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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

2٤٤١ ماـــــــــــع رــــــــــــــفـــــص٩١ يفخّرؤــــــــــــم كرــــــــــــتــــــــــشم يرازو رارــــــــــــق
ميظنتلا نمضتي ،٠2٠2 ةـــــــنس ربوتكأ7 قــــــــــــفاوــــملا
.ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرمل يلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا  ّنإ
 ،ةيلاملا ريزوو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤــملا٠73–91 مـــقر يـــسائرلا موــــسرــــملا ىضـــــتقمب –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـــــملا361–٠2 مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٥1 يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا693–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

٥ يف خّرؤــــــــــــملا391–٤1 يذـــــيفـــنتلا موـــــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٤ يف خّرؤملا٠6–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

: يتأي  ام  نورّرــقي

موسرملا نم٠1 ةداـــملا ماــــكــــحأل اقــــيـــــــبـــطت:ىلوألا ةداملا
23٤1 ماــــــع ةجــــــحلا يذ82 يف خّرؤــــــملا693–11 مقر يذيفــــنتلا
يساسألا نوناقلا ددحي يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا
يمــــــلـــــعلا عــــباــــطلا تاذ ةيـــــموــــمــــعلا ةســــسؤـــــملل يــــجذوــــمــــنلا

يلخادلا ميظنتلا ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،يجولونكتلاو
صنلا بلص يف ىعدي يذلا ،ميلقإلا ةئيهت يف ثحبلا زكرمل
.”زكرملا“

دعاسم ريدم هدعاسي يذلا ريدملا ةطــلس تـــــحت:2 ةداملا
ةيرادإ حلاصمو ةينقت ماسقأ يف زكرـملا مــــظــــني ،ماــــع نيـــــــمأو
.ثحبلل ةكرتشم حلاصمو ثحبلل ماسقأو

: نم ،)2( نانثا اهددعو ،ةينقتلا ماسقألا نوكتت :٣ ةداملا

،ثحبلا جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق •

لاجم يف ةينقتلاو ةيملعلا تاطاشنلا معدو ةعباتم مسق •
 .ميلقإلا ةئيهت

جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق فلكي :٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ثحبلا

ثحبلا تاسسؤمو تارادإلا عم لماعتلاو نواعتلا نامض–
،زكرملا صاصتخا لاجم يف ةيلودلاو ةينطولا يملعلا

،زكرملل يملعلا ثحبلا جئاتن راهظإو نيمثت–

،زكرملل ةيملعلا جئاتنلا ليوحت نامض–

،اهرشنو اهتيقرتو زكرملا ثحب جئاتن ةعباتم نامض–

ىلع ينقتلا معدلاو ليومتلا رداصم ثحب يف ةكراشملا–
،يلودلاو ينطولا ىوتسملا

يقئاثولا ديصرلا ءارثإو ةيملع تاءاقلو تارهاظت ميظنت–
،زكرملل

ةنايصو زكرملل ينورتكلإلا عقوملا ريسو ةعباتم نامض–
    .ةيتامولعملا تاكبشلا

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

،لاصتالاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم •

،يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم •

.قيثوتلاو ةيملعلا تارهاظتلا ةحلصم •

ةيملعلا تاطاـشنلا مــــعدو ةعباــــتم مســــق فـــــلكي:5 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ميلقإلا ةئيهت لاجم يف ةينقتلاو

لاجم يف ةيداصتقالا – ةيعامتجالا تايئاصحإلا ءانتقا–
،زكرملا صاصتخا

ةيناديملا تايطعملا عمج فدهب ةيناديم تاجرخ ميظنت–
تارـــــــبــــخب ماـــــــيـــــــقلاو ،ةــــــيئاــــــــضــــفلا – ةـــيــــــعامـــــتـــــجالا تاءاــــــــصــــــــــحإلاو
،زكرملا ثحب عيضاوم بسحب ةينقتو ةيداصتقا – ةيعامتجا

ةيئاصحإو ةيوج روصو طئارخ لكش ىلع مئاعد ءانتقا–
،زكرملا صاصتخا لاجم يف
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يف ةصصختم ةيتامولعم جماربو ةيملع جهانم ءانتقا–
،اهلاكشأ عيمجب ةيفارغجلا ةمولعملا ليلحتو ةجلاعم

تاراطإ نيوكتو يملعلا ليلحتلا قئارط ثيدحت نامض–
ةمولعملا ةجلاعمب ةصاخلا ةينقتلاو ةيملعلا نيدايملا يف زكرملا
،ةيفارغجلا

،)ةبرتلاو ءاملا( ةينقتو ةيملع ليلاحتب مايقلا–

ةديدج تاودأ فاشكتساو خسنلاو ليلحتلا تادعم ةنايص–
،لاجملا اذهب ةطبترم

.اهتعباتمو ةدوجلا نامض تايلمع ةعومجم عضو–

: حلاصم )3( ثالث يف مظنيو

ءارآلا رــــــــــبـــــسو ةيئزـــــجلا تايئاــــــصحإلا دادــــعإ ةــــــحلـــــصم•
،ةيناديملا تاقيقحتلاو

تانايبلا( قئاثولا جاتنإو تامولعملا ةجلاـعم ةحلـــــصـــم•
،)روصلاو طئارخلاو

  .ةيملعلا ليلاحتلاو ةدوجلا نامض ةحلصم•

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي:6 ةداملا

: يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فلكت:7ةداملا

رييستل يونــــسلا ططـــــــخــــملا ذيفنتلا زيح عضوو دادعإ–
،ةيرشبلا دراوملا

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض–

ةددعتمو ةيوـــنس تاطــــطخم ذيفنــــــتلا زيح عضوو دادعإ–
تامولعملا ديدــجتو ىوـــتسملا نيســـحتو نيوـــــكتلل تاوـــــنسلا

،زكرملا يمدختسمل

اذكو ،زـــكرـملا زيــــهجتو ريـــــيست ةينازيم عورشم دادعإ–
،هيلع ةقداصملا دعب هذيفنت نامض

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم–

،زكرملا لكايه رييستل لئاسولا صيصخت نامض–

ةينوناقلا نوؤشلاو تاعزانملا اياضق رييست نامض–
،زكرملل

زكرـملل ةـــيراقــــعلاو ةلوقــــنملا كالــــمألا ريـــــيـــــست ناــــمـــــض–
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم–

.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح نامض–

: يف ،)3( ثالث اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا مظنت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم•

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم•

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم•

: نم ،)٤( ةعبرأ اهددعو ،ثحبلا ماسقأ نوكتت:٨ ةداملا

،"ثراوكلا نم فيفختلاو ةياقولا" مسق •

،"اهتيامحو ةيعيبطلا دراوملا ةرادإ" مسق •

،"ةينارمعلا ةيمنتلاو ريمعتلا" مسق •

يميلقإلا صيخشتلا قرطو فارشتسالاو جهانملا" مسق •
 ."يرضحلاو

فلكيو ،ثراوـكلا نم فـــــــــيفــــختلاو ةـــياــــقولا مسق –١
:لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب

،اهرييستو تاناضيفلا نم ةياقولا–

،اهرييستو لزالزلا نم ةياقولا–

،اهتجلاعمو )ةيضرألا تاقالزنالا( تارايهنالا نم ةياقولا–

  .اهرييستو تاباغلا قئارح نم ةياقولا–

فلكيو ،اهتيامـحو ةيعيــــبطلا دراوــــملا ةرادإ مسق –2
:لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب

تاحاـسملا طئارــــخ مـــسرو ةيعـــيـــــبطلا دراوـــملا ريــــيـــــست–
،ةيقسملا

،اهتعباتمو ةيبهسلاو ةيباغلا ةمظنألا طئارخ مسر–

،يرارحلا سابتحالاو فافجلا دصر–

.ةيحالفلا يضارألا ىلع ريمعتلا رثأ–

مايقلاب فلكيو ،ةينارمعلا ةيمــــنـــــــتلاو ريمــــعتلا مــــسق –٣
:لوح ثحب لامعأو تاساردب

ةيرضحلا ةيكيمانــــيدلاو ةــــينارــــمــــعلا رـــــهاوــــظلا ةـــــسارد–
،)نكسلاو ثارتلاو ةنيدملا(

،دوجوملا ينارمعلا جيسنلا ىلع لخدتلا–

يف ضرألا عقوم ةسارد( ةمادــتسملا ةيمــــنتلاو ريـــــمعتلا–
،)ينارمعلا طسولا يف رطاخملا ليلحتو ةينارمعلا ةئيبلا
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ةيـــــــكذلا ةنـــــيدـــــملاو ةــــفرـــــعملا ىلع ينــــبــــملا داـــصــــــتـــقالا–
داـصتـــــقالاولاــــصـــــتالاو تامولعملل ةثيدحلا تايجولونكتلا(
 .)ةفرعملا ىلع ينبملا

صيخشتلا قرــطو فارــــشتـــــسالاو جــــهاــــنملا مــــسق –٤
ثحبلامعأو تاساردب مايقلاب فلكيو ،يرضحلاو يميلقإلا

: لوح

ةيمــــيلقإلا تاصـــــيخـــــشتلل ةديدــــجلا جــــهاـــــنملاو قرـــــــطلا–
،ةينارمعلاو

،ميلاقألا يف ةيمومعلا تاطلسلا لامعأ–

،ةمادتسملا ميلاقألا قافآو ةيمنت–

 .ميلاقألاو ةينارمعلا تاعمجملل فارشتسالاو راكتبالا–

ماكحأل اقبط ةأشنملا ةكرتشملا ةحلصملا عضوت:٩ ةداملا
82 يف خّرؤملا693–11 مقر يذيفنتلا موسرملا نـم63 ةداــــــملا
11٠2 ةنــــــــــس رــــبـــمــــفوــــن٤2 قــــــفاوــــــملا23٤1 ماـــــع ةــــجــــحلا يذ
نوكتتو ،ةحلصم سيئر ةيلوؤسم تـحت ،هالـــــعأ روـــــكذــــــملاو
.عورف نم

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٠١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص91 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يف خّرؤملا731–98 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9891 ةــــــنس تشغ لوأ قـــــــفاوملا9٠٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ92
،مّمتملاو لّدعملا ،1 ةديلبلا ةعماج ءاشنإ نمضتملاو

٥1 يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

6 يف خّرؤملا731–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8991 ةنس ويام3 قفاوملا91٤1 ماع مّرحم
ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولا

،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم دّدحي يذلا
،مّمتملاو لّدعملا

2 يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا21٠2 ةنس ويلوي12 قفاوملا33٤1 ماع ناضمر
يجولوــــــنكــــتلاو يمــــلعلا ثحــــبلل ةكرتـــــشملا حلاــــــصملا ماهم
،هنم21 ةداملا امّيسال ،اهريسو اهميظنتو

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع عالطالا دعبو–
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
،يملعلا

:يتأي ام نارّرــقي

موسرملا نم21 ةداـــــملا ماكـــحأل اقيـــبــــطت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا33٤1 ماع ناضمر2 يف خّرؤملا392–21 مقر يذيفنتلا

ةكرتشم ةحلصم أشنت ،هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس ويلوي12
.1 ةديلبلا ةعماج ىدل ةنضاح لكش يف ثحبلل

ةبسنلاب ًافرط ربتعت يتلا تاسسؤملا ددحت:2 ةداملا
: يتآلاك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةنضاحلل

،1 ةديلبلا ةعماج–

ةيمــــــنــــتلاو ثحـــبلا جئاتن نيمـــثــــتل ةيــــنطولا ةـــلاــــــكولا–
،ةيجولونكتلا

.نويداصتقالا – نويعامتجالا ءاكرشلا–

:)2( نينثا نيعرف نم ةنضاحلا نوكتت :٣ ةداملا

:يتأي امب فلكيو ،لامعألا ةرادإ ةسدنه عرف *

ةرشابم ةلص يذ يراكتبا عورشم ةقفارمو لابقتسا–
،ثحبلاب

````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٠2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةكرتشم ةحلصم ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٨
.١ ةديلبلا ةعماج ىدل "ةنضاحلا" ىّمست ثحبلل

––––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبعنبنميأ

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايزنب يقابلا دبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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