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ةّيميظنت ميسارم
ةــــيــــموـــكحلا تاـــطاــــشـــنلا يف رــــــيزولا ةـــــكراــــشــــم رـــيـــــضــــــــحت – 

،اهميظنتو ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا تاطاشنلاو

ةعباتمو اهريضحتو ريزولا دقفتو لمع تارايز ةجمرب – 
،ةذختملا تارارقلا

ةيمومعلا تاــقالعــلا لاــجــم يـف رــيزوــلا تاطاــشــن ريــضــحت – 
،اهميظنتو تافيرشتلاو

ميـــــــظــــــنـــــــتو عاطقلل يتاسسؤملا لاصتالا ةسايس حارتقا – 
تاطاشنلا ةعباتمو اهريضحتو مالعإلا لئاسو عم ريزولا تاقالـع
،يعامتجالا لصاوتلا تاكبش يف عاطقلاب ةطبترملا

لاــــمـــــعألا ةعباــــــتمو تاــــعاــــطقلا نيب ام تاــــــقالــــعلا ميــــظــــنت – 
 ،ةررقملا

تاميظنتلاو تايــعمجلا فلتخم عم ريزولا تاقالع ميظنـت – 
،اهريضحتو ةيعامتجالا– ةينهملا

،عاطقلا ريوطت جماربو تاحالصإلا ةعباتم – 

 .ضئارعلاو ىواكشلا ةعباتم – 

 .ناويدلاب نيقحلم )٤( ةعبرأ •

اهرـــيـــسو اهمــــيظـــنت ددـــحي يتلا ،ةماـــــعلا ةيــــشتفملا –٣
.يذيفنت موسرم بجومب

: ةيتآلا لكايهلا –٤

 ،نيوكتلاو ميلعتلل ةماعلا ةيريدملا – 

،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا – 
،صاخ صن اهمكحي يتلا

،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم – 

،ةيلاملا ةيريدم – 

،دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولا ةيريدم – 

،ةيبالطلا ةايحلا ةيريدم – 

،يعماجلا لدابتلاو نواعتلا ةيريدم – 

،ةنمقرلا ريوطتو تاكبشلا ةيريدم – 

،فارشتسالاو طيطخّتلا ةيريدم – 

.ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم – 

فــــلــــكـــتو ،نـــيوكـــتلاو مـــيلعـــتلل ةماــــعلا ةيرـــيدـــملا:٢ةّداملا
 : يتأي امب

ماع نابــعـــش٤٢ يفخّرؤــــم٤٣١-١٢ مــــقر يذيـــــفنتموسرم
ميظنت نمضــتي،١٢٠٢ ةنـــس لــيرـــبأ7 قـــفاوــــملا٢٤٤١
ثحبلاو يلاـعلا ميلعتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا
.يملعلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداــــمـلا امـــــيس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــملا٠73-91  مــــقر يـــسائرلا موسرمــلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمـــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤــــــملا87-12 مـــــــقر يــــسائرلا موــــــــــــــسرمـلا ىضـــــتـــــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنـس ريارـــبـــف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا881-٠9 مــــقر يذيـــفنـــتلا موـــسرملاىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوـــملا٠1٤1 ماــــع ةّجــــحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤــــملا87-31 مـــــقر يذــــيـــفنتلا موــــسرملاىضـتقمبو –
نمضتملاو31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
ثحــبلاو يلاـــعلا ميلعـــتلا ةرازو يف ةــــيزكرــــملا ةرادإلا مــــيــــظنت
،لدعملا ،يملعلا

يف خرؤــملا18-31 مـــقر يذيـــفـــنتلا موــــسرملاىضـــــتقمبو –
يذلا31٠2 ةنـــس رياني٠3 قـــفاوـــملا٤3٤1 ماـــع لوألا عــــيبر81
رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـــبـلــل ةــماــــعــلا ةــيرـــيدـــملا ماـــهــم ددـحــي
،اهميظنتو يجولونكتلا

: يتأي ام مسري

ميلعتلا ةرازول ةـيزكرملا ةرادإلا لـمتشت:ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ىلع ،ريزولا ةطلس تحت ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

،تاسارد يرـيدم )٤( ةعــــبرأ هدـــعاــــسيو ،ماعلا نيمألا – ١
ةســـسؤـــملا يف يلـــخادلا نــــمألل يرازولا بتـــــكـــملا هـــب قــــحليو
.لاصّتالاو ديربلا بتكمو

 : نم لكشتيو ،ريزولا ناويد – ٢

تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو ،ناويدلا سيئر•
: يتأي امب نوفلكي صيخلتلاو
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بعشلل ينهملا طسولا يف تاصبرتلا ميظنت تايلآ عضو – 
،ةينعملا تاصصختلاو

،بلاطلا ةقفارم يف ةبولطملا طورشلا مارتحا ىلع رهسلا – 
،فارشإلا قيرط نع ةصاخ

قيدصتلاو نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا مييقت يف ةكراشملا – 
نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم ليهأتو تاداهشلا ىلع

،ةينطولا تاداهشلا حنمل

فارتعالاو ةلداـــعملاو قيدــصتلا تاءارـــجإو قرــــط ديدــــحت – 
،ةيبنجألا تاداهشلاو تازاجإلاب

ةلداعمب فارتعالا تايقافتا عيراشم يف قبـسم يأر ءادــــبإ – 
رئازــــــجلا نيب مرـــــبت يتلا ةيبـــــنــــجألا يلاــــعلا ميـــلعــــتلا تاداهــــش
،ىرخألا لودلاو

ةذتاسألا ةيقرتب ةطبترملا ريياعملا ديدــــحت يف ةكراــــشملا – 
نييعــماـــجلا نيـــيئافشـــتسالا نيثـــــحابلا ةذــــتاــــسألاو نيثـــــحابلا

،نيمئاّدلا نيثحابلاو

يف لخدي يميظنت وأ يعيرشت صن عورشم لك حارتقا – 
.اهماهم راطإ

: يهو ،تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،يــــناـــثلاو لوألا نـــــيروـــطلا يف مــــيلــــعتلا ةـــيرــــيدـــم –١
: يتأي امب فلكتو

ةيعماجلا نيوكتلا ةطراخ رصانع حارتقا يف ةمهاسملا – 
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

ريياعم ديدحتو ةبلطلا هيجوت ةسايس رصانع ميمصت – 
،صصختو ةبعشو ناديم لكب ةصاخلا لاقتنالاو لوبقلا

ةيميلعتلا تالاجملا فلتخم يف نيوكتلا تاراسم دادعإ – 
،يلاعلا نيوكتلل

اهفـــــــيــــيكت فدــــــــهب جــــمارــــبلا ىوــــتــــحم نيـــيـــحت ىلع رـــــهـــــسلا – 
،تاراهملاو فراعملا روطت عم رمتسملا

ىلع رهـــــــسلاو نيوـــــكـــتلا ضورـــــع طورــــش رـــتـــفد ديدـــــحت – 
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ةينطولا ةسايسلا عم اهفييكت

نيوكتلا يف تاصصختلاو بعـــشلا حـــتـــف رــــيـــياـــعم دـــيدــــحت – 
،اهقلغو يلاعلا

،اهمييقتو ةيملعلاو ةيجوغاديبلا تائيهلا ريس ةعباتم – 

لاجم يف ةيفارشتـــساو ةيميــــيقت ةسارد لك زاجنإ بلط – 
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا ريوطت

ريغ نم نيوــــــكتلا ريــــسل يرودلا مييـــــقــــتلاب مايــــقلا – 
،ثلاثلا روطلا

نيوكتلاو ميلعتلا لاجم يف ةينطولا ةسايسلا ميمصت – 
،نييلاعلا

نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا ريوطت ةيجيتارتسا ميمصت – 
،ينهملاو يميداكألا امهيدعب يف

قيسنتلاب ،ةيعماــجلا نيوــــّكتلا ةـــطراـــخ رصاـــــنع حارتقا – 
،ةينعملا لكايهلا عم

عم لاصتالاب ،ةبــــلطلل يجوغاديـــبلا هيجوتلل ماظن عضو – 
،ةينعملا تائيهلاو لكايهلا

نـــــيوــــــكــــتلاو مـــيــــــلـــعتلا تاســـــسؤـــــم ءاـــــشـــنإ طورــــش دــــيدــــحت – 
لكشـــتت يتلا ثحـــبلاو نيوكـــتلاو ميلـــعتلا تادــــحوو نيــــيلاعلا

،اهنم

يف نييلاــعلا نيوـــكتلاو ميلعــــتلا جـــماــــنرـــب ةداــــيــــقو ةرادإ – 
قيسنتلاب ،ةينازيملا رييستل ةديدجلا ةبراقملا قيبطت راطإ

،ةينعملا ةيزكرملا لكايهلا عم

تاصصختو بعشو نيدايم فلتخم حتف طورـش ديدحت – 
نيوكتلا جمارب ىلع ةقداصملاو ،اهميظنتو اهقالغإو نيوكتلا
،ثلاثلا روطلاو يناثلا روطلاو لوألا روطلا يف يلاعلا

لاقتــناو فراــــعم ةبــــقارم قرــــطو ةماــــعلا دــــعاوـــقلا ديدحت – 
،ةبلطلا

لوح ةيفارـشــتساو ةيـــميـــيقت ةــــسارد لك يف ةـــــكراـــــشملا – 
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا ريوطت

امو جردتلا ةلحرم يف ةيبطلا مولعلا يف نيوكتلا ةعباتم – 
،جردتلا دعب

ثحبلا عيراشمو نيوكّتلا ضورع مييقت تايلآ عضو – 
،ةمظتنم ةفصب مييقتلا ىلع رهسلاو ،ينيوكتلا

نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ةينطولا تاداهشلا حنم نامض – 
،ةلودلا مساب

ةياــــصولا ةــــسراــــمم ىلع ،اهــــصاصـــتخا لاـــجـــم يف ،رهــــسلا – 
رئاودل ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم ىلع ةيجوغاديبلا

،ىرخأ ةيرازو

ةعـضاـــخلا يلاعلا نيوــكتلا تاســـسؤم ءاـــشنإ طورش ديدــــحت – 
،اهئاشنإل تادامتعالاو صيخارتلا حنمو صاخلا نوناقلل

رتفد مارتحا ىلع ،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب ،رهسلا – 
ةعضاخلا يلاعلا نيوكتلا تاسسؤم هل عضخت يذلا طورشلا
،صاخلا نوناقلل

،اهفييكتو اهعيونتو ميلعتلا قرط نييحت – 

ةيملعلاو ةيجوغاديــبلا تائيــــــهلا ريـــس نــــســــح ىلع رهـــــسلا – 
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم ىوتسم ىلع ،اهديدجتو
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط
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مئاعدلا لك عيسوتو فارشإلا ةمهم ريس نسح ىلع رهسلا – 
،ةيرورضلا ةيملعلاو ةيجوغاديبلا

اميس ال ،ميلعتلا طامنأ رــيوـــطت لئاــــسوو قرــــط حارــــتقا – 
،دعب نع ميلعتلا اهنم

نامــــضو دعب نـــع نيوـــكتلا جـــمارب دادـــعإ يف ةــــكراـــشـــملا – 
 .هتعباتم

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

فلكتو ،لوألا روطلا يف ميلعتلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

ةبسنلاب مهلاقتناو مهلوبقو ةبلطلا هيجوت ريياعم ذيفنت – 
،صصختو ةبعشو ناديم لكل

ةيميلعتلا تالاجملا فلتخم يف نيوكتلا تاراسم ذيفنت – 
،ايرود اهنييحت ىلع رهسلاو يلاعلا نيوكتلل

ةينعملا تاصصختلاو نيوكتلا بعش حتف ريياعم ذيفنت – 
،اهقلغو

روّـطــــــلا يف ةيـــملـــعلاو ةيــــجوغاديــــبلا تاـــطاشـــنلا قيــــــســــنت – 
،اهتعباتمو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل لوألا

يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم همدقت يذلا ميلعتلا مييقت – 
،لوألا روّطلا

مئاعدلا لك عيسوتو فارشإلا ةمهم ريس نسح ىلع رهسلا – 
،ةيرورضلا ةيملعلاو ةيجوغاديبلا

لاقــتناو فراــــعملا مييــــقتو ةبقارـــملل ماــــعلا راطإلا دـــيدـــحت – 
،ةبلطلا

روطلا يف دعب نع ميلعتلا ميعدت لئاـــسوو قرــــط حارـــتقا – 
.هريوطتو لوألا

فلكتو ،يناثلا روطلا يف ميلعتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب

ةبسنلاب لاقتنالاو لوبقلاو ةبلطلا هيجوت ريياعم ذيفنت – 
،صصختو ةبعشو ناديم لكل

نيوــكتلا تالاـــجم فلتــــخم يف نيوـــكتلا تاراـــــسم ذيفـــنت – 
،ايرود اهنييحت ىلع رهسلاو يلاعلا

روــطلا يف دعب نع ميلعــــتلا ميعدت لئاــــسوو قرط حارــــتقا – 
،هريوطتو يناثلا

تاسسؤمل ةيملعلاو ةيجوغادـــيبلا تاـــطاـــشنلا قيــــسنت – 
،اهتعباتمو يلاعلا ميلعتلا

ةينعملا تاصصختلاو نيوكتلا بعش حتف ريياعم ذيفنت – 
  ،اهقلغو

يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم همدـــقت يذلا ميــــلعتلا ميــــيقت – 
.يناثلا روطلا

فلكتو ،ةيرطيبلاو ةيبطلا مولعلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب

نيوكتلا نامض لجأ نم تاسسؤملا ليهأت ريياعم ديدحت – 
،يرطيبلاو يبطلا

تانيوكتلا تاسارد ميـــظنت لاـــجم يف ريبدت لك حارــــتقا – 
،اهمييقتو ةيرطيبلاو ةيبطلا

ةجمربو ميظنت لاجم يف يميـــظـــنت ريــــبدت لك حارتـــــقا – 
،ةينعملا تائيهلا عم رواشتلاب ،ةيرطيبلاو ةيبطلا تاــنيوكتلا

،ذيفنتلا زيح اهعضوو

ةيعماــجلا تاســـسؤملاو ةينــــعملا تائيــــهلا عم ةكراشــــملا – 
زيح اهتعباـــتمو يبــــطلا نيوـــكتلا ميـــيــــقت تاءارــــجإ عـــضو يف

،ذيفنتلا

ةيرورضو ةبسانم ةاكاحملا زكارم نوكت نأ ىلع رهسلا – 
،تاصبرتلاو نيوكتلل

  ،مهلاقتناو مهلوبقو ةبلطلا هيجوت ريياعم ذيفنت – 

رواشتلاب نيوكتلا تاراسمل يرودلا نييحتلا ىلع رهسلا – 
،ةحالفلاو ةحصلا يعاطق عم

تاســسؤــــمل ةيـــمـــلعلاو ةيــــجوغادـــيبلا تاطاــــشنلا قيــــــسنت – 
،اهتعباتمو ةينعملا يلاعلا ميلعتلا

تاســـسؤــــم هـــــمدـــقت يذـــلا ميـــــلـــــعـــتلا مـــيـــــيــــقـــــت يف ةــــكراــــشملا – 
.ةيرطيبلا مولعلاو ةيبطلا مولعلا يف يلاعلا ميلعتلا

: يتأي امب فلكتو ،ايلعلا سرادملل ةيعرفلا ةيريدملا – د

ةيريضحتلا ماسقألا فلتخم حتف طورش ديدحتو ذيفنت – 
جمارب ليهأت اذكو ،تاصصختلاو بعُّشلاو ايلعلا سرادملا يف

،اهقلغو اهميظنتو اهل ةقباطملا يلاعلا نيوكتلا

ةيريضحتلا ماسقألا فلتخمب قاحتلالا ريياعم ديدحت – 
،ايلعلا سرادملل

ةيملعلاو ةيجوغاديبلا مئاعدلا لك عيسوت ىلع رهسلا – 
،ةيرورضلا

،ايلعلا سرادملا ريس ةعباتم – 

،تاسّسؤملا هذه همدقت يذلا ميلعتلا مييقت – 

.ايلعلا سرادملا ريسل ةيميظنتلا ةقباطملا ىلع رهسلا – 

: يتأي امب فلكتو،هاروتكدلا يف نيوكتلا ةيريدم –٢

اهذيفنتو هاروتكدلا يف نيوكتلا ريوطت ةسايس ميمصت – 
،ثحبلل ةينطولا جماربلل ةددحملا فادهألا راطإ يف
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هاروــتكدلا يف نيوــــكتلل تاوــــنسلا ددعـــتملا ططــــخملا دادــــعإ – 
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

نيوكتلا نامض لجأ نم تاسسؤملا ليهأت ريياعم ديدحت – 
،هاروتكدلا يف

،هاروتكدلا سرادم حتف حارتقا – 

حارتقاو ،هاروتكدلا يف نيوكتلل مظتنملا مييقتلا نامض – 
،هتيلاعف نامضو هريوطتب حمسي ريبدت لك

نسحلا ريسلا ةعباتمل ةبسانملا ةيلمعلا تايلآلا عضو – 
ةبلط جامدإو ثوحبلا زاجنإ اميسال ،هاروتكدلا يف نيوكتلل
،مهلامعأل يرودلا مييقتلاو ثحبلا رباخم يف هاروتكدلا

ثحبلا ةيقرت ىلإ فدهت ةيجيتارتسا لك حارتقاو دادعإ – 
،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ينيوكتلا

همييقتو ةيبطلا مولعلا يف هاروتكدلا يف نيوكتلا ةعباتم – 
.هريوطتب حمسي ريبدت لك حارتقاو

: يهو ،ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو ،ثلاثلا روطلا يف نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

يف نيوكتلل تاونــسلا ددعــتملا ططـــخملا رصاــنع حارتـقا – 
،هاروتكّدلا

نيوكتلا نامض لجأ نم تاسسؤملا ليهأت ريياعم ديدحت – 
،هاروتكدلا يف

سرادمو نيوكتلا طامنأ فلتخم ليهأت طورش ديدحت – 
،هاروتكدلا

ةجمربو ميظنتب قلعتي يميظنت ريبدت لك حارتقا – 
،هذيفنتو هاروتكدلا يف نيوكتلا

يف نيوكتلا تاسارد ميظنتب قلعتي ريبدت لك حارتقا – 
.اهريس نسحو اهمييقتو ،هاروتكدلا

مولعلا يف هاروتكدلاو ةماقإلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو،ةيبطلا

عم قيسنتلاب ةماقإلا بصانم حتفل تاجايتحالا ديدحت – 
،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصمو ةينعملا لكايهلا

صوصنلا دادعإو ةماقإلل ةينطولا تاقباسملا ميظنت – 
،اهل ةقباطملا

دادــعإب ةفلــكملا ةيـــنـــطولا ةيـــجوـــغاديـــبلا ناجللا ةعباـــتم – 
ةلئـــــسأب تايـــطــــعملل ينــــطولا كنـــبلا دـــيوزـــت ضرــــغب ةلئــــسألا

  ،اهيلع ةقداصملاو ةماقإلا تاقباسم

هاروتكدلا ةبلطو ةماقإلا ةبلطل ينطولا ليلدلا نييحت – 
،ةيّبطلا مولعلا يف

نيوكتلا مييقت لجأ نم تارشؤملا ديدحتو لئاصحلا دادعإ – 
،ةيبطلا مولعلا يف

نم ديفتست ال يتلا تاصبرتلا نيداــيم ةـــياـــعر ةعباــــتم – 
،ةيذاتسألا فصم يوذ ةذتاسأ

مولعلا يف روتكد ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا ةعـــباـــتـــــم – 
 .ةيبطلا

فلكتو ،ينـــيوـــكـــتلا ثــــحبــــلل ةيــــعرــــفـــــلا ةـــــيرـــــيدـــملا – ج
: يتأي امب

،همييقتو هتعباتم نامضو ينيوكتلا ثحبلا جمارب دادعإ – 

،ينيوكتلا ثحبلا ريوطتو طيشنت لئاسو حارتقاو ديدحت – 

،ثحبلل ةديدج عيراشمل تابلطلا ميدقت تانالعإ دادعإ – 

ةسسؤم لكل ينيوكتلا ثحبلل يونس جمانرب دادعإ – 
،ناديم لكلو

.ينيوكتلا ثحبلل ةيونسلا ةليصحلا دادعإ – 

: يتأي امب فلكتو ،يلاعلا نيوكتلا ةيريدم –٣

نيوكتلاو ميلعتلل ةينطولا ةموظنملا ماجسنا نامض – 
،ةيجوغاديبلا ةياصولا ةسرامم ةطساوب نييلاعلا

،تاعاطقلا نيب ام تايقافتالا ذيفنت مييقت – 

ةيميظنتلاو ةيعـــيرــــشتلا تاءارــــجإلا مارـــتـــحا ىلع رـــــهـــــسلا – 
نيوـــــكتلا تاـــــسسؤم همدــــقت يذلا يلاــــعلا نيوـــــكتلا مكــــحت يتلا
،صاخلا نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا

تاـــصبرـــتلا رـــــيسل ينوـــناقلا راــــطإلا دادـــــعإ يف ةــــكراـــــشملا – 
،ينهملا طسولا يفو ةبلطلل ةيناديملا

ىدلو راوطألا عيـــــمج يف نيوكتلا ريـــسل يرودلا مييقتلا – 
ةياصولل ةعــــضاـــخلاو ةـــصاـــخلا يلاـــعلا مـــيلعـــتلا تاســـسؤم لك
،ةيجوغاديبلا

،ةينعملا لكايهلاو تاســـسؤـــملا عم لاـــــصتالاب ،ةكراـــــشملا – 
،نينوــــكملل لـــصاوـــتملا نيوـــــكتلل ينــــطولا ططـــــخملا دادـــــعإ يف

.هذيفنت مييقتو هتعباتم نامضو

: يهو ،ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو ،ةيجوغاديبلا ةياصولل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

تاسسؤم ىلع ةيجوغاديبلا ةياصولا ةسرامم ىلع رهسلا – 
،ىرخألا  ةيرازولا رئاودلل ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا
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ةياصولا حنمب ةطـــبترـــملا تاءارـــــجإلا مارــــتـــحا ىلـــع رــــهــــسلا – 
،اهتسراممو ةيجوغاديبلا

ةــــــياــــصولـــــل ةـــــيــــــعاــــطـــــقــــلا ناــــجــــلــــلا عـــــم قـــيــــســـنـــتــــلا ناــــمــــض – 
،ةيجوغاديبلا

.ةيجوغاديبلا ةياصولا ريسل يرودلا مييقتلا – 

نيوكتلل ةصاخلا تاسّسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،يلاعلا

ةمهاسم عيجشتل ةبــساـــنملا رـــيبادــــتلاو تاــــيلآلا حارـــــتقا – 
،يلاعلا ميلعتلل ينطولا دهجلا يف صاخلا عاطقلا

نيوكتلا تاســـسؤم حتــــفل ةـــيرورــــضلا صــــيخارـــتلا دادــــعإ – 
،صاخلا نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا

نيوكتلا تاسّسؤم هنـــمضت يذلا يلاعلا نيوكتلا دامـــــتعا – 
،صاخلا نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا

تاســـــسؤم حـــتف طورــــش مارتــــحا ىدـــمل يرودلا ميـــــيــــقتلا – 
يتلا تانيوكتلاو صاـخلا نوناقلل ةعـــضاـــخلا يلاــــعلا نيوــــكتلا

.اهمدقت

،ةسسؤملا عم ةقالعلاو تاّصبرتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

ينهملا طسولا يف ةبلطلا تاصبرت ريس نسح ىلع رهسلا – 
،كلذل ةمئالملا تايلآلا عضوو اهتعباتمو

ميلعتلا تاسسؤم نيب ةقالعلا زيزعتو نيمثت ىلع رهسلا – 
لفــــــكتلا لالـــخ نـــم يداــــصـــتــقالا يعامــــتـــــــــجالا عاــــطـــقـــــلاو يلاــــعلا

،لصاوتملا يعماجلا نيوكتلا تاجاحب

لجأ نم ةبلطلا جامدإو هيجوتلا ريس نســـح ىلع رهــــسلا – 
 ،نسحألا لمعلا صرف

ةلّصلا تاذ تاطاشنلا ءاشــنإو ةيــــتالواقـــــملا حور ةيـــــــقرت – 
،اهعيجشتو

ةيعجرم نييحتل معدلا ةزهجأو تاودأ عضو يف ةمهاسملا – 
،اهب ظافتحالا بجي يتلاو ةدوجوملا نهملا

ةيرـــشبلا دراوـــملا ةيـــعوـــنل رمتـــسملا نيـــســـــــحتلا نامــــض – 
،لصاوتملا نيوكتلل ةمئالم ةسايس دادعإ ةطساوب

نامضو لـــصاوــتملا نيوــــكتلا جــــمارــــب عــــضو يف ةكراـــــشملا – 
.اهتعباتم

: يتأي امب فلكتو ،تالداعملاو تاداهشلا ةيريدم –٤

ميــــلعـــتلل ةيـــنطولا تاداهــــشلا حــــنم نامــــض ىلع رــــهـــــسلا – 
،ةلودلا مساب نييلاعلا نيوكتلاو

اهــــــمّلـــــست يتلا ةيـــــجوـــغادــــيبلا قئاثولا ىلع قيدـــــصتلا – 
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم

ةــــلداــــــعمب فارـــتــــعالا لاــــجم يف عاــــطـــــقـــلا ةسايــــس ذـــــيــــــــفــــنت – 
يلاعلا ميلــعتلا تاســـسؤم اهّملــــست يتلا ةيـــــعماـــجلا تاداهـــــشلا
 ،ةيبنجألا

ةفـــــصب ةـــيرورـــضلا طورـــــشلاو رـــيياــــعملا ريوـــــطتو دادــــعإ – 
تاسسؤم اهّملست يتلا تاداهشلاب فارتعالا لجأ نم ةلصاوتم
 ،ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا

فارتعالاو ةلداـــــعملاو قيدــــصتلا تاءارـــــجإو قرـــط ديدــــحت – 
.اهتنرصع ىلع رهسلاو ،ةيبنجألا تازاجإلابو تاداهشلاب

: امهو ،نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

: يتأي امب فلكتو،تاداهشلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ

ميلعـــتلل ةيــــنطولا تاداــــهــــــشلا حـــنــــم ناـــمـــض ىلــــــع رــــهــــــسلا – 
،ةلودلا مساب نييلاعلا نيوكتلاو

حنم لاجم يف هب لومـعملا ميـــظنــــتلا مارتـــحا ىلع رهــــسلا – 
،تاداهشلا

تاداهشلا عم ةمدقملا نيوكتلا ضورع ماجسنا ىلع رهسلا – 
،ةملسملا

اهـــــّملــــســـــت يــــتلا تاداهــــــشلا ىلـع قــــيدـــصــــتــــــلاو ةـــــــقداــــــصــــملا – 
،ةيعماجلا تاسسؤملا

ميلعتلا تاداهشو نيجرختملل ةينطولا ةيقاطبلا كسم – 
.اهنييحتو يلاعلا

: يتأي امب فلكتو ،تالداعملل ةيعرفلا ةيريدملا – ب

فرتعملا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهش ةمئاق دادعإ – 
،اهنييحتو ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش عم اهتلداعمب

يلاـــعلا ميلعـــتلا تاداهــــشب فارـــتــــعالا تابـــــلط يف لــصفلا – 
تاداهشلا عم ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم اهّملست يتلا
،يلاعلا ميلعتلل ةيمومعلا ةيرئازجلا تاسسؤملا اهّملست يتلا

يلاـــعلا ميلــــعتلا تاداهــــشب فارتـــــعالا تاـــبلـــط يف لــــصــــفلا – 
ةعضاخلا ةيرئازـــجلا يلاعلا ميلـــــعتلا تاســــسؤم اهــمـــــّلست يتلا
 ،صاخلا نوناقلل

قئاثولاو ةيرئازــجلا ةيعــــماجلا تاداهـــــشلا ىلع قيدـــــصتلا – 
،ةلصلا تاذ ةيجوغاديبلا

ةلداعــــملاب فارــــتعالا تاداهـــشل ةيـــنطولا ةيقاــــطبلا كــــسم – 
.اهميلست مت يتلا

: يتأي امب فلكتو ،ةيرشبلا دراوملا ةيريدم :٣ةّداملا

دادعإ يف ،ةيـــنــــــعملا لكاـــــيــــهلا عم لاـــــصـــــتالاب ،ةكراشـــــــملا – 
،اهنيمثتو اهريوطتو ،عاطقلل ةيرشبلا دراوملا عيزوت ةسايس



ـه٢٤٤١ ماع نابعش7٢٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ليربأ١١ 8

نيثحابلا ةذــتاـــسألا فيـــظوـــتل ةماــــعلا ةـــسايـــــسلا حارــــتــــقا – 
نيمئادلا نيثحابلاو نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألاو
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،مهتيقرتو

يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا قيبـــطت ىلع رهـــــسلا – 
،عاطقلا يمدختسمل ةينهملا تاراسملا اهيلإ عضخت

تاراسملا رييست يف ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم – 
 ،ةعباتملا نامضو نيمدختسملل ةينهملا

ةذتاــــــسألا مــــييقــــت تارودةيــــنعملا تائــــيـــــهــــلا عــم ميـــــظـــنــــــت – 
نيــــيعماـــجلا نييئافــــشتــــسالانيـــــثـــــحاــــبلا ةذتاــــسألاو نيـــثــــــحاــــبلا

،مهتيقرت لـــــــــجأ نـــم نيــــمئادلا نيثـــــحاـــبلاو

نيثحابلا ةذتاسألا فيظوتل ةينطولا تاقباسملا ميظنت – 
،اهئارجإ ةعباتمو نييعماجلا نييئافشتسالا

ايلعلا فئاظولاو ايـــلعلا بصاــــنملا لغـــش ريـــياعم ديدــــحت – 
،عاطقلا يف ةيماسلا تاراطإلا ءادأ مييقتو

يـــــمدــــخــتــســـم نـــيوكـــت جـــمارـــبل ةـــيــــهـــيـــجوــــتلا طوطــــخلا دادـــــعإ – 
،مهفراعم ديدجتو مهاوتسم نيسحتو عاطقلا

يمقر ماظن عضوب ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،مايقلا – 
،عاطقلا يمدختسم رييستل

يمدــــخـــتـــســــمل ةـــيــــلاــــملا بـــــصانـــــــملا عـــيزوـــــت تاــــيـــــلآ دــــيدــــحت – 
ةرادإو ةيثحبلاو ةيعماجلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع عاطقلا
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،ةيعماجلا تامدخلا

تاراسملاب قلعــتي يميــــظنت عباـــــط يذ صــــن لك حارــــــتقا – 
.ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،عاطقلا يمدختسمل ةينهملا

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

فلكتو ،نيثحابلاو ةذـتاــــسألـــل ةـــيــــعرـــفـــلا ةــــيرــــيدــــملا – أ
: يتأي امب

ةذتاسألاو نيثحابلا ةذتاــــسألا فيـــظوت ةسايــــس ذيفــــنت – 
،نيمئاّدلا نيثحابلاو نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا

ريطأتلاب ةقلعتملا ةيرشبلا دراوملا رييست تايلمع مييقت – 
ثحـــبلاو يلاــــعلا ميلـــــعتلا تاســـــسؤم اهـــب موــــقت يتلا ثـــــحـــبلاو
،يملعلا

ةذتاسألا تادادعتو ةيلاملا بصانملا عيزوت ةسايس دادعإ – 
نييـــــعماـــجلا نيــــيئافـــــشــــتـــــسالا نيثـــحاـــبـــــلا ةذـــــتاــــسألاو نيــــثــــحاــــبلا

ةيــعــــماــــجلا تاســــــسؤـــملا ىوــــتـــــســـــــم ىلـــــع نيــــمئادــــلا نيثــــحاــــبلاو
نيوكتلاو ميلعتلل ةماعلا ةيريدملا عم قيسنتلاب ،ةيثحبلاو
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملاو

ةذـــــتاسألاو نيـــثحابلا ةذــــتاسألا ةـــيقرت رـــيياعم دـــــــيدحت – 
،نيـــمئادلا نيــــــثحاــــبلاو نيـــيـــــعماــــجلا نييئافــــشــــتسالا نيـــثـــــــحاـــــبلا

ةيريدملاو نيوكتلاو ميلعتلل ةماـــعلا ةــــيريدــــملا عم قيــــســـــنتلاب
،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا

ةذتاسألا ةيقرـــت لــــجأ نـــم مييـــــقتلا تائيــــه ريـــس ناــــمـــــض – 
نييـــعماـــجلا نيـــــيئافـــــــشــــتــــــسالا نيـــــثحاـــــبلا ةذــــتاـــــسألاو نيـــثــــحابـــلا

،اهتنامأ يّلوتو نيمئادلا نيثحابلاو

ةينهملا تاراسملاب طبترم عازن لحم فلم لك ةعباتم – 
نيـــــيئاـــــفــــشـــتــــسالا نيثــــحاـــــبلا ةذتاـــــسألاو نيثـــــــــحاــــبلا ةذتاـــــسألل
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،نيمئاّدلا نيثحابلاو نييعماجلا

ةيبنجأ ةيسنج نم نيثحابلاو ةذتاسألا فيظوتب مايقلا – 
،ةينهملا مهتاراسم ةعباتمو

ةذتاسألا نمض نم عاطقلا تاءافكل تايطعملا كنب ليعفت – 
،نيثحابلاو

ةيلاملا بصانملا لامــعتــــسال يلآ ريــــيــــست ماــــظــــن ليــــعــــفت – 
،ةينــهملا مهتاراــــسم ةـــعباتــــمو نيثــــحاــــبلاو ةذــــتاــــسألا ةيــــكرــــحو
.ينعملا لكيهلا عم لاصتالاب

ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،عاطقلا تاسّسؤمو

يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا قيبطت ىلع رهسلا – 
نيينقتلاو نييرادإلا نيفّظوملل ةينهملا تاراسملا اهل عضخت
تاسسؤم ىوتسم ىلع نيدقاعتملا ناوعألاو حلاصملا لامعو
،عاطقلا

تاراسملا رييست يف ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم – 
،ةعباتملا نامضو ،اهيمدختسمل ةينهملا

ةرادإلا يمدختـــسمل ةيــــنهملا تاراـــسملا ريـــيـــست ناــــمــــض – 
،ةيزكرملا

يمدختسم تاراسـمل يـــمقر ريـــيست عــضو يف ةكراشــــملا – 
،ينعملا لكيهلا عم قيسنتلاب ،عاطقلا

ةيواستملا ناجّللا ةليـــكشت ددــــحت يتلا صوــــصنلا دادـــــعإ – 
يمدــــخـــــتسم تاراــــسم ريــــيست لاــــجم يف ةــــصتــــــــخملا ءاـــضــــعألا
،ةيعامتجالا تامدخلا ناجل اذكو ،عاطقلا

ةبــــــسنلاب ةــــصتـــــخملا نعــــطلا ناــــجل تاـــــعامـــــتـــــجا مـــيـــــــظـــنت – 
 .اهتنامأ يّلوتو عاطقلا يمدختسمل

: يتأي امب فلكتو ،تاراطإلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج

فئاـــــظولاو ايلــــعلا بصانـــملا يف نييــــعـــتلا ريياعــم حارـــتــــقا – 
،عاطقلا ىوتسم ىلع ايلعلا

ايلعلا فئاظولاو بصانـــملل ةيعاطــــقلا ةيقاطــــبلا دادــــعإ – 
،ينوناقلا اهلغش نامض ىلع رهّسلاو ،عاطقلل

ايلعلا بصانملا يف نييعتلاب ةقلعتملا تاءارجإلا ةعباـــتم – 
تاسسؤمو ةيزكرملا ةرادإلا ىوتسم ىلع ايلـــــعلا فئاـــظولا يفو
،عاطقلا
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يف ةيماسلا تاراطإلل ةينهملا تاراسملا ةعباتم نامض – 
،عاطقلا

،تاراطإلا ءادأ مييقت ريياعمو تارشؤم حارتقا – 

ةفلتخملا تايطعملا لوح يونس يليلحت ريرقت دادعإ – 
.تاراطإلاب ةقلعتملا

ىوتسملا نيســـحــتو نيوكــــتلل ةيعرــــفلا ةيرــــيدـــــملا – د
: يتأي امب فلكتو،فراعملا ديدجتو

ةيهـــــيجوتلا ةيعاـــــطقلا رواــــحملا ديدــــحتل رصانــــعلا عـــمــــج – 
يمدختسمل فراعــــملا ديدــــجتو ىوتــــسملا نيســـحتو نيوـــكتلل
،عاطقلا

مهططخم عضو يف ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم – 
،ةعباتملا نامضو فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل

ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تاططخم ذيفنت – 
،مهتيلاعف مييقت نامضو ،ةيزكرملا ةرادإلا يمدختسمل فراعملا

تاطاشنل يعونلاو يمكلا مييقتلل ةيونس ةليصح دادعإ – 
ىوتسم ىلع فراعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا
،عاطقلا

ميظنت راطإو صّصختملا نيوكتلاب قلعتي صن لك دادعإ – 
.عاطقلا يمدختسمل ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا

 : يتأي امب فلكتو ،ةيلاملا ةيريدم:٤ةّداملا

،اهمييقتو عاطقلا ةينازيم دادعإ – 

تحت تاسسؤملا ريسل ةيرورضلا تادامتعالا صيصخت – 
،ةياصولا

ةرادإلل ةعباــتلا زيـــهـــجـــتلاو رــــيــــيســـتلا ةيــــنازــــيـــم ذيــــفــــنـــت – 
،ةيزكرملا

ريوطتل تاوــنسلا ةددعـــتملاو ةيونــــسلا تاططــــخملا دادـــعإ – 
،تازيهجتلاو ةيساسألا تآشنملا لاجم يف عاطقلا

فادــــــهأ زاــــــجنإل اهـــيــــلع لصـــــــــحملا تالــــيوـــمـــتلا ذيــــفـــنــــت – 
،عاطقلا ةيمنت تاططخمو

.عاطقلل يبساحملاو يلاملا رييستلا ةبقارمب مايقلا – 

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

فّلكتو ،ريـــيستلا ةينازيــــمل ةيــــــعرـــفلا ةـــيرـــيدـــملا – أ
: يتأي امب

،عاطقلا رييست ةينازيم عورشم دادعإ – 

تاســـــسؤـــملا ريـــسل ةــــيرورــــضلا تاداــــمتـــــعالا صيـــــصـــــخت – 
،ةياصولا تحت

.اهتبساحم كسمو ةيزكرملا ةرادإلا ةينازيم ذـــيفنت – 

فلكتو ،زيهجـــتلا ةـــيـــنازــيـــمل ةـــيـــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدـــملا – ب
: يتأي امب

عيراشملا دادعإل ةيرورضلا تايطعملا ريضحتو ةسارد – 
ريوطتل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا تاططخملل ةيديهمتلا
،عاطقلا

زيهجتلاو رامثــتسالا تايــــلمع ليجـــست تاـــفلم ريــــضحت – 
،اهديرفت تاررقم ريضحتو

جـــــــمارـــب ةبـــقارــــمو ذـــيفـــنت ةعباــــتمو ليوــــــمـــــتب ماـــيــــقلا – 
،اهذيفنت ةليصح دادعإو ،تارامثتسالا

ةجـــمرـــبو طيطـــخـــتلا تاطاــــشن ذيفـــنــــتو قيـــســـنت نامــــض – 
.عاطقلا ريوطت

تازيهجتلاو تاءانبلا ةعباتمل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو ،سييقتلاو

،ةزكرمملا ريغ عاطقلا تارامثتسا جمارب ذيفنت ةعباتم – 

ريضحتب حمست يتلا تاجايتحالل يداملا ىوتحملا ديدحت – 
،يعماجلا لوخدلا

دادعإب حمست يتلا ةينقتلا رصانعلا صيخلت زاجنإ – 
،عاطقلا ريوطت تاططخمو جمارب

ةقباطملا سيياقمو فيلاكتلا ديدحت تاساردب ةردابملا – 
،تارامثتسالا جمارب ذيفنتل

تاـــيلــــمعب مايــــقلا يف نيـــــلـــــخدـــتـــملا فــــلــــتــــخـــم ةدــــعاــــــســــم – 
.رامثتسالا

فلكتو ،رييــســـتــلا ةــــبــــقارــــمل ةـــيــــعرــــفــــلا ةـــــيرــــيدــــملا – د
: يتأي امب

تاسّسؤملل يبساحملاو يلاملا رييستلا ةبقارم نامض – 
،ةياصولا تحت

يداـــملا رييــــستلا تاءارجإ ذيفنتو ديدحت يف ةكراشملا – 
،يبساحملاو يلاملاو

ةباقرلا ةزهجأو تاسسؤم اهدعُت يتلا ريراقتلا ةعباتم – 
،اهلالغتساو

حارتــــقا يف ،ةيـــــنعملا لكاـــــيهلا عم قيسنــــتلاب ،ةكراـــــشملا – 
.يبساحملاو يلاملاو يداملا رييستلا نيسحت ريبادت

فلكتو ،دوقعلاو تاكلتمملاو لئاسولا ةيريدم :5ةّداملا
: يتأي امب

ناـــمــــضو ةـــــــيداـــــملا لئاــــسوــــــلاب ةـــــيزكرـــــملا ةرادإلا دـــــيوزـــــت – 
،اهرييست

،عاطقلا لئاسو لامعتسا ديـــشرت ىلع رهّسلا – 
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عاطقلل ةعباـــتلا تاكلتــــمملا ىلع ةظفاـــــحملا ىلع رهــــــسلا – 
،اهتعباتم ةنرصعب مايقلاو

دادعإ تاءارــجإ يف ةياــــصولا تحت تاســــــسؤملا ةدعاـــــسم – 
،دوقعلاو تاقفصلا

رهسلاو ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ريس نامض – 
.دوقعلا دادعإ تاءارجإ مارتحا ىلع

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

: يتأي امب فلكتو ،ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا – أ

،ةيداملا لئاسولاب ةيزكرملا ةرادإلا ديوزت – 

ةيداملا لئاسولا لامعتسا ديشرت ريبادتو تايلآ عضو – 
،اهريوطتو اهذيفنت نامضو ،ةيزكرملا ةرادإلل

ةلوقـــــــــنملا تاكلـــــتمملا ةناـــــيــــصو ةفاـــــظنو نمأ ناــــمـض – 
،ينعملا لكيهلا عم لاصتالاب ،ةيزكرملا ةرادإلل ةيراقعلاو

ةرادإلل ةيراـــــــقعلاو ةلوقــــنملا تاكلتـــــمملا درـــــج نامـــــض – 
،ةيزكرملا

،ةيزكرملا ةرادإلا تارايس ةريظح رييست – 

ةيراقعلاو ةلوقـــنملا تاكلتــــمملا  درج نامـــــض ىلع رهّسلا – 
،عاطقلا تاسسؤمل

ىلع ةيداملا لئاسولا لامـــعتسا ديــــشرت ريــــبادت حارـــــتقا – 
،عاطقلا تاسسؤم ىوتسم

ريبادت حارتقاو لئاسولا لامعتسال يرود مييقت ءارجإ – 
.ةبسانملا نيسحتلاو ميوقتلا

فلكتو ،عاطقلا تاـــكـــلـــتـــمـــمل ةـــيــــعرـــفـــلا ةـــيرـــيدــــملا – ب
: يتأي امب

ةظـــفاـــحملا ىلع رهـــــسلاو عاـــطقلا تاكلتــــمم ةلاـــــح ميــــيقت – 
،اهيلع

،تاكلتمملا ليوحت ةيلمع ةعباتم – 

اهنييحتو ةدوجوملا ةيراقعلا تاكلتمملل ةيقاطب دادعإ – 
،ايرود

ةعباتمو عاطقلا تاكلتممل ةينوناقلا ةيعضولا نامض – 
،ةيوستلاب ةقلعتملا تاءارجإلا

،عاــــــطـــــقلا تاكلـــــتمم ةيعــــضو ةعباـــــتم تاـــــيلآ ةنرـــــصــــــــع – 
،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب

ةيميظنتلاو ةينقتلا سيياقملا قيبطت ةعباتم ىلع رهــسلا – 
،اهيلع ةظفاحملاو عاطقلا تاكلتمم ةنايص لاجم يف

مايقلاو عاطقلل ةعباتلا ةيفيظولا تانكسلا ةيقاطب دادعإ – 
.ايرود اهنييحتب

فلكتو ،دوـقعلاو تاـــقــــفــــصـــلل ةـــيــــعرــــفلا ةـــــيرــــيدــــملا – ج
: يتأي امب

كسمو ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ريس نامض – 
،اهتنامأ

،اهتعباتمو دوقعلاو تاقفصلا ذيفنت نامض – 

،نيلماعتملل ةيعاطقلا ةيقاطبلا كسم – 

ماربإ تاءارجإ يف ةياصولا تحت تاسسؤملا ةدعاسم – 
.دوقعلاو تاقفصلا

: يتأي امب فلكتو ،ةيبالطلا ةايحلا ةيريدم :٦ةّداملا

نيسحت ىلإ يمرت ةيعاطق ةيجيتارتسا رصانع ميمصت – 
يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف مهتساردو ةبلطلا ةايح فورظ
،ةيعماجلا تامدخلاو

ريوطت لاجم يف ةيعاطقلا ةسايسلا ديدحت يف ةكراشملا – 
،يرودلا اهمييقت نامضو ةيعماجلا تامدخلا

لاصتالاب ،ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ماظنلا حالصإ ةدايق – 
،ةينعملا لكايهلا عم

تاـــمدــــخلا لاــــجم يف عاطــــقلا تاحالـــــصإ ةعباــــتم ناـــــمض – 
،ةيعماجلا

قيبطت راطإ يف ةيـــــبالــــطلا ةايــــحلا جــــمانرب ةدايقو ةرادإ – 
لكايهلا عم قيسنتلاب ،ةينازيملا رييستل ةديدجلا ةبراقملا
،ةينعملا ةيزكرملا

ةيعون مييقت تاسارد ،ةجاحلا دنع ،زاجنإ بلط وأ زاجنإ – 
،ةيعماجلا تامدخلل ينطولا ماظنلا ريسو تامدخلا

ةيعماجلا تامدخلا فادهأل لماشلا ماجسنالا ىلع رهسلا – 
،اهلئاسوو اهتاطاشنو

ريراقتلاو لئاصحلاو مييقتلا لاغشأ صيخلتو ليلحت نامض – 
ةايحلا لاجم يف مييقتلل ةلهؤملا تائيهلا فرط نم ةزجنملا
،ةيبالطلا

،ةبلطلا ةدئافل تامدخلا ةيعون نيسحت ىلع رهسلا – 

ةدئافل ةيهيفرتلاو ةيفاقثلاو ةيضايرلا تاطاشنلا ةيقرت – 
،ةينعملا تائيهلاو لكايهلا عم لاصتالاب ،اهريوطتو ةبلطلا

ةيــــضايرلاو ةــــيبالـــــطلا تايعــــــمجلل يعاــــطق لـــــجس كســــم – 
،ةيملعلا يداونلاو ةيفاقثلاو

،عاطقلا تاسسؤم يف راطــــخألا نم ةياـــــقولا جــــمارب دادـــــعإ – 
،اهقيبطت قيسنتو ةينعملا تائيهلا عم لاصتالاب



7٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٨٢
11م١٢٠٢ ةنس ليربأ١١

لكايـــــهلا عم ،ةبلـــــطلل ةيحــــصلا ةياــــقولا ميــــظــــنت ناــــمــــض – 
.ةيمومعلا ةحصلل ةصتخملا

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،ةبلطلا ةشيعمو ةسارّدلا فورظل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب فلكتو

دنع ةيعماجلا تاءاضفلا عيمج يف ةبلطلا ةقفارم نامض – 
 ،يلاعلا ميلعتلاب مهقاحتلا

يف ماظتناب نيلجــــسملا بناجألا ةبلطلا لابقتسا نامض – 
،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

لاصتالاب ،ةبلطلا ةدئافل قيثوتلاو مالعإلل ماظن ةيقرت – 
 ،ةينعملا لكايهلاو تاسسؤملا عم

ةيــــعماــــجلا تاــــمدـــخلا تاـــــطاـــشن ريــــس ةعباــــتم ىلع رهـــــسلا – 
ريياعملل اقبط حنملاو ءاويإلاو ماعطإلا لاجم يف ةصاخ همييقتو
،ةبولطملا

ةدئافل ةيتالواقملاب ّقلعتت ةمولعم لك رشن يف ةكراشملا – 
.نيجرختملل ينهملا جامدإلاو لمعلا صرفو ةبلّطلا

،ةيعماجلا تامدخلا ةيـــعوـــنل ةيعرــــفلا ةيريدـــــملا – ب
: يتأي امب فلكتو

تامدـــخلا ةيـــــعون نيســــحت ىلإ ةيــــمارلا ريـــــبادـــتلا حارــــتـــقا – 
،ةبلّطلا ةدئافل

،ةيعماجلا تامدــــخلا لوــــح تاــــموـــلعم ماــــظن ذيفــــنتو دادعإ – 
،ةينعملا لكايهلاو تاسسؤملا عم لاصتالاب

لجأ نم ةيفارشتسا ةــسارد لكب مايــــــقلا بلــــط وأ ماـــــيقلا – 
،ةيعماجلا تامدخلا ريوطت

ةيعماـــجلا تاـــــماــــقإلا ةطــــشــــنأل ميـــيـــــقت ةيلــــمع لكب ماـــــيــــقلا – 
،اهريسو اهميظنت نيسحت ىلإ يمري ريبدت لك حارتقاو

ةيرــــشبلا دراوــــملا لامـــــعتسا ديـــــشرـــتل ريــــبدت لك حارـــــتــــقا – 
.ةيعماجلا تامدخلل ةدوصرملا ةيلاملاو ةيداملاو

،يعماجلا طسولا يف طيشنتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

،يعماجلا طسولا يف طيشــنتلا تاــــــطاــــشن ةعباــــتم نامــــض – 
ةيهـــيفرـــتلاو ةيـــضاـــيرلاو ةيفاقـــــــثلاو اهنــــم ةيمــــلعلا اميـــــس ال
،ةبلطلا ةدئافل

اهروطت يتلا يفاقثلاو يملعلا لدابتلا تاطاشن ميظنت – 
يوـــــهــــــــجلاو يلــــــحملا ىوـــــتـــســـــملا ىلع ةيـــــعــــماـــجلا تاســــسؤــــملا

،اهقيسنتو ينطولاو

ةيفاقث تايعــــمجو ةيــــملع داوــــن ءاــــشــــنإل ةبلــــطلا ةقــــفارم – 
،يعماجلا طسولا يف ةيضايرو

ةدمتعملا ةيبالطلا تايعمجلاب ةصاخلا تايطعملا عمج – 
.ةشيعملاو ةساردلا فورظب ةطبترملا اهتاطاشن ةنياعمو

يف ةينمألاو ةيحصلا ةياــقولل ةيعرــــفلا ةيرــــيدـــــملا – د
 : يتأي امب فلكتو ،يعماجلا طسولا

لكايـــهلا عم ،ةبلـــــطلل ةيـــحـــــصلا ةياــــقولا ميظــــنت نامـــــض – 
 ،ةيمومعلا ةحصلل ةصصختملا

لاجم يف ةبلطلل ةمدقملا تامدــــخلا ةقباــــطم ىلع رهــــسلا – 
،نمألاو ةفاظنلا

ةدئاــــفل راطــــخألا نم ةياـــــقولا ليــــلد عـــضو يف ةدعاـــــسملا – 
،ةصصختملا لكايهلا عم قيسنتلاب ،ةبلطلا

لاجم يف تاوـــنــــسلا ةددعــــتملاو ةيوــــنــــسلا جمارــــبلا دادعإ – 
،اهقيبطت قيسنتو راطخألا نم ةياقولا

ميظنتلا اهـــضرــــفي يتلا رـــــيبادـــتلا قيـــبــــطت ىلع رـــــهـــــسلا – 
تاسسؤم يف نمألاو راطخألا نم ةياقولا لاجم يف هب لومعملا
،ةيعماجلا تاماقإلاو يلاعلا ميلعتلا

ةصاخو ،ةياقولاو مالعإلاو ةيعوتلا تالمح ميظنت معد – 
راطخألا نـــم ةياــــقولاو نــــــمألاو ةفاـــــظنلاو ةحــــصلا تالاــــجم يف
،ةيعماجلا تاماقإلاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف

يوذ ةبلــــطلا جاــــمدإو ةقــــفارـــم تاءارــــجإ يف ةمــــهاــــسملا – 
 .ةصاخلا تاجايتحالا

فلكتو ،يعماــجلا لداـــبــــتلاو نواـــــعــــــتلا ةــــيرـــيدــــم :7ةّداملا
: يتأي امب

نيســــحتو نــــيوــــكتلا تاطــــــطــــخم ذيفــــنت ةعباـــــتم ناــــمــــض – 
قيسنتلاب ،ةـــيلوّدلا ةيــــكرــــحلا راـــطإ يف جراــــخلا يف ىوـــتــــسملا

،ةينعملا تاعاطقلا عم

يف بناجألا ةبلطلا نيوكت تاططـخم ذيفــــنتو رــــيضــــحت – 
لكايهلا عم قيسنتلاب ،ةيرئازجلا يلاـــعلا ميلعتلا تاســـــسؤم
،اهتعباتم نامضو ،ةينعملا

لاــــجم يف ةحاـــــتملا صرــــفلاو تاــــيناكــــمإلا نــــع ثــــحبلا – 
،ةكارشلاو نواعتلا

ةيعماجلا تاسسؤملا نكمي يتلا ةيلوّدلا تاليومتلا دصر – 
،نواعتلاو لدابتلا جمارب نمض اهنم ةدافتسالا ةيثحبلاو

ةعباتلا نيدايملا يف نواعتلا تاقاــــفتا ذيفـــــنت ىلع رهــــسلا – 
،اهمييقت نامضو ،عاطقلل

ةيملعلا ةيلاجلا ةمهاسمب حمـــست يتلا تايــــــلآلا حارـــــتقا – 
نـــيوـــكـــتلل ينــــطولا دهــــجلا يف جراـــــخلاب ةميــــقــــملا ةــــيرئازـــــجلا

،ثحبلاو

،ملاعلا يف يملعلا ثحبلاو يلاـــعلا مـــيلـــعـــتلا ةمــــظـــنأ دــــصر – 
،ةيلمعلاب صاخ تايطعم كنب دادعإو

.اهماهمب ةقالع يذ يميظنت صن لك حارتقا – 
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،نيمدختسملاو ةبلّطلا ةيكرحل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب فلكتو

،جراخلا يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا تاططخم ذيفنت – 
،ةينعملا تاسسؤملاو لكايهلا عم لاصتالاب

ةذتاسألاو حنملا نم نيديفتسملا ةبلطلا ةعباتم نامض – 
وأ نيوكتلا نم نيديـــفتســـملا نيـــمدـــخـــتســـملاو ،نيـــــثـــحاــــبلاو

تاعاطقلا عم لاصتالاب كلذو ،جراخلا يف ىوتسملا نيسحت
ليضفت عم ،جراخلاب ةميقملا ةيرئازجلا تاءافكلاو ةينعملا
،ةيجراخلا تاليومتلا

نيسحتو نيوكتلا ليومت صخي اميف تاجايتحالا مييقت – 
،جراخلا يف ىوتسملا

ةذتاسألاو حنملا ىلع نيلصحتملا ةبلطلا تايقاطب نييحت – 
وأ نيوكتلا نم نيديفتسملا نيمدختسملا لكو ،نيثحابلاو

،جراخلا يف ىوتسملا نيسحت

نيسحتو نيوكتلا ميظنت ددحي يميظنت ّصنّ يأ حارتقا – 
فييـــكت لوـح رّوــــــصت ميدقتو ،جراـــــخلا يف هرـــــيسو ىوــــتـــسملا
نيــــناوـــق عم لاــــجملا اذـــــه يف اهب لومـعملا ةينوناقلا صوصنلا
.نواعتلا حنمل نيحناملا ءاكرـــشلا

فلـــكــــتو،بـــــناـــــجألا ةــــبّلطلــــل ةــــيـــــعرــــفــــلا ةـــــيرـــــيدــــملا – ب
: يتأي امب

يف بناجألا ةبلـــطلا نيوـــكتل يونــــسلا جـــمانرــــبلا ديدــــحت – 
تاـئيـهـلاو ةــيــعــماجلا تاسّسؤملا عــم رواشتــلاــب ،رــئازجلا
،ةينعملا

يف نواعتلا ميظنت ىلإ فدهت ةيلمع يأ حارتقاو ةــــسارد – 
،هعيجشتو بناجألا ةبلطلا نيوكت لاجم

،بناجألا ةبلطلا ةدئافل حنملل يونسلا جمانربلا ذيفنت – 
تاسسؤم عم قيــسنـــتلابو ةيــــجراـــخلا ةرازو عــــم رواـــــشــــتلاب
،ةيعماجلا تامدخلا ةرادإو يلاعلا ميلعتلا

نامضو بناجألا ةبلطلا نيوكت تاطاشن ذيفنت ةعباتم – 
،ةيجوغاديبلا ةعباتملا

بناجألا نيجرختملاو نيّصبرتملاو ةبلطلا ةيقاطب دادعإ – 
.ايرود اهطبضو

،ةيثحبلاو ةيعماجلا ةكارّشلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

يلوّدلا عباطلا تاذ ةكارشلاو نواـــــعتلا صرــــف نع ثــــحبلا – 
،اهتيقرتو ثحبلاو نيوكتلا لاجم يف

ىلع رهسلاو ،ةيلودلا ةكارشلاو نواعتلا تاقافتا ريضحت – 
،اهمييقتو اهتعباتمو اهذيفنت

روهظ نامــض اهنأـــش نم يتلا ريبادـــــــتلا ذيفـــنتو حارتـــــقا – 
،يلودلا ىوتسملا ىلع ةيثحبلاو ةيعماجلا تاسسؤملا

ماربإو ريضحت يف ةيثحبلاو ةيعماجلا تاسسؤملا ةقفارم – 
ةيبنجألا ةيثحبلاو ةيعماجلا تاسّسؤملا عم نواعتلا تاقافتا

،ةيلودلا تامظنملاو تائيهلاو

جامدنالا يف ةيــثـــحبلاو ةيعــــماـــجلا تاســــسؤـــملا ةقــــفارــــم – 
تاهــــجوـــتلا عم ىــــشاـــمــــتت يـــتلا ةــــيلوّدلا تاـــــكــــبــــشلا نمـــــض

،دالبلل ةيجيتارتسالا

عاطقلا ةكراشــــمب ةقلعـــتملا تايــــطعــــملا لك عيمجتو عـــمج – 
،نواعتلل تاموكحلا نيب ةكرتشملا ناجللا نمض

كالتما لجأ نــم ةيلوّدلا ةرــــبـــخلا باطــــقتــــسا ىلع لــــمـــــعلا – 
،ةنرصعلا وأ راكتبالل ةيرورضلا تاينقتلاو فراعملا

ةيملعلا ةيلاجلل ةلاعفلا ةمهاسملل ةسايس ذيفنتو دادعإ – 
ريطأتلاو نيوـــكتلا نيداــــيم يف جراــــخلاب ةمـــيقــــملا ةيـــنــــطولا
.ثحبلاو يجوغاديبلا

يعـــماـــجلا نواعـــتلا جـــماربل ةيـــــعرـــفلا ةيرــــيدــــــملا – د
: يتأي امب فلكتو ،يثحبلاو

ةيوهجلاو ةيلوّدلا تامظنملا عم نواعتلا صرف نع ثحبلا – 
،اهتيقرتو

تامولعملاّ لك نم ةيثحبلاو ةيعماجلا تاسسؤملا نيكمت – 
تامظنملاو تاسسؤملا اهحيتت يتلا نواعتلا صرفب ةقلعتملا
،ةيوهجلاو ةيلوّدلا

ةكراشم ةيوقت اهنأش نم يتلا تايلآلاو ريبادتلا عضو – 
يتلا نواعــتلا جــــمارـــب يف ةيــــثــــحبلاو ةيعــــماـــــجلا تاســـــسؤملا

  ،ةيوهجلاو ةيلوّدلا تامظنملاو تاسسؤملا اهرّفوت

تامظنملاو تاســسؤملا هذـــه اهزجــــنت ةـــسارد لك رـــــشن – 
،عاطقلا تاسسؤمل ةديفم ىرخأ تامولعم لك اذكو

تامظنملا تاطاشن نمض ةلاعفلا عاطقلا ةكراشم نامض – 
،اهتعباتمو ةيلوّدلا تائيهلاو

ليثمتلا لاجم يف ،عاطـــقلا تاســـسؤم ةكراــــشم عيجــــشت – 
ةضورعملا وأ رئازجلل انوناق ةصّصخــــملا بصاــــنملا يف ،يلودلا
،يلوّدلا سفانتلل

لوح ةيلودلا تاودـــنلا لاغــــشأ تايـــصوت ذيفــــنت نامــــض – 
اهليلحتو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل ىربكلا تايلاكشإلا

،اهتعباتمو

ةكراشمل ةيرورــضلا طورـــشلا ةئيـــهتو تافــــلملا ريـــــضحت – 
.ىربكلا ةيلودلا ةيملعلا ثادحألا يف عاطقلا

فلكتو ،ةنمقرلا ريوطتو تاكبــشلا ةـــيرــــيدــــم :٨ةّداملا
: يتأي امب
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اهيلع ةقداصملاو اهديدحتو عاطقلا ةيجيتارتسا ميمصت – 
ضارغأل لاــصـــــتالاو مالــــعإلا تايــــجولوــــنكت رـــيوــــطت لاــــجم يف

،اهمييقتو اهذيفنت نامضو ،ثحبلاو ميلعتلا

مالعإلا تايجولوــنكت يف عاــــطـــقلا ريوـــطت ةقـــفارـــمو مـــعد – 
،ثحبلاو ميلعتلل لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو لاصتالاو

لاــــصــتالاو يلآلا مالــــعإلا دراوـــــمل لثـــمألا ريــــيستلا ةيـــقرت – 
تامدخو ةيوق تاودأ ىلإ لوصولا ليهست لالخ نم ،عاطقلل
ةيتحت ةينبو ةمدقتم ةيجولونكت سسأ ىلع ،ةدوجلا ةيلاع
،ةلاعف

لكايــــهلا نيــــمأت لاــــجم يف ةيعاــــطقلا ةـــسايــــسلا دــــيدــــحت – 
،عاطقلاب ةصاخلا مالعإلا ةمظنأو ةيدعاقلا

ريوطت لجأ نم عاطقلا تاسسؤمو ةيزكرملا ةرادإلا معد – 
نيثحابلاو ةذتاسألاو ةبلطلا ةدئافل تنرتنإلا ربع تامدخلا

،نطاوملاو معدلاو ريطأتلا لامعو

عاطقلل يتاســـسؤملا يتاموــــلعملا ماظــــنلا ذيفـــنتو ةداــــيق – 
،هتنايصو هرييستو هلالغتساو هريوطت نامض عم

ةيثحبلاو ةيميداكألا ةكبشلا ريوطتو ةيقرت يف ةمهاســملا – 
تحت تاسسؤملل يعامـــتجالا لـــصاوـــتلا تاكبــــشو ،عاطقلل
،ةياصولا

ةعباـــتمو ةيـــمالـــعإلاو ةيجــــيتارــــتسالا ةظــــقـــــيلا ميــــظــــنت – 
لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت لاجم يف ةيميهافملا تاروطتلا
،ثحبلاو ميلعتلل

نيـــــفلـــكملا نيـــمدـــختــــسملل ةيــــنــــيوـــــكت ةـــساــــيـــس عـــــضو – 
،عاطقلا يف ثحبلاو ميلعتلل لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب
،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب

.اهماهمب ةقالع يذ يميظنت ّصن لك حارتقا – 

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،تاكبشلاو ةيدعاقلا لكايــهلل ةيــــعرفـــلا ةـــيرــــيدــــملا – أ
: يتأي امب فلكتو

تاكـــبشلاو ةمـــــظنألاو ةـــيدــــعاــقلا لكايـــــهلا جاــــمدإ نامــــض – 
،ةيتامولعملا

يف عاطقلل ةيتامولعملا دراوملل لثمألا لالغتسالا نامض – 
،قاثيم راطإ

ةينقتلا تافصاوملا رتافد دادعإ لجأ نم تاساردلا ءارـــــجإ – 
،تاسسؤملل ةيتامولعملا تازيهجتلاو ةيلحملا تاكبشلل

لاـــجـــم يف ةـــيــــجولونـــكتلاو ةيمــــيهاــــفملا ةظـــقـــيلا نامــــض – 
،ةمدخلا ةدوجو ةيتامولعملا تاكبشلاو ةمظنألاو ةيتحتلا ةينبلا

.ايرود اهليهأت فدهب

: يتأي امب فلكتو ،مالعإلا ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا – ب

جـــمدــــملا يتاــموـــلـــــعملا ماــــظـــنـــلا رـــيـــيــــست ىلع رـــهــــسلا – 
،هريوطتو هتنايصو عاطـــقلل

ةبـــستـــكملا وأ ةروــــــطملا ةيتاموــــلعملا تاقـــــــيبطتلا درج – 
اهجمد لجأ نم اهيلع قيدصتلاو عاطقلا تاسسؤم فرط نم

قوقح ىلع ةظفاحملا عم ،جمدملا يتامولعملا ماظنلا نمض
،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا

ةدئافل اهتيقرتو تنرتنإلا ربع تامدخلا جاتنإ نامض – 
،ةينورتكلإلا ةموكحلا راطإ يف نطاوملاو ةيعماجلا ةرسألا

ةمولعملا رييست يف ةمهاسملا رصانعلا عومجم عضو – 
،عاطقلا لخاد  اهرشنو

عـــقاوـــملا ةـــعباــــتمو ةرازولل يـــنورـــتـــكلإلا عـــقوـــملا ريـــيـــست – 
،عاطقلا تاسسؤمل ةينورتكلإلا

ىوتــــسم ىلع قئاــــثولل ينورــــتكلإلا رييــــستلل ماظن عـــضو – 
.هريوطتو هذيفنت ىلع رهّسلاو ةيزكرملا ةرادإلا

فلكتو ،يــتاـــمولــــعملا نـــــمألل ةيــــعرفـــــلا ةــــيرـــيدــــملا – ج
                  : يتأي امب

دعاوقلل اقبط عاطقلل يتامولعملا نمألا نامض ىلع رهـــسلا – 
عـــقاوـــمل يداــــملا نـــمألا تاطـــطـــخم عـــضو لالـــخ نـــم ،ةقـــبـــطــــملا
،اهقيبطت نامضو ،يلآلا مالعإلا

عاطقلل جمدملا يتامولعملا ماظنلا ةيامحل ةسايس عضو – 
،اهذيفنتو

،تايوتحملا ةيفصت تايلآ عضو – 

ةيجالعلاو ةيئاقولا تايلآلا ديدحت لئاسوو قرط ريوطت – 
تاــــكبــــشلا ىلع تامــــجـــهلاو تاهــــيبــــــنتلاو ةشاشـــــهلا ةجلاعمل
 ،عاطقلل ةيتامولعملا ةمظنألاو

،عاطقلل ةيتامولعملا ةمظنألا ةيامح نامض – 

نمأ لاجم يف ةيجولونكتلاو ةيميهافملا ةظقيلا نامض – 
.ايرود اهليهأت فدهب ،ةمدقملا ةمدخلا ةدوجو تامولعملا

،ةنمقرلاو ةفرعملا معد ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا – د
                  : يتأي امب فلكتو

نيوكتلا مــعدل ةيـــجوـــغادـــــيبلا تايوــــتـــحملا ءاـــشـــنإ زيزعت – 
،ينطو يجوغاديب قاثيم راطإ يف يروضحلا

،دعب نع ميلعتلا ةماقإ ةقفارم – 

اميف اهطبرو ةيعماجلا تابتكملا ةبسوح ىلع فارشإلا – 
،اهنيب

اهزيزعتو ةيــضارتـــفالا تاــــبتـــكملا ءاــــشنإ لاـــمعأ ةداــــيق – 
،ةكبشلاب اهطبرو
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،هرشنو ينقتلاو يملعلا مالعإلا ءاشنإ ةيقرت – 

.ةبلطلل ةيقيبطتلا لامعألل ةيمقرلا تاودألا جاتنإ زيزعت – 

ّفلكتو ،فارــــشـــــتـــــسالاو طــــــيــــطـــــّختــــــلا ةــــيرــــيدــــم :٩ةّداملا
: يتأي امب

جئاتنلاو فادهألل اقفو طيطختلاو ليلحتلا ةمظنأ عضو – 
،ةيجيتارتسالا ةظقيلا نامضب ةليفكلا

ةيعونلاو ةيمكلا تارشؤملا ذيفنت ةعباتمو دادعإ نامض – 
ةايحلاو ثحبلاو ميلعتلاب ةطبترملا عاطقلا جماربب ةقلعتملا
،ةمكوحلاو ةيبالطلا

يف يلودلا ديــعــــصلا ىلع تارـــــشؤــــملاو تارّوطــــتلا دــــصر – 
ةيعماجلا ةمكوحلاو ةيبالطلا ةايحلاو ثحبلاو ميلعتلا تالاجم
،عاطقلا ريوطت تاطّطخم نمض اهجامدإ ىلع لمعلا اذكو

ثيح نم عاطقلا لامعأو عيراشم مييقت يف ةكراشملا – 
،ةيرارمتسالاو رثألاو ةعاجنلاو ةيلاعفلاو قسانتلاو ىودجلا

،اهقيبطت ةعباتمو عاطقلا يف ةدوجلا نامض ريياعم عضو – 

ةيفارشتسالا تاساردلاو صيخالتلاو ليلاحتلاب مايقلا – 
،عاطقلا ريوطتب ةطبترملا

عاطقلاب ةصاــــخلا ةيئاـــصـــحإلا تايــــطـــعملا عمـــج نامــــض – 
،اهظفحو اهميظنتو

يف عاطقلا تارّوطتب ةقّلعتم ةيئاصــــحإ تاـــسارد ءارــــجإ – 
،ةفلتخملا نيدايملا

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ةكبش ريوطت ططــخم ميمصت – 
ريـــــصـــقلا ىدــــملا ىلع ةيــــعـــماــــجلا تاــــمدـــخلاو يملــــعلا ثــــحبلاو
،هذيفنت ةعباتمو ،ديعبلاو طسوتملاو

ةلّصلا تاذ تاريدقتلاب ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ديوزت – 
،رارقلا ذاخّتا يف اهدعاست يتلاو اهماهمب

،اهتيقرتو اهتعباتمو ةعاجنلا ةموظنم عضو – 

.اهماهمب ةقالع يذ يميظنت صن يأ حارتقا – 

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

فلكتو،ليلحتلاو تايئاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

عضو ربع عاطــــقلل ةيئاـــــصــــحإلا تايــــطـــعملا عمــج ميظنت – 
،اهل دحوم يزكرم ماظن

كونب نمض اهنيزـختو ةـــيئاـــصـــحإلا تايــــطعـــملا ةــــجلاعم – 
،اهليلحتو اهنييحتو اهريس نامضو ،ةيعجرم تايطعم

تايطعملا ليــلحت جئاــــتن نــــع ةـــــيرود تاروـــــشـــنم دادــــعإ – 
،عاطقلاب ةصاخلا ةيئاصحإلا

يئاصحإلا ليلــحتلا لاـــجم يف ةثــــيدـــحلا تاينــــقتلا دــــصر – 
تائيهلاو تاسسؤملا عم نواـــعتلاب ،اـــهداـــمـــــتعا ىلع لمـــــعلاو
،اهليلحتو تايطعملا عمج ةيعون نيسحتل ،ةصتخملا

ديدحت يف ،ةيبالطلا تاقفدتلا طبــض راـــطإ يف ،ةكراشــــملا – 
.ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،ةبلطلا هيجوت ةمظنأ عضوو

،ةدوجلا نامــضو ميـــيقـــتلل ةيــــعرـــفلا ةـــيرـــيدـــملا – ب
: يتأي امب فلكتو

لامعأو عيراشمل يروّدلا مييقتلا تايلــــمع ىلع فارــــشإلا – 
ةعاجنلاو ةيلاعفلاو قـــسانـــتلاو ىودــــــجلا ثـــيــــح نم عاــــطــــقلا

،ةيرارمتسالاو رثألاو

،اهرشنو مييقتلا جئاتن لوح ةيرود تاروشنم دادعإ – 

نامضو مييـــقتلا تايـــــنقت يف ةلـــــصاحلا تارّوطتلا دــــصر – 
،لمعلا جهانم نمض اهجاردإ

يف ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيزكرملا ةرادإلا ةقفارم – 
ريـــشانـــملاو لئالدلا ريــــــفوـــتو نيوــــكتلا ربــــع ميـــيــــقتلا لاــــجم
،مييقتلا تاينقتب ةقلعتملا

هزيزعتو هذيـــفــــنتو عاطـــقلا يف ةدوــــــجلا نامـــــض ةعباــــــتم – 
ةيعماجلا تاـــسسؤـــملاو ةيــــنــــعملا تائــــيـــــهلا عـــم قيــــســـنــــتلاب
،ةيتامدخلاو ةيثحبلاو

يف ةدوجلا نامضب ةطـــبترـــملا تاـــــطاشـــنلا لك قيـــــســــنت – 
.اهماجسنا ىلع لمعلاو اهتعباتمو عاطقلا تاسسؤم

فلكتو،ةيفارشتسالا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب

ةيــــــمكلا تاروطــــتلا لوــــح ةيـــــفارشــــتـــسا تاـــسارد ءارـــــجإ – 
يملعلا ثحبلاو يلاـــعلا ميـــلعتلا ماهــــمب ةلّصلا تاذ ةيـــــعوـــنلاو
،ةمكوحلاو

ةيفارشتسا تاهويرانيس دادعإو ةاكاحملا تاردق زيزعت – 
يف دراوملا لبقتسمو ةيعماجلا نيوكتلا ةطراخ صخي اميف
،عاطقلا

ةيزكرملا ةرادإلا ةدئاــفل اهـــتــــيقرتو لمــــعلا جهاـــنم دادــــعإ – 
،عاطقلا تاسسؤمو

بيرـــقلا ىدـــملا ىلع ةيــــعوـــنلاو ةيمــــكلا تاريدقـــتلا دادـــعإ – 
قيسنتلاب ،تاقفدتلاو دراوملا لاجم يف ،ديعبلاو طسوتملاو
،ةينعملا لكايهلا عم

ةرادإلا لكايه ديوزتل اهلالغتساو ةدايقلا تاحول ميمصت – 
،ةحاتملا هيجوتلا رصانعب ةيزكرملا

،اهتعباتمو رارقلا ذاخّتا ىلع ةدعاسملا تارشؤملا عضو – 

ثيح نم عاطقلا عيراــشم ميـــيقت تايلـــمع يف ةكراــــشملا – 
،ةيرارمتسالاو رثألاو ةعاجنلاو ةيلاعفلاو قسانتلاو ىودجلا
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يميظنتلاو يعيرشتلا لمعلا يف عاطقلا ةكراشم نامض – 
يأرلا ءادبإو اهصحفو ةمدقملا صوــصنلا ةــــساردب ،ةموكــــحلل
،اهيف

ةرادإلا لاــجـــم يف ةــــساردلاو ثـــحــــبلا لاـــمعأ لكب مايــــقلا – 
،نوناقلاو

،عاطقلا تاحالـــصإب ةطبـــترـــملا تاــــساردلا يف ةكراــــشملا – 
،ةينوناقلا اهبناوج يف اميس ال

ةيندملا اياضقلاب لفكتلا يف ةيزكرملا ةرادإلا ةدعاـــسم – 
،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ اهيف فرط يه يتلا ةيرادإلاو

ةيزكرـــملا ةرادإلا لكاـــيهل ةيـــنوناـــقلا ةدعاســـــملا نامـــــض – 
.ةياصولا تحت تاسسؤملاو

،ةينوناقلا ةظقيلاو ةبقارملل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
 : يتأي امب فلكتو

صوصنلا حارتقاو ةيديهمتلا عيراشملا ماجسنا نامض – 
اهتقباطم ىلع رهـــسلاو ،ةيزكرــــملا ةرادإلا لكاــــيه اهّدــــعت يتلا
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل

رشابم رثأ هل يذلا يميظنتلاو يعيرشتلا راطإلا ةسارد – 
،همييقتو هلالغتساو عاطقلا تاطاشن ىلع

لومعملا ةيعيرشتلا صوصنلل ةيقيبطت صوصن حارتقا – 
،عاطقلا تاطاشنب ةلصلا تاذ اهب

ةيزكرملا ةرادإلا لمــع نيســـحت هفدـــه ريــــبدـــت لك حارـــتــــقا – 
،ةياصولا تحت تاسسؤملا ريس نسحو

اهمربت يتلا تايقافتالا عيراشم ةقباطم يف يأرلا ءادبإ – 
عيرشتلل ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه
.امهب لومعملا ميظنتلاو

فلكتو ،قئاثولاو فـــيــــشرألل ةـــيــــعرــــفــــلا ةيرـــــيدــــملا – د
 :يتأي امب

ةـــيزكرـــــملا ةرادإلا فيـــشرأ ىلع ةـــظـــفاـــحملا ىلع رهــــســــلا – 
،ةمئالملا تاينقتلا لامعتساب

عاطقلا طاشـــــنب ةـــقالـــع تاذ ةيــــنوناــــق ةقـــيــــثو لك عـــمــــج – 
 ،اهرشنو اهظفحو

فيشرأ ىلع ظافحلاو رييــــستلل يســـيئر ططــــخم حارــــتقا – 
،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،هذيفنت ةعباتمو عاطقلا

ةيــــعـــــــيرـــشـــتلا صوــــصـــنلا ميـــمــــعتو رـــــشــــن ىلع رهــــــســـلا – 
ىلع لمعتو همهت يتلا وأ/و عاطقلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو
،اهنينقت

يعيرشتلا عباطلا تاذ صوصنلا فنصم دادعإ ىلع رهسلا – 
هرــــشنو هنــــييــــحتو عاطـــقلا طاـــشنب قلعـــتملا يمــــيظـــنتلاو
،ةبسانملا تاينقتلاو لئاسولا لك لامعتساب

،ةينعملا تائيهلا عم قيسنتلاب ،ةبسانملا تايلآلا عضو – 
سرادملا يجيرخ اميس ال ،يلاعلا ميلعتلا جوتنم ةيعضو دصرل
.هاروتكدلا يزئاحو ايلعلا

: يتأي امب فلكتو ،ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم :٠١ ةّداملا

ةيميظنتلاو ةيــــعيرشـــتلا صوـــصـــنلا عـــيراـــشم ريـــضــــحت – 
ةعباتمو ،عاطقلا لمع جمانرب ذيفنت راطإنمض لخدت يتلا
،اهيلع ةقداصملا تاءارجإ

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم يف يأرلا ءادبإ – 
 ،ةينعملا لكايهلا اهحرتقت يتلا

يميظنتلاو يعيرشتلا لمعلا يف عاطقلا ةكراشم نامض – 
،ةموكحلل

ةينوناقلا ةدعاسملاو ةربخلاو ةراشتسالا ميدقت نامض – 
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيزكرملا ةرادإلا ةدئافل

ةيزكرملا ةرادإلا نوكت يتلا تاعزانملا اياضق ةجلاعم – 
   ،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ اهتعباتمو ،اهيف افرط

ةينوناقلا ةمولـــعملا يرـــحتو ةـــينوناــــقلا ةظقــــيلا ناـــمــــض – 
،اهرشن نامضو اهعمجو

ةلــــــص يوذ يثــــحب لمــــــعو ةيـــــنوـــناـــق ةـــسارد لك ءارــــــجإ – 
،عاطقلا تاطاشنب

اهـــقئاـــثوو ةـــيزـــــكرـــملا ةرادإلا فيـــــشرأ رييـــــست نامــــض – 
.اهظفحو

: يهو ،ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

: يتأي امب فلكتو،ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ

تحت تاســسؤملا مـــيظـــنت مكـــحت يتلا صوـــــصــــنلا دادــــعإ – 
،اهلمعو ةياصولا

ةيعيرشتلا صوصـنلل ةيـــقـــيـــبطـــتلا صوـــصـــنلا حارـــتـــقا – 
قيسنتلاب ،اهنييحتو عاطــقلاب ةقالـــعلا تاذ ةيميظــــنتلاو
،ةينعملا لكايهلا عم

ةقلعتملا ةيمــيظنـــتلاو ةيعيرــــشتلا صوــــصـــنلا نيـــيــــحت – 
،اهنينقتو عاطقلا تاطاشنب

ةيزكرملا ةرادإلا لمــع نيـــســـحت هفدــــه ريـــبدــــت لك حارـــتــــقا – 
.ةياصولا تحت تاسسؤملا ريس نسحو

ةــيـــنوـــناـــقــلا تاـــساردــلــل ةــيـــــعرـــفـــلا ةــــيرـــيدــــملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،تاعزانملاو

ةيميظنتلاو ةيـــعيرشـــتلا صوـــصـــنلا عـــيراشـــم ريـــضـــحت – 
ةعباتمو ،عاطقلا لمع جمانرب ذيفنت راطإ نمض لخدت يتلا
،اهيلع ةقداصملا تاءارجإ
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اهرشنب مايقلاو عاطقلل ةيمسرلا ةرشنلا دادعإو ميمصت – 
.اهعيزوتو

ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:١١ةّداملا
نيب كرتشم رارق بجومب بتاــكم يف يمــــلعلا ثحبلاو يلاعلا

ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
)2( نيبتـــكم دودــــح يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو
 .ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ

ةرازو يف ةـــيزــــكرـــملا ةرادإلا لكاــــــيه سراــــمت :٢١ةّداملا
،هتزهجأو عاطقلا تاسسؤم ىلع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

اهيلإ ةدنسملا ماهملاو تايحالــــصلا ،هصـــخي اميف لكيــه لك
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ يف

خرؤملا87-31 مقر يذيفـنتلا موـــسرملا ىغـــلي :٣١ةّداملا
31٠2 ةنــس رياني٠3 قــــفاوـــملا٤3٤1 ماــــع لوألا عـــــيــــبر81 يف

يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
.لدعملا ،يملعلا ثحبلاو

ةّيمسّرلا ةدـيرــــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــــني :٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماــع نابـــعـــش٤2 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

––––––––––H––––––––––

ماع نابــعش٤٢ يف خّرؤم5٣١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
مـــيظنت ددـــــحي،١٢٠٢ ةنــــس لـــيرـــبأ7 قـــفاوـــملا٢٤٤١
ثحبلاو يلاعلا ميلـــعـــتلا ةرازول ةماـــــعلا ةيشــــــتفملا
.اهريسو يملعلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73-91  مقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضــــتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــــــملا87-12 مـــــقر يـــسائرلا موــــسرـــمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفـــنتلا موـــسرـــملا ىضـــــتقمبو –
يذلا٠991 ةنــــس ويـــنوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجــــحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا97-31 مقر يذيـــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
يلاـــعلا ميـــلعــــتلا ةرازو يف ةماــــــعلا ةيشـــــتفملا ميـــظنت ددــــحي
،لّدعملا ،اهريسو يملعلا ثحبلاو

يف خرؤملا٠8-31 مقر يذيـــفــــنتلا موــــــسرملا ىضــــتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوـــملا٤3٤1 ماــــع لوألا عـــــيبر81
ميلعتلا ةرازو يف ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ددحي
،اهريسو يملعلا ثحبلاو يلاعلا

يف خّرؤم٤31-12 مقر يذيفنتلا موـــسرـــملا ىضتــــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
ثحبلاو يلاعلا ميلـــعتلا ةرازول ةــــيزكرــــملا ةرادإلا ميـــــظـــنت
،يملعلا

: يتأي ام مسري

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنتلا

ةـيزـكرملا ةرادإلا مـيـظــنــت نــمضتملاو12٠2 ةــنس لــيرــبأ7
موسرملا اذــه فدهــي ،يمـــلعلا ثحـــبلاو يلاـــعلا مـــيلعـــــتلا ةرازول
يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ديدحت ىلإ

.اهريسو يملعلا ثحبلاو

يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقيبطت :٢ ةّداملا
32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خرؤملا881-٠9 مقر
ةماعلا ةيشتـــفملا فلـــكت ،هالـــعأ روـــكذـــملاو٠991 ةنــــس وـــينوي

ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ةبقارمب ،ةماعلا اهتمهم راطإ يف
ثحــبلاو يلاــــــــعلا ميلـــــــعتلا عاــــطـــقب نيـــقلعـــتملاو امــــهب لوــــمعملا
تائيهلاو تاسسؤملاو ةيزكرملا لكايهلا ريس طبضو يملعلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةياصو تحت ةعوضوملا

تاـــطاـــشنلا لاــــجم يف ،ةماــــعلا ةيشتـــفملا فلـــكت :٣ ةّداملا
ةبقارمب ،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا تاطاشنو ةيجوغاديبلا

هذهــــب نيـــقلعـــتملا امـــهب لوـــمـــعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت
ثحبلا تاســـسؤمو يلاعلا ميلعتلا تاســـسؤـــم يف تاـــطاشـــنلا

ةياصولا تــــحت ىرــــــخأ ةيرازو رئاودل ةـــعـــــباتـــلا تاســــسؤـــملاو
نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمو ةيجوغاديبلا
.صاخلا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

قاحتلالا مكحت يتلا دعاوقلاو طورشلا قيــبطت ىلع رهـــسلا – 
،يناثلاو لوألا نيروطلاب

قاحتلالا مكحت يتلا دعاوقلاو طورشلا قيبطت ىلع رهــسلا – 
،هاروتكدلا يف نيوكتلا ريسو ثلاثلا روطلاب
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