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: يتأي ام مسري

نوــــــناقلا نـــــم28 ةداـــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
93٤1 ماــــــع ةــــجحلا يذ22 يف خرؤــــــملا٥1-81 مـــــقر يوـــــضعلا
اذـــــــه فدـــــهي ،هالــــعأ روــــــكذملاو81٠2 ةـــــنس رــــبمتبس2 قـــــفاوملا
تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيكديدحت ىلإ موسرملا
.ةيلاملا

ةلودللةماعلا ةينازيملا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت
.ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلاو

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

تادامتعالا ضيوفتو رييستبةقلعتملا تايلمعلا:٢ ةّداملا
.فرصلاب نيرمآلا صاصتخا نم ةيلاملا

تادامتعالا عضوو عيزوتو ةجمرب فرصلاب نورمآلا ىلوتي
نوــــــــــــموقيو تاــــــــقفنلاب نوـــــــمزتليو،فرـــــــصتلا تـــــــحت ةـــــيلاملا

.تالاوحلا ريرحت وأ اهفرصب رمألاواهتيفصتب

يوضعلانوناقلانم32 ةداملا ماكحأل اقبط:٣ ةّداملا
2 قـــــفاوملا93٤1  ماــــــعةــجحلا يذ22 يف خرؤــــملا٥1-81مقر

،جمارب ةبيقحب دصقي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس
يتلاوةيمومع ةسسؤم وأ ةرازول ةعباتلاجماربلا عومجم
فرصت تحتاهناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عضوت
.يلاوتلا ىلع ،ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا

يناثلا لصفلا
ةيلاملا تادامتعالا رييست تايلمع

لوألا عرفلا
ةيلاملا تادامتعالا عيزوت تايلمع

ناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي:٤ ةّداملا
ةيعرف جمارب ةدع وأ دحاو يعرف جمانرب ىلع جمانربلا

يفيظو عباطاذ اميسقت يعرفلا جمانربلا دعيو .باوبألا بسحو
ةيعرفلا ةطشنألا ،ءاضتقالا دنعو ةطشنألا دعتو .جمانربلل
 .جمانربلل يلمع عباط اذ اميسقت

تادامتعالا ةكرح كلذك ةيلاملا تادامتعالا عيزوت لمشي
لاوــــمألل ةـــــلمتحـملا قاــــحلإلاو لـــــقنلا تاـــيلمع اذـــــكو ةـــــيلاملا
.ةلثامملا لصاوحلاو تامهاسملل ةصصخملا

ىلـــع ،جــــمانربلا بــــسح مدـــــقملا ءادألا جـــــهنم مــــيسقت مـــتي
ةطشنألا ىوــتسم ىلـــع ،ءاــــضتقالا دــــنعو ،ةــــطشنألا ىوــــتسم
 .ةيعرفلا

ناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي:٥ ةّداملا
نيب ام عيزوتلا مارتحا لظ يف ،ةطشنألا نيب ام جمانربلا
.باوبألاو ةيعرفلا جماربلا

ةـيـلـعـفـلا تاـقـفـنـلاـب ةـنراـقـم تاداـمـتـعالا روـطـت رـــيرـبـت –
،نيتقباسلا نيتنسلل

،مازتلالا صخرب ةقلعتملا تادامتعالا قاقحتسا لودج –

ينايبلا قاحلإلا بسح لغشلا بصانمل ةيريدقتلا ةلاحلا –
عم ةنراقم تارييغتلا ريربتو ةرازولل ةينازيملا بصانمل

،ةدوجوملا ةيعضولا

ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملا لئاسوو ةطشنأ –
.جمانربلا طيحم دودح يف

اذـــــه ماـــــكحأ ذـــــــيفنت تاــــيفيك حـــــيضوـــت نــــــكمي:٨١ ةّداملا
فـــلكملا رـــيزولا نم رارـــق بـــجومب ،ةـــجاحلا دــنع ،موـــسرملا

.ةينازيملاب

722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىقبت:٩١ةّداملا
ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91 يف خرؤملا

اذه لوخد ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس،هالعأ روكذملاو8991
.ذيفنتلا زيح موسرملا

ةّيمـــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذـــــه رشـــــني:0٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٤١ يفخّرؤم٤0٤-0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددــحي ،0٢0٢ ةـــنس رـــبمسيد٩٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
.ةيلاملا تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناـــــتداملا اــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خّرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،هنم28 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا،ةيلاملا نيناوقب

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ لوأ

 ،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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مسقم طاشن لكل ةبسنلاب ،ةنس لك يف متي:0١ ةّداملا
ةــــطشنأ ىلإ مـــسقم رـــيغ طاــــشن لـــــكل وأ ةــــــيعرف ةــــطشنأ ىلإ
طاشن نيب ام قيفوتلا ىلإ فدهت ةجمرب ةقيثو دادعإ،ةيعرف
ةــــقيثو قـــفرتو .ةـــصصخملا ةـــيلاملا تاداـــمتعالاو حــــلاصملا
.ةنسلا تاقفنل ةيسيئرلا تايلمعلل ريدقتب هذه ةجمربلا

،يلمع ىوتسم لك ىلع ةددحـملا ةجمربلا متت:١١ ةّداملا
.باوبألاو يعرفلا جمانربلا بسح صيصختلا مارتحا لظ يف

ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا عيمج ةجمربلا هذه صختو
ةيطغت ةيولوأ ةفصب نمضت نأ بجيو ،تاقفنلاب لفكتلل
.ةيمتحلاو ةيرابجإلا تاقفنلا

قيدصت اهيف مت يتلا تاقفنلا يه ةيرابجإلا تاقفنلا
متي مل يتلاو ةطرافلا ةيلاملا ةنسلا ناونعب ةادؤملا ةمدخلا
 .ةيليمكتلا ةرتفلا ةياهن دنع اهعفد

اهب لفكتلا بجي يتلا عفدلا يقاوب ةيمتحلا تاقفنلا لثمت
نيذلا نيمدختسملاب ةقلعتملا تاقفنلاو ةيلاملا ةنسلا لالخ
نيناوـقـلا ذـيـفـنـتـب ةـقـلــعــتملا تاــقــفــنــلاو ةــمدخلا ةــلاــح يف مــه
ةـيرارـمـتسال طـقـف ةـيرورضلا تاـقـفـنـلا اذـكو تاـمــيــظــنــتــلاو
  .حلاصملا طاشن

ىلإ رــــــظنلاب ةـــــمئاد اـــــهذيفنتو ةـــــجمربلا نوــــــكت نأ بـجي
حاـــــــــــمسلاب كلذو يوـــــــــــــنسلا يـــــــتاـــــينازيـــــــــملا صـيـــــــــــــخرـــــــتلا

راثآلا يف مكحتلاو ةبقترملا وأ ةبتتكملا تامازتلالا ذـــــــــيفنتب
 .ةيلاوملا تاونسلاو ةيراجلا ةنسلا لالخ ةيتاينازيملا

،يعرفلا طاشنلا( يلمع لوؤسم لك ىلع ّنيـــــعتي:٢١ ةّداملا
،طاشنلا( رشابملا يّملسلا لوؤسملل ريرقت ضرع )طاشنلا
ةنسلا لالخ ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب ذيفنت نع ،)جمانربلا
لكو ةرازو لكب ةصاخ تايفيكو تارتفل اقفو كلذو ،ةيلاملا

.ةيمومع ةسسؤم

ثلاثلا عرفلا
تاقفنلا تايلمع

راــطإ يف،مازـــتلالا لـــبق ،تاــــجاحلا دــــيدحت مــــتي:٣١ ةّداملا
11 ةداــــملا يف اـــهيلع صوـــصنم وـــه اــــمك ةــــيونسلا ةـــــجمربلا
.ةقفنلا ةعيبطل اقفوو ،هالعأ

،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملا عيرشتلل اقبط:٤١ ةّداملا
ةنياعم وأ ءاشنإب هبجومب ةلودلا موقت يذلا ءارجإلا مازتلالا دعي
دودــــــــحو عوـــــضوم مازـــــتلالا مرـــــتحيو .ةــــــقفن هــــــنع أـــــشنت مازــــتلا
 .يتاينازيملا صيخرتلا

نم ققحتلا لجأ نمو ،ةيفصتلا صخي اميف:٥١ ةّداملا
 :يتأي امب مايقلا متي ،ةقفنلا غلبم ديدحتونْيّدلا دوجو

ةمدخلا وأ ميلستلا ةقفاوم لوح ةادؤملا ةمدخلاب داهشإلا–
 ،مازتلالل ةبسنلاب

.ةطشنألا بسح اهذيفنتو ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي
ةيلاملاتاداــمــتــعالا هذــه عــيزوــت ،ءاضتـــقالا دـــنـــع ،نـــكـــمـــيو
.ةيعرفلا ةطشنألا بسح اهذيفنتو

ىلع ةيلاملا تادامتعالا رفوت نم ققحتلا متي:6 ةّداملا
ءاضتقالا دنع وأ طاشنلا:يلمعلا ميسقتلل ىندألا ىوتسملا
 .يعرفلا طاشنلا

يناثلا عرفلا
ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب تايلمع

راطإل اقفو ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب دادعإ متي:7 ةّداملا
هذــــــــه دعـــــتو .ةــــــيمومع ةـــــــسسؤمو ةرازو لـــــــكب صاــــــخ يـــــعجرم
.تادامتعالا ةجمرب ةقيثو قيرط نع ةجمربلا

يتلا دعاوقلا مارتحا لظ يفيعجرملا راطإلا اذه دادعإ متي
 .ةينازيملاب فلكملا ريزولا ،ةجاحلا دنع ،اهددحي

9و8 داوملا يف اهيلع صوصنملا ةجمربلا قئاثو عضخت
يف ةددـــحـملا طورــــشلا بـــسح ةــــيلاملا ةــــباقرلل ،هاـــــندأ٠1و
 .لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلا

تاداــمتعالل ةـــيلوأ ةــــجمرب ةـــــقيثو دادـــــعإ مـــــتي:٨ ةّداملا
جمانرب لك نيب ام لصفلاب ،جماربلا ةبيقح بسح،ةيلاملا

نم٤٤ ةداملاماكحأةاعارم عم ،ةنيزخلل صاخ باسح لكو
ماع ةـــجحلا يذ22 يف خرؤــــملا٥1-81 مـــقر يوـــضعلا نوــــناقلا

.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1

 :يتأي ام ةيلاملا تادامتعالل ةيلوألا ةجمربلا ةقيثو ّنيبت

باوبأو ةيعرفلا جماربلا نيبةيلاملا تادامتعالا عيزوت –
ةذختملا عيزوتلا ميسارم يف هيلع صوصنملا تادامتعالا

،ةنسلل ةيلاملا نوناقل اقيبطت

اهحتف جمربي يتلا ةيلاملا تادامتعالل يريدقتلا غلبملا –
ةلوقنم ةيلام تادامتعا لكش يف الصفم نوكيو ،ةنسلا لالخ
تاكرحو ةلثامم لصاوحو تامهاسملل ةصصخم لاومأو
مارتحا لظ يف غلبملا اذه مدقيو ،ةيلاملا تادامتعالل ىرخأ
 ،ةيتاينازيملا ةحارصلا

جــماربلا نيب اـــم ةرـــفوتملا ةـــيلاملا تاداــــمتعالا عـــيزوت –
يريدقتلا غــلبملاب عــيزوتلا اذـــه لـــفكتيو .باوــــبألاو ةيـــعرفلا
.ةنسلا لالخ اهصيصخت جمرب يتلا ةيلاملا تادامتعالل

صيــــصخت ىلـــع هذــــه ةــــيلوألا ةـــــجمربلا ةـــــقيثو صــــنتو
.ةطشنألا بسحجمانربلل ةيلاملا تادامتعالا

،ةيعرف ةطشنأ ىلإ ةمسقملا ةطشنألا ةلاح يف:٩ ةّداملا
طاشن لكل ةبسنلاب ،ةجمرب ةقيثو دادعإ ةنس لك يف متي
طاشنلا ناونعب ةلجسملا تادامتعالا صيصخت ىلإ فدهت
.ةيعرفلا ةطشنألل
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ثلاثلا لصفلا
تادامتعالا رييست ولعاف

،ةــيمومعلا ةــــبساحـملاب قــــــلعتملا عـــــيرشتلل اـــــقفو:0٢ ةّداملا
فرــــــصلاب ارـــــمآ ةيــــمومعلا ةـــــسسؤملا لوؤـــــــسم وأ رـــــيزولا دَعي
ةصاخلا تاباسحلاو ةلودلل ةماعلا ةينازيملا تاقفنل ايسيئر
تـــحت ةــــعوضوملا ةـــيلاملا تاداــــمتعالا صــــــخي اــــميف ،ةـــــنيزخلل
.هفرصت

ةيلاملا تادامتعالا رييست لوؤسم ةفص َىطعت:١٢ ةّداملا
وأ ةرازولل ةيلاملا ةفيظولا لوؤسمل فرصتلا تحت ةعوضوملا
طاـــشنلا لوؤـــسمو جـــمانربلا لوؤــــسمو ،ةـــيمومعلا ةــــسسؤملا

.يعرفلا طاشنلا لوؤسم ءاضتقالا دنعو

لكل ةـــبسنلاب ،ةـــيلاملا ةـــفيظولا لوؤــــسم موــــــقي:٢٢ ةّداملا
ميدقتو ريضحت تايلمع قيسنتب ،ةيمومع ةسسؤم وأ ةرازو
.ةينازيملا ذيفنتو

يتلا ىرخألا فــئاظولاب لالـــــــخإلا نودو ،ةـــــفصلا هذـــــهبو
 :ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا اهب هفلكي نأ نكمي

ةيبساحـملاو ةيتاينازيملا تايطعملاوتامولعملا عمجي –
،اهصيخلتب موقيو

ةــيمومعلا ةــــسسؤملا لوؤــــسم وأ رــــيزولا ىلــــع حرـــــتقي –
دــعملا طيــــطختلاو تاــــيولوألا نـــع رــــيرقت عورــــشم ،ينــعملا

،جماربلا يلوؤسم عم قيسنتلاب
لاسرإ ىلع ،جــــماربلا يلوؤـــسم عـــم لاــــــصتالاب ،رـــــهسي –

ءاضتــقالا دــنــع وأ ةــطشنألا طـــيـــحمب ةـــقـــلـــعـــتملا تاـــموـــلـــعملا
،ةينازيملاب فلكملا ريزولا ىلإ ،ةيعرفلا ةطشنألاب

ةجمربلا ةقيثو ،جــــماربلا يلوؤـــسم عـــم لاـــصتالاب ،دــــعي –
جمانرب لكل ةرظتنملاو ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالل ةيلوألا

،جماربلا ةبيقح نم
اهب موقي يتلا ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب ىلع قداصي –

،اهزاجنإ عباتيو جماربلا ولوؤسم

ىلـــــع ةـــــعزوملاو ةرـــــفوتملا ةـــــيلاملا تادامـــتعالا غـــــلبي –
،جماربلا ىلوؤسم

ىلع رهسيو ،يتاينازيملا رييستلا دعاوق ذيفنت نم دكأتي –
ةيتامولعملا ةمظنألا ىوتسم ىلع ميلسلا لكشلاب اهب لفكتلا
،اهعبتي يتلاةيمومعلا ةسسؤملا وأ ةرازولل

ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا ىلع ،حرتقي –
اذـكو تاـقفنلا فــقس مارــتحال ةــيرورضلا تاءارـــجإلا ،ينعملا

،جماربلا نيب ام ةيلاملا تادامتعالا ةكرح

ةــــــيمومعلا ةــــسسؤملا لوؤــــسم وأ رــــيزولاىلــــع ،حرــــتقي –
يرازولا ريرقتلا عورشم ،جماربلا ةبيقح صخي اميف ،ينعملا
.جمانربلا يلوؤسم عم قيسنتلاب هدادعإ متي يذلا ،ةيدودرملل

دق داهشإلا نأ نمضي يذلا ةادؤملا ةمدخلا ىلع قيدصتلا–
.حلاص ضيوفت راطإ يف ررح

،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملا عيرشتلل اقبط:6١ ةّداملا
رمآلا هيطعي يذلا رمألا تالاوحلا ريرحت وأ فرصلاب رمألا دَعي
.ةقفن عفد لجأ نم يمومعلا بساحـملل فرصلاب

وأ ،اهفرصب رمألانودتاقفنلا ضعب عفدب مايقلا نكمي
،اهغلبم وأ اهتعيبطل ارظن ،عفدلا لبق اقبسم اهفرصب رمألا

صاخشألا نم ةئف لكب ةصاخلا تاجايتحالا بسح كلذو
.ةيونعملا

،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملا عيرشتلل اقبط:7١ ةّداملا
موقيو ،يمومعلا نْيّدلا ءاربإ هبجومب متي يذلا ءارجإلا عفدلا دَعي
.يمومع بساحـم هب

عبارلا عرفلا
رييستلا ضيوفت

نوــــــناقلا نــــــم97و32 نيـــــــتداملا ماـــــكحأل اــــــقبط:٨١ ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا

نوــــــــــكت نأ نــــــكمي ،هالــــــعأ روــــــــــــكذملاو81٠2 ةـــــنس رــــــــــبمتبس2
.رييست ضيوفت لحم ،جمانربلا ناونعب ،ةلجسملا تادامتعالا

ةحلصمهبجومب موقت يذلا ءارجإلا رييستلاب ضيوفتلا دعي
اهحلاصل تايلمع ذيفنت ةطلس ءاطعإب ،ضوفملا ،ةلودلل ةعبات
وأ يميلقإ زاهجل وأ ةلودلل ةعبات ىرخأ ةحلصمل،اهمسابو

.هل ضوفملا ،ةياصولا تحت ةيمومع ةسسؤمل

تادامتعالا تاــصيصخت موــــسرملا اذــــه ماــــكحأ صــــخت ال
ةحونمملا تاناعإلا وأ تاليوحتلا ناونعب متت يتلا ةيلاملا
.ةيمومعلا تاسسؤملل

ةيدقاعت ةقيثو بجومب رييستلا ضيوفت متي:٩١ ةّداملا
 :صوصخلا ىلع حضوت

،ضيوفتلا ةدمو عوضوم –
،ةبقترملا ةيلاملا تادامتعالا –
،فارطألا تابجاو –
رمألا ةفيظو ىلوتت يتلا اهل ضوفملا ةحلصملا نييعت –

اهتيفصتو تاقفنلاب مازتلالا ىلوتت ةفصلا هذهبو ،فرصلاب
،اهفرصب رمألاو

ذيفنت نـــع رــــيراقتلا ميدقت اـــهقفو مـــتي يـــتلا طورــــشلا –
،ضيوفتلا

اذه نع ةمجانلا فيراصملاو ءابعألا ضيوعت تايفيك –
،ضيوفتلا

.ةيتاينازيملا ةباقرلا تايفيك –
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صوصنملا طاشنلل ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب دادعإ –
يلوؤسم عم لاصتالاب ،موسرملا اذه نم9 ةداملا يف اهيلع
،ةيعرفلا ةطشنألا

،ةيعرفلا ةطشنألا ىوتسم ىلع ءادألا فادهأ ميسقت –

تــحت اــــهعضو حرــــتقي يتلا ةـــيلاملا تاداــــمتعالا دــــيدحت –
ىلع حارتقالا اذه ميدقتو ،ةيعرفلا ةطشنألا يلوؤسم فرصت
،ةقداصملا لجأ نم جمانربلا لوؤسم

دنع ،اـــهمدقي يـــتلا ذــــيفنتلاب ةــــقلعتملا رــــيراقتلا ةـــسارد –
 ،ةيعرفلا ةطشنألا يلوؤسم عم ،ءاضتقالا

ةيلاملا تادامتعالا عيزوتل ةنكمملا تاليدعتلا حارتقا –
،طاشنلل

نم٠1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طاشنلا ةجمرب دادعإ –
ددحيو ،ةيعرف ةطشنأ دوجو مدع ةلاح يف ،موسرملا اذه
،طاشنلا ىوتسم ىلع تاقفنلا ذيفنت

طاـــــشنلا ذـــــيفنت نع جــــمانربلا لوؤــــسمل رـــــيراقت ميدقت –
،اهيلع لصحـملا جئاتنلاو

تاـــــقفن ناوــــنعب تاـــــجاحلل قــــبسملا دــــيدحتلاب ماــــيقلا –
،ليوحتلا وأ رامثتسالا وأ رييستلا

.ةادؤملا ةمدخلا تاداهش دادعإ –

 :يتأي امب يعرفلا طاشنلا لوؤسم فلكي:٥٢ ةّداملا

يـــــعرفلا طاـــــشنلل ةــــيلاملا تاداـــــمتعالا ةـــــجمرب دادــــــــعإ –
هذــــهبو ،موـــسرملا اذـــه نـــم٠1 ةداــــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا
ميدقتو يعرفلا طاشنلا تاقفن ذيفنت ديدحتب موقي ،ةفصلا

،طاشنلا لوؤسمل ريراقت

تاقفن ناونعب تاــجاحلل قـبـــسملا دــــيدحتلاب مايـــقلا –
،ليوحتلا وأ رامثتسالا وأ رييستلا

.ةادؤملا ةمدخلا تاداهش دادعإ –

دّدحـملا يلاملا رييستلا ميظنت فييكت نكمي:6٢ ةّداملا
ةيمومع ةسسؤم وأ ةرازو يأل ،هالــــعأ٥2 ىلإ22 داوـــــملا يف
حارتقا ىلع ءانب ةينازيملاب فلكملا ريزولانم رارق بجومب
 .ينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا نم

عبارلا لصفلا
ةيماتخوةيلاقتنا ماكحأ

نيذلا ةزكرمملا ريغ حلاصملا ولوؤسم فلكي:7٢ ةّداملا
زيح موسرملا اذه لوخد دنع فرصلاب رمآلا ةفص مهل نوكت
ىلع مـــــتت يـــتلا تاــــقفنلا تاـــــيلمع صـــــخي امـــــيف،ذـــــيفنتلا

ىلـــــــع ةـــــعوضوملا ،ةـــــيعرفلا ةـــــطشنألاو ةــــــطشنألا ىوـــــتسم
:يتأي امب ،مهاوتسم

ولوؤسم اهب موقي يتلا تاقفنلا تايلمع صخي اميفو
،يزـــــكرملا ىوتسملا ىلـــع ةـــيعرفلا تاــــطاشنلاو تاــــطاشنلا

 :يتأي امب موقي

تاجاحلا ساسأ ىلع اهعّقويو تاقفنلاب تامازتلالا دعي –
،ةيعرفلا ةطشنألاو ةطشنألا ولوؤسم اهددحي يتلا

،ةادؤملا ةمدخلا ىلع قداصي–

.تاقفنلا فرصب رمأي –

ريزولا فرط نم ،جمانرب لكل لوؤسم نَّيعي:٣٢ ةّداملا
ةــبيقحب فــــلكيو ،يــــنعملا ةــــيمومعلا ةــــسسؤملا لوؤــــسم وأ
طاـــــشنل ةرــــطسملا فادــــهألا ةـــــقفاوم ىلــــع رـــــهسيو .جـــــماربلا
.ةرظتنملاو ةغلبملا تادامتعالا راطإ يف ،ةحلصملا

يتلا ىرــخألا فـــئاظولاب لالــــخإلا نودو ،ةـــــفصلا هذهـــبو
 :ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا اهب هفلكي نأ نكمي

تايولوألا نع ريرقتلا،جمانربلا صخي اميف ،رضحي –
تاــــــــــهـيجوــــتلاةـــــــــقــــيثوــــــلا هذـــــــه يف مدقــــــــــــيو ،طيـــــــــــــطختلاو
ةيلاملا تادامتعالا رربيو،جمانربلا فادهأو ةيجيتارتسالا
،ةبولطملا

ةيعرفلا ةطشنألا ءاضتقالا دنعوةطشنألا طيحم ددحي –
 ،اهيلوؤسم نيعيو

ةـــــــــيلاملا تاداـــــمتعالل ةـــــيلوألا ةـــــجمربلا ةــــــــقيثو دعي –
 ،موسرملا اذه نم8 ةداملا يف اهيلع صوصنملا جمانربلل

 ،ةطشنألا ىوتسم ىلع ءادألا فادهأ مسقي –

اــــهصيصخت حرـــــتقي يــــتلا ةــــيلاملا تاداـــــمتعالا ددـــــحي –
،ةصاخلا مهتجمرب دادعإ لجأ نم ةطشنألا يلوؤسمل

ذيفنتلاب ةقلعتملاريراقتلا ةطشنألا يلوؤسم عم سردي –
،اهنومدقي يتلا

تادامتعالا تاصيصختل ةلمتحـملا تاليدعتلاب موقي –
،ةيلاملا

صــــــخي اــــميف ،ةــــــيدودرملل يرازوـــــلا رـــــــيرقتلا رـــــضحي –
،جمانربلا

رييستلا تاقفن ناونعب تاجاحلل قبسملا ديدحتلاب موقي –
،ليوحتلا وأ رامثتسالا وأ

.ةادؤملا ةمدخلا تاداهش دعي –

لوؤسم فرط نم لوؤسم طاـــشن لـــــكل نّيــــعـي:٤٢ ةّداملا
 :يتأي امب طاشنلا لوؤسم فّلكيو ،جمانربلا

نييـــعت اذــــكو ةـــيعرفلا ةـــــطشنألا طــــيحم دــــيدحت حارــــتقا –
،جمانربلا لوؤسم ىلع ،ءاضتقالا دنع ،اهيلوؤسم



0٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١
23م0٢0٢ ةنس ربمسيد٩٢

ةّيدرف ميسارم
،نيمدختسملل ريدم بئان ،ناضمر دلاخ –
،ةماعلا لئاسولل ريدم ةبئان ،دايع ءارهزلا ةمطاف  –
.طيشنتلاو هيجوتلل ريدم بئان ،يمساڤ دلاخ –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج7 يفخّرؤــــم يذــيـــــفنت موــــسرم
ءاهنإ نــمضتي ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا

.ةيادرغ ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـــــــمج7 يف خّرؤــــــــم يذــــــيــــفنت موـــــــسرم بـــــــــجومب
ماـــــهم ىــــــهنت ،0202 ةــــــنس رــــــبمسيد22 قــــــفاوـملا2441 ماـــــــع
يف نــــيدـــــــهاـجملل اريدم هـتفصب ،حاكوم يلـكأ دــــنحمدّيــــســـــلا

 .ىرـــــــــخأ ةــفيظوـب هــفـــــيلكتل،ةيادرــــــغ ةــــيالو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ىلوألا ىدامـــــج7 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

.فلشلا ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ىلوألا ىداـــمج7 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
دّيــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا2441
ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع هتفصب ،يديعس لامج
 .هبلط ىلع ءانب،فلشلا ةعماجب

2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج7 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
ءاهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ليعامساّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

 .ةنتاب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،ةسيرخوب

2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج7 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــــــبمسيد22 قـــــفاوملا

.تنشومت نيع ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـع ىلوألا ىداــــمج7 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
ّديـــسلا ماـــــــهم ىــهنت ،0202 ةـــــنس رـبــــمسيد22 قــــــفاوملا2441
،تنشومت نيع ةـيالو يلاو ناوــيدل اسيئر هـــتفصب ،خــيسم ديرف
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ىلوألا ىداـــــمج7 يفخّرؤـــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويد ســــيئر
.تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ينسح ريذنّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

نإب ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،تسغنمات ةيالو يف حلاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا

.اقباس - نيدهاجملا ةرازوب نيريدم باون ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع ىلوألا ىداـــمج7 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
ةدّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا2441
ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا نيدّيسلاو
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل،اقباس - نيدهاجملا

ةّيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرـــــملا اذــــــه رـــــــشني:٩٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع

ساـــــسأ ىلــــع،اــــــهعيقوتو تاــــــــقفنلاب تاـــــمازتلالا دادـــــــعإ –
،ةيعرفلا ةطشنألاو ةطشنألا ىوتسم ىلع ةددحـملا تاجاحلا

،ةادؤملا ةمدخلا ىلع قيدصتلا –

.تاقفنلا فرصب رمألا –

اذــــه ماــــكحأ ذـــيفنت تاـــيفيك حـــيضوت نــــــكمي:٨٢ ةّداملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا فرط نم ،ةجاحلا دنع ،موسرملا




