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 خرؤملا ٤٩-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت : ٥ ةّداملا
 8٠٠2 ةــــــــــنس سراـــــــم ٠١ قــــــفاوملا ٩2٤١ ماـــــــع لوألا عـــــــيبر 2 يف

 اهميظنتو ةيمومعلا ةيلاملل يلآلا مالعإلا ةلاكو ءاشنإ نمضتملاو
.اهريسو اهماهمو

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني : ٦ ةّداملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ناوج ٥ قفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٥ يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 
–––––––––––★–––––––––––

 ماع ةدعقلا يذ ٥ يف خّرؤم ٨٠٢-٢٢ مقر يذيفنت  موسرم
 ماـــــظن دّدـــحي ،٢٢٠٢ ةـــنس ناوــــج ٥ قــــفاوملا ٣٤٤١
 ميلعتلا تاداـهش ىلع لوصحلل نيوكتلاو تاساردلا
.يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
 ١٤١و ٥-2١١ ناــــتداملا اــــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
 ماـــــع رــــفص ٦١ يف خرؤـــــملا ٦١-٦٩ مــــقر رـــــمألا ىـــــــضتقمبو –

،ينوناقلا عاديإلاب قلعتملاو ٦٩٩١ ةنس ويلوي 2 قفاوملا ٧١٤١
 ةجحلا يذ 8١ يف خرؤملا ٥٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

 نوـــناقلا نــمضتملاو ٩٩٩١ ةــنس لـــيربأ ٤ قــــفاوملا ٩١٤١ ماــــع
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

 ىلوألا ىدامج٩١ يف خرؤملا ٥٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 قوـــقحب قــــلعتملاو ٣٠٠2 ةــــــنس وـــيلوي ٩١ قــــفاوملا ٤2٤١ ماــــع
،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا

 ىلوألا ىدامج ٩١ يف خرؤملا ٧٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 تاءاربب قلعتملاو ٣٠٠2 ةنس ويلوي ٩١ قفاوملا ٤2٤١ ماع
،عارتخالا

 لوألا عيبر 8١ يف خرؤملا ١2-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥١٠2 ةنس ربمسيد ٠٣ قفاوملا ٧٣٤١ ماع
 ،يـــــــجولونكتلا رـــــيوطتلاو يـــــملعلا ثــــحبلا لوـــــح يــــهيجوتلا
،لدعملا

 ماع بجر ٤ يف خرؤملا ٩١2-١٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
 سوردلا ميظنت نمضتملاو ١٧٩١ ةنس تشغ ٥2 قفاوملا ١٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،سدنهم ةداهش ىلع لوصحلل

 لاوش ٥١ يف خرؤملا ٥٧2-١٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ثادحإ نمضتملاو ١٧٩١ ةنس ربمسيد ٣ قفاوملا ١٩٣١ ماع

،ةصاخلا ةيبطلا سوردلا ةداهش
 نابعش ٥2 يف خرؤملا ٠٩١-2٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –

 ميظنت نمضتملاو 2٧٩١ ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا 2٩٣١ ماع
،يرامعملا سدنهملا مولبد ىلع لوصحلل سوردلا

 ماع نابعش ٣ يف خرؤملا ٤٧١-٤٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
 تاساردلا ميظنت نمضتملاو ٤٧٩١ ةنس تشغ ١2 قفاوملا ٤٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يرطيب بيبط ةداهش ىلع لوصحلا دصق

 ناضمر ٤١ يف خرؤملا ٠٠2-٤٧ مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ءاشنإ نمضتملاو ٤٧٩١ ةنس ربوتكأ لوأ قفاوملا ٤٩٣١ ماع

،ةيبطلا مولعلا يف روتكد ةداهش
 8 يف خرؤملا ٦٩١-٤١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

 نمضتملاو ٤١٠2 ةنس ويلوي ٦ قفاوملا ٥٣٤١ ماع ناضمر
،امهرييستو جراخلا يف ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا ميظنت

 يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 ١2٠2 ةــنس وــيـــنوـــي ٠٣ قــــــفاوملا 2٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ ٩١
،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 22 يف خرؤملا ١٩2-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٧٩٩١ ةنس ويلوي ٧2 قفاوملا 8١٤١ ماع لوألا عيبر
،ةيبطلا مولعلا يف ةصصختملا تاساردلا ةداهش ءاشنإ

 يف خرؤملا ٤٥2-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 8٩٩١ ةـــــنس تـــــشغ ٧١ قــــفاوملا ٩١٤١ ماــــع يــــناثلا عيبر ٤2
 صصختملا جردتلا دعب امو هاروتكدلا يف نيوكتلاب قلعتملاو
،ممتملاو لدعملا ،يعماجلا ليهأتلاو

 8 يف خرؤملا ٧٥2-٩٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٩٩٩١ ةنس ربمفون ٦١ قفاوملا ٠2٤١ ماع نابعش
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا تادحو ءاشنإ تايفيك

 يف خرؤملا ٩٧2-٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ٣٠٠2 ةنس تشغ ٣2 قفاوملا ٤2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج ٤2
 ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،ممتملاو لدعملا

 يف خرؤملا ٩٩2-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٥٠٠2 ةنس تشغ ٦١ قفاوملا ٦2٤١ ماع بجر ١١
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم

 يف خرؤملا ٥٦2-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 8٠٠2 ةنس تشغ ٩١ قفاوملا ٩2٤١ ماع نابعش ٧١
 ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

 يف خرؤملا ١٣2-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠١٠2 ةنس ربوتكأ 2 قفاوملا ١٣٤١ ماع لاوش ٣2
،هاروتكدلا بلاطل يساسألا نوناقلا

 ٥ يف خرؤملا ٩٠١-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ٣١٠2 ةنس سرام ٧١ قفاوملا ٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،اهريسو ثحبلا ةقرف ءاشنإ تايفيك ددحي

 ٩ يف خرؤملا ٦٧١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٦١٠2 ةنس وينوي ٤١ قفاوملا ٧٣٤١ ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
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 يف خرؤملا ٥٩-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا 8١٠2 ةنس سرام ٩١ قفاوملا ٩٣٤١ ماع بجر لوأ

،ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تايفيكو طورش
 8 يف خرؤملا ٣٦2-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 ددحي يذلا 8١٠2 ةنس ربوتكأ ٧١ قفاوملا ٠٤٤١ ماع رفص
 يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش

،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا
 يف خرؤملا ١٣2-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

 يذلا ٩١٠2 ةنس تشغ ٣١ قفاوملا ٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ 2١
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا رباخم ءاشنإ تايفيك ددحي

 ٤١ يف خرؤملا ٠٥-١2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 يذلا ١2٠2 ةنس يفناج 82 قفاوملا 2٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
،يعماجلا ليهأتلا ىلع لوصحلا تايفيكو طورش ددحي

: يتأي ام مسري



لوألا لـصفلا

ةـــــــماع ماـــــكحأ

 نوناقلا نم 8١و ٧١و ٦١ داوملا ماكحأل اقبط : ىلوألا ةّداملا
 ٤ قفاوملا ٩١٤١ ماع ةجحلا يذ 8١ يف خرؤملا ٥٠-٩٩ مقر
 ميـلـعـتـلـل يهـيـجوـتـلا نوـناـقـلا نـمضتملاو ٩٩٩١ ةــنس لــيرــبأ
 ماظن ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا
 .يلاعلا ميلعتلا تاداهش ىلع لوصحلل نيوكتلاو تاساردلا

 : يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي : ٢ ةّداملا
 تاصصختلاو بعّشلا نم ةمجسنم ةعومجم : ناديملا   –

 تاءافك لاجم مجرتت ،ةيقيبطتو ةيرظن فراعم نمضتت
.يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم

 ميلعتلا ةيصوصخ ددحت ،نيوكت ناديم نم عرف : ةبعشلا –
.ناديملا اذه لخاد

 ةددـعــتــم وأ صصخــتــلا ةــيداــحأ ةــبــعشلا  نوــكــت نأ نــكــمــي
.تاصصختلا

 نــــــيوكتلا راــــسم ددــــحي ةــــبعشلا نــــم عرــــف : صصختلا –
.بلاطلا لبق نم اهباستكا بجاولا تاءافكلاو

 ةيميلعت تادحول ةمجسنم ةعومجم : نيوكتلا راسم –
.ددحم نيوكت روطل ةنّوكم

 قفو مدقت ،رثكأ وأ ةدام نم نوكتت : ةيميلعتلا ةدحولا –
 لامعأو ةهجوم لامعأو سورد( سيردتلا نم لاكشأ ةدع
 ،)...تاصبرتو عيراشمو تايقتلمو تارضاحمو ةيقيبطت
 يعاسلا مـجحلا بسح ةدصرأب ةـيـمـيــلــعــتــلا ةدــحوــلا ساــقــتو
.تاءافكلا ريوطتو فراعملا باستكال يرورضلا يسادسلل

 : عاونأ )٤( ةعبرأ ىلإ ةيميلعتلا ةدحولا مسقنت
 داوــــملا نــــم ةــــعومجم : ةــــيساسأ ةــــيميلعت ةدــــحو •

،نيوكتلا راسم ساسأ لكشت يتلا ةمجسنملا

 نم ةعومجم نم لـــــكشتت : ةــــيجهنم ةــــيميلعت ةدـــحو •
 لاجم يف تاراهمو فراعم باستكاب بلاطلل حمست داوملا
،ثحبلا

 بلاطلل حمست داوم نم لكشتت : ةيقفأ ةيميلعت ةدحو •
،نيوكتلا ناديم نكي امهم ةماع ةفاقث باستكاب

 ةعومجم نم لكشتت : ةيفاشكتسا ةيميلعت ةدحو •
 هدعاست ىرخأ تاصّصخت ةفرعم بلاطلل حيتت داوملا نم
.ةجاحلا دنع ةّيكرحلا ىلع

 تاءاــــفك غوــــلب ىلإ يــــمري يــــجوغاديب جــــمانرب : ةّداملا –
 فادهأ يف ةددحـملا تاراهملاو ةفرعملا ىوتسم ىلع ةيرورض

 راسملا يفو ،ةساردلا نم يسادسلا لاوط ةيميلعتلا ةدحولا
 لامعأو سورد ربع عزوتي ددحم يعاس مجح رثإ يجذومنلا

 تاشروو تايقتلمو تارضاحمو ةهجوم لامعأو ةيقيبطت
.ةركذمو تاصبرتو عيراشمو

 اقالطنا بسحت ةبستكملا فراعملا سايقل ةدحو : ديصرلا –
 اهيستكت يتلا ةيمهألا بسحو ةداملل يعوبسأ يعاس مجح نم
.نيوكتلا راسم لخاد

 ةميقلا ىلإ رظنلاب ةيميلعتلا ةدحولل ديصرلا ةميق ددحتو
.ةساردلا نم يسادسلل اديصر)٠٣( نيثالثب ةددحـملا ةيلامجإلا

 ةدامللو( ةيميلعتلا ةدحولل ةاطعملا ةميقلا : لماعملا –
 يرورــــــضلا )دــــيصرلا( لــــمعلا مــــجح عـــم قــــباطتملاو ،)اـــضيأ

 ةدحولا اهفدهتست يتلا تاءافكلا ريوطتو فراعملا باستكال
.)اضيأ ةداملاو( ةيميلعتلا

 تاراــــــهملاو فراـــــعملا باـــــستكا ىلــــع ةردــــــقلا : ةءافكلا –
 ةدــحوــلا لــخاد ةداملاـــب ةـــلصلا تاذ لـــكاشملا لحل ةـــبوـــلـــطملا
 .ةيميلعتلا

 يجوغاديب عباط وذ ءارجإ : ةربخلا تابستكم نيمثت –  
 ميلعتلا ةذتاسأ نم نوكتت ةصتخم ةنجل هب موقت يملعو
 تابستكملا مييقتو ةسارد ةمهم اهل دنست ،نيينهمو يلاعلا
 ةداهش وأ ايرولاكبلا ةداهش دعب اهيلع لصحتملا ةينهملا
 ةيملعلا ةئيهلا ةقداصم دعب ،اهلماحل حمست يتلا ،سناسيللا

 لوألا نيروطلاب ،قاحتلالاب ،ةينعملا يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمل
.يلاعلا ميلعتلا نم يناثلاو

 ميلعتلا ةداهشب قحلُت ةقيثو : ةداهّشلل يفصولا قحلملا –
 بلاطلا هعبات يذلا ميلعتلا نع ةلماك تامولعم نّمضتت يلاعلا
 يتلا تاءافكلاو فراعملا ّحضويو ،ةيعماج ةداهش ىلع لوصحلل
 ةداهشلا لماح بيترت اضيأ ّنيبي امك .هنيوكت لالخ اهبستكا

.هتعفد يف

 يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا هعّقوي رارق : ليهأتلا –
 يف ايلع تانيوكت نامضب يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل حمسي
.ةفلتخملا راوطألا

 يف مدقي يجوغاديب جمانربل حارتقا : نيوكتلا ضرع –  
.نّيعم صصخت يف نيوكت جمانرب لكش
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،لوألا روطلل ةبسنلاب ،سناسيللا ةداهش –  
،يناثلا روطلل ةبسنلاب ،رتساملا ةداهش –  
.ثلاثلا روطلل ةبسنلاب ،هاروتكدلا ةداهش –  
 يناثلاو لوألا نيرّوطلا يف نيوكتلا ميظنت نكمي : ٤ ةّداملا
 ةـــــسدنهلاو ةــــسدنهلا يف عــــباتتمو دـــــــــحوـــم يـــنيوــــكت راــــسم يف

 يداصتقالاو يعامتجالا عاطقلا تاجاح ةيبلت دصق ةيرامعملا
 نع رظنلا ّضغب كلذو ،ةينهمو ةيملعو ةيميداكأ تاردق نم
.موسرملا اذه نم ٥ ةداملا ماكحأ

 يفو ،ةلود سدنهم ةداهشب ةسدنهلا يف تاساردلا جوتت
.يرامعم سدنهم ةداهشب ةيرامعملا ةسدنهلا

 : نيعون ىلإ نيوكتلا راسم مسقني : ٥ ةّداملا
،نيوكتلا قيرف هدّدحيو ،يجذومنلا نيوكتلا راسم –
 ،نـــــيوكتلا قــــيرف هدّدــــحيو ،يـــــصخشلا نـــــيوكتلا راــــسم –

.ةلاحلا بسح
 نم رارق بجومب ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

 .يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا
 ةنجل يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنُت : ٦ ةّداملا

.نيوكتلا ضورع ليهأتل ةينطو
 رارق بجومب اهريسو اهميظنتو ةنجللا ةليكشت ددحت

.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم
 : يتأي امب ليهأتلل ةينطولا ةنجللا فلكت : ٧ ةّداملا
 لوألا نيروطلا يف نيوكتلا ضورع ليهأتل ةبسنلاب

 : ةيرامعملا ةسدنهلاو ةسدنهلا يف نيوكتلاو يناثلاو

 يتلا نيوكتلا ضورع ديدجتو ليهأت تابلط ةسارد –
 ةينطولا ةيجوغاديبلا ناجللا فرط نم ةربخلل اقبسم تعضخ
،بعشلاو نيدايملل

 نيوكتلا ضورعل ينطولا ماجسنالا مارتحا نم دّكأتلا –
،يلاعلا ميلعتلل ةينطولا ةسايسلل اقبط

 حارتقا يأ ميدقتو نيوكّتلل ةّيونّسلا ةليصحلا ةسارد –
،هتيدودرم نيسحت هنأش نم

،يعماجلا نيوكتلا ةطراخ نيسحت يف ةمهاسملا –
 تاجايتحا ةيبلت ثيح نم نيوكتلا ضورع يف يأرلا ءادبإ –

.يداصتقالاو يعامتجالا عاطقلا
 : ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ضرع ليهأتل ةبسنلاب

 هاروـــــــتكدلا يف نـــــيوكتلا ضرـــــع لـــــيهأت تاــــبلط ةــــسارد –
 قيرط نع ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم فرط نم ةحرتقملا
 يف نـيوـكـتـلا مـيـظـنـت ىلع اـهـتاردـق مـيـيـقــتــب اصوصخ ماــيــقــلا
،هاروتكدلا

 اهحتف دارملا ةيجوغاديبلا دعاقملا ددع ىلع ةقداصملا –
 ريطأتلا تاردق ساسأ ىلع ،تاصصختلاو بعّشلا فلتخم يف

 ضرــــــع ةـــــيدودرمو ،ةـــــحاتملا ثـــــحبلا تاـــــناكمإو ،ةرــــفوتملا
،لّهؤملا نيوكتلا

 ضرغب تاراهمو فراعم نيقلت ىلإ نيوكتلا ضرع فدهيو
.ةددحم تالهؤمو تاءافك باستكا

 ضرع ذيفنتو دادعإب فلكملا قيرفلا : نيوكتلا قيرف –
.صصختلاو ةبعشلاو ناديملل ةبسنلاب نيوكتلا

 متي يقيقح نمز يف نيوكت طمن : يروضحلا نيوكتلا –
 بلاطلا روضحب نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ةسسؤم لخاد
 .ةيجوغاديبلا تاطاشنلا فلتخم

 قيرط نع تنرتنإلا ربع نيوكت طمن : دعب نع نيوكتلا  
 قفو هنامض متي ،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت مادختسا

 طـمـنـلا اذـه مـيـعدـت نـكـمـيو .يعـباـتـت رــيــغ وأ يعــباــتــت طــمــن
.ةيروضح ةيرود تاعمجتب يميلعتلا

 يروضحلا نيوكتلا طمن نيب عمجلا : طلتخملا نيوكتلا  
 يعباتت طمن قفو دعب نع نيوكتلا طمنو ،يقيقح نمز يف

.يعباتت ريغ وأ/و

 ةسسؤم يف لهؤم نيوكتلا نم طمن : نّطوملا نيوكتلا  
 ةسسؤم يف هـب لـفـكـتـلا مـتـي نييـلاـعـلا نـيوـكـتــلا وأ مــيــلــعــتــلــل
 ةدوجلا رـيـياـعـم قـفو نييـلاـعـلا نـيوـكـتـلا وأ مـيـلــعــتــلــل ىرــخأ
 .ةبولطملا

 لـــــــجسملا بــــــلاطلل حـــــمسي نــــيوـــــكت : يكرحلا نيوكتلا  
 نيوكتلاو ميلعتلل ةيرئازج ةسسؤم يف ةيماظن ةروصب
 ةدـــــــع وأ ةـــــسسؤم يف هـــــنيوكت نــــم ءزـــــج ةـــــعباتمب ،نيـــــيلاعلا

 نواعت ةيقافتا راطإ يف يلاعلا ميلعتلل ةيرئازج تاسسؤم
.تاسسؤملا نيب

 ةدع وأ ةسسؤم عم يكرحلا نيوكتلا ميظنت نكمي امك
 ،نواعت ةيقافتا راطإ يف يلاعلا ميلعتلل ةيبنجأ تاسسؤم
 يف هّلـــك وأ هــــنيوكت نــــم ءزـــج ةــــلوازمب بـــــلاطلل حــــمسي ثــــيح
 ةــــينطولا مـــظنلل اــــقبط ،ةـــيبنجأ تاـــسسؤم ةدــــع وأ ةــــسسؤم
.ةينعملا نادلبلا يف اهب لومعملا يلاعلا ميلعتلل

 ةبسنلاب ةبستكملا ةدصرألا نوكت ،نيتلاحلا اتلك يفو
.ليوحتلاو باستكالل ةلباق ةيميلعتلا تادحولل

 نــــــــيوكتلا نــــــم طـــــمن : )يبوانتلا( بوانتلاب نيوكتلا
 تاجايتحالا نيب عمجي نرم يسارد جمانرب دادعإب حمسي
 نــــــيوــــكتلاو مـــيلعتلا ةــــسسؤــــم تاــــبلطتمو بــــــلاطلل ةــــينهملا
.نييلاعلا

 يناثلا روطلاو لوألا روطلا يف نيوكتلا ددحي : ٣ ةّداملا
 نيوكت ناديم نمض لجسم نيوكتلل ضرع يف ثلاثلا روطلاو
 يــــــعامتجالا طـــــيحـملا تاــــبلطتمل اـــــقفو صصـــــختو ةـــــبعشو
 يجذومن راسم لكش يف نيوكتلا حارتقا متيو ،يداصتقالاو
 هعورشمو هتالهؤم ةاعارم عم هراسم رايتخاب بلاطلل حمسي
 : يتأي امب ُجّوتيو ،يصخشلا ينهملا
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 ثلاثلا روطلا يف نيوكتلل ةيونسلا ةليصحلا مييقت –
.هتيدودرم نيسحت هنأش نم حارتقا يأ ميدقتو

 ةبعشو ناديمو ةـــينعملا ةســـسؤملا ليـــهأتلا رارــــق دّدــــحي
.نيوكتلا صصختو

 هديدجت وأ ليهأتلا حنم تايفيكو طورش ددحت : ٨ ةّداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هديمجت وأ

 نم رارق بجومب بعُّشلاو نيدايملا ةنّودم ددحت : ٩ ةّداملا
 ناجللا نم حارتقا ىلع ءانب يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا
.بعُّشلاو نيدايملل ةينطولا ةيجوغاديبلا



يناثلا لــصفلا
يناثلاو لوألا نيروطلا يف تاساردلا ماـظن

لوألا مسقلا
يناثلاو لوألا نيروطلا يف نيوكتلا ميظنت



 يـــــــناثلاو لوألا نــــــيروطلا يف نـــــيوكتلا مـــــظني : ٠١ ةّداملا
 تايسادس يف رتساملا ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل
 .يروضحلا نيوكتلا طمن قفو

 ىلإ عرفتت اًبعُش مضت نيدايم ىلإ نيوكتلا اذه مسقنيو
.ينهم وأ يميداكأ دعُب تاذ تاصصخت

 : ةيتآلا ةيميلعتلا تادحولا نيوكتلا اذه مضيو

،ةيساسأ ةيميلعت تادحو –  

،ةيجهنم ةيميلعت تادحو –  

،ةيقفأ ةيميلعت تادحو –  

.ةيفاشكتسا ةيميلعت تادحو –  

 نكمي امك ،ايرابجإ اميلعت ةيميلعتلا تادحولا نّمضتت
.ايرايتخا اميلعت نّمضتت نأ

 ةدصرأب ساقتو ،ةطقنب ةيميلعتلا ةدحولا ّميقت : ١١ ةّداملا
.ليوحتلاو باستكالل ةلباق

 رــيوــطــتو فراــعملا ىلع لوصحلا دــنــع دــيصرــلا بستــكــُي
 ينيوكت مييقتب عوبتم يلامجإ يعاس مجح غولب دنع تاءافكلا

 مييقت وأ/و نيوكتلا لاوط ةّرمتسملا ةبقارملا قيرط نع
.نيوكتلا ةياهن دنع يئاهن ناحتما قيرط نع يليصحت

 لمعلا ساسأ ىلع ةيميلعت ةدحو لكل ةدصرألا ددع ددحي
.ةينعملا ةدحولا ىلع لوصحلل بولطملاو لماشلا يجوغاديبلا

 ،موسرملا اذه نم ٩١و ٤١ نيتداملا ماكحأ نع رظنلا ّضغب
 ددع اذكو لماشلا يجوغاديبلا لمعلا نيوكتلا قيرف ددحي
 ،هتاياغ بسح نيوكتلا ضرع يف ةيميلعت ةدحو لكل ةدصرألا

 .ةيملاعلا ريياعملل ةقفاوملا بسنلا راطإ يفو

 يف يلاـــــــعلا نـــيوـــــــكتلاب قاــــــحــــتلالاب حـــــمسي : ٢١ ةّداملا
 ميلعتلا ايرولاكب ةداهش نيزئاحلا نيحشرتملل لوألا روــــطلا
.اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش وأ يوناثلا

 ثالثب سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا ةدم دّدحت
.تايسادس )٦( ةتس يأ ،تاونس )٣(

 نم ةرـيخألا ةـــنسلا لالــــخ ،صصـــــخت نأ بـــــجي : ٣١ ةّداملا
 ةياهن ةركذم دادعإل ةيميلعت ةدحو ،لوألا روطلا يف ةساردلا
 ضرـــــــع زاـــــجنإ وأ صـــــبرت نــــــع رـــــيرقت ميدـــــقت وأ ،ةــــــساردلا

.نيوكتلاب ةلص يذ يتاعوضوم

 ميلّعتلاب ّفلكملا ريزولا سناسيللا ةداهش ّملسي : ٤١ ةّداملا
 جردتلاو سردمتلا طورش عومجم اوفوتسا نيذلا ةبلطلل يلاعلا
 ةئاملا باستكا اوتبثأو عبتملا نيوكتلا راسم يف يجوغاديبلا

 لك يف اديصر )٠٣( نيثالث يأ ،ةبولطملا اديصر )٠8١( نينامثلاو
.يسادس

 ،نيوكتلا صصختو ةبعشو ناديم ةمّلسملا ةداهشلا ددحت
 راسم ّنيبي ”يفصولا قحلملا“ ىعدت ةيفصو ةقيثوب قفرتو
 بيترتو ،ةبستكملا تاءافكلاو فراعملاو ،عبّتملا نيوكتلا
.هتعفد يف بلاطلا

 نيوكتلا اذهل ةجّوتملا تاداهشلا صئاصخو تانايب ددحت
 ريزولا نم رارق بجومب ةيفصولا قحالملاو طاقنلا فوشكو
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

 سناسيللا ةداهش نيزئاحلا نيحّشرتملل حمسُي : ٥١ ةّداملا
 نيوكتلاب قاحتلالاب اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش وأ
.يناثلا روّطلا يف يلاعلا

 قيرط نع يناثلا روّطلا يف يلاعلا نيوكتلاب قاحتلالا ّمتي
 دعاقملا دودح يف تارابتخالا وأ ةداهّشلا ساسأ ىلع ةقباسم
.ةرفوتملا ةيجوغاديبلا

 نيتنسب رتساملا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا ةدم دّدحت
 .تايسادس )٤( ةعبرأ يأ ،)2(

 سرادملا يف يلاعلا نيوكتلاب قاحتلالاب حمسُي : ٦١ ةّداملا
 ةيرامعملا ةسدنهلاو ةسدنهلا يف نيوكتلا نمضت ال يتلا ايلعلا
 وأ يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب ةداهش نيزئاحلا نيحشرتملل

 .اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش

 دّحوم راسم لكش يف ايلعلا سرادملا هذه يف نيوكتلا ّمتي
 جّوتُيو ،اصّصختم انيوكتو ايدعاق انيوكت نّمضتي عباتتمو
.رتساملا ةداهشب

 سمخب رتساملا ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا ةّدم دّدحت
.تايسادس )٠١( ةرشع يأ ،تاونس )٥(

 ةيعماج تاداهش نيزئاحلا نيحشرتملل حمسُي : ٧١ ةّداملا
 ضعب هنمضت يذلا يناثلا روطلاب قاحتلالاب جردتلا يف

 .ايلعلا سرادملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
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 ةلود سدنهم ةداهش ىلع لوصحلل نيوكتلا ةدم ددحت
 ةرشع يأ ،تاونس )٥( سمخب يرامعم سدنهم ةداهشو
.تايسادس )٠١(

 ىلـــــع لوـــــصحلل ةـــــساردلا نّمـــــضتت نأ بـــــجي : ٤٢ ةّداملا
 : يتأي ام ،يرامعم سدنهم ةداهشو ةلود سدنهم ةداهش

،ةيساسألا مولعلا يف سورد –  
،ةيقيبطتلا مولعلا يف سورد –  

،نيوكتلاب ةلّصلا تاذ ىرخألا مولعلا يف سورد –
 .ثحبلا وأ جاتنإلا تادحو يف ةيلمع تاصبرت –  
 ىلــــع لوــــصحلل تاـــــساردلا نــــمضتت نأ بـــــجي : ٥٢ ةّداملا

 ةنسلا لالخ يرامعم سدنهم ةداهشو ةلود سدنهم ةداهش
 ،لقألا ىلع ،ةيميلعت ةدام صيصخت ،ةساردلا نم ةريخألا

 نع ريرقت ميدقتل وأ  ةساردلا ةياهن عورشم وأ ةركذم دادعإل
.نيوكتلاب ةلص يذ صبرت

 سدنهم ةداهشو ةلود سدنهم ةداهش مّلسي : ٦٢ ةّداملا
 اوفوتسا نيذلا ةبلطلل يلاعلا ميلّعتلاب ّفلكملا ريزولا يرامعم
 راــــــسم يف يــــجوغادـــيبلا جردـــــتلاو سردـــــمتلا طورــــش عــــيمج
 .عبتملا نيوكتلا

 .نيوكتلا صصختو ةبعشو ناديم ةمّلسملا ةداهشلا ددحت
 راسم ّنيبت ”يفصولا قحلملا“ ىعدت ةيفصو ةقيثوب قفرتو
 تاءاـــفــكــلاو فراـــعــملاو نيوـــكــتـلا طاـــمــنأو عــبــتـملا نـــيوـــكــتلا
 .هتعفد يف بلاطلا بيترتو ةبستكملا

 نيوكتلا اذهل ةجّوتملا تاداهشلا صئاصخو تانايب ددحت
 ،ةداملا هذه يف ةدّدحـملا ةيفصولا قحالملاو طاقنلا فوشكو
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

 يف ليجستلا ةداعإو ليجستلا تايفيك ددحت : ٧٢ ةّداملا
 ،هالعأ ٦2 ىلإ ١2 نم داوملا يف اهيلع صوصنملا تانيوكتلا

 رارق بجومب اهيف جّردتلاو مييقتلاو ميظنتلا تايفيك اذكو
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم

 نــم ٣2و ٦١و ٥١و 2١ داوـملا ماـــكحأ ةاـــعارم عـــم : ٨٢ ةّداملا
 ةداهش يلماحل ةربخلا تابستكم نيمثت نكمي ،موسرملا اذه
 قاحتلالل ،ةلداعم ةيبنجأ ةداهشوأ ،يوناثلا ميلعتلل ايرولاكبلا

 هنمضت يذلا نيوكتلاب وأ ،يلاعلا نيوكتلا نم لوألا روطلاب
 ةيرامعملا ةسدنهلاو ةسدنهلا يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم
.ايلعلا سرادملا يف اذكو

 نيحشرتملل ةربخلا تابستكم نيمثت اضيأ نكمي امك
 ليجستلل ةلداعم ةيبنجأ ةداهش وأ سناسيل ةداهش نيزئاحلا

.يناثلا روطلا يف
 قاحتلالا يف نيحشرتملا ةربخلا تابستكم نيمثت دعاسي

 اهيف ليجستلا بلطتي يتلا تاصصختلا وأ عورفلا دحأب
.ةبولطملا تاداهشلا ىلع ةدايز ىرخأ اطورش

 بجومب ةربخلا تابستكم نيمثت تايفيكو طورش دّدحُت
.يلاعلا ميلعّتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق

 ىلــــــع لوـــــصحلل ةـــــساردـــلا نّـمــــضتت نأ بـــــــجي : ٨١ ةّداملا
 صيصخت ةساردلا نم ةريخألا ةنسلا لالخ رتساملا ةداهش
 وأ ةساردلا ةياهن ةركذم دادعإل ،لـــقألا ىلـــع ،ةـــيميلعت ةدــــحو
.نيوكتلاب ةلص يذ صبرت نع ريرقت ميدقتل

 ميلعتلاب فلكملا ريزولا رتساملا ةداهش ّملسي : ٩١ ةّداملا
 سردـــــمتلا طورـــش عوـــمجم اوـــفوتسا نيذلا ةـــبلطلل يلاــــعلا

.عبّتملا نيوكتلا راسم يف نييجوغاديبلا جردتلاو

 نود ،يلاــــــعلا مــــيلعتلا تاــــسسؤم ةــــبلط تــــبثي نأ بـــــجي
 ادـــيصر )٠2١( نــيرشعــلاو ةــئاملا باستــكا ،اــيــلــعـــلا سرادملا
.يسادس لك يف اديصر )٠٣( نيثالث يأ ،ةبولطملا

 ٦١ ةداملا يف ةروكذملا ايلعلا سرادملا ةبلط تبثي نأ بجي
 لالخ ةبولطملا اديصر )٠8١( نينامثلاو ةئاملا باستكا ،هالعأ
.يسادس لك يف اديصر )٠٣( نيثالث يأ ،صّصختملا نيوكتلا

 .نيوكتلا صصختو ةبعشو ناديم ةمّلسملا ةداهشلا ددحت
 راسم نيبت ”يفصولا قحلملا“ ىعدت ةيفصو ةقيثوب قفرتو
 تاءاــــــــفكلاو فراــــعملاو نـــــيوكتلا طاـــــمنأو عــــبتملا نـــــيوكتلا
.هتعفد يف بلاطلا بيترتو ةبستكملا

 نيوكتلا اذهل ةجّوتملا تاداهشلا صئاصخو تانايب ددحت
 ريزولا نم رارق بجومب ةيفصولا قحالملاو طاقنلا فوشكو
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

 لــــيجستلا ةداــــعإو لــــيجستلا تاــــيفيك ددـــــحت : ٠٢ ةّداملا
 اذكو ،هالعأ ٩١ ىلإ ٠١ نم داوملا يف هيلع صوصنملا نيوكتلل
 نم رارق بجومب ،اهيف جّردتلاو مييقتلاو ميظنتلا تايفيك
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا


يناثلا مسقلا

ةيرامعملا ةسدنهلاو ةسدنهلا يف نيوكتلا ميظنت

 ميلعتلا تاسّسؤم هنمضت يذلا نيوكتلا فدهي : ١٢ ةّداملا
 ةيملعو ةيميداكأ تاردق باستكا ىلإ ةسدنهلا يف يلاعلا

 يعامتجالا عاطقلا يف ايلمع سدنهم ةداهش زئاح لعجت ةينهمو
.يداصتقالاو

 ميلعتلا تاسّسؤم هنمضت يذلا نيوكتلا فدهي : ٢٢ ةّداملا
 ةيميداكأ تاردق باستكا ىلإ ةيرامعملا ةسدنهلا يف يلاعلا

 تآشنملا دامتعاو ،زاجنإلاو ميمصتلا يف ةينهمو ةيملعو
 ةيامحو ةنيدملا نهمو نارمعلاو نكسلا نيدايم يف ةيرامعملا
 .يرامعملا ثارتلا

 ايرولاكب ةداهش نيزئاحلا نيحشرتملل حمسي : ٣٢ ةّداملا
 قاحتلالاب ،اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش وأ يوناثلا ميلعتلا

.ةيرامعملا ةسدنهلاو ةسدنهلا يف نيوكتلاب
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ثلاثلا مسقلا
 نيوكتلاو طلتخملا طمنلا قفو دعب نع نيوكتلا
 بوانتلاب نيوكتلاو نّطوملا نيوكتلاو يكرحلا

 ميظنت نكمي ،يروضحلا نيوكتلا ىلع ةدايز : ٩٢ ةّداملا
 ةسدنهلا يف نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف نيوكتلا

 طمنلا قفو دعب نع نيوكتلا قيرط نع ،ةيرامعملا ةسدنهلاو
 نـيوـكـتـلاو نـّطوملا نـيوـكـتـلاو يكرحلا نـيوـكـتـلاو طـلـتــخملا
.يبوانتلا

 تاءارجإ سفنل تانيوكتلا هذه ضورع ليهأت عضخي
 رارغ ىلع ةينعملا تائيهلا فرط نم ةقداصملاو مييقتلا

 .يروضحلا نيوكتلا ضورع يف ةدمتعملا كلت

 ،طلتخملا طمنلا قفو دعب نع نيوكتلا يستكي : ٠٣ ةّداملا
 .اينطو اعباط

 دعب يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا نيوكتلا اذه دّدحيو
.ةلهؤملا تائيهلا ةقداصم

 عم ةكارشلاب دعب نع نيوكتلا ضورع ءانبو دادعإ نكمي
.يداصتقالاو يعامتجالا عاطقلا

 قوقحو فلملل ةنوكملا قئاثولاو قاحتلالا طورش دّدحت
 نع نيوكتلا يف ةساردلا مييقتو ميظنت تايفيكو ليجستلا

.يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب دعب

 نييـــلاعلا نـــيوكتلاو مـــيلعتلا تاــــسسؤم مزـــــلت : ١٣ ةّداملا
.ةيمقر ةصنم ربع دعب نع نيوكتلا نامضب ةلهؤملا

 نييــــلاعلا نــــيوكتلاو مــــيلعتلا تاــــسسؤم مرـــــبت : ٢٣ ةّداملا
 ةــــينقتلا ةــــعباتملاب ةـــــفلكملا ةــــئيهلا عــــم تاــــيقافتا ةـــــلهؤملا

 نـع نـيوـكـتـلا طـمـنـل ةصصخملا ةــيــمــقرــلا ةصنملا رــيــيستو
 .نيوكتلا ةدم لاوط دعب نع نيوكتلا نامضل كلذو ،دعب

 راـــــطإ يف يــــــكرــحلا نـــــيوــكتلا مـــــظني نأ نــــــكمي : ٣٣ ةّداملا
 ةيبنجأ وأ ةيرئازج تاسسؤم ةدع وأ ةسسؤم نيب ةكارشلا
 وأ نيتسسؤملا نيب ةكرتشم ةداهشب جّوتيو ،يلاعلا ميلعتلل

.ةدح ىلع ةسسؤم لكل ةجودزم ةداهش

 نيـــــب ةـــــكارــــشلا ةــــيقاـــفتا يف ةداـــــهشلا حــــنم تاــــيفيك دّدــــحت
 ميلعتلاب فّلكملا ريزولا يأر ذخأ دعب ،ةينعملا تاسسؤملا
.يلاعلا

 ةسسؤم ّنطوملا نيوكتلا ضرعب ردابت نأ نكمي : ٤٣ ةّداملا
 ةيداملا وأ/و ةيرشبلا دراوملا اهيدل رفوتت ال يتلا يلاعلا ميلعتلا
 ىلوتت ،ةلاحلا هذه يفو .ةيلصألا ةسسؤملا ىّمستو ،ةيفاكلا

 ،ّنطوملا نيوكتلا نامض يلاعلا ميلعتلل ةلهؤم ىرخأ ةسسؤم
.ةلبقتسملا ةسسؤملا ىّمستو

 ةلبقتسملا ةسسؤملا يف هنم ءزج وأ هلك ّنطوملا نيوكتلا متي
 اذهل ةجوتملا ةداهشلا ملستو .ةيلصألا هتسسؤم يف وأ بلاطلل
.ةلهؤملا ةسسؤملا فرط نم نيوكتلا

 دـــسجت ةــــكارش ىلـــع ّنطوــــملا نــــيوكتلا دـــــمتعي : ٥٣ ةّداملا
 ىرخأ ةسسؤمو يلاعلا ميلعتلل ةسسؤم نيب ةيقافتا بجومب
 ىرـــــجي يـــتلا ةــــلبقتسملا ةـــــسسؤملا ىّمست ،يلاــــعلا مــــيلعتلل
.نيوكتلا اهيف

 .ّنطوملا نيوكتلا ضورع ليهأت بلطّ فلمب ةيقافتالا قفرت

 جمانرب دادعإ بوانتلاب نيوكتلا ضورع نمضت : ٦٣ ةّداملا
 تاّبلطتمو بلاطلل ةينهملا تاجايتحالا نيب عمجي نرم يميلعت
 نيب ةيقافتا بجومب كلذو ،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا ةسسؤم
.ةكيرّشلا ةسّسؤملاو ةريخألا هذه



عبارلا مسقلا

 يناثلاو لوألا نيروطلا يف نيوكتلا ضورع ليهأت
 ةيرامعملا ةسدنهلاو ةسدنهلا يف نيوكتلاو

 يلاــــعلا مـــيلعتلاب ّفلكملا رـــــيزولا ىدــــل أـــــشنُت : ٧٣ ةّداملا
 ةيجوغاديب ةنجلو نيوكت ناديم لكل ةينطو ةيجوغاديب ةنجل
.نيوكت ةبعّش لكل ةينطو

 : يتأي امب ،اساسأ ،ةنجللا فلكتو

،ةيجوغاديب ةظقي نامض –

 لك تايصوصخ بسح نيوكتلا ضورع جذامن دادعإ –
،نيوكت ناديم

 ايعجرم اماظن نيوكت صصختو ةبعشو ناديم لكل عضو –
،نيوكتلا ضرع اهنمضتي نأ بجي يتلا ةيميلعتلا تادحولل

 ةمءالمو ةيجوغاديبلا جماربلا يف يأرلا ءادبإو ةربخلا ءارجإ –
 نيوكتلا ناديم تاصصخت يف نيوكتلاو ميلعتلا جمارب ةدوجو
 ،ينعملا

 يجوغاديبلا ريطأتلا عم نيوكتلا ضرع قفاوت نم دكأتلا –
 نامضل ةسسؤملا فرط نم ةرخسملا تازيهجتلاو لكايهلاو
،نيوكتلا

 اـقـبـط نـيوـكـتــلــل ينــطوــلا ماــجسنالا ناــمض ىلع رــهسلا –
.يلاعلا ميلعتلل ةينطولا ةسايسلل

 ءادبإل ةنجللا ةوعد يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نكمي
.يجوغاديب عباط تاذ ىرخأ ةلأسم لك صوصخب اهيأر

 نم رارق بجومب اهريسو اهتليكشتو ةنجل لك ماهم دّدحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

 نم يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل ليهأتلا حنمي : ٨٣ ةّداملا
 نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف نيوكتلا ميظنت لجأ

 تاوـــنس )٤( عــبرأ ةدمل ةــيراــمــعملا ةسدــنــهــلاو ةسدــنــهــلا يف
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا فرط نم ،ديدجتلل ةلباق

 نيوكتلاو يناثلاو لوألا نيروطلا يف نيوكتلل ليهأتلا حنمي
 ،ةسسؤملا بلط ىلع ءانب ،ةيرامعملا ةسدنهلاو ةسدنهلا يف
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 ةبلطلا نم ةئفلا هذهل ةصّصخملا ةيجوغاديبلا دعاقملا ّدعت
 دـــــــعاقملا جراـــــخ ،هالـــــعأ 2 ةرـــــقفلا يف نــــيروـــكذملا بـــــناجألا
 .نيوكتلا ضرع يف ةدّدحـملا ةيجوغاديبلا

 ةداـــــيز ،نـــــيزئاحلا نييرـــــئازجلا ةــــبلطلا نـــــكمي : ٣٤ ةّداملا
 ريتسجاملا ةداهشو سناسيللا ةداهش ،ايرولاكبلا ةداهش ىلع
 ىلع ،ادج نسح ريدقتب اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش وأ
 ،ثــــــلاثلا روــــطلا يف نــــيوكتلا يف ةرــــشابم لــــيجستلا ،لــــقألا

.ثلاثلا روطلا يف نيوكتلاب قاحتلالا ةقباسم نم نوفعيو

 ةبلطلا نم ةئفلا هذهل ةصصخملا ةيجوغاديبلا دعاقملا ّدعت
 .نيوكتلا ضرع يف ةدّدحـملا ةيجوغاديبلا دعاقملا ةصح جراخ



يناثلا مسقلا
              لوصحلل ثـلاثلا روطلا يف نـيوكتلا ميـظنت

هاروـتكدلا ةداـهش ىلع

 نيوكتلا ىلإ ثلاثلا روّطلا يف نيوكتلا فدهي : ٤٤ ةّداملا
 يرــــيوطتلا ثـــــحبلاو ،نييـــــلاعلا نــــيوكتلاو مـــــيلعتلا نـــــهم يف

 تاعاطقلا فلتخم يف ٍلاع ىوتسم ىلع ريطأتلاو ةربخلاو
.دالبلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 ،يلصأ ثحب عوضوم هاروتكدلا ةداهش لينل ةساردلا جلاعت
 ةـفصب ةـيـجوـلوـنـكـتـلاو ةـيـمـلـعـلا تاراـكـتـبالا رـخآ جاـمدإ عــم
.ةرمتسم

 زكتريو ،ماسقألا دحأ يف ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا نّطوي
 .ثحب رباخم ةدع وأ ربخم ىلعو ثحب عورشم ىلع

 اهّملسي هاروتكدلا ةداهشب ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا جوتي
 .يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

 هنمضت يذلا ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا لهؤي : ٥٤ ةّداملا
 بجومب ،تاونس )٣( ثالث ةدمل ةلهؤملا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم
 ةنجللا ةقداصم دعب ،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق
.ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ضرع ىلع ليهأتلل ةينطولا

 ةـــينعملا ةـــــسسؤـــملا نــــيوـــــكتلا ضرــــع لــــــيـــهأت رارـــق ّحضوي
 دـــــــــعاقملا ددــــــعو نـــــيوكتلا صصــــــختو ةــــبعشلاو نادـــــيملاو
 .ةصّصخملا ةيجوغاديبلا

 ثلاثلا رّوطلا يف نيوكــتلا ضرــع ّدــعي نأ بجي : ٦٤ ةّداملا
 : يتأي امب ةلص اذ نوكي نأو ،ةثيدحو ةيلصأٍ ثحب عيضاوم قفو

 ،ةيلوّدلاو ةينطولا ،ةفلتخملا ثحبلا عيراشمو جمارب –

 .ةسّسؤملا عورشم –  

 اـــــهيلإ دـــــنتسي يتلا ثــــــحبلا رـــــباخم ديــــــفتست : ٧٤ ةّداملا
 راــــــطإ يف يــــميعدت لــــيومت نــــم ثـــــلاثلا روـــــطلا يف نــــيوكتلا
 ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةصّصخملا ةينازيملا

 ةسسؤم فرط نم نيوكتلا اذهب اضيأ لفكتلا ةرورض عم
.ليجستلا

 ةـــــينطولا ةــــيجوغاديبلا ةــــنجللا لــــبق نــــم ةرــــبخ ءارـــــجإ دــــــعب
 ةقداصمو ،ةبعّشلل ةينطولا ةيجوغاديبلا ةنجللاو ،ناديملل
 .ليهأتلل ةينطولا ةنجللا

 مدـع ةــــلاح يف ،ةـــينعملا ةــــسسؤملا ىلــــع بــــجي : ٩٣ ةّداملا
 نيلجسملا ةبلطلا نيوكت رارمتسا نامض ،ليهأتلا ديدجت

.نيوكتلل ةجّوتملا ةداهشلا ريضحتل ماظتناب


ثلاثلا لـصفلا
ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ميظنت

لوألا مسقلا
ثلاثلا روطلا يف نـيوكتلاب قاحتلالا تايفيك

 نع ثلاثلا روطلا يف نيوكتلاب قاحتلالا متي : ٠٤ ةّداملا
 نيحّشرتملل ةيباتك تارابتخا ساسأ ىلع ةينطو ةقباسم قيرط

 سناسيللا ةداهش ،ايرولاكبلا ةداهش نع ةدايز ،نيزئاحلا
 سدنهملا ةداهش وأ ةلود سدنهم ةداهش وأ رتساملا ةداهشو
 ةـــجّوـتـملا ةداـــهـشلاو يرـطـيـبلا بـيـبـطلا ةداـــهش وأ يراـمــعـملا

 يذـــلا تاوــنس )٥( سـمـخـب هـــتّدـــم ةدّدحـــملا نـــيوـكــتـلا راــســمل
 فرتعم ةيبنجأ تاداهش وأ ،ةذتاسألل ايلعلا سرادملا هنـمـضـت

.اهتلداعمب

.ةلهؤملا يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم لبق نم ةقباسملا مظنت

 روطلا يف نيوكتلاب قاحتلالا ةقباسم ميظنت تايفيك ددحت
 .يلاعلا ميلعتلاب ّفلكملا ريزولا نم رارق بجومب ثلاثلا

 ةداــيز ،نوزـــئاحلا نوــــيرئازجلا ةـــبلطلا عــــضخي : ١٤ ةّداملا
 رتساملا ةداهشو سناسيللا ةداهش ،ايرولاكبلا ةداهش ىلع
 ةداهش وأ يرامعم سدنهم ةداهش وأ ةلود سدنهم ةداهش وأ

 سفنل ،اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ تاداهش وأ يرطيب بيبط
 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةقباسملا يف ةكراشملا طورش
.هالعأ ٠٤

 ىلع ةدايز ،نوزئاحلا بناجألا ةبلطلا عضخي : ٢٤ ةّداملا
 وأ رتساملا ةداهشو سناسيللا ةداهش ،ايرولاكبلا ةداهش
 ةداهش وأ يرامعم سدنهم ةداهش وأ ،ةلود سدنهم ةداهش
 ،رئازجلا يف يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم نم ةّملسم يرطيب بيبط
 يف اهيلع صوصنملا ةقباسملا يف ةكراشملا طورش سفنل
 .هالعأ ٠٤ ةداملا

 يف ةيسارد ةحنم نم نوديفتسملا بناجألا ةبلطلا ىفعي
 ةداهش ىلع ةدايز ،نوزئاحلاو يلوّدلا نواعتلا جمارب راطإ
 ةداهش وأ رتساملا ةداهشو سناسيللا ةداهش ،ايرولاكبلا

 بيبط ةداهش وأ يرامعم سدنهم ةداهش وأ ةلود سدنهم
 قاحتلالا ةقباسم نم ،اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ يرطيب
 يف مهليجست متي نأ بجيو .ثلاثلا روطلا يف نيوكتلاب
 ررقم ىلع ءانب نيوكتلا ضرع يف ةروكذملا بعُّشلا ىدحإ
 .ةلداعملاب فارتعالا



٩٣  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةدعقلا وذ ٨
13م ٢٢٠٢ ةنس ناوج ٨

 ةياعرلا نم ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ديفتسي نأ نكمي
 تاـــــــئيهلا لـــــبق نـــــم ىرـــــخألا مــــــعدلا لاــــــكشأ نــــــم وأ ةــــــيلاملا

 نييونعملا صاخشألا نمو ةصاخلا وأ ةيمومعلا تاسسؤملاو
.نييعيبطلا صاخشألا نم وأ صاخلا وأ ماعلا نوناقلل نيعضاخلا

 ريزولا نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

 )٣( ثالثب ثلاثلا روّطلا يف نيوكتلا ةدم ددحت : ٨٤ ةّداملا
.ةيلاتتم تاونس

 ديدجتلل ةلباق ،)١( ةدحاو ةنس ةفاضإب صخري نأ نكمي
 ىلع فرشملا فرط نم للعم يأر ىلع ءانب ،ةدحاو ةرم
 تائيهلا نم حارتقابو ،هاروتكدلا يف نيوكتلا ةنجلو ةحورطألا
.ةسسؤملل ةلهؤملا ةيملعلا

 ةدـــــــملا نــــــم اءزـــــج نـــــيوكتلل ناـــــتيفاضإلا ناـــــتنسلا رـــــبتعت
 .ثلاثلا روطلا يف نيوكتلل ةينوناقلا

 ةـــــعباتم ناـــــمضل هاروـــــتكدلا بـــــلاطل ٌرتــــفد دــــــعي : ٩٤ ةّداملا
 ،نيوكتلا ةدم لالخ ةزجنملا ةيملعلاو ةيجوغاديبلا هتاطاشن
 فلتخم تابجاوو قوقح دّدحي ةحورطألل قاثيمب قفرُيو
.ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا يف نيلّخدتملا

 ةحورطألا ةشقانم فلمب ابوجو هاروتكّدلا بلاط رتفد قفري
.موسرملا اذه نم ٠٦ ةداملا يف روكذملا

 بلاط رتفد جذومن يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا دّدحُي
 .ةحورطألا قاثيمو  هاروتكّدلا

 ضرعب ةعوبتم ةبوتكم ةقيثو يه ةحورطألا : ٠٥ ةّداملا
 ةداــــــــهش ىلـــــع لوــــصحلل تّمت يـــــتلا ثــــحبلا لاــــمعأل يوــــفش

 .دحاو بلاط لمع ةجيتن يهو ،هاروتكّدلا

 تاردق سيركت ىلإ هاروتكدلا ةداهش لينل ةحورطألا فدهت
 ةمهاسملاو ،ركتبم ثحب لامعأب مايقلل ةيملعلا حشرتملا

 وأ/و ةيجولونكتلاو ةيملعلا لكاشملا لح يف ةربتعم ةفصب
.ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 ريوطت يف ةمهاسم ةرورضلاب ةحورطألا مدقت نأ بجي
.ةديدج تاقيبطت ىلإ يدؤت وأ فراعملا

 فراعملا مييقتب ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا تابلطتم حمست
 لكشب ،مايقلل هتاردقو هتاراهم اذكو هاروتكدلا بلاطل ةيملعلا
 ةربخلا تاطاشنبو ،ةيلالقتسا لكب ثحبلا لامعأب ،لضفأ

 .ريوطّتلاو

 لـــــــكش يف هاروـــــــتكدـــــلا ةـــــحورطأ ميدـــــقت نــــــكمي : ١٥ ةّداملا
 ةلص تاذ ةيملع جئاتن نمضتت ةمجسنم لامعأ ةعومجم
.جلاعملا عوضوملا عم

 ريزولا نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحُت
 .يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا

 تاـــحورطأ عـــيضاومل ةــــيزكرم ةــــيقاطب أــــشنت : ٢٥ ةّداملا
 اهدادعإ يراجلا عيضاوملاو اهتشقانم تمت يتلا هاروتكدلا

.عيمجلل ةحاتم نوكتو ،صصختلاو ةبعشلاو ناديملا بسح

 هـــــضرعيو ،هاروـــتكدلا ةـــحورطأ عوــــضوم فرــــشملا حرــــتقي
 ةيملعلا تائيهلاو هاروتكدلا يف نيوكتلا ةنجل ىلع ةقداصملل
 ثحبلا رواحم عم هتقباطمو هتدوج ىدم رّدقت يتلا ،ةلهؤملا
 ةنسلا يف هاروتكّدلا ةبلط ىلع حرتقي نأ لبق ،ةيولوألا تاذ
 .نيوكتلا نم ىلوألا

 عــــــيضاومل ةــــيزــكرملا ةــــيـــقاـــطـــبـــلا يف عوـــــضوملا لـــّجــــسي
 .تاحورطألا

 نكميو ،ةينطولا ةغللاب ةحورطألا ةقيثو رّرحت : ٣٥ ةّداملا
 ةحورطألا ىلع فرشملا ةقفاوم دعب ،ىرخأ ةغلب ررحت نأ

.ةلهؤملا ةسسؤملل يملعلا سلجملاو

 هـــميدقت دــــنع ةـــحورطألا ةــــشقانم فــــلم قــــفري : ٤٥ ةّداملا
 ةغللاب ،ةيحاتفملا اهتاملكبو ،ةحورطألا نع صخلمب مييقتلل
 .ةدكؤم ةيملع ةعمس يتاذ نيتيبنجأ نيتغلبو ةينطولا

 يف ،لــصحت يذــــلا هاروــتكدلا بـــلاط ىلـــع بــجي : ٥٥ ةّداملا
 تاذ وأ ةيّرس وأ ةصاخ تامولعم ىلع ،ثحبلا لامعأ راطإ
 يف تاـموـلــعملا هذــه لاــمــعــتسا مدــعــب مازــتــلالا ،دودــحــم رشن
 ةسسؤملا نم يباتك صيخرت ىلع هلوصح دعب ّالإ هتحورطأ
 .ةحورطألا عاديإ لبق ةينعملا

 باــــــــبسأل ،هاروـــتكدلا بــــلاطل صـــــيخرتلا نــــكمي : ٦٥ ةّداملا
 ،نواـــعـتلاو لداــبـتلا لوـــكوـــتورــب راــطإ يـفو ةــيـثـحـبو ةــيــمـلــع
 ىرخأ ثحب ةسسؤم ىدل هتحورطأ لامعأ نم ءزج ةعباتمب
 .اهب لجس يتلا كلت ريغ

 هاروتكدلا ةحورطأ ىلع فرشملا نوكي نأ بجي : ٧٥ ةّداملا
.ةيذاتسألا ّفصم يوذ نم اــمئاد اثحاب وأ اــثحاب اذاتسأ

 لامعأ مدقت ةلاح ،ماظتناب ،ةحورطألا ىلع فرشملا عباتي
 هضرعي ةنس لك كلذب اريرقت ررحيو ،هاروتكدلا بلاط ثحب
.ةسّسؤملاب ةينعملا هاروتكّدلا يف نيوكتلا ةنجل ىلع

 يلودلا فارشإلا راطإ يف ةحورطألا دادعإ نكمي : ٨٥ ةّداملا
.كرتشملا

 ةيقافتاب ةحورطألا ىلع كرتشملا يلودلا فارشإلا دّسجي
 ةيبنجأ ةسسؤمو يلاعلا ميلعتلل ةيرئازج ةسسؤم نيب عّقوت
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يلاعلا ميلعتلل

 ةحورطألل ةدحاو ةشقانمب كرتشملا يلودلا فارشإلا جّوتي
.نيتينعملا نيتسسؤملا فرط نم اهب فرتعم

 ةسسؤم يف لجسملا هاروتكدلا بلاط نكمي : ٩٥ ةّداملا
 كرتشملا يلودلا فارشإلا راطإ يفو يلاعلا ميلعتلل ةيرئازج
 ةــــــــكيرش ةـــــيبنجأ ةـــــسسؤم ىدـــــل لــــــيجستلا ،ةـــــحورطألا ىلـــــع
.ةدّكؤم ةيملع ةعمس تاذ يلاعلا ميلعتلل
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 ،ةلهؤملا تائيهلا فرط نم هتابثإ متو اهدعب وأ ةشقانملا
 روتكد بقل بحس وأ/و ةشقانملا ءاغلإ ىلإ هبحاص ضّرعي
 صوصنملا تاـبوــقــعــلاــب لالــخإلا نود ،ةــبستــكملا ةداــهشلاو
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

 يف ثلاثلا روطلا يف نيوكتلا ميظنت نكمي : ٥٦ ةّداملا
.”هاروتكدلا ةسردم”لكش

 ميلعتلا تاسسؤمل عّمجت نع ةرابع هاروتكدلا ةسردم
.ةكرتشم فادهأب ةطبترم يملعلا ثحبلاو يلاعلا

 بجومب اهريسو هاروتكدلا ةسردم ميظنت تايفيك ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق


عباّرلا لـصفلا

 ةـــيماتخو ةيلاقتنا ماــكحأ

 نيوكتلا يف ماظتناب نيلجسملا ةبلطلا نكمي : ٦٦ ةّداملا
 ،موسرملا اذه نايرس خيرات دنع صصختملا جردتلا دعب اميف
 يذـيـفـنـتـلا موسرملا ماـكـحأل نوـعضخـيو ،مـهـنـيوـكـت ةـلصاوــم
 ٧١ قفاوملا ٩١٤١ ماع يناثلا عيبر ٤2 يف خرؤملا ٤٥2-8٩ مقر
 ءاهتنا دنع مهل مّلستو .هالعأ روكذملاو 8٩٩١ ةنس تشغ
 .صصختملا جردتلا دعب اميف نيوكتلا ةداهش نيوكتلا

 نيوكتلا يف ماظتناب نيلجسملا ةبلطلا نكمي : ٧٦ ةّداملا
 ،موسرملا اذه نايرس خيرات دنع يناثلا جردتلا دعب اميف
 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ راطإ يف مهنيوكت ةـــلصاوم
 ٧١ قفاوملا ٩١٤١ ماع يناثلا عيبر ٤2 يف خرؤملا ٤٥2-8٩
 ءاهتنا دنع مهل مّلستو ،هالعأ روكذملاو 8٩٩١ ةنس تشغ
.مولعلا يف هاروتكدلا ةداهش نيوكتلا

 ةحورطأ ةشقانم ،هالعأ ةرقفلا يف نيروكذملا ةبلطلا نكمي ال
 ،لقألا ىلع ،ةـــيلاتتم تالـــيجست )٤( ةــــعبرأ دـــــعبّ الإ هاروـــــتكدلا

.دحاو ليجست ةفاضإب صخري نأ نكميو

 اسداس اليجست ،ايئانثتسا ،حشرتملا حنمي نأ نكمي امك
 يجوغاديبلا وأ يملعلا سلجملا نم للعم يأر ىلع ءانب )٦(
.ينعملا

 رخآ نم تقو يأ يف هتحورطأ ةشقانم حشرتملا نكميو
 .ليجستلا نم ةنسلا

 نيوكتلا يف ماظتناب نيلجسملا ةبلطلا نكمي : ٨٦ ةّداملا
 ،موسرملا اذه نايرس خيرات دنع يناثلا جردتلا دعب اميف
 ،هاروتكدلا ةداهش ىلع لوصحلل بعّشلا سفن يف ليجستلا

 ريزولا اهددحي يتلا تايفيكلا بسح ،موسرملا اذه موهفم يف
 .يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

 ةرطيبلا مولعو ةيبطلا مولعلا يف نيوكتلا ىقبي : ٩٦ ةّداملا
 ةيراسلا ةيميظنتلا صوصنلل ةعضاخ هل ةجّوتملا تاداهشلاو
.لوعفملا

 ميلعتلل ةيبنجأ ةسسؤم يف لجسملا هاروتكدلا بلاط نكمي
 هتحورطأ عوضوم جردني يذلاو ،ةدّكؤم ةيملع ةعمس تاذ يلاعلا

 يف ليجستلا ،ةينطولا ةيولوألا تاذ ثحبلا رواحم نمض
 فارشإلا راطإ يف ،يلاعلا ميلعتلل ةكيرش ةيرئازج ةسسؤم
.ةحورطألا ىلع كرتشملا يلودلا

 كرتشملا يلودلا فارشإلا راطإ يف ليجستلا ّمتي نأ بجي
 نيوكتلا نم ىلوألا ةثالثلا تايسادسلا لالخ ةحورطألا ىلع

 .ثلاثلا روطلا يف

 دــــعب ّالإ هاروــــتكدلا ةـــحورطأ ةـــشقانم نــــكمي ال : ٠٦ ةّداملا
.ليجستلا نم ةثلاثلا ةنسلا ةياهن

 يتلا ،ةينعملا ةيرادإلا حلاصملا ىدل ةشقانملا فلم عدوي
 .مييقتلل ةيملعلا تائيهلل هليحت

 ةشقانم فلم ساسأ ىلع ةحورطألا ةشقانم بلط لبقي
.ةشقانملل ةحورطألا ةيلباق ةكبشو

 ةشقانملل ةحورطألا ةيلباق ةكبشو ةشقانملا فلم ددحي
 .يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

 يهو ،ةحورطألا مييقت نم اءزج ةشقانملا ُّدعت : ١٦ ةّداملا
 تاردـــــــــقلا نـــــم دّكأـــــتلاو ةــــحورطألا ةـــــلاصأ تاــــبثإ ىلإ فدـــــهت
.اهنع عافّدلا ىلع هتردقو حشرتملل ةيملعلاو ةيفرعملا

 ،ةنجللا تالوادمل اعبتو ةشقانملا بقع حشرتملا نلعُي
.الّجؤم وأ احجان

 ريدقت وأ ”فّرشم“ ريدقت حجانلا حّشرتملل ُحاجنلا لّوخي
   .روتكد بقل هل حنمُيو ،”ادج فّرشم“

 روّطــــلا يف نــــيوكتلا مــــيظنت تاـــــيفيك ددـــــحت : ٢٦ ةّداملا
 رارق بجومب اهتشقانمو هاروتكّدلا ةحورطأ دادعإو ثلاثلا

.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم

 بـــلاط اـــهزجنأ يــتلا ةـــيملعلا لاـــمعألا بـــسنت : ٣٦ ةّداملا
 ىلإ نوـــناقلا ةوـــقب هاروــــتكدلا ةــــحورطأ راــــطإ يف هاروــــتكدلا

 لكب اهيف فرصتلا اهنكمي يتلا ةلهؤملا ليجستلا ةسّسؤم
.هحلاصل ةحارص اهنع تلزانت اذإ ّالإ ،ةيرح

 يف ةزجنملا لامعألا نع جتنت دق يتلا تاراكتبالا لوؤت
 ةيلباق طورــش يفوــتست يتلاو هاروتكدلا ةـــحورطأ راـــطإ
 ٧٠-٣٠ مـــــقر رــــمألا نــــم 8١و ٧١ نيــــتداملا موـــــهفم يف ةءارـــــبلا
 ةسسؤملا ىلإ ،هالعأ روكذملاو ٣٠٠2 ةنس ويلوي ٩١ يف خرؤملا
 ماقو اهلئاسو ّلغتساو حّشرتملا اهب لجس يتلا ةلهؤملا

.اهيف هثحب لامعأب

 يذ شغ وأ جئاتنلا يف ريوزت وأ لاحتنا لك : ٤٦ ةّداملا
 ءانثأ هتنياعم مت ةحورطألا يف ةدراولا ةيملعلا لامعألاب ةلص
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 ةذـتاسألل اـيـلـعـلا سرادملا هـنـمضت يذـلا نـيوـكــتــلا ىــقــبــي
 .لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلا صوصنلل اعضاخ

 يف خرؤملا ٩١2-١٧ مقر موسرملا نم لك ىغلي : ٠٧ ةّداملا
 نمضتملاو ١٧٩١ ةنس تشغ ٥2 قفاوملا ١٩٣١ ماع بجر ٤
 ،مّمتملاو لّدعملا ،سدنهم ةداهش ىلع لوصحلل سوردلا ميظنت
 2٩٣١ ماـــــــــع ناـــــــبعش ٥2 يف خرؤـــــــملا ٠٩١-2٧ مــــــقر موـــــسرملاو
 سوردلا ميظنت نمضتملاو 2٧٩١ ةنس ربوتكأ ٣ قفاوملا
 يذيفنتلا موسرملاو ،يرامعملا سدنهملا مولبد ىلع لوصحلل
 ٧١ قفاوملا ٩١٤١ ماع يناثلا عيبر ٤2 يف خرؤملا ٤٥2-8٩ مقر
 دعبامو هاروتكدلا يف نيوكتلاب قلعتملاو 8٩٩١ ةنس تشغ
 ام ،مّمتملاو لّدعملا ،يعماجلا ليهأتلاو صصختملا جردتلا

 ٧٦و ٦٦ داوملا يف نيروكذملا ةبلطلاب ةقلعتملا ماكحألا ادع
 ٧١ يف خرؤملا ٥٦2-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملاو ،هالعأ 8٦و

 نمضتملاو  8٠٠2 ةنس تشغ ٩١ قفاوملا ٩2٤١ ماع نابعش
 ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
 .هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

 ةّيــــــمــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني : ١٧ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ناوج ٥ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماـــع ةدعقلا يذ ٥ يف رــــئازجلاب رّرــــح
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–––––––––––★–––––––––––

 ماع ةدعقلا يذ ٥ يف خّرؤم ٩٠٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ءاغلإ نمضتي ،٢٢٠٢ ةنس ناوج ٥ قـــفاوملا ٣٤٤١
 ةينطولا كالمألا ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت
 ماظنلا نم ،مناغتسم ةـــــيالو ،نارغزم ةيدلب ،ةعيروأب
.نيدهاجملل ةــحارــــلا زــكرم ةدئافل ينطولا يباـــغلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 ١٤١و ٥-2١١ ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ىلوألا ىدامج 2 يف خرؤملا ٩٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ميظنتلاب قلعتملاو ٤8٩١ ةنس رياربف ٤ قفاوملا ٤٠٤١ ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

 ماع ناضمر ٣2 يف خرؤملا 2١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ماعلا ماظنلا نمضتملاو ٤8٩١ ةنس وينوي ٣2 قفاوملا ٤٠٤١
 ،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

 ىدامج ٤١ يف خرؤملا ٠٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نمضتملاو ٠٩٩١ ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا ١١٤١ ماع ىلوألا

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

 ٩١ يف خرؤملا ٥٧2-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو ١2٠2 ةنس وينوي ٠٣ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا ١82-١2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نّمضتملاو ١2٠2 ةنس ويلوي ٧ قفاوملا 2٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٦2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٥٥٤-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ١٩٩١ ةنس ربمفون ٣2 قفاوملا 2١٤١ ماع ىلوألا ىدامج ٦١
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

 2 يف خرؤملا ٧2٤-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 ددحي يذلا 2١٠2 ةنس ربمسيد ٦١ قفاوملا ٤٣٤١ ماع رفص
 ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

 نوــــناـــقـــلا نـــم ٧ ةداــملا ماــــكحأل اـــــقـــيـبـــطــت :ىلوألا ةّداملا
 ٣2 قــــفاوــــملا ٤٠٤١ ماــــع ناـــضــمر ٣2 يـف خرؤــــملا 2١-٤8 مـــقر
 فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤8٩١ ةنس وينوي
 ةباغل ةعبات ضرأ ةعطق فينصت ءاغلإ ىلإ موسرملا اذه
 ،مناغتسم ةيالو ،نارغزم ةيدلب ،ةعيروأب ةينطولا كالمألا

.نيدهاجملل ةحارلا زكرم ةدئافل ينطولا يباغلا ماظنلا نم

 ةداـــــملا يف ةّنيعملا ةــــيباغلا ضرألا ةــــعطق جــــمدت : ٢ ةّداملا
 اذه لصأب قحلملا ططخملا يف ةددحم يه امك ،هالعأ ىلوألا
 نيتسو ةعبرأو )2( نيراتكه اهتحاسم غلبت يتلا ،موسرملا
 ةـــــــيكلملا نــــــمض ،اراـــــيتنس )٩٩( نيــــــعـــستو ةـــــــــــعستو ارآ )٤٦(
.نيدهاجملل ةحارلا زكرمل صصختو ةلودلل ةصاخلا

 ةدوجوملا ةيباغلا تاءاضفلا ىلع ظافحلا بجي : ٣ ةّداملا
.اهتيامحو ،موسرملا اذه عوضوم ،ةيباغلا ضرألا ةعطق نمض

 ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذه رشني : ٤ ةّداملا
 .ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

 ناوج ٥ قـــفاوملا ٣٤٤١ ماع ةدعقلا يذ ٥ يف رئازجلاب رّرح
 .22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ 


