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ةّيميظنت ميسارم
يناثلا عيبر٦٢ يفخّرؤم3٧3-٠٢ مقر يذيفنتموسرم

قــــلعتي ،٠٢٠٢ ةـــنس رـــبمسيد٢١ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
.فظوملل ةيساسألا ةينوناقلا تايعضولاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(3٤1و٤-99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-6٠ مقررمألا ىضتقمبو –
نوــــــناقلا نــــمضتملاو6٠٠2 ةــــنس وــــيلوي٥1 قـــــفاوملا72٤1 ماــــــع
 ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع رفص81 يف خّرؤــملا6٠-21 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1

ماـع لاوــش31 يف خّرؤـــملا6٠-٤1 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةينطولا ةمدخلاب قلعتملاو٤1٠2 ةنـس تشغ9 قفاوملا٥3٤1

يف خّرؤملا٤٠3-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةـنسرــبمتبس92 قــفاوملا82٤1 ماــع ناــضمر71
عــفد ماــظنو نيــفظوملا تاـــبترمل ةــيلالدتسالا ةـــكبشلا ددــــحي
،ممتملاو لدعملا ،مهبتاورل

يف خّرؤملا9٠1-71 مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –
71٠2 ةـنس سراــم٤1 قـــفاوملا83٤1 ماــــع ةــيناثلا ىداـــمج٥1
لاـــــجم يف ةــــيعيرشتلا ماــــكحألا ذـــــيفنت تاــــيفيك ددــــحي يذــــــلا

ةداـــــــعإو ءاـــــــــقبتسالاو ةـــــينطوـــــلا ةــــــــمدــــخلا تارــــــــتف تـــــــيبثت
،دعاقتلاو ةيقرتلاو فيظوتلا ناونعب ءاعدتسالا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا361-٠2 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــع ةدــــــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

لوأ يف خّرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قــــــــــلعتملاو٠991 ةـــــــنس سراـــــــم72 قـــــفاوملا٠1٤1 ماــــع ناــــضمر
نيـــــــــفظوملل ةــــــبسنلاب يرادإلا رــــــييستلاو نييــــــعتلا ةــــــــــطلسب
تاــــــسسؤملاو تاــيدلبلاو تاــيالولاو ةــــيزـــكرملا ةرادإلا ناوــــعأو
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

٤ يف خّرؤملا٤91-٠2 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
مهاوتسم نيسحتو نييــمومعلا ناوـــعألاو نيــــفظوملا نـــيوكتب

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

: يتأي ام مسري

٤٤1و931و231 داوـــــــملا ماـــــــــكحأل اــــــــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-6٠ مقر رـــمألا نـــم3٥1و
فدهي ،هالعأ روـــكذملاو6٠٠2 ةــــنس وـــــيلوي٥1 قــــــفاوملا72٤1
ةـــــقلعتملا تاـــــيفيكلاو طورـــــشلا دـــــيدحت ىلإ موـــــسرــــملا اذــــه
.فظوملل ةيساسألا ةينوناقلا تايعضولاب

خّرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا نم721 ةداملل اقبط :٢ ةّداملا
6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف

: ةيتآلا تايعضولا ىدحإ يف فظوملا عضوي ،هالعأ روكذملاو

،ةمدخلاب مايقلا –1

،بادتنالا –2

،راطإلا جراخ –3

،عاديتسالا ىلع ةلاحإلا –٤

.ةينطولا ةمدخلا –٥

،نيفظوملا ىلع ةقبطملا ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا ددحت
يف ،مهبلط ىلع ءانب ،مـــهعضو نـــكمي نـــيذلا نيــــفظوملا بــــسن
.هالعأ٤و3و2 تالاحلا يف اهيلع صوصنملا تايعضولا

لوألا لصفلا

ةمدخلاب مايقلا

يمتنملا فظوملا ةيعضو يــه ةــــمدخلاب ماـــيقلا:3 ةّداملا
ةرادإلا وأ ةـــــسسؤــــملا يف اـــــيلعف سراـــمي يذـــــــلا ،ةـــــــبترىلإ
ةلصتملا فـئاظولا وأ ماــــهملا،اــــهيلإ يـــــمتني يتلا ةــــيمومعلا

صوــصنملا بـــصانملا نـــم بــــصنم ماـــهمب وأ هـــئامتنا ةـــبترب
91 يف خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا نم٥1و٠1 نيتداملا يف اهيلع
6٠٠2 ةـــــــنس وـــــيلوي٥1 قـــــفاوــــملا72٤1 ماـــــــع ةــــيناثلا ىداــــمج
.هالعأ روكذملاو

يذلا فظوملا ،ةـــمدخلاب ماـــيقلا ةـــيعضو يف اــــــضيأ رــــبتعي
٠31و921 داوــــــملا يف ةروـــــكذملا تاـــيعضولا ىدـــــحإ يف دــــــجوي
.هالعأ روكذملا رمألا نم131و

ةــــــيعضو يف نودوــــــجوملا نوـــــفظوــــــملا عـــــضخي:٤ ةّداملا
ةطبترملا قوقحلا نم نوديفتسيو تابجاولل ةمدخلاب مايقلا

خرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا يف ءاوس اهيلع صوصنملا مهبترب
6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف

ةقبطملا ةصاخلا ةيساسألا نيــــناوقلا يف وأ،هالـــــعأ روــــكذملاو
.مهيلع
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ةــــــيساسألا نيـــــناوقلا ماــــــكحأب ساــــــسملا نود :٠١ ةّداملا
)2( ناتنس اهاصقأ ةدمل فرصتلا تحت عضولا متي ،ةصاخلا

.فظوملل ةينهملا ةايحلا لالخ ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

ةيقافتا راـــطإ يف فرــــصتلا تــــحت عـــضولا مــــتي :١١ ةّداملا
ةــــــــيعمجلاو ةــــــمدــــختسملا ةرادإلا وأ ةـــــسسؤملا نيـــــب مرـــــــبت
.ةلبقتسملا

هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةيقافتالا ددحت نأ بجي
تحت عوضوملا فظوملا اهسرامي يتلا تاطاشنلا ةعيبط

اذكو ةمدخلا طورشو فرصتلا تحت عضولا ةدمو فرصتلا
.اهمييقتو هتاطاشن ةباقر تايفيك

لـــــــــبق فرـــــصتلا تـــــحت عــــضولا ةــــيقافتا لــــسرت:٢١ ةّداملا
بارعإلاب هل حمست فورظ يف ينعملا فظوملا ىلإ ،اهئاضمإ
طورـــشو هــــيلإ ةـــــلكوملا تاـــــطاشنلا ةـــــعيبط ىلــــع هــــتقفاوم نـــــع
.هتمدخ

،ةلاحلا بسح ،فرصتلا تحت عـــــضولا سّرــــــكي:3١ ةّداملا
ةـيـحالــص اـهـل يتلا ةـــطـلـسلا هذــخـتـت ررــــقم وأ رارـــق بــــجومب

فظوملا ةقفاومبو ،ةيلصألا ةرادإلا وأ ةسسؤملاب نييعتلا
تــحت عــــضولا ةــــيقافتا يف ةددـــــحـملا طورـــــشلل اـــــقفو ،يـــنعملا
.هالعأ11 ةداملا يف اهيلع صوصنملا فرصتلا

فرصتلا تحت عوضوملا فظوملا مييقت متي:٤١ ةّداملا
لسرــي يذـــلا ،اـــهـــيدـــل عوضوملا ةـــيـــعـــمجلا لوؤسم لـــبـــق نـــم
.ةيلصألا ةيمومعلا هترادإ وأ هتسسؤم ىلإ مييقتلا ةقاطب

فظوملا غلبت نأ ةينعملا ةيعمجلا ىلع بجي:٥١ ةّداملا
ديدجت يف اهتبغر ةيلصألا هترادإلواهفرصت تحت عوضوملا
ءاضقنا نم )2( نيرهش لبق فرصتلا تحت عضولا ءاهنإ وأ
.لقألا ىلع ،ىلوألا ةرتفلا

تــــــــحت عوـــــــــضوــملا فـــــــــظوملا باــــــكترا ةــــــــــلاح يف:٦١ ةّداملا
رمألا يف هيلع صوصنم وه امك ،اميسج اينهم أطخ فرصتلا

٥1 قفاوملا72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر
يلخادلا ماظنلا لوحي ثيح ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويلوي
نيعتي هنإف ،ةيعمجلا ىدل طاشن ةلاح يف هئاقبإ نود ةيعمجلل
ةــــــــيلصألا هــــترادإو يــــنعملا فــــظوملا مـــلعت نأ ةرــــيخألا هذـــه ىلـــع
.هئاضقنا خيرات لبق ،فرصتلا تحت عضولا ءاهنإ يف اهتدارإب

فــــيقوت ةــــيلصألا ةرادإلا وأ ةــــــسسؤملا نـــــكمي:٧١ ةّداملا
ةـــــــعباتمل وأ ةـــــحلصملا ةرورـــــضل ،فرــــصتلا تـــــحت عـــــضولا

ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلل وأ فظوم دض ةيئاضق
جامدإ ةداعإ يف اهتدارإب ةلبقتسملا ةيعمجلا ملعتو ،هاندأ81
ءادتبا لمع مايأ )٥( ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف ينعملا فظوملا

.اهغيلبت خيرات نم

لوألا عرفلا
ةمدخلاب مايقلا ةيعضو

كالسألا ضعبل نيمتنملا نيفظوملا عضو نكمي :٥ ةّداملا
ةيمومع ةرادإ وأ ةسسؤم ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف بترلاو
نيب كرتشم رارق بجومب ،اهيلإ نومتني يتلا كلت ريغ ىرخأ
 .ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو نيينعملا ءارزولا

وأ ةسسؤم لــــكل ،هالــــعأ ةرــــقفلا يف روـــــكذملا رارــــقلا ددـــــحي
.اهتادادعت اذكو ةينعملا كالسألا ةمئاق ،ةيمومع ةرادإ

نيــــــــفظوـــملل يـــــنهملا راـــــسملا رــــــــييست ىلوــــــــتت:٦ ةّداملا
ةرادإلا وأ ةــسسؤملا ،ةـــمدخلاب ماـــيقلا ةــــلاح يف نيــــعوضوملا
ةبتر رّيست يتلا ماكحألل اقبط ،اهيدل اوعضو يتلا ةيمومعلا
.مهئامتنا

ةــــــلاح يف اوـــــعضو نـــــيذلا نوـــــفظوملا دـــــــيفتسي :٧ ةّداملا
ةــمسوألاو نـــيوكتلاو ةـــيقرتلا يف قـــحلا نـــم ةـــمدخلاب ماـــيقلا
ةـــــــبتر رــــــّيست يــــتلا ماــــكحألل اــــــــــقبط ،تآـــــفاكملاو ةـــــيفرــــــشلا
.مهئامتنا

تايلمع وأ ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت متي
ماــــيقلا ةـــــلاح يف نيـــــعوضوملا نيـــــفظوملا ةدــــــئافل نـــــيوكتلا

ددـــــع ناـــــك اذإ ةـــــمدختسملا ةرادإلا فرـــــط نــــم اـــمإ ،ةــــمدخلاب
يــــــتلا ةرادإلا عـــــم قــــيسنتلاب اّمإو ،كلذب حــــمسي نيــــفظوـــملا

.نيينعملا نيفظوملا ءامتنا ةبتر رّيست

 يناثلا عرفلا
فرصتلا تـحــت ةيعضو

ةــــــيعضو يف دوـــــجوملا فـــــظوملا عـــــضو نــــــكمي:٨ ةّداملا
عباطب اـــهل فرـــتعم ةـــينطو تاـــيعمج فرـــصت تـــحت ةـــمدخلا
ساسملا نود كلذو ،طقف ةيمومعلا ةعفنملا وأ ماعلا حلاصلا

.ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا ماكحأب

عتمتي نأ فرصتلا تحت عوضوملا فظوملا ىلع بجي
ماــهملاــبو ،ةــيــنــعملا ةـــيـــعـــمجلا عوضومب ةـــلص تاذ تالـــهؤمب

.هيلإ ةلكوملا

يمّلس ىوتسم ىلع اماهم سرامي نأ بجي ،ةفصلا هذهبو
.ةيلصألا هتبترب ةطبترملا فئاظولاو ماهملل لثامم

عضو يتلا ةيعمجلا لوؤسم ةطلس تحت هماهم سراميو
.اهفرصت تحت

يف فرصتلا تحت عوضوملا فظوملا رمتسي:٩ ةّداملا
وأ هتسسؤم فرط نم هئامتنا ةبتر بسح هبتار يضاقت
.ةيلصألا هترادإ

نكمي ،هالعأ ةرقفلا يف هيلع صوصنملا بتارلا نع ةدايزو
يتلا فيلاكتلا نع تاضيوعت نم ينعملا فظوملا ديفتسي نأ

ميظنتلل اقفو ،ةيعمجلا ىدل هماهم ةسرامم ةبسانمب اهلّمحت
.هب لومعملا
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دــعب وأ فرـــصتلا تـــحت عـــضولا ةدــــم ءاـــهتنا دـــنع:٨١ ةّداملا
ماـــــــــكحأل اــــــــقبط ةــــــــــلبقتسملا ةـــــــيعمجلا لـــــــــح وأ فـــــــيقوت وأ عـــــــطق
21 قفاوملا33٤1 ماع رفص81 يف خرؤملا6٠–21 مـــقر نوـــناقلا

ينعملا فظوملا ىلع يغبني ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس رياني
.اروف ةيلصألا هترادإب قاحتلالا

يناثلا لصفلا
 بادتنالا ةيعضو

جراخ عضوي يذلا فظوملا ةلاح وه بادتنالا:٩١ ةّداملا
يف هتدافتسا ةلصاوم عم ،ةيلصألا هترادإ وأ/و يلصألا هكلس
،اهيلإ يمتني يتلا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا ىدل هكلس
.دعاقتلا يفو ةيقرتلا يفو ةيمدقألا يف هقوقح نم

رهشأ )6( ةتس اهردق ايند ةدمل بادتنالا نوكي:٠٢ ةّداملا
ةينهملا ةايحلا لالخ تاونس )٥( سمخ اهردق ىوصق ةدمو
.دعاقتلل ةينوناقلا نسلا دودح يفو ،فظوملل

اهيلع صوصنملا تالاحلا يف نوكت بادتنالا ةدم نأ ريغ
ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا نم٤31 ةداملا يف

روكذملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع ةيناثلا
ةعباتم وأ ةدهعلا وأ ةفيـظولا ةـسراـمم ةدمل ةيواسم ،هالعأ
.اهلجأ نم بادتنالا مت يتلا تاساردلا وأ  نيوكتلا

فظوملا جامدإ داعي ،بادتنالا ةدم ءاضقنا دنع :١٢ ةّداملا
نيعيو .ددعلا نع ادئاز ناك ولو ةيلصألا هتبتر يف نوناقلا ةوقب

يف نييعتلا يف ةيولوألا هل نوكتو هتبتر قفاوي بصنم يف
بادتنا لحم ناك اذإ ،هبادتنا لبق هلغشي ناك يذلا بصنملا

.نوناقلا ةوقب

ةعباتم ةرشابم نود اقالطإ فظوملا جامدإ ةداعإ لوحت ال
.هبادتنا ةدم لالخ هيلإ ةبوسنم ءاطخأ ببسب ةيبيدأت

يف اهيلع صوصنملا بادتنالا تالاح ةدم لالخ:٢٢ ةّداملا
يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا نم٤31 ةداملا نم6و3 ناتطقنلا

6٠٠2 ةـــنس وـــيلوي٥1 قــــفاوملا72٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج91
فـــــــظوـــملا مــــــييقت مــــــــتي ،هـــــنم٥31 ةداــــملاو ،هالـــــعأ روـــــكذـــــملاو
لاسرإ متيو ،اهيلإ هبادتنا مت يتلا ةئيهلا وأ ةسسؤملا لبق نم
.ةيلصألا هترادإ ىلإ همييقت ةقاطب

لبق هالعأ ةرقفلل اقبط فظوم بادتنا ءاهنإ متي امدنع
اهيلإ بدتنملا ةئيهلا وأ ةسسؤملا لسرت ،هبادتنا ةدم ءاهتنا

.ةيلصألا هترادإ يف ينعملا ةمدخ ةيفيك لوح مييقت ةقاطب

ةـيلصألا هـــتبتر يف بدــــتنملا فــــظوملا ىــــقري:3٢ ةّداملا
يف اـهيلع صوـــصنملا بادـــتنالا ةرـــتف لالـــخ ،اـــيندلا ةدــــملا يف

خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا نم٤31 ةداملا نم3و2و1 تاطملا
6٠٠2 ةنس ويلوي٥1  قفاوملا72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف

.هنم٥31 ةداملا نم2 ةطقنلاو ،هالعأ روكذملاو

7و6و٥و٤ تاطملا يف هيلع صوصنملا بادتنالا ةدم لالخ
ىداـــــمج91 يف خرؤــــملا3٠–6٠ مــــقر رـــمألا نـــم٤31 ةداـــملا نم
روكذملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع ةـــيناثلا
فــظوملا ىـــقري ،هـــنم٥31 ةداــــملا نـــم3و1 نيتــــطملاو ،هالعأ
ةدملا يف ةيلصألا هتبتر يف ،بادـــتــنالا اذــــــه لــــحـــــم ناـــــك يذــــلا
.ةطسوتملا

ماـــــكحأ راـــطإ يف بدـــــتنملا فـــــظوملا دـــــيفتسي:٤٢ ةّداملا
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا نم٤31 ةداملا

نم ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
يــساسألا نوـــناقلا ماــــكحأل اــقبط ،ةبترلا يف ةيقرتلا يف قحلا
.همكحي يذلا صاـخلا

يف اهيلع صوصنملا تابجاولاب ساسملا نود :٥٢ ةّداملا
72٤1 ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج91 يف خرؤــــملا3٠–6٠ مـــقر رــــمألا
نوــــناقلابو ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةــــنس وـــــيلوي٥1 قـــــفاوملا
دـــــعاوقلل بدــــــتنملا فـــــظوملا عـضخي ،همكحي يذـلا يساسألا
ماــظــنــلا اذـــكو ،هـــيـــلإ هـــبادـــتـــنا مت يذـــلا بصنملا مـــــــكحت يــــتـــلا
.ةلبقتسملا ةئيهلا وأ ةسسؤملل يلخادلا

ةفنصم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملا طقف نكمي:٦٢ ةّداملا
8 ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك ،لقألا ىلع ”أ“ ةعومجملا يف

72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا نم
نوـــتبثي نــيذلا ،هالــــعأ روــــكذملاو6٠٠2 ةـــنس وـــــيلوي٥1 قــفاوملا

مهـــتبتر يف ةـــــــيلعفلا ةـــــمدــخلا نــــــم تاوــــــنس )٥( ســـــــمخ لـــــقألا ىلـع
اهيلع صوصنملا تالاحلا يف بادتنا ةلاح يف مهعضو ،ةيلصألا

.رمألا سفن نم٥31 ةداملا نم3و2نيتــــطملا يف

ةــــــــيساسألا نيـــــناوـــــقلا ماـــــكحأب ساــــــسملا نود:٧٢ ةّداملا
نوكت ةبتر يف ّالإ فظوم بادتنا متي نأ نكمي ال ،ةصاخلا

هـتـبـترـل ةـلداـعـم يليـهأتـلا اـهاوـتسمو اــهــب قاــحــتــلالا طورش
.ةيلصألا

ءانب ،هالعأ ةرقفلا ماكحأ راطإ يف بدتنملا فظوملا نكمي
ةــقــفاوــم دــعـبو،)2( ناــتـنس اــهردــق اــيـند ةدم دــعـب ،هــبـلط ىلـع
ةـنـجـلـلا نــم قــباــطـم يأر ذــخأو ةـلـبـقـتـسملاو ةيـلصألا ةرادإلا
جاــمدإلا ،لاــبـقـتسالا ةــبـتر ءازإ ءاـضـعألا ةــيواـسـتملا ةـيرادإلا

.اـيـئاـهـن اـهـيـف

اهيف جمدي يتلا  ةبترلا  يف فظوملا بادـتنا ةرـــتف  ذــــخؤت
.لاع بصنم يف نييعتلا وأ ةيقرتلل نابسحلا يف

تاكارتشالا اذكو بدتنملا فظوملا بتار عفدي :٨٢ ةّداملا
نم ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط مدختسملا قتاع ىلع عقت يتلا

.ةلبقتسملا ةئيهلا وأ ةسسؤملا لبق

ةعباتمل بدتنملا فظوملا بتار عفدي نأ نكمي:٩٢ ةّداملا
ةـــــــيمومعلا ةرادإلا وأ ةــــــسسؤملا لــــــبق نــــــم تاــــسارد وأ نــــــيوــكت
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،اهيلإ يمتني يتلا
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راطإلا جراخ ةيعضو يف فظوملا مييقت متي:٦3 ةّداملا
.ةلبقتسملا ةئيهلا وأ ةسسؤملا لبق نم هبتارعفديو

يف ةــــيقرــــتلا يف قوـــــــــقحلا هذـــــــه نـــــم هــــــتداـــفتسا يــــــهتنتو
ةـــــبتر ىلإ هــــتيقرت نـــــكمي الو ةـــــيلصألا ةـــــبترلا يف تاــــــجردلا
.ىلعأ

يف ةيقرتلل ةيمدقأك راطإلا جراخ عضولا ةدم بستحت ال
.ٍلاع بصنم يف نييعتلل وأ ةبترلا يفو ةجردلا

راـــــطإلا جراـــــخ هــــــتيعضو يف فـــــــظوملا نــــــكمي:٧3 ةّداملا
.ةيعضولا هذه ديدجت وأ ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإ بلط

هتبغرب ةيلصألا هترادإ غالبإ هيلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو
ةلاح يف هعضو ديدجت وأ ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإ يف
وأ ءاضقنا خيرات نم لقألا ىلع )1( رهش لبق وأ راطإلا جراخ
.راطإلا جراخ هعضو ةدم عطق

ةـــــلبقتسملا ةــــئيهلا وأ ةــــسسؤملا ىلـــــع بــــــجي:٨3 ةّداملا
ءاهنإ وأ ديدجت يف اهتبغرب ةيلصألا هترادإوفظوملا مالعإ

ءاضقنا نم لقألا ىلع )2( نيرهش لبق ،راطإلا جراخ ةيعضو
.راطإلا جراخ عضولا ةدم

ةيعضو يف دوجوملا فظوملا باكترا ةلاح يف:٩3 ةّداملا
ةسراــممب هــل حــمسي ال ،اــمــيسج اـــيـــنـــهـــم أطـــخ راـــطإلا جراـــخ
داعي هنإف،اهيدل عضو يتلا ةئيهلا وأ ةسسؤملا ىدل هطاشن
عضخــيــل ةــيــلصألا هــتــبــتر يف اروــف ينــعملا فـــظوملا جاـــمدإ
يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ماكحأل اقبط ،يبيدأتلا ءارجإلل
6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91
.هالعأ روكذملاو

جاـــــمدإ ةداــــعإب ماــــيقلا ةــــيلصألا ةرادإلا نــــــكمي :٠٤ ةّداملا
جراخ عضولا ةدم ءاضقنا لبق ،ةمدخلا ةرورضل فظوملا
.ةلبقتسملا ةئيهلا وأ ةسسؤملا يأر ذخأ دعب،راطإلا

لبق ةلبقتسملا ةئيهلا وأ ةسسؤملا مالعإ اهيلع بجيو
فظوملا جامدإ ةداعإل ددحـملا خيراتلا نم لقألا ىلع )1( رهش

.ينعملا

،راطإلا جراخ عضولا ةدم فيقوت وأ ءاضقنا دنع:١٤ ةّداملا
.ددعلا نع ادئاز ناك ولو،ةيلصألا هتبتر يف فظوملا جامدإ داعي

ةـــــيعضو يف دوـــــجوملا فــــظوملا ةــــلاحإ نــــــكمي:٢٤ ةّداملا
دعاقتلا ىلع ،ةينوناقلا طورشلا يفوتسي يذلا راطإلا جراخ
اهيلع بجي يتلا ةلبقتسملا ةئيهلا وأ ةسسؤملا فرط نم
.كلذب ةيلصألا هترادإ مالعإ

رـــيغ ةـــــبتر يف بدــــــتنملا فــــــظوملا ىــــــضاقتي:٠3 ةّداملا
فينصتل قفاوملا فنصلا ساسأ ىلع هبتار ةيلصألا هتبتر
.اهب طبترملا يضيوعتلا ماظنلا اذكو لابقتسالا ةبتر

اـــهيلع صوـــصنملا بادــتنالا تالاـــح ةاــعارــم عــم:١3 ةّداملا
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا نم٤31 ةداملا يف

نكمي ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع
ةرادإلا بلط ىلع ءانب ّامإ ،هئاضقنإ خيرات لبق ،بادتنالا ءاهنإ
بلط ىلع ءانب ّامإو ةلبقتسملا ةئيهلا وأ ةرادإلا ّامإو ةيلصألا
ةئيهلا وأ ةرادإلاو ةيلصألا ةرادإلا ةقفاوم دعب بدتنملا فظوملا
.ةلبقتسملا

بادـتنا ةـــيعضو يف دوـــــجوملا فــــظوملا لاــــحي:٢3 ةّداملا
نم7و٥و٤و2 تاطملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلل اقفو
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا نم٤31 ةداملا

هالــــــعأ روـــــــكذملاو6٠٠2 ةـــــنس وــــيلوي٥1 قــــــفاوملا72٤1 ماــــــع
طورشلا يفوتسي يذلا ،هنم٥31 ةداملا نم2و1 نيترقفلاو
ةسرامم ءاهتنا دنع دعاقتلا ىلع ةرشابم ،دعاقتلل ةينوناقلا
يــتلا تاـــــساردلا وأ نــــيوكتلا ةـــــعباتم وأ ةدـــــهعلا وأ ةــــــفيظولا
.اهلجأ نم بدتنا

ثلاثلا لصفلا
راطإلا جراخ ةيعضو

نأ نكمي يتلا ةلاحلا يه راطإلا جراخ ةيعضو :33 ةّداملا
دــعــب ،هــنــم بــــلــط ىلع ءاــنــب ،بدــتــنــم فــظوــم اــهــيـــف عضوـــي
فئاظو ةلصاوم نم هنيكمتل بادتنالا يف هقوقح ذافنتسا
وأ اهلام سأر لك ةلودلا كلتمت ةئيه وأ ةسسؤم ىدل ةرادإ

وأ ةسسؤم ىدل وأ نواعتلا راطإ يف ةمهم وأ،هنم اءزج
نم3و2 نيتطملا يف هيلع صوصنم وه املثم ،ةيلود ةئيه
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا نم٥31 ةداملا

.هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع

نكمي،ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا ماكحأب ساسملا نود
اهيلع صوصنملا ”أ“ ةعومجملا ىلإ نيمتنملا نيفظوملا طقف

ىداـــــــمج91 يف خرؤـــــــملا3٠–6٠  مـــــقر رــــمألا نـــــم8 ةداــــملا يف
روـــكذملاو6٠٠2 ةــــنس وــــيلوي٥1 قـــــفاوملا72٤1 ماــــع ةــــيناثلا
.راطإلا جراخ ةيعضو يف اوعضوي نأ ،هالعأ

اهردق ايند ةدمل راطإلا جراخ ةيعضو سركت :٤3 ةّداملا
امب ،تاونس )٥( سمخ اهردق ىوصق ةدمورهشأ )6( ةتس
ىلع ةلاحإلل ةينوناقلا نسلا دودح يفو ،ديدجتلا تارتف اهيف
.دعاقتلا

دعاوقلل راطإلا جراخ ةيعضو يف فظوملا عضخي:٥3 ةّداملا
تامازتلالاب ساسملا نود،هـــيلإ بدتنا يذلا بصنملا مكحت يتلا
ىداـــمج91 يف خرؤـــملا3٠–6٠ مــــقر رـــمألا يف اـــــهيلع صوــصنملا
.هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس وــيلوي٥1 قفاوملا72٤1 ماع ةيناثلا



٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٥
9م٠٢٠٢ ةنس ربمسيد٠٢

 عبارلا لصفلا
عاديتسالا ىلع ةلاحإلا ةيعضو

فاــــــقيإلا يف عادــــيتسالا ىلــــع ةــــلاحإلا لـــــثمتت:3٤ ةّداملا
.لمعلا ةقالعل تقؤملا

فظوملا بتار عفد نع فقوتلا ىلإ ةيعضولا هذه يدؤتو
.دعاقتلا يفو تاجردلا يف ةيقرتلاو ةيمدقألا يف هقوقح اذكو

يف اـــــهبستكا يــــتلا قوـــــقحلاب ظــــفتحي فــــظوملا نأ رـــــيغ
.عاديتسالا ىلع هتلاحإ خيرات دنع ةيلصألا هتبتر

صوــــصنملا ،عادــــــيتسالا ىلــــــع ةـــــلاحإلا نوــــــكت:٤٤ ةّداملا
91 يف خرؤـــــملا3٠–6٠ مــــقر رــــمألا نــــم6٤1 ةداــــملا يف اــــهيلع
6٠٠2 ةـــــنس وــــــيلوي٥1 قـــــفاوملا72٤1 ماــــــع ةــــيناثلا ىداــــمج
: ةيتآلا تالاحلا يف نوناقلا ةوقب ،هالعأ روكذملاو

دحأ وأ هجوز وأ فظوملا لوصأ دحأ ضرعت ةلاح يف •
،ريطخ ضرم وأ ةقاعإ وأ ثداحل مهب لفكتملا ءانبألا

نع هرمع لقي لفط ةيبرتب ةفظوملا ةجوزلل حامسلل •
،تاونس )٥(سمخ

ىلإ رطضا اذإ هجوزب قاحتلالاب فظوملل حامسلل •
،هتنهم مكحب هتماقإل انوناق رربم رييغت

وضعل ةمئادلا ماهملا ةسرامم نم فظوملا نيكمتل •
.دمتعم يسايس بزحل رّيسم

يف ةيرئازج ةيلثمم يف فظوملا جوز نــّيع اذإ:٥٤ ةّداملا
،نواعت ةمهمب فلك وأ ةيلود ةئيه وأ ةسسؤم يف وأ جراخلا

يف بادتنالا نم ةدافتسالا هنكمي ال يذلا فظوملا عضوي
.نوناقلا ةوقبعاديتسالا ىلع ةلاحإ ةيعضو

ةلاحإلا ةدم يواست ،هاندأ7٤ ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب
.فظوملا جوز ةمهم ةدمعاديتسالا ىلع

ىلـــع ةــلاحإلا نــم دـــيفتسي نأ فــــظوملا نــــكمي:٦٤ ةّداملا
نم )2( نيتنس دعب ،هنم بلطب ةيصخش ضارغألعاديتسالا
،ثحب لامعأ وأ تاساردب مايقلاب هل حامسلل ،ةيلعفلا ةمدخلا
هتامازتلا نم هريرحت بلطتت ةيصخش فورظ ةهجاومل وأ
.ةينهملا

ىلع ةــلاــحإلا بلــط يف رــظــنــلا دــنــع راــبـــتـــعالا نيعـــب ذـــخؤت
باــــبسألاو ةرادإلا ةــــحــــلصم ،ةــــيصخش ضارــــغألعاديتسالا
.فظوملا اهمدقي يتلا انوناق ةرربملا ،ةيعوضوملا

ةنجللا يأر ذخأ دعب الإعاديتسالا ىلع ةلاحإلا سركت ال
.ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

نـــــسلا دودــــح يف ،عادـــيتسالا ىلــــع ةـــــلاحإلا حـــــنمت :٧٤ ةّداملا
ةلباق رهشأ  )6( ةتس اهاندأ ةدمل دعاقتلا ىلع ةلاحإلل ةينوناقلا
تالاحلل ةبسنلاب تاونس )٥( سمخ اهاصقأ دودح يف ،ديدجتلل

يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا نم6٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
6٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٥1 قـــفاوملا72٤1 ماـع ةـيـناــثــلا ىداــمــج91
ةـلاــحــلــل ةــبسنــلاــب )2( نيتــــــــنس دودــــــــح يفو ،هالــــــــعأ روــــــــكذملاو
ةاــيحلا لالــــخ ،هــــسفن رــــمألا نــــم8٤1 ةداـــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا
.فظوملل ةينهملا

ىلع ةلاحإلا يتدم نيب عمجلا فظوملا نكمي ،هنأ ريغ
ضارــــغأل هــــل ةــحوـنــــمـــملا كـــــــلــــتو نوــناـقــلا ةوــقــــــبعادــيـــتــــسالا

ةايحلا لالــــخ ،تاونــــس )7( عـــبـــــس هاصــــقأ دـــــح يف ةيـــصــــخــــش
.فظوملل ةينهملا

نمعاديتسالا ىلع ليحأ يذلا فظوملا عنمي:٨٤ ةّداملا
.هتعيبط تناك امهم حبرم طاشن ةسرامم

نــم دــكأتــلــل قــيــقــحــتــب ماــيـــقـــلا تقو يأ يف ةرادإلا نـــكـــمـــي
نم ليحأ يتلا بابسألا عمعاديتسالا ىلع ةلاحإلا قباطت
.ةيعضولا هذه ىلع فظوملا اهلجأ

،هالعأ ىلوألا ةرقفلا ماكحأ فظوملا مارتحا مدع ةلاح يفو
عضخـــــيو ،هـــــترادإ  يف هـــــجاـــــمدإ ةداــــــعإب اروــــــف هراذــــــعإ مــــــتــــــي
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ةيبيدأتلا تاءارجإلل

ىلإ هترادإ يف هجامدإ ةداعإ ضفر يذلا فظوملا ضرعتي
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،بصنملا كرت ىلع لزعلا

هتلاحإ ةرتف ءاضقنا دعب فظوملا جامدإ داعي :٩٤ ةّداملا
ناك ولو ،نوناقلا ةوقب ةيلصألا هتبتر يفعاديتسالا ىلع
.ددعلا نع ادئاز

عادــيتسالا ىلــع لاـــحـملا فــــظوملا ىلــــع بــــجي :٠٥ ةّداملا
اهئاضقنا لبق ،عاديتسالا ةدم ديدجت وأ هجامدإ ةداعإ سامتلا

.لقألا ىلع )2( نيرهشب

ةداعإ بلط هالعأ ةددحـملا لاجآلا لالخ ينعملا مدقي مل اذإ
قاــحــتــلالاــب  هراذــعإ مــتـــي ،عاديتسالا ةدـــم دــــيدجت وأ هــــجاــــمدإ

.ةيراسلا ةدملا ءاهتنا دنع هلمع بصنمب

ىلع هلزع تاءارجإ ذاختا يف عرشي ،ضفرلا ةلاح يفو
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،بصنملا كرت

ةداـــعإ هــترادإ نـم ســـمتلي نأ فــــظوملا نـــــكمي :١٥ ةّداملا
ىلععاديتسالا ىلع ةلاحإلا ةدم فصن ءاضقنا دعب ،هجامدإ
،عاديتسالا اهلجأ نم ررقت يتلا بابسألا ءاهتناب وأ ،لقألا

.ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا يأر ذخأ دعب

 سماخلا لصفلا
ةينطولا ةمدخلا ةيعضو

ةمدخلا ءادأل يـــــعدتسا يذـــــلا فـــــظوملا عـــــضوي:٢٥ ةّداملا
.“ ةينطولا ةمدخلا “ ىّمست ةيعضو يف ةينطولا

ةقيثو ميدقتب ةينطولا ةمدخلا ةلاح يف فظوملا عضوي
   .هب لومعملا عيرشتلل اقبط هدينجت  تبثت ةيمسر
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هررحت ةيمسر ةقيثو ميدقتب هجامدإ ةداعإ  رارق ردصيو
   .ةينطولا ةمدخلا تامازتلا نم

تارــــــتف ءاـــنثأ ،يــــــنعملا فــــظوملا دـــــــيفتسي:3٥ ةّداملا
تاـــجردلا يفوةــبترلا يف ةـــيقرتلا نـــم ةـــينطولا ةـــمدخلا ءادأ

نييعتلا يف اذكو،دعاقتلا يفو ةينهملا ةرـــبخلا نيــــمثت يفو
.ٍلاــع بـصـنـم يف

ررـحتلا وأ ةـينطولا ةـمدخلا ةرـتف ءاـضقنا دـنع :٤٥ ةّداملا
ةدملا ءاضقنا لبق ،بابسألا نم ببس يأل ،اهئادأب مازتلالا نم
ةوــــــــقب فـــــظوملا جاــــمدإ داـــــعي ،ةــــينطولا ةــــمدخلل ةـــــينوناقلا
.ددعلا نع ادئاز ناك ولوةيلصألا هتبتر يف نوناقلا

لبق هلغشي ناك يذلا بصنملا يف نييعتلا يف ةيولوألا هلو
يــمتني هـــل لداـــعم بـــصنم يف وأ ارـــغاش يـــقب اذإ،هدـــــينجت

 .ةينهملا ةئفلا سفنل

سداسلا لصفلا

ةيئاهنو ةفلتخم ماكحأ

وأ بادتنالا وأ فرصتلا تحت عــضولا سرـــكي:٥٥ ةّداملا
ررقم وأ رارق بجومبعاديتسالا ىلع ةلاحإلاوأ،راطإلا جراخ
.نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلل ،ةلاحلا بسح

وأ هالـــــعأ ةرـــــقفلا يف ةروــــكذملا تاـــيعضولا دــــيدجت سرـــــكي
.اهسفن لاكشألا قفو ،اهيف جامدإلا ةداعإ

صوصنملا بادتنالاو فرصتلا تحت عضولا:٦٥ ةّداملا
نــــــم٥31 ةداـــملاو،٤31 ةداـــملا نـــم7و6و٥ تاـــــطملا يف هـــــيلع
72٤1 ماــع ةــــــيناثلا ىداــــــمج91 يف خرؤــــــملا3٠–6٠ مــــقر رـــــمألا
جراخ عضولاو ،هالعأ روكذملاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قــفاوملا
،ةـــــــــيصخش ضارــــــــغأل عادـــــيتسالا ىلـــــــــع ةــــــــلاحإلا اذـــــــكو راــــــطإلا
.ءاغلإلل ةلباق ،هسفن رمألا نم8٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ةيعضو يف دوجوملا فظوملا نييعت نكمي ال:٧٥ ةّداملا
بــــــصنم يف ،راـــطإلا جراـــخ وأ بادــــــــــتــــنالا وأ ةـــمدخلاب مايقلا

وأ هــــــلوـــصأ وأ هـــــجوز عــــم ةرـــشابم ةـــيمّلس ةـــقالع يف هــــعضي
.ةيناثلاو ىلوألا ةــجردلا نــــــم هـــــيشاوح وأ هــــــعورف

،موــسرملا اذـــه ماـــكحأ قـــيبطت تاـــيفيك ددـــــحت:٨٥ ةّداملا
ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نم ةميلعت بجومب ،ةجاحلا دنع
.ةيمومعلا

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:٩٥ ةّداملا

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني:٠٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

21 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع يـــناثلا عــيبر62 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع

ىداــــمــــج لّوأ يفخّرؤم٤٧3-٠٢ مـقر يذـيــفــنــتموسرم
،٠٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد٦١قــــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع ىلوألا
092-30 مـــــــقر يذـــــــيفنتلا موــــسرملا مـّمـــــــتيو لّدــــــــعـي
رـــبمتبس6 قـــــــفاوــــملا4241 ماع بجر9يفخّرؤــــملا

ةــــــمدــــقملا ةــــــناــــعإلا طورــــش ددـــحي يذــــلا3002 ةــــنس
.اهاوتسمو عيراشملا يوذ باــــــبشلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

لوألا رـــيزولا ىدــــل بدـــــتنملا رـــــيزولا رــــيرقت ىلــــع ءاـــــنب –
،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا

3٤1و٤-99 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــع ءاـــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

7141 ماع رفص8 يف خّرؤمـلا41-69 مقر رمألا ىضتقمبو –
ةـــيلاملا نوــــناق نــــمضتملاو6991 ةــــنس وــــينوي42 قــــــفاوملا
،هنم61 ةداملا اميس ال ،6991 ةنسل يليمكتلا

ماع رفص72 يف خّرؤمـلا8٠-31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــناق نـــمضتملاو31٠2 ةــــنس رــــبمسيد٠3قــــــفاوملا٥3٤1
،هنم٠٥ ةداملا اميس ال ،٤1٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤمـلا432-69 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
قـــلعتملاو6991 ةـــنس وـــيلوي2 قــــفاوملا7141 ماــــع رــــفص61
،ممتملاو لدعملا ،بابشلا ليغشت معدب

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس وـــينوي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤمـلا592-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
6991 ةـــنس رـــــبمتبس8 قـــــفاوملا7141 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر42
مقر صاخلا صيصختلا باسح رييست تايفيك ددحي يذلا

لـــــيغشت مـــعدل يــنطولا قودــــنصلا ” هــــناونع يذــــلا780-203
،ممتملاو لدعملا ،”بابشلا

يف خّرؤملا692-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6991 ةنس ربمتبس8 قفاوملا7141 ماع يناثلا عيبر42
ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا اهنوناق ديدحتو

يف خّرؤملا٠٠2-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8991 ةنس وينوي9 قفاوملا91٤1 ماع رفص٤1
ضورقلا راطخأ نامضل ةكرتشملا ةلافكلا قودنص ثادحإ
هـــــــنوناق دـــــيدـــحتو عــــــيراـــشملا ووذ باــبشلا اـــــهايإ حوــــــنمملا
،ممتملاو لدعملا ،يساسألا
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