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نيناوقو ءارآ
:عوـــــــــــــــــضوملا يف

،يوضعـلا نوــناــقــلا تارــيشأت صخــي اــمــيــف :الوأ
 :راطخإلا عوضوم

:روتسدلا داوم ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف–1
نم٨7 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف–أ

 :روتسدلا

ايساسأ ادنس لكشت روتسدلا نم8٧ ةداملاّ نأ ارابتعا–
ةرشابملا اهتقالع ببسب راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلل
،نوناقلا اذهب

8٧ ةداملا ىلإ دانتسالا مدع ّنأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا تارــيشأت نــمض روــتسدــلا نـــم
.هكرادت نّيعتي اوهس ربتعي ،راطخإلا

ةداملا نم٣ ةرقفلا ديدحـت مدع صخي اميف– ب
 :روتسدلا نم6٣1

نوناقلا تاريشأت نمض دنتسا عّرشملا نأ ارابتعا–
،روتسدلا نم631 ةداملا ىلإ ،راــــــطخإلا عوـــــــضوم ،يوـــــــضعلا
ديدحتلاب ةرقفلا هذه لثمت ثيح ،اهنم3 ةرقفلا ددحي مل هّنكل
،هيلإ دانتسالا دارملا عجرملا

ةداملا نم3 ةرقفلا ديدحت مدع نأ ةجيتنلاب ارابتعاو–
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا نم631
 .هكرادت نّيعتي اوهس دعي ،راطخإلا

ةداملا نم٢ ةرقفلا ديدحـت مدع صخي اميف–ج
:روتسدلا نم6٨1

نوناقلا تاريشأت نمض دنتسا عّرشملا نأ ارابتعا–
،روتسدلا نم681 ةداملا ىلإ ،راـــطــــــخإلا عوــــــضوــــم ،يوـــــــضعلا
دارملا عجرملا ديدحتلاب لثمت يتلا2 ةرقفلا ددحي مل هّنكل
،هيلإ دانتسالا

ةداملا نم2 ةرقفلا ديدحت مدع نأ ةجيتنلاب ارابتعاو–
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا نم681
.هكرادت نّيعتيً اوهس دعي ،راطخإلا

1٩1 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف– د
:روتسدلا نم )٣و ىلوألا ناترقفلا(

نم  )3و ىلوألا ناترـــــــــقـفلا(191 ةداــــــملا نأ ارابتعا–
،يوضع نوـــــناـــــق يأل اـــــيساسأ ادـــــنس رـــــبـــــتـــــــعـــــت روـــــتسدــــــلا

سلجملا يأر ىلع يوضعلا نوناقلا اذه قيبطت فقوتيو
 ،يروتسدلا

تاريشأت نمض اهجاردإ مدع نأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.هكرادت ّنيعتيً اوهس دعي ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

ماع ةدعقلا يذ0٢ يفخرؤم٨1/د.م/ع.ق.ر/٢0 مقر يأر
ةبقارمب قلعتي ،٨10٢ ةنس تشغ٢ قفاوملا٩٣٤1
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم
.روتسدلل

––––––––––

 ،يروتسدلا سلجملا ّنإ

ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
٤ يف ةخرؤملا ةلاسرلاب ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(681 ةداملا

سلجــــــملل ةماــــــعلا ةناــــمألاب ةلـــــــجسملاو81٠2 ةنـــــــس وـــــــيلوي
دصق ،2٠ مقر تحت81٠2 ةنس ويلوي٤ خيراتب يروتسدلا

،ةيلاملا نيــــناوقب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم
،روتسدلل

)2 ةرقفلا(1٤1 داوـــملا امــيـسال ،روـتسدلا ىلع ءاــنـــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(981و681و

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
سلجملا لمع دعاوقل ددحملا61٠2 ةنس ليربأ6 قفاوملا٧3٤1
    ،يروتسدلا

 ،نيررقملا نيوضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

 :لـــــــــــــــكشلا يف

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ّنأ ارابتعا–
بتكم ىدل لوألا ريزولا هعورشم عدوأ ،راطخإلا عوضوم
اقفو ،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب ينطولا يبعشلا سلجملا
،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(631 ةداملل

،راـطـخإلا عوضوـم ،يوضعــلا نوــناــقــلا ّنأ اراــبــتــعاو–
هتقباطم ةبقارم دصق يروتسدلا سلجملا ىلع ضورعملا
831 ةداملل اقفو ةشقانم عوضوم هعورشم ناك ،روتسدلل
سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم روتسدلا نم
ىلع روتسدلا نم )2 ةرقفلا(1٤1 ةداملل اقفو لصحو ،ةمألا

ةدقعنملا هتـــــــسلج يف ينــــــطولا يبعــــــشلا سلــــــجملا ةقداــــــــصم
هــتسلــج يف ةـــمألا سلـــجـــمو ،81٠2 ةـنس وـيــنوــي٤ خـيراـتـب
ناملربلا ةرود لالخ ،81٠2 ةنس ويلوي لّوأ خيراتب ةدقعنملا
،٧1٠2 ةنس ربمتبس٤ خيراتب ةحوتفملا ةيداعلا

سلجـــــــملا ةيروهــــــــــمجلا ســــــيئر راــــــطخإّ نأ  ارابــــــتعاو–
نيناوقب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارمل يروتسدلا
نم )2 ةرقفلا(681 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج ،روتسدلل ةيلاملا
 .روتسدلا



٣٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٢٢
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،يوضعلا نوناقلا نم7–٥1 ةداملا صخي اميف–٢
 : يتآلاك ةررحملاو

 : يتأي ام ةلودلا ةينازيم دراوم نمضتت"

تاــبــهــلاو تاـــمـــهاـسمـــلـــل ةصصخملا لاوــمألا )7
."اياصولاو

هنم مهفي دق "ةصصخملا" ةملك لامعتسا نأ ارابتعا–
،اياصولاو تابهلاو تامهاسملل ةصصخم الاومأ كانه نأ

صخت اهنأ نّيبي ةينازيملا دراوم نمض اهجاردإ نأ نيح يف
اهرابتعاب ،اياصولاو تابهلاو تامهاسملا لاومأ تادئاع
،تاقفنلا باب يف سيلو ةينازيملا دراوم باب يف لخدت

همادختساب عّرشملا ناك اذإ هّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ةصصخملا لاومألا تادئاع اهنم دصقي "ةصصخملا" ةملك
دراوم نم ادروم اهرابتعاب ،اياصولاو تابهلاو تامهاسملل
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٧–٥1 ةداملاّ نإف ،ةلودلا ةينازيم
.راثملا ظفحتلا ةاعارم عم ،روتسدلل ةقباطم ،راطخإلا

6٢ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صــــــــخي امــــــــــيف–٣
:يتآلاك ةررحملاو ،يوضعلا نوناقلا نم

عوضوم يذ ريغ حبصي دامتعا يأ ءاغلإ نكمي"
رــــيرــــقــــت ىلع ءاــــنــــب ،موسرــــم قــــيرــــط نـــــع ةـــــنسلا لالـــــخ
ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا نيب كرتشم
ةداـــعإ نـــكـــمـــيو .ةـــيـــلاـــــملاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلاو ينــــعملا
نـــع ةددحملا طورشلا قــــفو داــــمــــتــــعالا اذــــه لاــــمــــعــــــتسا

."ميظنتلا قيرط

ةيناكمإ ىلوألا اهترقف يف ترقأ62 ةداملا نأ ارابتعا–
نع ةنسلا لالخ عوضوم يذ ريغ حبصي دامتعا يأ ءاغلإ

اذــه لاــمــعــتسا ةداــعإ ةــيــناــكــمإ ترــقأ اــمــك ،موسرـــم قـــيرـــط
 ،ميظنتلا قيرط نع ةددحملا طورشلا قفو دامتعالا

3٤1 ةداملا و )٤و2( ناتطقنلا99 ةداملا نأ ارابتعاو–
نيناوقلا قيبطت نأ ىلع ناصنت روتسدلا نم )2 ةرقفلا(
 ،لوألا ريزولل دوعي يذلا يميظنتلا لاجملا يف جردني

ةيناكمإ حوضوب ددح دق عرشملا ناك اذإ هنأ ارابتعاو–
ّنإف ،ةنسلا لالخ عوضوم يذ ريغ حبصي دامتعا يأ ءاغلإ
قـــفو داـــمـــتـــعالا اذـــه لاــــمــــعــــتسا ةداــــعإ ىلع لــــباــــقملاــــب هصن
ةــعــيــبــط دــيدحت نود مــيــظــنــتــلا قــيرــط نــع ةددحملا طورشلا
صنلا صخي اميف اضومغ ىفضأ دق نوكي ،يميظنتلا صنلا
كلذ لاــمــعــتسا ةداــعإ ةـــقـــيرـــط هـــيـــف ددحت يذـــلا يقـــيـــبـــطـــتـــلا
 ،هطورشو دامتعالا

يذلا دامتعالا ءاغلإ ةيناكمإ رقأ عّرشملا نأ ارابتعاو–
،موسرم قيرط نع ةنسلا لالخ عوضوم يذ ريغ حبصي
نكمي ال هطورشو دامتعالا اذه لامعتسا ةداعإ ّنإف يلاتلابو
،موسرم قيرط نع ّالإ نوكي نأ

يوضعلا نوناقلا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف–٢
قفاوملا7٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٢٢ يفخرؤملا٢1–61 مقر
يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي يذلا610٢ ةنس تشغ٥٢
ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا
:ةموكحلا نيبو امهنيب

يف خرؤملا21–61 مقر يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعا–
يذلا61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧3٤1 ماع ةدعقلا يذ22
امهلمعو ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا ميظنت ددحي
يف صني ،ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو
عيراشم عاديإ تايفيكو تاءارجإ ىلع اهدعب امو91 هداوم
نوناقلا اهصخي يتلا ةيلاملا نيناوق اهنمض نمو ،نيناوقلا
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

هداوم يف لوانتي يوضعلا نوناقلا سفن ّنأ ارابتعاو–
نيناوقلا عيراشم ةسارد تاءارجإو تايفيك اهدعب امو62

٤٤ ناتداملا نيبت امك ،ناملربلا يتفرغب ةمئادلا ناجللا يف
عورشم ىلع ةــقداصملا تاــيـــفـــيـــك نوـــناـــقـــلا سفـــن نـــم٥٤و
،ةيلاملا نوناق

روكذملا21–61 مقر يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعاو–
عوــــــــضوم ،يوضعلا نوناــــــــقلل اـــــيساسأ ادنس ربــــــــــــتعي ،هالعأ
،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض هجاردإ مدع نأو ،راطخإلا

 .هكرادت نّيعتيً اوهس دعي ،راطخإلا عوضوم

،يوضعـــلا نوـــناــــقــــلا داوــــم صخــــي اــــمــــيــــف :ايناث
: راطخإلا عوضوم

نم٥ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا صخي اميف–1
 : يتآلاك ةررحملاو ،يوضعلا نوناقلا

لك ىدملا طسوتملا يتاينازيملا ريطأتلا متي"
فلكملا ريزولا نم حارتقاب ،ةموكحلا فرط نم ،ةنس
،ددحيو .ةيلاملا نيناوق دادعإ ءارجإ ةيادب يف ،ةيلاملاب
تاداريإلا تاريدقت ،نيتيلاوملا نيتنسلاو ةلبقملا ةنسلل

،ةلودلا ةينويدم اذكو ةلودلا ةينازيم ديصرو تاقفنلاو
."ءاضتقالا دنع

اهيلع صوصنملا "ءاضتقالا دنع" ةرابع نأ ارابتعا–
ةــــيــنوــــــيدملا نأ اهنــــــم مهــــــفي دق٥ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف
 ،تدجو اذإ ّالإ نّودت ال

)2 ةرقفلا(291 نيتداملا ماكحأ بجومب هّنأ ارابتعاو–
ةـموـكحلا ىلع نـّيـعــتــي ،روــتسدــلا نــم )ىلوألا ةرــقــفــلا(3٠2و
تاقفنلاو تاداريإلا تاريدقت نأشب لصفمو لماش ضرع ميدقت
رادقم ناك امهم ،ةلودلا ةينويدمو ةلودلا ةينازيم ديصرو
 ،ةينويدملا هذه

ناونع جاردإ ،لاوحألا لك يف ،نّيعتي هّنأ ارابتعاو–
 ،تاريدقتلا هذه نمض ةلودلا ةينويدم

ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.راثملا ظفحتلا ةاعارم عم ،روتسدلل ةقباطم



ـه٩٣٤1 ماع ةّجحلا وذ٣٥٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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 : يوضعلا نوناقلا نم٩٨ ةداملا صخي اميف –6

٩٨ ةداــــــــملا نم ىلوألا ةرـــــــقـــــــفلا صــــــخي امــــــــيف–أ
: يتآلاك ةررحملاو

نوـناــق لوأ٣٢0٢ ةــنسل ةــيــلاملا نوــناـــق نوـــكـــي "
اذه ماكحأل اقفو ذفنيو هيلع قداصيو شقانيو رّضحي
ىلع قداصيو شقانيو كلذك ّرضحيو .يوضعلا نوناقلا
اقفو٣٢0٢ ةنسل ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا

."يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل

نوناق عورشم ىلع ةقداصملاو ةشقانملا نأ ارابتعا –
831 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفو متت ةيلاملا

،روتسدلا نم

ةشقانملاب ةقلعتملا ىرخألا تاءارجإلا نأ ارابتعاو –
نوناقلا بجومب ددحت ةيلاملا نوناق عورشم ىلع ةقداصملاو
٧3٤1 ماــع ةدــعـــقـــلا يذ22 يف خرؤملا21–61 مـــقر يوضعـــلا
سلجملا ميظنت ددحي يذلا61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا
تاــقالــعــلا اذــكو اــمــهــلــمــعو ةــمألا سلــجــمو ينــطوــلا يبــعشلا
نم231 ةداـمـلـل اـقـبـط ،ةـموــكحلا نيبو اــمــهــنــيــب ةــيــفــيــظوــلا
،روتسدلا

،يوضعلا نوناقلا هنيمضتب عّرشملا نأ ارابتعاو –
نوناق ةشقانم تاءارجإب قلعتت اماكحأ ،راطخإلا عوضوم
يروتسدلا أدبملا نع اهس دق نوكي ،هيلع ةقداصملاو ةيلاملا
،تاصاصتخالا عيزوتب يضاقلا

98 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو –
ايئزج ةقباطم دعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم
.روتسدلل

٩٨ ةداملا نم ةريخألا ةرـــــقـــفلا صخي اميف–ب
 : يتآلاك ةررحملاو

نوناقلا اذه ماكحأ لوخد خيرات رييغت نكمي "
دنع ،ةداملا هذه يف هيلإ راشملا ،ذيفنتلا زيح يوضعلا
." ةيلاملا نوناق بجومب ،ءاضتقالا

ّنأ ىلع صنت ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا نأ ارابتعا –
ذفنيو رضحي نوناق لوأ نوكي32٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
 ،يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقفو

صنت ةداملا سفن نم ةريخألا ةرقفلا نأ ارابتعاو–
زيح نوناقلا اذه ماكحأ لوخد خيرات رييغت نكمي هنأ ىلع
،ةيلاملا نوناق مكح بجومب ،ءاضتقالا دنع ،ذيفنتلا

،راــطــخإلا عوضوــم ،يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراــبــتـــعاو –
الف ،قيبطتلا زيح هلوخد خيرات هماكحأ دحأ بجومب ددحي
،رخآ يوضع نوناق بجومب ّالإ خيراتلا اذه رييغت نكمي

تالاجملا نيب ّزيمي يروتسدلا سسؤملاّ نأ ارابتعاو –
ةداملل اقبط يداع نوناق بجومب اهيف عيرشتلا متي يتلا

دصقـي عرشملا ناـك اذإ هـّنإف ،ةـجــيــتــنــلاــب اراــبــتــعاو –
ىغلي يذلا صنلا ةعيبط سفن "ميظنتلا قيرط نع" ةرابعب

ةرقفلا ّنإف ،عوضوم يذ ريغ حبصي يذلا دامتعالا هبجومب
ظفحتلا ةاعارم عم ،روتسدلل ةقباطم62 ةداملا نم ىلوألا
.راثملا

،يوضعلا نوناقلا نم1٤ ةداملا صخي اميف–٤
 : يتآلاك ةررحملاو

يتلا تايلمعلا ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا ّنيبت"
ريـــــــــــــــيستلا يف ةنورـــــــــملاب ةرربـــــم ةصاخ تالاـــــجم يف لخدت
.ةينازيملا ئدابم مارتحا عم اهتعيبط مءالتت ال يتلاو
وأ تامدخب سيلو تايلمعب تاباسحلا هذه قلعتتو
."تائيه

ةيناكمإ ىلع ةحارص صنت ةداملا هذه نأ ارابتعا–
عـم اـهـتـعــيــبــط مءالــتــت ال’‘ ةــنــيزــخــلــل ةصاــخ تاــباسح دوــجو
ةرورض ةركف ىلإ دانتسالاب كلذو ،’’ةينازيملا ئدابم مارتحا

،اهرييست يف ةنورملا نامض

لاومألا رييست يف ةيفافشلا أدبمل اقبط هنأ ارابتعاو–
)2 ةرقفلا(291 نيتداملا بجومب هيلع صوصنملا ،ةيمومعلا

دوجوب صيخرتلا نكمي ال ،روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا(3٠2و
ئدابملل اهريـــــيست عــــضــــــخي ال ةنيزـــــــخلل ةــــــصاخ تاباــــــــسح
اميس ال ،عيرشتلا اهددحي يتلا ةينازيملاب ةقلعتملا دعاوقلاو
،ةيلاملا نوناق

،يوضعلا نوناقلا نم1٤ ةداملاّ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.روتسدلل ايئزج ةقباطم ،راطخإلا عوضوم

،يوضعلا نوناقلا نم٥٨ ةداملا صخي اميف–٥
  : يتآلاك ةررحملاو

ةباقرلا ىلإ ةلودلا ةينازيم ذيفنت تايلمع عضخت "
يتلا طورشلا بسح ةيناملربلاو ةيئاضقلاو ةيرادإلا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاو نوناقلا اذه اهددحي
."ةصاخلا

ةباقرلا تايلآ ددح يروتسدلا سسؤملا نأ ارابتعا –
بجومب ،ةيمومعلا لاومألا رييست ىلع ةباقرلا كلذ يف امب

،روتسدلا نم291و٠81و3٥1و2٥1 داوملا

عوضخ ىلع صنلاب يوضعلا عّرشملا نأ ارابتعاو –
ةيئاضقلاو ةيرادإلا ةباقرلل ةلودلا ةينازيم ذيفنت تايلمع
نوـــناـــقـــلا اذـــه اـــهددـــحـــي يتـــلا طورشلا بسح ةـــيـــناملرـــبـــلاو
نع اهس دق نوكي ،ةصاخلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألاو
،ةباقرلاب ةقلعتملا روتسدلا ماكحأ

،يوضعلا نوناقلا نم٥8 ةداملاّ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو –
.روتسدلل ايئزج ةقباطم دعت ،راطخإلا عوضوم
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هــــتسرامم يف يروــــتسدــــلا سلــــجملا نأ اراـــــبـــــتـــــعاو –
مكح ةقباطمب حرصي امدنع هّنإف ،ةيروتسدلا هتايحالصل
يذلا يريسفتلا ظفحتلا ةاعارم ةطيرش روتسدلل يعيرشت
وه ،يستكي ظفحتلا اذه ّنإف ،ةقباطملاب حيرصتلا هب ديقي
مزـــــلـــــيو ،هـــــيـــــف يضقملا ءيشلـــــل ةـــــقـــــلـــــطملا ةـــــّيــــــجحلا ،اضيأ
سلـجملا هاــطــعأ يذــلا رــيسفــتــلا قــفو هــقــيــبــطــتــب تاــطــلسلا
،مكحلا اذهل يروتسدلا

تاظفحتلا هذه قيبطت ليهست فده نأ ارابتعاو –
يضتقي ةينعملا ةيعيرشتلا ماكحألا نع اهلصف نكمي ال يتلا

ةيعيرشتلا ماكحألا يوضعلا نوناقلا اذه تاريشأت يف جردت نأب
ظفحتب ادـيقم روـــــتــــسدلل اهــــتـــــقباـــــطمب حــــيرــــــصـــــتلا ءاــــج يـــــــتلا

،يريسفت

ماكحألا ىلإ ةراشإلا جاردإ ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو –
نوــناــقــلا تارــيشأت يف ةـــيرـــيسفـــتـــلا تاـــظـــفـــحـــتـــلا عوضوـــم
دـعـي ،راـطـخإلا عوضوـم ،ةــيــلاملا نيناوــقــب قــلــعــتملا يوضعــلا

ةــقــلــطملا ةــيــجحلا أدــبمل يلكــلا قــيــبــطــتــلــل اــيساسأ اـــناـــمض
.هيف يضقملا ءيشلل

: بابسألا هذهل

: يتآلا يأرلاب يلدي

: لـــكشلا يف

نوناـــــــــــــقلا ىلع ةقداــــــــــــــصملاو دادـــــــــعإلا تاءارــــــــجإّ نإ : الوأ
تءاج ،راطخإلا عوضوم ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملا يوضعلا

1٤1و )3و ىلوألا نيترـــــــــقفلا(631 نيــــــتداــــملا ماـــكـــــــحأل اقـــــــــبط
،روتسدلل ةقباطم يهف ،روتسدلا نم )٥ ةطملا(

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نإ: ايناث
نيناوقب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
ةداملا ماكحأل اقيبطتّ مـــت ،روتسدلل ،راطخإلا عوضوم ،ةيلاملا

.روتسدلل قباطم وهف ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(681

: عوــضوملا يف

،يوضعـلا نوـناـقـلا تارـيشأت صخــي اــمــيــف: الوأ
:راطخإلا عوضوم

: يتآلاك ىلوألا ةريشأتلا ةغايص داعت–1

631و8٧ داوـــــــــــــــملا امــــــــيـــــسال ،روتـــــــــــــــسدلا ىلع ءاـــــــنب
)2 ةرقفلا(681و9٧1و1٤1و٠٤1و931و831و )3 ةرقفلا(
،هنم312و291و )3و ىلوألا ناترقفلا(191و

يف خرؤـملا21–61 مقر يوـــــــضعلا نوناـــــــقلا ةفاــــــــــــضإ–2
يذلا61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧3٤1 ماع ةدعقلا يذ22
ةــمألا سلــجـــمو ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا مـــيـــظـــنـــت ددـــحـــي
،ةموكحلا نيبو امهنيب ةيفيظولا تاقالعلا اذكو امهلمعو
.راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأتل

يوضع نوناقب اهيف عّرشي يتلا كلتو ،روتسدلا نم٠٤1
ثيح نم امهنيب زيمي امك ،روتسدلا نم1٤1 ةداملل اقبط
 ،ةباقرلاو ةقداصملاو دادعإلا دعاوق

ةدايس لكب ّرقي نأ عرشملل قحي ناك اذإ هنأ ارابتعاو –
،ذيفنتلا زيح يعيرشت صن لوخد صخت تاءارجإو اماكحأ
ماكحألا كلت نأ نم دكأتلا يروتسدلا سلجملل دوعي هّنإف
،تاصاصتخالا عيزوت أدبمب ّلخت ال تاءارجإلاو

لوــخدــل ةــماــنزر هدــيدحت دــنــع عّرشملا نأ اراــبــتــعاو –
ةيلاقتنالا ماكحألا بجومب ،راطخإلا عوضوم يوضعلا نوناقلا
مكحب هنكمي ال هّنإف ،هنم98 ةداملا يف اهيلع صوــــــــــصنملا
ّرقي نأ تاصاــــــصتخالا عيزوــــتب يضاقلا يروتــــــــسدلا أدبــــــــملا

لوخد خيرات رييغت ةيناكمإ ةداملا هذه نم ةريخألا ةرقفلا يف
ةيلاملا نوناق مكح بجومب ذيفنتلا زيح يوضعلا نوناقلا اذه
نم يوضعلا نوناقلا نع فلتخي ايداع انوناق هرابتعاب
،ةباقرلاو ةقداصملاو دادعإلا دعاوق ثيح

98 ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا ّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ةقباطم ريغ دعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم
.روتسدلل

نـم ثلاـثـلا باـبــلا نــيواــنــع صخــي اــمــيــف– اـثـلاــث
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

رابتعالا نيعب ذخأي ال ثلاثلا بابلا ناونع نأ ارابتعا–
تاءارــــجإب قــــلــــعــــتملا يعــــيرشتــــلا راسملا لــــحارــــم بيـــــترـــــت

ةقداصملاو ةيلاملا نيناوق عيراشم ميدقتو عاديإو ريضحت
  ،اهيلع

ءاج امك ةيلاملا نيناوقب قلعتي ال رـــــمألا نأ ارابــــــــتعاو–
،يوضعلا نوناقلل ثلاثلا بابلا نمض ةدراولا نيوانعلا يف

ةداملل اقبط ةيلاملا نيناوق عيراشمب امنإو ،راطخإلا عوضوم
 ،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(631

ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحت ةلحرم نأ ارابتعاو–
،اهيلع ةقداصملاو ناملربلا مامأ اهميدقت يتلحرم قبست

لعجب كلذ كرادت نّيعتي هّنإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
 .نوناقلا دادعإ لحارمل ةيعارمو روتسدلل ةقباطم نيوانعلا

تاظفحـــــتلا ىلإ ةراـــــــــشإلا صـــــــــخي امــــيف – اعبار
قلعتملا يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ةيريسفتلا
 : راطخإلا عوضوم ،ةيلاملا نيناوقب

صنت روتسدلا نم )3 ةرقفلا(191 ةداملا نأ ارابتعا –
ةمزلمو ةيئاهن هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارآ نأ ىلع

،ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاطلسلاو ةيمومعلا تاطلسلا عيمجل

وه كلذ نم يروتسدلا سسؤملا دصق نأ ارابتعاو –
يروتسدلا سلجملا اهذختي يتلا تارارقلاو ءارآلا ّنأ رارقإ
يف ءاوس ،هيف يـــــضقملا ءيـــــــــشلل ةقـــــــلطملا ةيّجحلا يســــــــتكت
 ،اهقوطنم وأ اهبابسأ
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،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا داوـــم صخـــي اـــمــــيــــف : اــــيــــناــــث
: راطخإلا عوضوم

روتسدلل ةقباطم٥ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا دعت–1
.راثملا ظفحتلا ةاعارم ةطيرش

ةاعارم ةطيرش روتسدلل ةقباطم٧–٥1 ةداملا دعت–2
.راثملا ظفحتلا

روتسدلل ةقباطم62 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا دعت–3
.راثملا ظفحتلا ةاعارم ةطيرش

داـعـتو ،روـتسدـلـل اـيـئزـج ةـقــباــطــم1٤ ةداملا دـــــعـــــت–٤
 : يتآلاك اهتغايص

لخدت يتلا تايلمعلا ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلا نيبت"
قلعتتو .رييستلا يف ةنورملاب ةرربم ةصاخ تالاجم يف
."تائيه وأ تامدخب سيلو تايلمعب تاباسحلا هذه

داعتو ،روتـــــسدلل ايــــــئزج ةقباـــــــــــطم٥8 ةداــــــــملا دعــــــت–٥
 : يتآلاك اهتغايص

ةباقرلا ىلإ ةلودلا ةينازيم ذيفنت تايلمع عضخت "
يتــــلا طورشلا بسح ةــــيــــناملرــــبــــلاو ةـــــيـــــئاضقـــــلاو ةـــــيرادإلا

ةـــيـــعـــيرشتـــلا ماـــكـــحألاو نوـــناـــقـــلا اذـــهو روـــتسدـــلا اــــهددــــحــــي
." ةصاخلا ةيميظنتلاو

ايئزج ةقباطم98 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا دعت –6
 : يتآلاك اهتغايص داعتو ،روتسدلل

نوناـــــــق لوأ٣٢0٢ ةنـــــــسل ةيلاــــــملا نوـــــناق نوـــــــكي "
رضحيو .يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقفو ذّفنيو ّرضحي
٣٢0٢ ةنسل ةينازيملا ةيوست نمضتملا نوناقلا كلذك
." يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقفو

ةقباـطـم رـيـغ98 ةداملا نــم ةرـــيـــخألا ةرـــقـــفـــلا ّدـــعـــت–٧
  .روتسدلل

نــم ثلاــثــلا باــبــلا نــيواــنــع صخــي اــمــيــف : اــثــلاــث
:راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

: يتأي امك ثلاثلا بابلا يف نيوانعلا ةغايص داعت –

ةــيــلاملا نيناوــق عــيراشم رــيضحت" : ثلاــثــلا باـــبـــلا –
 ،"اهيلع ةقداصملاو اهميدقتو

عيراشم ريضحت" : ثلاثلا بابلا نم لوألا لصفلا –
،"اهتينبو اهميدقتو اهعاديإو ةيلاملا نيناوق

ةــيـــلاملا نيناوـــق عـــيراشم رـــيضحت" : لوألا عرـــفـــلا –
،"اهميدقتو

ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم عاديإ " : يناثلا عرفلا –
،"هتينبو

ةيـــــــلاــــــملا نيـــــــناوق عيراــــــــــشم عادــــــــــــــــيإ" : ثلاــــــثلا عرــــــفـــــلا –
،" اهاوتحمو ةيحيحصتلا

96 ةداملا رخؤتو ،96 ةداملا مقرتو٠٧ ةداملا مدقت –
 .٠٧ ةداملا مقرتو

تاـــــــظـــــفـــحـــتلا ىلإ ةراـــــشإلا صـــــــــخي امــــــيف: اعبار
قلعتملا يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ةيريسفتلا
 : راطخإلا عوضوم ،ةيلاملا نيناوقب

عوضوـــم ،يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا تارــــيشأت ىلإ ةــــفاضإ –
: راطخإلا

ةاــعارــم عـــم ،يروـــتسدـــلا سلـــجملا يأر ذـــخأ دـــعـــب – "
٧ ةطقنلا٥1و٥ داوملاو ماكحألا لوح ةيريسفتلا تاظفحتلا

."62و

ايلك وأ ايئزج ةقباطملا ريغ ماكحألا دعت : اسماخ
،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب نع لصفلل ةلباق روتسدلل
.راطخإلا عوضوم

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب دعت: اسداس
.روتسدلل ةقباطم ،راطخإلا

.ةـــيروهمجلا سيــئر ىلإ يأرـــلا اذه غّلبي : اعباس

ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف يأرلا اذه رـــشني
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةدقعنملا هتاسلج يف يروــــتسدلا سلجملا لوادـــت اذهب
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يروتسدلا سلجملا سيئر

يسلدم دارم

،سيئرلل ابئان  ،يشبح دـمحم

،ةوضع ،يــــــتارسم ةميلس

،ةوـضع ،باــحر ةــــــيداش

،اوضع ،لــــــيختوب ميهاربإ

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دـمحم

،اوضع ،يوارـــق رونلا دبع

،ةوضع ،داـــــــبع ةـــجيدخ

،اوضع ،طـــــيلب لــــيعامس

،اوضع ،يــمهارب يمشاهلا

،اوضع ،لوــلج ةدع دـمحمأ

.اوـضع ،شـــــــــينف لامك


