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ماع ناضمر٢٢ يفخّرؤم5٦١–٩١ مقر يذيفنت موسرم
تايفيك ددحي ،٩١٠٢ ةنس ويام7٢ قــفاوملا٠٤٤١
.فظوملا مييقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا
ةداملا اميس ال ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

،هنم٣٠١

يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩٩–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس سرام٧2 قفاوملا٠١٤١ ماع ناضمر لوأ
ناوعأو نيفظوملل ةبسنلاب يرادإلا رييستلاو نييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاو تايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،اهل ةعباتلا يرادإلا عباطلا تاذ

: يتأي ام  مسري

مقر رمألا نم٣٠١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي

.فظوملا مييقت تايفيك ديدحت

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ىلإ ،ينهملا هراسم ءانثأ ،فظوملا عضخي :٢ ةّداملا
فدهي ،نييّملسلا هيلوؤسم فرط نم يرودو لصاوتم مييقت
رـظـنـلاــب مــيــيــقــت جهاــنمل اــقــفو ةــيــنــهملا هــتالــهؤم رــيدــقــت ىلإ

يذلا لكيهلا تاطاشن ةعيبطو هئامتنا ةبتر تايصوصخل
.هيلإ يمتني

ةـيـعـضو يــف دوــجوـملا فــظوـملا ميـيــقت مـتـي:3 ةّداـملا
بسح ةلبقتسملا ةئيهلا فرط نم ،راطإلا جراخ وأ بادتنا
.اهلغشي يتلا ةفيظولا مكحت يتلا دعاوقلا

ىلع ةلاحإلا ةيعضو يف دوجوملا فظوملل ةبسنلاب
ةليوط ةيضرم ةلطع يف وأ ةينطولا ةمدخلا وأ عاديتسالا
هتلاحإ قبس يتلا ةنسلل همييقت نابسحلا يف ذخؤي ةّدملا

.تايعضولا هذه ىدحإ ىلع

٣٠–٦٠ مقر رمألا نم٠٠١ ةداملا ماكحأل اقبط:٤ ةّداملا
ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا

تارادإلاو تاـــســسؤــملا ددـــحت ،هالـــعأ روــكذــملاو٦٠٠2 ةـنس
لوؤسملا وأ ريزولا نم ررقم وأ رارق بجومب ،ةيمومعلا
ةراشتسا دعب نيفظوملا مييقت جهانم ،ةلاحلا بسح ،ينعملا
ةفلكملا ةطلسلا ةقفاومو ،ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا

يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقفو ،ةيمومعلا ةفيظولاب
مكحت يتلا ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلاو موسرملا اذه ماكحأ

.نيفظوملا كالسأ فلتخم

يناثلا لصفلا

مييقتلا ريياعم

ىلع فدهت ريياعمل اقفو فظوملا مييقت متي :5 ةّداملا
: ريدقت ىلإ ،صوصخلا هجو

ةينوناقلا تابجاولاو ةماعلا تابجاولا مارتحا *
: لالخ نم ،ةيساسألا

،زــّيحتلا مدعو ةنامألا–

،هل ةلكوملا ماهملا ذيفنت–

،طابضنالاو تيقوتلاب مازتلالا–

،لوؤسملاو مرتحملا كولسلا–

ءالمزو نييمّلسلا نيلوؤسملا عم هتقالع يف ةقابللا–
.ماعلا قفرملا يلمعتسمو نيسوؤرملاو لمعلا

: لالخ نم ،ةينهملا ةءافكلا *

تاــيــنــقــتــلاو جهاــنملاو طاشنــلا نادــيــم يف مــكــحــتــلا–
،ةلصلا تاذ تاءارجإلاو

،لكاشملا لحو صيخلتلاو ليلحتلا تاردق –

،ةيهفشلاو ةيباتكلا ريبعتلا تاردق –

.راكتبالاو فيكتلاو قابتسالا تاردق –

: لالخ نم ،ةيدودرملاو ةيلاعفلا *

،ةددحملا فادهألا قيقحت –

.اهذيفنت لاجآو ماهملا ةيدأت يف ةيلاعفلا –

: لالخ نم ،ةمدخلا ةيفيك *

،يعامجلا لمعلا حور –

،لصاوتلا ىلع ةردقلا–

.ةيكيمانيدلاو ةردابملا حور–
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رمألا نم٩٩ ةداملا نم2 ةرقفلا ماكحأل اقبط:٦ ةّداملا
قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠–٦٠ مقر
نيناوقلا صنت نأ نكمي ،هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١
ىلع ،كالسألا ضعب تايصوصخل ارظن ،ةصاخلا ةيساسألا

٥ ةداملا اهيلع تصن يتلا كلت ىلإ ةفاضإلاب ىرخأ ريياعم
.هالعأ

ثلاثلا لصفلا

مييقتلا ريس

ةلباقم رثإ ىلع ايونس فظوملا مييقت متي:7 ةّداملا
: هنع جتنيو .ينهملا مييقتلا

ارظن ّدعي ،طيقنت مّلس بسح ددحت ةمقرم ةطقن –
ةـعـيــبــطو فــظوملا هــيــلإ يمــتــنــي يذــلا كلسلا تاــيصوصخل

،اهيلإ يمتني يتلا ةحلصملا تاطاشن

.ماع عباط وذ ريدقت –

فظوملل ينهملا مييقتلا ةلباقم روحمتت:٨ ةّداملا
: لوح

رــظــنــلاــب ،ةــيراجلا ةــنسلا لالــخ ةــيــنـــهملا هـــجـــئاـــتـــن –
لكيهلا ريسو ميظنت طورشو هل اهديدحت مت يتلا فادهألل
،هيلإ يمتني يذلا

نيسحت قافآو ،ةلبقملا ةنسلل هل ةددحملا فادهألا –
،ةينهملا هجئاتن

،ريطأتلا فئاظو لغش ىلع هتاردق –

،ينهملا هراسم روطت قافآو ةينهملا هتاعلطت –

.ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا لاجم يف هتاجايتحا –

همييقت ةلباقم خيراتب فظوملا مالعإ متي:٩ ةّداملا
.خيراتلا اذه نم ،لقألا ىلع ،مايأ )٧( ةعبس لبق ينهملا

لـبــق نــم ينــهملا ميـيـقــتـلا ةــلــباـــقـم يرــجت:٠١ ةّداملا
يمّلسلا لوؤسملا وأ/و فظوملل رشابملا يمّلسلا لوؤسملا
يذلا لوؤسملا هيلع عّقوي ،لاح ضرع اهيلع بترتيو ،ىلعألا
.هارجأ

اذ اريدقت ،صوصخلا هجو ىلع ،لاحلا ضرع نمضتي
تاحارتقالا اذكو فظوملل ةينهملا ةميقلا لوح ماع عباط
.ينهملا هراسم ريوطتب ةقلعتملا تايصوتلاو

يف ينعملا فظوملل ةمقرملا ةطقنلا غّلبت:١١ ةّداملا
ةنجللا عامتجا لبق ،لقألا ىلع ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ
ءانب ،اهنكمي يتلا ةصتخملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

اهل يتلا ةطلسلا ىلع اهتعجارم حارتقا ،ينعملا بلط ىلع
.نييعتلا ةيحالص

لـبــق نــم مييــقــت ةــقاـطــب دادـــعإ اــيوــنس مــتـي :٢١ ةّداملا
قداصيو ىلعألا يّملسلا لوؤسملا وأ رشابملا يّملسلا لوؤسملا

،ينعملا فظوملا اهيلإ يمتني يتلا ةحلصملا لوؤسم اهيلع
.يرادإلا هفلم يف عدوتو

: نيءزج مييقتلا ةقاطب نمضتت

،ةمقرملا ةطقنلل صصخيو ،لوألا ءزجلا –

.ماعلا عباطلا يذ ريدقتلل صصخيو ،يناثلا ءزجلا –

ةنسلا لالخ نيفظوملا مييقت ةيلمع متت :3١ ةّداملا
)١٣( نوثالثو دحاو هاصقأ لجأ يف اهمامتإ بجيو،ةينعملا

.ةيلاوملا ةنسلا نم سرام

عبارلا لصفلا

مييقتلا فادهأ

: ىلإ فظوملا مييقت فدهي:٤١ ةّداملا

،تاجردلا يف ةيقرتلا –

،ىلعأ بتر ىلإ رايتخالا ساسأ ىلع ةيقرتلا –

ةــــيدودرملاــــب ةصاخلا تاضيوــــعــــتــــلاو حــــنملا فرص –
،ءادألا نيسحتو

.تآفاكملاو ةيفرشلا ةمسوألا حنم –

ايلع بصانم يف نييعتلل رابتعالا نيعب مييقتلا ذخؤيو
.ىوتسملا نيسحت وأ نيوكت ةرود نم ةدافتسالا اذكو

نيفـــظوملا نــيــــب لصفــــلــــل راـــبــــتــــعالا نيعــــب ذــخؤي اــــمــــك
وأ ةــيــنــهملا تاــناــحــتــمالا ءاــنــثأ ،بيـــترـــتـــلا يــف نــيواستملا
.ةداهشلا ساسأ ىلع ةيقرتلا

ذخألا عم تاجردلا يف فظوملا ةيقرت متت:5١ ةّداملا
لودج لالخ نم ،نيتريخألا نيتنسلا لالخ همييقت نابسحلا يف

نييـنـعملا نيفـظوملا بيـترــت نــمضتــي ،اــيوــنس دــعــي ةــيــقرــت
.مهمييقت ىلإ ارظن

يتلا ةنسلا نم ربمسيد١٣ خيرات دنع لودجلا طبضي
ةـنـجـلـلا يأر ذـخأ دـعــب ةــيــقرــتــلا اــهــيــف مــتــت يتــلا كلــت قــبست
.ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

ةصتــخملا ءاضعألا ةــيواستملا ةــيرادإلا ناــجــلــلا نــكــمــي
يف نيواستملا نيفظوملا نيب لصفلل ىرخأ ريياعم ةفاضإ
.بيترتلا

رايتخالا ليبس ىلع فظوملا ةيقرت متت:٦١ ةّداملا
)٥(سمخلا يف همييقت نابسحلا يف ذخألا عم ىلعأ ةبتر ىلإ

اــقــبـــط لـــيـــهأتـــلا ةـــمـــئاـــق دادـــعإ لالـــخ نـــم ،ةرـــيـــخألا تاوـــنس
يذــــلا صاخلا يساسألا نوــــناــــقـــــلا بجومب ةددحملا طورشلـــــل
.هئامتنا ةبتر مكحي
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،مجانملاو ةعانصلا ةريزوريرقتىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ناتداملا امّيسال ،روتسدلاىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوش٩2يفخّرؤملا٩٠–٦١ مـقرنوناقلاىضتقمبو–
ةيقرتبقـلـعـتملاو٦١٠2 ةـــــــنستشغ٣قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع
،هنم١١ ةداملا اميسال ،لّدعملا ،رامثتسالا

٤يفخرؤملا٧٩–٩١ مقريسائرلا موسرملاىضتقمبو–
نييعتنمضتملاو٩١٠2 ةنسسرام١١قفاوملا٠٤٤١ ماعبجر
،لوألاريزولا

يفخّرؤملا١١١–٩١ مقريسائرلا موسرملاىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنسسرام١٣قفاوملا٠٤٤١ ماعبجر٤2
 ،ةموكحلا ءاضعأنييعت

يفخّرؤملا٤٩–٦٩ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
نمضتملاو٦٩٩١ ةنسسرام٣قفاوملا٦١٤١ ماعلاوش٤١
لّدـــعملا ،ةـــعاــــنصلاو ةراــــجــــتــــلــــل ةــــيرــــئازجلا ةــــفرــــغــــلا ءاشنإ

،مّمتملاو

خّرؤملا٥٥٣–٦٠ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
٦٠٠2 ةــنسرــبوــتــكأ٩قــــفاوملا٧2٤١ماــــــــعناضمر٦١يف

راــــمــــثــــتسالــــلينــــطوــــلاسلــــجملاتاــــيــــحالصبقـــــلـــــعـــــتملاو
،هريسو هميظنتو هتليكشتو

خّرؤملا٦٥٣–٦٠ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
٦٠٠2 ةــنسرــبوــتــكأ٩قــــفاوملا٧2٤١ ماــــــــعناضمر٦١يف

رامثتسالاريوطتل ةينطولا ةلاكولاتايحالصبقلعتملاو
،مّمتملاولدّعملا ،اهريسو اهميظنتو

خّرؤملا٧٥٣–٦٠ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
٦٠٠2 ةــنسرــبوــتــكأ٩قــــفاوملا٧2٤١ ماــــــــعناضمر٦١يف

لاـــجـــميف ةصتـــخملانــــعــــطــــلا ةــــنجل ةــــلــــيــــكشتنــــمضتملاو
،اهريسو اهميظنتورامثتسالا

٦يفخّرؤملا٤٠١–٧١ مقريذيفنتلا موسرملاىضتقمبو–
قلعتملاو٧١٠2 ةنسسرام٥قفاوملا8٣٤١ ماع ةيناثلاىدامج
مارتحا مدع ةلاحيف ةقبطملاتابوقعلاوتارامثتسالا ةعباتمب

،هنم٥١ ةداملا اميسال،ةبتتكملاتابجاولاوتامازتلالا
:يتأي اممسري

نوناقلانم١١ ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
تشغ٣قفاوملا٧٣٤١ ماعلاوش٩2يفخّرؤملا٩٠–٦١ مـقر

ديدحتىلإ موسرملا اذهفدهي ،هالعأروكذملاو٦١٠2 ةنس
رامثتسالا ةيقرتلاجميف ةصتخملانعطلا ةنجل ةليكشت
.”ةنجللا“صنلابلصيفىعدتيتلا ،اهريسو اهميظنتو

نـمرـبــمسيد١٣خـيراـت دــنــعلــيــهأتــلا ةــمــئاــقطــبضت
،ةبترلايف ةيقرتلا اهيف متتيتلاكلتقبستيتلا ةنسلا

.ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللايأر ذخأ دعب

يفو ةبترلايف ةبستكملا ةيمدقألانابسحلايف ذخؤت
يف ةماعلا ةيمدقألا اذكوصصختمبصنموأٍلاعبصنم
نيفـــظوملانيبلصفـــلـــل ،ةـــيــــموــــمــــعــــلاتارادإلاوتاسسؤملا
.بيترتلايفنيواستملا

ةصاخلاتاضيوعتلاوتاوالعلافرصفقوتي:7١ ةّداملا
نم هليرودلا مييقتلاىلعفظوملل ءادألانيسحتو ةيدودرملاب

،هتيدودرمو ،هطابضنإىلإرظنلابنييّملسلا هيلوؤسمفرط
ةـطـقـن هــنــعجتــنــييذــلاو ،ةــمدخلاتاــيــفــيــكوينــهملا هــئادأو
.ةمقرم

اهيلعلصحتملا ةمقرملاطاقنلانابسحلايف ذخؤت
 .فظوملليونسلا مييقتلايف ،هالعأ ةرقفلل اقفو ،ايرود

هحنم دنعنابسحلايففظوملا مييقت ذخؤي :٨١ ةّداملا
تاـيـفــيــكــلاوطورشلــل اــقــفو ،تآفاــكــموأ/و ةــيــفرش ةــمسوأ
.لوعفملايراسلا ميظنتلايف اهيلعصوصنملا

نيوكتلل اجايتحافظوملا مييقتزربي امدنع:٩١ ةّداملا
ةرود ميظنت ،ةمدختسملا ةرادإلانكمي ،ىوتسملانيسحتوأ
طورشلاقــــــفو هــــــتدــــــئاــــــفــــــلىوــــــتسملانيسحتوأنــــــيوـــــــكـــــــت
.لوعفملايراسلا ميظنتلايف اهيلعصوصنملاتايفيكلاو

سماخلالصفلا

ةيماتخماكحأ

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلانمتاميلعت ددحت :٠٢ ةّداملا
.موسرملا اذهقيبطتتايفيك ،ةجاحلا دنع ،ةيمومعلا

ةّيمسّرلا ةديرجلايف موسرملا اذهرشني :١٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٧2قفاوملا٠٤٤١ ماعناضـمر22يفرئازـجلاـبّررح
.٩١٠2 ةنس

يودبنيدلارون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعناضمر٤٢يفخّرؤم٦٦١–٩١مقريذيفنت موسرم
ةليكشتنمضتي ،٩١٠٢ ةنسويام٩٢قفاوملا٠٤٤١

رامثتسالا ةيقرتلاجميف ةصتخملانعطلا ةنجل
.اهريسو اهميظنتو
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