم
نـــمأ ءاـــسؤر نييــــعت نمـــضتي ،0202 ةـــنس وــــيلوي9
.تايالولا

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

: ةيتآلا تايالولا نمأ ءاسؤر

،راردأ ةيالو يف ،يماهت دمـحم –

،فلشلا ةيالو يف ،سيباسيم رداقلا دبع –

،طاوغألا ةيالو يف ،طيكشب ريبزلا–

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،روعل لامك –

،ةنتاب ةيالو يف ،يعيبر رداقلا دبع–

،ةياجب ةيالو يف ،قوزع نب رهاط–

،ةركسب ةيالو يف ،نيعلا قرز ميكح –

،راشب ةيالو يف ،مدقم ميركلا دبع –
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،ةديلبلا ةيالو يف ،ريرس دمـحم –

،ةريوبلا ةيالو يف ،شوريمع نب لامك–

،تسغنمات ةيالو يف ،نودلخ يكرتلا –

،ةسبت ةيالو يف ،ةطابوب دمـحم –

،ناسملت ةيالو يف ،يرباو ميركلا دبع –

،ترايت ةيالو يف ،ودادح ميرك –

،وزو يزيت ةيالو يف ،ةينداغز حلاص دمـحم –

،رئازجلا ةيالو يف ،روقاش دمـحم–

،ةفلجلا ةيالو يف ،نيمط نيدلازع –

،لجيج ةيالو يف ،ناطلسب نيدلا لامج –

،فيطس ةيالو يف ،حابطوب نيدلا رون –

،ةديعس ةيالو يف ،حابصموب كلاملا دبع –

،ةدكيكس ةيالو يف ،عيبروب ريهوز –

،سابعلب يديس ةيالو يف ،رادوش رامع –

،ةبانع ةيالو يف ،شونكأ ديجم –

،ةملاق ةيالو يف ،بنشوب نامحرلا دبع –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،ةريطوب ديشر –

،ةيدملا ةيالو يف ،يلالع ميكحلا دبع –

،مناغتسم ةيالو يف ،ينومح دومحم –

،ةليسملا ةيالو يف ،نياسح دمـحم –

،ركسعم ةيالو يف ، يويطب ينغلا دبع –

،ةلقرو ةيالو يف ،ةدياد نب نايزوب –

،نارهو ةيالو يف ،يسيود يلاليج –

،ضيبلا ةيالو يف ،رماع رومع –

،يزيليإ ةيالو يف ،يحابصم رامع –

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،مساوقلا ديرف –

،سادرموب ةيالو يف ،ةويون سيداب –

،فراطلا ةيالو يف ،ةيفرش داؤف –

،فودنت ةيالو يف ،نوع دمـحم –

،تليسمسيت ةيالو يف ،سيباسيم دمـحم –

،يداولا ةيالو يف ،رباز باهولا دبع –

،ةلشنخ ةيالو يف ،دادغب دمـحم –

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ةياط نب نيدلا رصن –

،ةزابيت ةيالو يف ،سافرت قيفر –

،ةليم ةيالو يف ،ودامح نب نيدلا رصن –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يثوغرب ميكحلا دبع –

،ةماعنلا ةيالو يف ،شيبعك راتخم –

،تنشومت نيع ةيالو يف ،بيطلا نيدلا لامج –

،ةيادرغ ةيالو يف ،يتانز دارم –

.نازيلغ ةيالو يف ،قورز يناجيت –

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي9
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب

––––––––––––
1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،سيلغوأ قيفوت دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملاب نيفظوملل  ريدم بئان

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـعــلا رــيدملا نييــعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــلوــي9
.لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نارقم ىفطصم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي9 قفاوملا

.لدعلا ةرازوب لئاسولاو ةيلاملل اماع اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41

تالاـــــــــــــصتالاو دـــــــــــــــــيرـــــــــبلل طـــــــــــــــــــبضلا ةـــــــــــــــطلس ســـــــــــــــــــلجمب
.ةينورتكلإلا

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
باـــــــهولا دـــــبـع ّديــــــــسلا ّنيــــــــعي ،0202 ةـــنس وـــيلوي41 قــــــــــفاوملا

ديربلل طبضلا ةطلس سلجمب اماع ارــيدم ،فـــيطللا دـــــبـــع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب دراوملل

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
مـيـكحلا دـبــع دــّيسلا نــّيــعــي ،0202 ةـنس وـيــلوــي41 قـــفاوملا
نارمعلاو نكسلا ةرازوب دراوملل اماع اريدم ،راقز يرمعلا

.ةنيدملاو
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1441 ماـــع ةدـــعقلا يذ22 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
نييــــعت نمـــضتي ،0202 ةنـــس وـــيلوي41 قــــفاوملا
نارـــمعلاو نـــكسلا ةرازوـــب ةـــنيدملل ماــــعلا رــــيدملا

.ةنيدملاو
––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شربل دمـحم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةنيدملل اماع اريدم

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41
نارـمـعـلاو نـكسلا ةرازوـب زاـجـنإلا لــئاسوو ءاــنــبــلــل

.ةنيدملاو
––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةويرعوب اضر دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا

نارمعلاو نكسلا ةرازوب زاجنإلا لئاسوو ءانبلل اماع اريدم
.ةنيدملاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويلوي41
.يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملل

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يناميلس دمـحم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا

.يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملل اماع اريدم

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــلوــي41
 .ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةماعلا ةرادإلا

––––––––––––
1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ميكحلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا
نكسلا ةرازوب ةماعلا ةرادإلل اريدم هتفصب ،راقز يرمعلا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــلوــي41
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ةنيدملا ةيقرت

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شربل دمـحم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا

نارـــــــمعلاو نـــــــــكسلا ةرازوــــــــــب ةــــنيدملا ةــــــــيقرــــتل ارـــــــــيدم هـــــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو

–––––––––––★–––––––––––

قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئاـن ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــلوــي41
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

1441 ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةويرعوب اضر ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ويلوي41 قفاوملا

ةرازوب ءانبلل ينقتلا ميظنتلاو ثحبلل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

2١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يفخّرؤـــــــم رارــــــق
ططـخم ىلــــع ةــقداصملا نـّــــمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي
.طاوغألا ةيالو ميلقإ ةئيهت

––––––––––

ةــــــئيـــهتلاو ةـــــيلحملا تاـــــــعاــــــمجلاو ةـــــيلخادــــــــلا رــــــــــيزو ّنإ
،ةـــــــينارمعلا

يف خّرؤملا3٦1-٠2 مــــقر يسائرلا موـــــسرـــــملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قــــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــعةدـــــعقلا يذ لوأ

،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعتنّمضتملاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
يف خّرؤملا38–٦1 مقر يذيفــــنتلا موــــسرـــملا ىضــتقمبو–

ةنس سراـــــم لوأ قــــــفاوملا٧3٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج12
مــــــــيلقإ ةــــــــئيهت ططــــــــخم دادــــــــــعإ تاــــــيفيك ددــــــحي يذـــــلا٦1٠2
،ةيالولا

خّرؤملا133–81 مقر يذيـفنــــتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو–
ةنس ربمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤1 يف

تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا81٠2
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يـــئالولا يـــبعشلا ســـلجملا ةـــلوادم ىلــع عالـــطالا دـــــعبو–
81٠2 ةــــنس ربوتكأ٤1 يف ةــــخّرؤملا٤٠/81٠2 مــــقر طاوغألا ةــــيالول
،طاوغألا ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو
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موــــسرملا نــــم٤1 ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧3٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤملا38–٦1 مقر يذيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو٦1٠2 ةـنس سراـــم لوأ قــــفاوملا

.رارقلا اذه لـصأب قــحلملا ،طاوغألا ةـــيالو مـــيلقإ ةـــئيهت ططــــخم

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:2 ةداـــــــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

21  قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدعقلا يذ٠2 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس ويلوي

دوجلب لامك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يفخّرؤـــــــم رارــــــق
ططـخم ىلــــع ةــقداصملا نـّــــمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي
.ةنتاب ةيالو ميلقإ ةئيهت

––––––––––

ةــــــئيـــهتلاو ةـــــيلحملا تاـــــــعاــــــمجلاو ةـــــيلخادــــــــلا رــــــــــيزو ّنإ
،ةـــــــينارمعلا

يف خّرؤملا3٦1-٠2 مــــقر يسائرلا موـــــسرـــــملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قــــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــعةدـــــعقلا يذ لوأ

،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعتنّمضتملاو

يف خّرؤملا38–٦1 مقر يذيفــــنتلا موــــسرـــملا ىضــتقمبو–
٦1٠2 ةنس سراـــــم لوأ قــــــفاوملا٧3٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج12
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك ددحي يذلا

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيـفنــــتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو–
81٠2 ةنس ربمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤1
ةيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يـــئالولا يـــبعشلا ســـلجملا ةـــلوادم ىلــع عالـــطالا دـــــعبو–
91٠2 ةــــنس رياربف٦ يف ةــــخّرؤملا٤٤/81٠2 مــــقر ةنتاب ةــــيالول
،ةنتاب ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نــــم٤1 ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧3٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤملا38–٦1 مقر يذيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو٦1٠2 ةـنس سراـــم لوأ قــــفاوملا

.رارقلا اذه لـصأب قــحلملا ،ةنتاب ةـــيالو مـــيلقإ ةـــئيهت ططــــخم

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:2 ةداـــــــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

21  قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدعقلا يذ٠2 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس ويلوي

دوجلب لامك

2١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يفخّرؤـــــــم رارــــــق
ططـخم ىلــــع ةــقداصملا نـّــــمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي
.تليسمسيت ةيالو ميلقإ ةئيهت

––––––––––

ةــــــئيـــهتلاو ةـــــيلحملا تاـــــــعاــــــمجلاو ةـــــيلخادــــــــلا رــــــــــيزو ّنإ
،ةـــــــينارمعلا

يف خّرؤملا3٦1-٠2 مــــقر يسائرلا موـــــسرـــــملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قــــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــعةدـــــعقلا يذ لوأ

،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعتنّمضتملاو

يف خّرؤملا38–٦1 مقر يذيفــــنتلا موــــسرـــملا ىضــتقمبو–
٦1٠2 ةنس سراـــــم لوأ قــــــفاوملا٧3٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج12
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك ددحي يذلا

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيـفنــــتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو–
81٠2 ةنس ربمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤1
ةيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يـــئالولا يـــبعشلا ســـلجملا ةـــلوادم ىلــع عالـــطالا دـــــعبو–
ربمسيد٤2 يف ةــــخّرؤملا٠1/81٠2 مــــقر تليسمسيت ةــــيالول

ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو81٠2 ةــــنس
،تليسمسيت ةيالول

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نــــم٤1 ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧3٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤملا38–٦1 مقر يذيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو٦1٠2 ةـنس سراـــم لوأ قــــفاوملا

اذه لـصأب قــحلملا ،تليسمسيت ةـــيالو مـــيلقإ ةـــئيهت ططــــخم
.رارقلا

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:2 ةداـــــــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

21  قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدعقلا يذ٠2 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس ويلوي

دوجلب لامك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٠2 يفخّرؤـــــــم رارــــــق
ططـخم ىلــــع ةــقداصملا نـّــــمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي
.نازيلغ ةيالو ميلقإ ةئيهت

––––––––––

ةــــــئيـــهتلاو ةـــــيلحملا تاـــــــعاــــــمجلاو ةـــــيلخادــــــــلا رــــــــــيزو ّنإ
،ةـــــــينارمعلا
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يف خّرؤملا3٦1-٠2 مــــقر يسائرلا موـــــسرـــــملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قــــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــعةدـــــعقلا يذ لوأ

،لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعتنّمضتملاو

يف خّرؤملا38–٦1 مقر يذيفــــنتلا موــــسرـــملا ىضــتقمبو–
٦1٠2 ةنس سراـــــم لوأ قــــــفاوملا٧3٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج12
،ةيالولا ميلقإ ةئيهت ططخم دادعإ تايفيك ددحي يذلا

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيـفنــــتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو–
81٠2 ةنس ربمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤1
ةيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزو تاـــــيحالص ددـــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يـــئالولا يـــبعشلا ســـلجملا ةـــلوادم ىلــع عالـــطالا دـــــعبو–
ةــــنس ربمسيد91 يف ةــــخّرؤملا81٠2 /22 مــــقر نازيلغ ةــــيالول
ةيالول ميلقإلا ةئيهت ططخم ىلع ةقفاوملاب ةقلعتملاو81٠2
،نازيلغ

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نــــم٤1 ةداـــملا ماــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
٧3٤1 ماع ىلوألا ىدامج12 يف خّرؤملا38–٦1 مقر يذيفنتلا
ىلع قداصي ،هالعأ روكذملاو٦1٠2 ةـنس سراـــم لوأ قــــفاوملا

اذـــــه لـصأب قــحـــــلملا ،نازيلغ ةـــيالو مـــيــلــقإ ةـــئيــهــت طــطــــخـــم
.رارقلا

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:2 ةداـــــــــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

21  قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدعقلا يذ٠2 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس ويلوي

دوجلب لامك

لدعلا ةرازو

ويلوي8 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ61 يفخّرؤم رارق
ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،0202 ةنس

رـــــــــيوـــــــطتلاو يـــــــــملعلا ثــــــــــــحبلل ةــــــــــمئادلا ةـــــــــــيعاــــطقلا
.لدعلا ةرازو يف يجولونكتلا

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

8 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ61 يف خّرؤم رارق بجومب
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،0202 ةنس ويلوي
،لدعلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا

342-99 مقر يذيفنتلا موسرملا نم4 ةداملا ماكحأل اقيبطت

9991 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا0241 ماع بجر12 يف خّرؤملا
يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت دّدحي يذلا

: يتأي امك ،اهريسو يجولونكتلا ريوطتلاو

: ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب -1

،صيـخــلــتــلاو تاساردــلاــب فــّلــكــم ،نــيدــلا رصن كورــم–
،اسيئر

،ميظنتلاو فارشتسالا ريدم ،ىفطصم جاجوم–

،نيوكتلا ريدم ،ضاير دمـحم بالجوب–

،يباقعلا ثحبلا ريدم ةبئان ،ةميلس يواوز–

.ةيضاق ،ةقيفر ةيلياجح–

: ةيئاضقلا تاهجلا ناونعب -2

تاساردـــلاو قـــئاــــثوــــلا مسق ةسيــــئر ،ىــــمــــلس يخــــيش–
،ايلعلا ةمكحملاب ةيئاضقلاو ةينوناقلا

.ةلودلا سلجمب ةلود راشتسم ،ديعسلا رويمع–

: عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ناونعب -3

عـــمـــقـــل يزـــكرملا ناوـــيدـــلا ناوـــيد سيـــئر ،يلع زوزـــعـــم–
،داسفلا

ةسردملاب يدعاقلا نيوكتلا ةريدم ،ةديعس يلاد نب–
،ءاضقلل ايلعلا

ةسردملاب ةيسيئر طبض مسق ةنيمأ ،ةنيما ةنيربص–
.طبضلا تانامأ يمدختسمل ةينطولا

يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا ةـنـجـلــلا ةــناــمأ ىلوــتــت
.لدعلا ةرازوب ناويدلا حلاصم ،يجولونكتلا ريوطتلاو

ةراجتلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج6 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
طورش دّدحي ،0202 ةنس ويلوي2 قفاوملا1441
ةــــيدودحلا ةضياــــقملا ةراجت ةسرامم تاــــيــــفــــيـــــكو
ةيروهمج عم لدابتلا عوضوم عئاضبلا ةمئاقو
.رجينلا ةيروهمجو يلام

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

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

ماع ناضمر02 يف خّرؤملا95-57 مقر رمألا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا5931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا
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ماع نابعش62 يفخّرؤملا70-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــــــناق نــــــــمضتملاو9791 ةـــــنس وـــــــيلوي12 قــــــفاوملا9931
،مّمتملاو لّدعملا ،كرامجلا

ةجحلا يذ6 يفخّرؤملا71-78 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو7891 ةنس تشغ لّوأ قفاوملا7041 ماع
،ةيتابنلا ةحصلا

ىدامج7 يفخّرؤملا80-88 مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو–
قلعتملاو8891 ةنس رياني62 قفاوملا8041 ماع ةيناثلا

،ــةيناويحلا ةـــحصلا ةــــيامحو يرــــطيبلا بــــطلا تاــــطاشنب
،مّمتملاولّدعملا

ماع مرحم72 يفخّرؤملا22-09 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لــــــــجسلاب قـــــلعتملاو0991 ةــــنس تــــشغ81 قـــــفاوملا1141
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

يفخّرؤملا81-39 مقر يعيرشتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
3991 ةـــــــنس رـــــــبمسيد92 قــــــــفاوـــــــملا4141 ماـــــــع بــــــــــجر51
821 ةداملا اميسال ،٤991 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو
،هنم

ماع نابعش91 يفخّرؤملا10-69 مقر رمألا ىضتقمبو–
يتلا دعاوقلا دّدحي يذلا6991 ةنس رياني01 قفاوملا6141

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا30-30 مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو3002 ةنس ويلوي91 قفاوملا4241 ماع
،مّمتملاولّدعملا

ىلوألا ىدامج91 يفخّرؤملا40-30 مقر رمألا ىضتقمبو–
دعاوقلاب قلعتملاو3002 ةنس ويلوي91 قفاوملا4241 ماع
،اهريدصتو عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
،مّمتملاو لّدعملا

ىداــــمج72 يفخّرؤـــملا80-40 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
قـــلعتملاو4002 ةــنس تـــشغ41 قـــفاوملا5241 ماـــع ةـــيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رفص92 يفخّرؤملا30-90 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــــــــيامحب قــــــلعتملاو9002 ةــــــنس رــــــياربف52 قــــــفاوملا0341
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع لاوش81 يفخّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341

يفخّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يفخّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنسربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

بجر01 يفخّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تايفيك دّدحي يذلا4991 ةنس ربمسيد41 قفاوملا5141 ماع

،يلامو رجينلا عم ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت ةسرامم

: يتأي ام نارّرقي

تايفيكو طورش ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
عوضوم عئاضبلا ةمئاقو ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت ةسرامم

.رجينلا ةيروهمجو يلام ةيروهمج عم لدابتلا

اـــــــعباط ةــــــيدودحلا ةـــــــضياقملا ةراـــــجت يـــــستكت :2 ةداملا
يف نيميقملا ناكسلا نيومت ليهست فدهتستو ايئانثتسا

.مهاوس نود ،فودنتوتسغنماتو يزيليإو راردأ تايالو

يلام عـــم ةــــيدودحلا ةــــضياقملا ةراـــــجت رـــــصتقت:3 ةداملا
اذــــهب ةــــقحلملا ةـــمئاقلا يف ةنّيبملا عــــئاضبلا ىلـــع رـــجينلاو
.رارقلا

يأ ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت سرامي نأ نكمي:4 ةداملا
ةــيــنــعملا تاــيالوـــلا يف مـــيـــقـــم يوـــنـــعـــم وأ يعـــيـــبـــط صخش
رفوتتو ،ةلمج رجات هتفصب يراجتلا لجسلا يف لجسمو
ىلع عئاضبلا لقنل ةمئالملا لئاسولاو نزخلل لكايه هيدل

.راجئتسالا وأ ةيكلملا ليبس

ةـــنس لـــك ،رارـــق بــــجومب ،يـــنعملا يلاولا دّدـــحي:5 ةداملا
ةراجت تايلمع زاجنإب مهل صخرملا ةلمجلا راجت ةمئاق
.ةيدودحلا ةضياقملا

ةراجت ةسرامم ةصخر بحسي نأ يلاولا نكمي:6 ةداملا
:رجاتلا نم ةيدودحلا ةضياقملا

ةنسلا لالخ ريدصتو داريتسا ةـــيلمع يأب مـــقي مـــل يذــــلا–
،ةينعملا

ةيراجتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا مرتحي مل يذلا–
ةـحصلاو يرـطـيـبـلا بطـلاـب ةـقـلـعـتملاو ةـيـئاـبجلاو ةـيـكرــمجلاو
.اهب لومعملا ، ةيتابنلا

بارـــتلا ىلإ ةدروـــتسملا عـــئاضبلا لوـــخد ىــــقبي:7 ةداملا
يرطيبلا بطلا تامازتلاو دعاوق مارتحاب اطبترم ينطولا

.ةيتابنلا ةحصلاو

ارطخ ،ةضياقملا ةراجت عوضوم ،عئاضبلا لكشت ّالأ بجي
.كلهتسملا ةحص ىلع

ةراجت راطإ يف عئاضبلا داريتسا ىلع بترتي:8 ةداملا
عــــئاضبــــلا عضوــــب حــــيرصت باــــتــــتـــــكا ،ةـــــيدودحلا ةضياـــــقملا
داوملا ريدصتب مازتلالل قباطم كالهتسا عضوم ةدروتسملا
.رهشأ )3( ةثالث لجأ يف ةيرئازجلا
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،رهشأ )3( ةثالث زواجتت ال ةدمل لجألا ديدمت حنم زوجي
.ديدمتلل ةلباق ريغ ،ىصقأ دحك

،ةارـــــتشملا تاـــجوتنملا غـــلبم زواـــجتي نأ نــــكمي ال :9 ةداملا
.لوخدلا دنع هب حرصملا غلبملا ،ريدصتلا دصق

يف مــــــــتت يـــــــتلا رــــــــيدـــــــصتلا تاـــــــيلمع نوـــــــكت :01 ةداملا
ىدـــــل حـــــيرصت عوضوــــــم ،ةــــــيدودحلا ةضياــــــقملا ةراجت راــــــطإ
عــئاضبــلا عضوــب حــيرصتــلا نــم ةـــخسن هـــب قـــفرـــت كراـــمجلا
يتلا تاجوتنملا ءارش ريتاوفو كالهتسا عضوم ةدروتسملا

.اهريدصت داري
ينعملا رجاتلا ايمازلإ تادنتسملا هذه بحاصت نأ بجي

.دودحلا زايتجا ىتح
ىلع بجي ،داريتسالا لبق ريدصتلا نوكي امدنع ،هنأ ريغ

عـئاضبـلا دارـيـتسا لـفــكــي اــمازــتــلا بتــتــكــي نأ ةــلــمجلا رــجاــت
.رهشأ )3( ةثالث زواجتي ال لجأ يف لدابتلا عوضوم

.ةرّدصملا ةعاضبلا ةميق نم% 01 ةلافكلا لداعت
راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا قيوست نكمي ال :11 ةداملا
تايالول ةيميلقإلا دودحلا جراخ ةيدودحلا ةضياقملا ةراجت

.فودنتو تسغنماتو يزيليإو راردأ
،هلثمم وأ ينعملا يلاولا اهسأري ةنجل أشنت:21 ةداملا

ةراـــجـــتـــلا تارادإ يف ةـــيـــلحملا حـــلاصملا يلثمم نـــم لـــكشتــــت
ىلع فّلكت ،ةفصلا هذهبو .ةحالفلاو بئارضلاو كرامجلاو
: يتأي امب صوصخلا

،طاشنلا زاجنإ طورشل يرودلا ميوقتلا–
يف اــهــب حوـــمسملا عـــئاضبـــلا راـــعسأ يف قراـــفـــلا دـــيدحت–

،ةضياقملا ةراجت
.مالعإلا لاجم يف اهلمع قيسنت–

نم ،ةجاحلا دنع ،ريدصتلاو داريتسالا دنع تايمكلا ددحت
.ةيلحملا قوسلا ةيعضو بسح ،ينعملا يلاولا فرط

ةراـــــــجت ةــــسراممب ةــــــصاخلا تاــــــيفيكلا ددــــــحت :31 ةداملا
ةبسانمب ،ةينعملا عئاضبلا ةمئاق اذكو ،ةيدودحلا ةضياقملا
وأ ،ضراـــعـــم لـــكش يف ةـــيوـــنسلا ةـــيداصتـــقالا تارـــهاـــظـــتــــلا

،ةــجاحلا دــنــع ،اـــموـــي )51( رشع ةسمخل يداصتـــــقا ضرـــــعــــــم
.ةراجتلا ريزو نم رارق بجومب

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:41 ةداملا
يذلا4991 ةنس ربمسيد41 قفاوملا5141 ماع بجر01 يف

عــــم ةــــيدودحلا ةضياــــقملا ةراجت ةسرامم تاــــيــــفــــيــــك دّدـــــحـــــي
.يلامو رجينلا

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرــجلا يف رارــــــــقلا اذـــــــــه رـــــــشني :51 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

2 قــــفاوملا1441 ماــــع ىلوألا ىداــــمج6 يف رــــئازجلاب رّرــــح
.0202 ةنس ويلوي

ةضياقملا ةراجت يف اهب حومسملا عئاضبلا ةمئاق
ةهج نم رئازجلا نيب ةيدودحلا

ىرخأ ةهج نم رجينلاو يلامو

: ةيرئازجلا تاجوتنملا–1

ىرخألا عاونألا ءانثتساب ،اهتاقتشمو ةفاجلا رومتلا–
،رون ةلقد رومت نم

،يلزنملاو ماخلا حلملا–

موينمولألاو كيتسالبلا نم ةعونصملا ةيلزنملا ءايشألا–
،ذالوفلاو ديدحلاو رهزلاو

،تايناطبلا–

،ةينفلاو ةيديلقتلا ةيفرحلا ةعانصلا تاجوتنم–

،ةزهاجلا ةسبلألا–

،نوباصلا–

،نوباصلا قوحسم–

،نوتيزلا تيز–

،نوتيزلا–

،لسعلا–

،ةيكيتسالبلا )يناوألا( تاعانصلا–

،فيظنتلا داوم–

.ةيدسجلا ةفاظنلاو ليمجتلا داوم–

:رجينلاو يلام نم ةمداقلا تاجوتنملا -2

زعاملاو مانغألاو راقبألا ةليصف نم“ ةيحلا ةيشاملا–
نادــــــــلبلا يف ةدــــــــئاــسلا ةـــيحصلا ةـــــلاـــحلل اـــــــــــقفو ،لاـــــمجلاو
،”ةرّدـــصملا

،ءانحلا–

،رضخألا ياشلا–

،لباوتلا–

،يرات شامقو مئامعلا شامق–

،ءاضيبلا ةرذلا –

،وجناملا –

،رمحألا بشخلا–

،لسعلا–

،ماعنألا ةيذغأ–

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ
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،يقراتلا عباطلا تاذ ةسبلألا–

،قراوت تسانمت ءاعو–

،ةيدلجلا مهارملاو روطعلا–

،افنات ةشمقأ–

،تسنغسات ةشمقأ–

،يبرعلا غمصلا–

،يلزنملاو نشخلا حلملا–

،نازاب ةشمقأ–

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا تاجوتنم لك–

،ةجلاعملا دولجلاو دولجلا–

،ةيلحملا روطعلا–

رــيــغ يدــيــلــقــتــلا بطــلا نــم ةــجردملا رــيــغ تاـــجـــتـــنملا–
،ةدمتعملا

،ينادوسلا لوفلا–

،مايخلا بيكرت رصانع–

،يليمجتلا لامعتسالل يتيراكلا ةدبز–

،طورخملا ركسلا–

،داجسلا–

،كامسألا–

،كامسألا نيحط–

،اهعاونأب تارسكملا–

،ةيقيرفإلا هكاوفلا–

،ةرذلا نيحط –

،ةيدكركلا–

،يلحملا لامعتسالا تاذ ةشمقألاو ةسبلألا –

،دنهلا زوجو سانانألا ةهكاف–

.ياشلا قيرابأو باوكأ–

 ليغشتلاو لمعلا ةرازو

يعامتجالا نامضلاو

وينوي22 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٠٣ يفخّرؤم رارق
ماع لاّوش١١ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس
ةمئاقلا ددحي يذلا7١٠2 ةنس ويلوي6 قفاوملا٨٣٤١
اــــــــيلعلا ةــــــــــسردـــــملا ةرادإ ســـــــــلجم ءاـــــــــضعأل ةـــــــيمسالا
.يعامتجالا نامضلل

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

22 قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش٠3 يف خّرؤم رارق بجومب
83٤1 ماع لاّوش11 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس وينوي
ةـــيمسالا ةـــمئاقلا ددـــحي يذــــلا٧1٠2 ةـــنس وـــيلوي٦ قـــــفاوملا

،يــعامتجالا ناــمضلل اـــيلعلا ةـــسردملا ةرادإ ســـلجم ءاـــضعأل
: يتأي امك

: ةداسلاو تادّيسلا "

نامضلاب فــلكملا رـــيزولا نع لـــثــمم ،ةــــيتسوب رــــيمس–
،اسيئر ،يعامتجالا

،...........................)رييـغـت نودـب(....................................–

،ةيلاملاب فـــلكملا رــــيزولا نــــع ةـــــلثمم ،ناروـــــع ةـــــميلس–

،...........................)رييـغـت نودـب(....................................–

نيوكتلاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،سابع نب ةليهس–
،نيينهملا ميلعتلاو

)ىتح رييغت نودب(........................................................–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،دلاوخ ةدنيل–

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ،ةيافحل نامحرلا دبع–
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل

،...........................)رييـغـت نودـب(....................................–

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ،ينونقاو نيدلا يحم–
،ةلاطبلا نع نيمأتلل

..............................)رييغت نودب يقابلا(...................................–

ماعلا ريدملاب ،هالعأ روكذملا ةرادإلا سلجم ةليكشت مّمتُت
ءارجألا ريغب صاخلا يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل
."هنييعت متي امدعب


