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٩٣٤١ ماــــــــــع ناضمر٥2 يفخرؤم0١-٨١ مــقر نوـــــناـــــق
ةقبطملا دعاوقلا ددحي ،٨١02 ةنس وينوي0١ قفاوملا

.نيهمتلا لاجم يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

7٣1و٦٣1و٩٦ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم٤٤1و٣٤1و71-٠٤1و8٣1و

ماع رفص81 يف خّرؤملا551-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــناــق نــمضتملاو٦٦٩1 ةـــنس وـــيـــنوـــي8 قــــــفاوملا٦8٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا

ماع رفص81 يف خّرؤملا٦51-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــناــق نــمضتملاو٦٦٩1 ةـــنس وـــيـــنوـــي8 قــــــفاوملا٦8٣1
،مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا

ناضمر٠2 يف خّرؤملا85-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو57٩1 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣1 ماع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩5-57 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو57٩1 ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا5٩٣1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

نابعش٤2 يف خّرؤملا7٠-18 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،نيهمتلاب قلعتملاو18٩1 ةنس وينوي72 قفاوملا1٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا
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ىدامج٩1 يف خّرؤملا5٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحب

ىدامج٩1 يف خّرؤملا7٠-٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
قلعتملاو٣٠٠2 ةـنس وــيــلوــي٩1 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،عارتخالا تاءاربب

ةدعقلا يذ٣1 يف خّرؤملا٩1-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
بيصنتب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد52 قفاوملا52٤1 ماع
،ليغشتلا ةبقارمو لامعلا

ةدعقلا يذ٠2 يف خّرؤملا12-٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ريبادتلاب قلعتملاو٦٠٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا72٤1 ماع
،ليغشتلا ةيقرتو معدل ةيعيجشتلا

مرحم51 يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني٣2 قفاوملا٩2٤1  ماع
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

رفص٦1 يف خّرؤملا7٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٣2 قفاوملا٩2٤1 ماع
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل يهيجوتلا

رفص81 يف خّرؤملا٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا٩2٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

بجر٠2 يف خّرؤملا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤1 ماع

رفص81 يف خّرؤملا٦٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا٣٣٤1 ماع

عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو21٠2 ةـنس رــيارــبــف12 قـــفاوملا٣٣٤1 ماـــــــع لّوألا

،ةيالولاب

رفص21 يف خّرؤملا21-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو21٠2 ةنس ربمسيد٦2 قفاوملا٤٣٤1 ماع
،٣1٠2 ةنسل ةيلاملا

ناضمر82 يف خّرؤملا21-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو51٠2 ةنس ويلوي51 قفاوملا٦٣٤1 ماع
،لفطلا

عيبر81 يف خّرؤملا81-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا7٣٤1 ماع لّوألا

،هنم٠٩ ةداملا اميس ال ،٦1٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

لاوش٩2 يف خرؤملا٩٠-٦1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيقرتب قـلـعـتملاو٦1٠2 ةـــــــنس تشغ٣ قـــفاوملا7٣٤1 ماـــع
،رامثتسالا

عيبر11 يف خرؤملا2٠-71 مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو –
نمضتملاو71٠2 ةـنس رــياــنــي٠1 قـــفاوملا8٣٤1 ماــع يناــثـــلا
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتل يـهيجوتلا نوـناقلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 :  هصن يتآلا نوناقلا ردصي

دعاوقلا ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
.نيهمتلا لاجم يف ةقبطملا

لوألا لصفلا

ةّماع ماكحأ

لوألا مسقلا

ةماع ئدابم

نـيوــكـتــل اـــيساــسأ الــماــع نيــهــمــتلا لــكــشي:2 ةّداــملا
ةـيـعاـمـتـجالاو ةـيوـبرــتــلا فادـــهألا رــيوــطــتو يرشبــلا دروملا

ينــــهملا جاــــمدإلا يف مــــهاسيو ،عــــمــــتــــجــــمـــــلـــــل ةـــــيداصتـــــقالاو
.بابشلل

لك ذختتو ،نيهمتلا ةيقرت ىلع ةلودلا لمعت :٣ ةّداملا
 : ىلإ ،صوصخلا ىلع فدهت يتلا ريبادتلا

ناــمضل ينــهملا نــيوــكــتــلــل ةــيــنــطوـــلا تاردـــقـــلا عـــفر –
،ةلهؤم ةلماع دي نيوكت

عـم نيهـمـتـلا قــيرــط نــع نــيوــكــتــلا ضورــع فــيــيــكــت –
ربعملا تاليهأتلا يف تاجايتحالاو تايجولونكتلا روطت
،نيمدختسملا فرط نم اهنع

نع نيوكتلا صرف قلخ ىلع نيمدختسملا عيجشت –
،ةيرشبلا مهدراوم ديدجتل نيهمتلا قيرط

تاعاطقلا يف نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا ريوطت –
 ،ةيولوألا تاذ

فرحلا ىلع ظافحلاو يوديلا لمعلل رابتعالا ةداعإ –
.اربتعم ايفاقث اثارت لثمت يتلا ةيديلقتلا

ةيئالولاو ةيوهجلاو ةينطولا فرغلا مهاست:٤ ةّداملا
فرحلاو ةيديلقتلا تاعانصلاو ةحالفلاو ةعانصلاو ةراجتلل
اذــكو ،لــيــغشتــلــل ةــيــموــمــعـــلا تاـــئيـــهـــلاو قـــفارملاو دـــيصلاو
تاعامجلاو ،تاطاشنلا ثادحإل نينطاوملا ةقفارمب ةفلكملا
لـــمـــعـــلا باـــبرأ تاـــمـــظـــنـــمو ةـــيـــنــــهملا تاداحتالاو ةــــيــــلحملا

صوصنملا رواشتلا تائيه راطإ يف ،ةينعملا تايعمجلاو
،نيهمتلا ةيقرت يف اهتاءافك تالاجم يف ميظنتلا يف اهيلع
 : يف ةكراشملاب اميس ال



٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٨2
9م٨١02 ةنس وينوي٣١

ةيدـقاـعـت ةـقـيـثو وـه : نيهـمــتــلاــب يلئاــعــلا حــيرصتــلا
ةبارق ةلص نهمتملل نوكت امدنع ،نيهمتلا دقع لكش ذخأت
نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا ةعباتمب مزتلي يذلا مدختسملاب
.هيدل

 : مدختسملا

اـــطاشن سراـــمــــي يوــــنــــعــــم وأ يعــــيــــبــــط صخش لــــك –
،ايفرح

ميدقت وأ قيوست وأ جاتنإ ةسسؤم وأ ةدحو لك –
اـهـنوـناـقو اـهـمـجــح ناــك اــمــهــم ةــيــبــنــجأ وأ ةــيــنــطو تاــمدــخ
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يساسألا

. ةيمومعلا تارادإلاو تائيهلا –

نع نيوكتلا يف لجسم حشرتم لك وه: نهمتملا
صصخملا نيهمتلا بصنم يف هبيصنت مت ،نيهمتلا قيرط
.مدختسملا لبق نم

نم صصخم لمع بصنم لك وه : نيهمتلا بصنم
يف نـهـمــتــمــلــل يقــيــبــطــت نــيوــكــت ناــمضل مدــخــتسملا فرــط

.نيهمتلا دقع عوضوم صصختلا وأ ةنهملا

نـيوـكـت ناـمضب فـلــكــم ينــهــم وــه: نيهـمـتـلا مــــّلـعــم
ارــظــن ،نــهــمــتـــمـــلـــل لـــماـــكو يجـــهـــنـــمو يجردـــتو يقـــيـــبـــطـــت

.هتاردقو هتاءافكو هتالهؤمل

 : حمست يتلا ةدملا يه: ةيبيرجتلا ةرتفلا

نــهــمتــملا تاردـــق نيــمـــثتو ميــيقتب : مدختسملل –
دـــقــع عوــضوــم صـصـخــتلا وأ ةنــهــملا يف نيوــكـتلا ةعباــتمل

،نيهمتلا

،ةـنــهــملا وأ صــصــخــتلا نأ نـــم دـــــكأتلاب : نهمتملل–
.هتاردقو هتابغرل ايلعف بيجتسي نيهمتلا دقع عوضوم

مييقتو ةعباتمل ةيجوغاديب ةادأ وه: نيهمتلا رتفد
ةسسؤملا يفو ينهملا طسولا يف نهمتملل ينهملا نيوكتلا
.ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا

مدختسملا نيب طبر ةقيثو يه : ةلوادتملا ةقاطبلا
ملعم فرط نم ألمت ،ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملاو
ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا نم بلطب ،نيهمتلا

ةزجنملا ةيعوبسألا وأ ةيمويلا تاطاشنلا لك اهيف نودتو
.نهمتملا فرط نم

نهمتملل ةيبطلا ةعباتملل ةقيثو وه : يبطلا رتفدلا
ةــطــبــترملا تاــموـــلـــعملا لـــك ىلع يوـــتـــحـــي ،هـــنـــيوـــكـــت لاوـــط
ةــئيــهــلا ىدــل نــهــمـــتـــمـــلـــل ةـــيرودـــلا ةـــيـــبـــطـــلا تاصوـــحـــفـــلاـــب
.ةمدختسملا

،نيهمتلا يف ةديدج بصانم نع ثحبلا –

،نيهمتلا بصانمب حيرصتلا –

،نيهمتلا لوح ةيئاصحإ قئاثو دادعإ –

،نيهمتلا ضورع ريوطت –

،نيهمتلا ةدمو ةيلوألا تابستكملا ديدحت –

،نيهمتلا عوضوم نوكت يتلا تاصصختلا ديدحت –

،ةيجوغاديبلا جماربلا دادعإ –

،نيوكتلا مييقتو ةعباتم –

،نيهمتلا يمّلعم نيوكت –

مت نيذلا بابشلل ينهملا لآملا لوح تاقيقحت ءارجإ –
،نيهمتلا قيرط نع مهنيوكت

يف مه نيذلا نييفرحلاو نيمدختسملا ةيقاطب دادعإ –
نـــيوـــكـــتـــلاـــب ةـــفـــلـــكملا ةرادإلا فرصت تحت مـــهـــعضوــــل طاشن
،ينهملا

اذكو لغشلا قوس يف ابلط رثكألا نهملا مئاوق طبض –
.نيوكتلا تائيه ىلإ اهلاسرإو ةردانلا نهملا ةمئاق

قيسنتلاب ،صاخ لكشب اضيأ ةيدلبلا مهاست :٥ ةّداملا
يف ةدـجاوـتملا ينـهملا نـيوـكـتـلـل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملا عــم
،عساولا روهمجلا مالعإ لالخ نم نيهمتلا ةيقرت يف ،اهميلقإ

نيهمتلا لاجم يف بيصنتلا صرفب،مهنم بابشلا اميسال
 .نيمدختسملا لبق نم ةمدقملا

يناثلا مسقلا
فيراـعت

 : يتأي امـب،نوناقلا اذه موهفم يف دصقي:6 ةّداملا

لكش يف مظني ينهملا نيوكتلا نم طمن وه : نيهمتلا
طسولاو ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا نيب يبوانت
بصنم يف يلّوأ ينهم ليهأت باستكا ىلإ فدهي ،ينهملا
طاشنلا تاعاطق فلتخم يف ةنهم ةسراممب حمسي  نيهمتلا
.تامدخلا وأ/و داوملا جاتنإب ةطبترملا

،يجوغاديب ميظنت وه : نيهمتلا لاجم يف بوانتلا
طسولا يف ةنومضملا يقيبطتلا نيوكتلا تارتف نيب متي
يرـــظــــنــــلا نــــيوــــكــــتــــلا تارــــتــــفو ،لــــمــــعــــلا ناــــكــــم وأ ينــــهملا

ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا فرــط نــم نوــمضملا يجوــلوــنــكــتــلاو
.ينهملا نيوكتلل

وأ/و نـــــهملا بسح بواـــــنـــــتــــــلا تارــــــتــــــف فــــــلــــــتــــــخــــــتو
.نيوكتلا يف ةددحملا ليهأتلا تايوتسمو تاصصختلا

نيوكتب قلعتي ةدّدحم ةّدمل دقع وه: نيهمتلا دقع
نهمتملاو مدختسملا : فارطأ )٣( ةثالث نم ىضمي ،نّهمتملا

اهيلإ يمتني يتلا ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملاو
.نهمتملا

سفن هيلع بترتتو لمعلا دقعب هيبش نيهمتلا دقع
.ةينوناقلا راثآلا
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يناـثلا لصفلا
نيهمتلا قيبطت لاجم

لوألا مسقلا
نيهمتلا يف بواـنتلا ةيجوغادـيب

لوألا عرفلا
نهمتملا بيصنتو هيجوتلاو نيهمتلاب قاحتلالا

لك نيهمتلا قيرط نع نيوكتلاب قحتلي:7 ةّداملا
لقألا ىلع ةنس )51( ةرشع سمخ نيب هّنس حوارتي باش
دقع ءاضمإ خيرات دنع رثكألا ىلع ةنس )5٣( نيثالثو سمخو
.نيهمتلا

ّنسلا طرش نــم اــيدسج نوــقّوـــعملا صاـــخشألا ىـــفـــعـــي
.نيهمتلا قيرط نع نيوكتلاب قاحتلالل هالعأ ددحملا ىصقألا

نيهمتلا بصانم وحن نيحشرتملا هيجوت متي:٨ ةّداملا
نيب كارتشإلاب هيجوتلا مظنيو ،مهتاردقو مهتابغر بسح
بسح مدـخـتسملاو ينـهملا نـيوــكــتــلــل ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا
.ميظنتلا قيرط نع ةددحملا تايفيكلا

ةمدختسملا ةئيهلا ىدل نهمتملا بيصنت متي :٩ ةّداملا
 : ةيتآلا ريياعملا بسح ،صوصخلا ىلع

صاصتــخالا بسح ةرــفوــتملا نيهــمــتــلا بصاــنــم ددـــع –
،هاندأ7٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا صصحلا بسح ةددحملاو

،نهمتملا ريطأت دصق نيلهؤملا نيينهملا رفوت –

نـــيوـــكـــتـــلا ناـــمضب حـــمست تازـــيـــهجتو داوــــم رــــفوــــت –
،نيوكتلا جمانربل اقبط يقيبطتلا

ةـيرورضلا تاداــمــتــعالا حــتــفــب ةــيــلاــم لــئاسو رــفوــت –
عفد اهنم اميس الو نيهمتلا تاطاشنب مدختسملا لفكتل

،نهمتملل بتارلا هبش

لاجم يف تابلطتملل بيجتسي يذلا لمعلا ناكم –
،نهمتملا ةياقوو نمأ

.مدختسملا طاشن ةيصوصخ –

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

نيوكتلل ةيمومع تاسسؤم صيصخت نكمي :0١ ةّداملا
.نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا طمنل ايرصح ينهملا

 .ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا نكمي:١١ ةّداملا
نأ يبعشلا ينطولا شيجلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا

.نهمتملا بصنت

قيرط نع ميظنتلاو ءاقتنالاو هيجوتلا تايفيك ددحت
.ميظنتلا

ةرادإلا ىوتسم ىلع تايطعم كنب أشني :2١ ةّداملا
 .ينهملا نيوكتلاب ةفلكملا ةرازولل ةيزكرملا

ةــيالو لــكو ةــيدـــلـــب لـــك ىوـــتسم ىلع تاـــيـــطـــعملا دـــعـــت
نييفرحلاو نيمدختسملا ةمئاق صوصخلا ىلع نمضتتو
مهتالهؤمو نييفرحلاو نيهمتلا يمّلعمل ةيمسإلا ةمئاقلاو
.ةينهملا

نــع هرــيسو تاــيــطــعملا كنــب مــيــظــنــت تاــيــفــيـــك ددحت
.ميظنتلا قيرط

يناثلا عرفلا
نيوكتلاو يليمكتلا يجولونكتلاو يرظنلا نيوكتلا

ينهملا طسولا يف يقيبطتلا

يجوــلوـنـكـتلاو يرــظـنلا نيوـكـتلا فدــهي:٣١ ةّداــملا
نـهـمـتــمــلــل ةــيرورض ةــيرــظــن فراــعــم ميدــقــت ىلإ يليــمــكــتــلا

ليهستو ،نيهمتلا عوضوم صصختلا وأ ةنهملا ةسراممل
.ماعلا ميلعتلا قيرط نع فدهتسملا ليهأتلا هباستكا

يــــجوـــلوـنـــكتلاو يرــظــنلا نـــيوـــــكتلا مّدــقــي:٤١ ةّداــملا
ينــهملا نــيوـــكـــتـــلـــل ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملا يف يليـــمـــكـــتـــلا

.ةبدتنملا اهعورف وأ اهتاقحلمو

ىدل وأ/و ةمدختسملا ةئيهلا ىدل مدقي نأ نكمي امك
نـهـمـلـل ةـبسنـلاـب ةـيـنـهملا فرـغـلـل ةـعـباـتـلا نـيوـكـتــلا لــكاــيــه
.اهتاطاشن تالاجمل ةعباتلا

سورد  نــــــهــــــمــــــتملا روضح نوــــــكــــــي ،تالاحلا لـــــــك يفو
بسح ايرابجإ ،يليمكتلا يجولونكتلاو يرظنلا نيوكتلا
.نيوكتلا جمانرب يف رّرقملا يعاسلا مجحلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ينهملا طسولا يف نيهمتلا نهمتملا عباتي :٥١ ةّداملا
.هيف هبيصنت مت يذلا

ةعباتلا لكايهلا يف يليمكت نيوكت ةعباتم هنكمي امك
وأ اـهـتاــقــحــلــمو ينــهملا نــيوــكــتــلــل ةــيــموــمــعــلا تاسسؤمــلــل
.ةبدتنملا اهعورف

يعاسلا مجحلا بسح نيهمتلا ةعباتمب نهمتملا مزتلي
.نيوكتلا جمارب يف ررقملا

قيرط نع يقيبطتلا نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحت
.ميظنتلا

نيب نيهمتلا قيرط نع نيوكتلا ةدم حوارتت:6١ ةّداملا
.رثكألا ىلع ،تاونس )٣( ثالثو ،لقألا ىلع )1( ةنس

،نيهمتلا عوضوم نهملا وأ/و تاصصختلا ةمئاق ددحت
بجومب ،ينهملا ليهأتلا ىوتسم بسح نيوكتلا ةدم اذكو
عم رواشتلاب ،ينهملا نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق
 .نيلهؤملا نيينهملاو طاشنلا تاعاطق فلتخم
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،هل عباتلا قحلملاو نيهمتلا دقعب ةصاخلا جذامنلا ددحت
 .ميظنتلا قيرط نع

ىضميو ايباتك نيهمتلا دقع ررحي نأ بجي :٣2 ةّداملا
نوكي امدنع يعرشلا يلولا وأ نهمتملاو مدختسملا لبق نم
يتلا ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملاو ،ارصاق نهمتملا

.نّهمتملا اهيلإ يمتني

دجاوت ناكم ةيدلب يف نيهمتلا دقع لجسيو قداصي
اـهـيـلإ يمـتـنـي يتـلا ينـهملا نـيوـكـتــلــل ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا
 .ةدقاعتملا فارطألا نم فرط لكل ةخسن مّلستو ،نهمتملا

اهتدم ةيبيرجت ةرتف ىلإ نهمتملا عضخي:٤2 ةّداملا
.)1( دحاو رهش

لوألا مويلا يف نهمتملا بيرـجت ةرتـف أدبت:٥2 ةّداملا
)51( رشع ةسمخ زواجتت ّالأ ىلع ،يقـيـبطتلا نيوـكتلا نم
عيمج فرط نم نيهمتلا دقع ءاضمإ خيرات نم ءادتبا ،اموي
.ةدقاعتملا فارطألا

فــلــكملا يئالوــلا رــيدملا لــبــق نـــم أشنـــت:62 ةّداملا
ةحلاصمــلــل ةصاــخ ةــنجل نييــنـــهملا مـــيـــلـــعـــتـــلاو نـــيوـــكـــتـــلاـــب
طورش مارتحا مدع تالاح عيمج يف نوعطلا لكل ةقبسملا

.نيهمتلا دقع ذيفنت

 .ايدو هتيوستو عازنلا رصانع ريدقتب ةنجللا هذه فلكت

 : نم ةنجللا هذه لكشتت

،ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا لثمم –

قـــيرـــط نـــع ينـــهملا نـــيوـــكـــتــــلاــــب فــــلــــكملا شتــــفملا –
،نيهمتلا

 ،هلثمم وأ مدختسملا –

.ارصاق نهمتملا ناك اذإ يعرشلا يلولا وأ ،نهمتملا –

.ميظنتلا قيرط نع ةنجللا هذه ريس تايفيك ددحت

نهمتملا نكمي ،ةيدولا ةيوستلا مدع ةلاح يف :72 ةّداملا
ةيشتفم ىلإ ءوجّللا ،ارصاق نوكي امدنع يعرشلا هيلو وأ
ىدم نم ققحتلاو ةنياعملا دصق ايميلقإ ةصتخملا لمعلا

. هب لومعملا عيرشتلل اقبط نيهمتلا دقع ذيفنت

فرــط نــم عازــنلا ةــيوــست مدـــع ةــلاــح يف:٨2 ةّداملا
هيلو وأ نهمتملا نكمي ،ايميلقإ ةصتخملا لمعلا ةيشتفم
ةــــيــــموــــمــــعــــلا ةسسؤملا وأ ارصاــــق نوــــكــــي اــــمدـــــنـــــع يعرشلا
،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ عازنلا عفر ينهملا نيوكتلل

عــيرشتــلا يف اــهــيــلـــع صوصنملا لاـــجآلاو تاءارـــجإلل اـــقـــبـــط
.لوعفملا يراسلا

لمعلا ةيشتفمل عباتلا لمعلا شتفم نكمي :7١ ةّداملا
صيخرتلا ،يعرشلا يلولا ةقفاوم دعبو ،ايميلقإ ةصتخملا
يتلا تاصّصختلا وأ نهملا يف ليجستلاب ،رصاقلا نهمتملل
.اليل اهيف لمعلا نوكي

ةــــحوــــتـــــفملا تاصصخـــــتـــــلا وأ/و نـــــهملا ةـــــمـــــئاـــــق ددحت
تايفيك اذكو ،اليل اهيف لمعلا نوكي ثيح رصاقلا نهمتملل
ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ،نيوكتلا ريس طورشو
.لمعلاب فّلكملا ريزولاو ينهملا نيوكتلاب فّلكملا

ثلاثلا عرفلا
نيهمتلا لاجم يف مييقتلاو ةبقارملاو ةعباتملا

قيرط نع ينهملا نيوكتلا تارود جوتت:٨١ ةّداملا
نــيوــكــتــلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا نــم مــّلست تاداــهشب ،نيهــمــتـــلا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ينهملا

نــع ينــهملا نــيوــكــتــلا تارود مــيــظــنــت تاــيــفـــيـــك دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع ،اهجيوتتو اهمييقتو نيهمتلا قيرط

ةّفلكملا ةرادإلل عباتلا نيشتفملا كلس فلكي:٩١ ةّداملا
 : ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةبقارملاب ينهملا نيوكتلاب

،يقيبطتلا نيوكتلل ةبسنلاب ينهملا طسولا يف –

ةبسنلاب ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا يف –
.يليمكتلا يجولونكتلاو يرظنلا نيوكتلل

ةيجوغاديبلاو ةينقتلا ةبقارملا ذيفنت تايفيك دّدحت
.ميظنتلا قيرط نع

نوفلكملا نوشتفملاو لمعلا وشتفم موقي :02 ةّداملا
يف عورشلاو نيهمتلا ةبقارمل ةكرتشم تايلمعب نيهمتلاب

.نيمدختسملا ىدل نيهمتلل ةديدجلا بصانملا ديدحت

.ميظنتلا قيرط نع ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةعباتملاب حمسي نيهمتلل رتفد سسؤي :١2 ةّداملا
.نّهمتملل يرظنلاو يقيبطتلا نيوكتلل يروّدلا مييقتلاو

،هكسم طورشو نيهمتلا رتفدب صاخلا جذومنلا ددحي
.ميظنتلا قيرط نع

يناثلا مسقلا
نيهمتلاب يلئاعلا حيرصتلاو نيهمتلا دقع

لوألا عرفلا
نيهمتلا دقع

اميسال ،قلعتت ادونب نيهمتلا دقع نمضتي:22 ةّداملا
تاــمازــتــلاو قوــقــحو ينــهملا نـــيوـــكـــتـــلا ةدـــمو صصخـــتـــلاـــب
.نهمتملل ةيبيرجتلا ةرتفلا اذكو ،ةدقاعتملا فارطألا
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ايباتك غلبي نأ مدختسم لك ىلع بجي:٩2 ةّداملا
يتلا ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ىلإ دقعلا خسف
يعرشلا يلوـــلاو نـــهـــمـــتملا ىلإو ،نـــهـــمـــتملا اـــهـــيـــلإ يمـــتـــنـــي
)51( رشع ةسمخ زواجتي ال لجأ يف كلذو ،رصاقلا نهمتملل
.خسفلا رارق خيرات نم ءادتبا ،اموي

وأ دحاو بناج نم نيهمتلا دقع خسف نكمي:0٣ ةّداملا
.يئاضق رارقب وأ يضارتلاب

نم ،ةيبيرجتلا ةرتفلا ءانثأ نيهمتلا دقع خسف نكميو
.ضيوعت نودب فارطألا عيمج وأ دحاو فرط

نودبو نوناقلا ةوقب نيهمتلا دقع خسفي:١٣ ةّداملا
ىلع ،رـــخآلا فرـــطــــلــــل ةــــبستــــكملا قوــــقحلاــــب ررض يأ قاحلإ
 : ةيتآلا تالاحلا يف ،صوصخلا

،نيوكتلا نع نهمتملا يــّلخت –

يلخاّدلا ماظنلل همارتحا مدع وأ نّهمتملا طابضنا مدع –
،مدختسملل

عم نيوكتلا ةدّم سفن لالخ نيهمت دوقع ةّدع ءاضمإ –
،ةلثامم ىرخأ نيوكت ةزهجأ عم وأ نيمدختسم ةّدع

،مدختسملا وأ نّهمتملا ةافو –

،مدختسملا سالفإ –

،مدختسملا تاطاشنل يئاهنلا فقوتلا –

.نيفرطلا دحأل مئاد يندب زجع –

ةيفسعت ةقيرطب نيهمتلا دقع خسفي امدنع:2٣ ةّداملا
اذه ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مزلت ،مدختسملا فرط نم
 : يتأي امب ،ريخألا

ةسسؤملا اهب تمزتلا يتلا غلابملا ةميق ضيوعت –
بتارـــلا هـــبشب ةـــقـــلـــعـــتملاو ينـــهملا نـــيوـــكـــتـــلـــل ةـــيـــموـــمـــعـــلا

غــــــلاـبـم عاــــــــجرـتساو نـــــــــهـمـتـمـلــل ةــــيــعاــمــتــجالا ةــــــــيــطــغــتــلاو
لاجم يف مدختسملا اهنم دافتسا يتلا ةيبيرّضلا تاءافعإلا
،نيهمتلا

ةــيــموــمــعـــلا ةسسؤملاو نـــّهـــمـــتملا نـــم لـــك ضيوـــعـــت –
رارضألا نع نّهمتملا اهيلإ يمتني يتلا ينهملا نيوكتلل
يعرشلا يلوــلا بلــط وأ اــمــهــبــلــط ىلع ءاــنـــب اـــمـــهـــب ةـــقـــحالـــلا
.رصاقلا نّهمتملل

ةرتف ىلع قيدصتلا نم نهمتملا ديفتسي:٣٣ ةّداملا
ىلوألا ةـمدـخـتسملا ةـئيـهــلا ىدــل ماــظــتــناــب عــبــتملا نــيوــكــتــلا
دقع راطإ يف ،ةعبتملا ةنهملا سفنل وأ/و صصختلا سفنل

 : تالاح يف ،مدختسملا رييغتب مربأ ديدج نيهمت

٦و5و٤ تالاحلا يف ،نوناقلا ةوقب نيهمتلا دقع خسف –
،هالعأ1٣ ةداملا يف ةروكذملا7و

يف هيلع صوصنملا نيهمتلا دقعل يفسعتلا خسفلا –
 .هالعأ2٣ ةداملا

قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش دّدحت
.ميظنتلا

يناثلا عرفلا

نيهمتلاب يلئاعلا حيرصتلا

ىدــل نيهــمــتــلا اـــهـــيـــف مـــتـــي يتـــلا ةـــلاحلا يف:٤٣ ةّداملا
نّهمتملل يعرشلا لثمملا وأ يلولا ةفص هل يفرح وأمدختسم
٦ ةداملا يف هيلع صوصنملا نيهمتلا دقع ذخأي ،هلوصأ نم وأ
هيلع قداصي يذلا ،نيهمتلاب يلئاعلا حيرصتلا لكش ،هالعأ

دقع يف اهيلع صوصنملا طورشلا سفنب خسفيو لجسيو
.نيهمتلا

،صوـــــصخلا ىلع مدـــــختسملا دــــــهعتي ،ةــــــلاحلا هذـــــه يفو
 : يتأي امب

،نّهمتملل يقيبطتلا نيوكتلا نامض –

يجوــلوــنــكــتو يرــظــن نــيوــكـــت ةـــعـــباـــتمب هـــل حاـــمسلا –
،يليمكت

نم ةمظنملا تاناحتمالا ءارجإل مدقتلاب هل حامسلا –
يمـتـنـي يتـلا ينـهملا نـيوـكـتـلـل ةـيــموــمــعــلا ةسسؤملا فرــط
.نهمتملا اهيلإ

نيهمتلاب يلئاعلا حيرصتلاب صاخلا جذومنلا دّدحي
.ميظنتلا قيرط نع

يلئاعلا حيرصتلاو نيهمتلا دقع لوعفم يرسي:٥٣ ةّداملا
فارطألا عيمج لبق نم هئاضمإ خيرات نم ءادتبا نيهمتلاب
.ةدقاعتملا

 ثلاثلا مسقلا

ةدقاعتملا فارطألا

لوألا عرفلا

مدختسملا

نينهمتملا لابقتسا مدختسم لك ىلع بجي:6٣ ةّداملا
.هاندأ7٣ ةداملا يف ةددحملا صصحلل اقبط

مهــلاــبقـتسا بــجاوــلا نينهــمتملا ددـــع دّدــحي:7٣ ةّداملا
 : يتأي امك ،نيمدختسملاو نييفرحلا ىدل مهبيصنتو
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،رصاقلا نّهمتملل ةبسنلاب مدختسملا مزتلي:0٤ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

ةيمومعلا ةسسؤملاو نّهمتملل يعرشلا يلولا مالعإ –
لكبو ايباتك نهمتملا اهيلإ يمتني يتلا ينهملا نيوكتلل
 : ةيتآلا تالاحلا يف ،لئاسولا

،ةرركتملا تابايغلا ٭

،مدختسملل يلخادلا ماظنلل نّهمتملا مارتحا مدع ٭

ريسلا لقرعي دق نّهمتملا نع رداص فّرصت لك ٭
،نيوكتلل نسحلا

.هلقنت ءانثأ وأ لمعلا ناكم يف نّهمتملل ثداح عوقو ٭

نامضلا تاكارتشا نم مدختسملا ىفعي:١٤ ةّداملا
عـيرشتـلـل اـقـبـط ،نينـهـمـتملا نـع اـهـعــفد بجاوــلا يعاــمــتــجالا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

نيهمتلا مـّلعم: الوأ

نيوكتلا لالخ نّهمتملا عضوي نأ بجي :2٤ ةّداملا
.”نيهمتلا مّلعم“ ىعدي ينهم ةيلوؤسم تحت يقيبطتلا

 : ةلاحلا بسح ،نيهمتلا ّملعم نوكي نأ نكمي :٣٤ ةّداملا

وأ يفرــحــب رــمألا قــلــعـــتـــي اـــمدـــنـــع هسفـــن مدـــخـــتسملا –
،صاخلا هباسحل لمعي صخش

.مدختسم ىدل ريجأ –

نيهمتلا مّلعم ةفص هل نوكت نأ يفرحلا مــّلعملا نكمي
.نينهمتملل هريطأت دنع

نيوكتلل نسحلا ريسلا نامض لجأ نم :٤٤ ةّداملا
يجوغاديب نيوكت ةعباتمب نيهمتلا ملعم مزلي ،يقيبطتلا

.ينهملا نيوكتلاب ةفلكملا ةرادإلا هنمضت

اقبط نّهمتملا نيوكتب نيهمتلا ملعم مزتلي :٥٤ ةّداملا
،هاندأ٦٤ ةداملا يف هـــيـــلـــع صوصنملا نـــيوــــكــــتــــلا طــــطــــخمل
ةحنم نم ةمدختسملا ةئيهلا ىدل اريجأ هتفصب ديفتسيو
.نينهمتملل يجوغاديبلا ريطأتلا

اذـــكو هـــماـــهـــمو نيهــــمــــتــــلا مــــّلــــعــــم نييــــعــــت طورش دّدحت
نع ،نينهمتملل يجوغاديبلا ريطأتلا ةحنم حنم تايفيك
.ميظنتلا قيرط

نيوـكتلا طـطـخم: ايناث

ءارجإل ةمظتنم ةعباتم نامض لجأ نم :6٤ ةّداملا
نـيوـكـتـلـل ةـيـموـمـعـلا ةسسؤملاو مدــخــتسملا دــعــي ،نــيوــكــتــلا
لاجم يف نيوكتلا ططخم ةكرتشم ةفصب ةينعملا ينهملا
.نيهمتلاب ةينعملا تائيهلا عم ،ءاضتقالا دنعو نيهمتلا

اذكو صاخلا مهباسحل نولمعي نيذلا نويفرحلا مزلي –
)5( ةسمخ ىلإ )1( دحاو نم ةداع نولغشملا نومدختسملا

،لقألا ىلع )1( دحاو نهمتم لابقتساب ،لاّمع

نم ةيدايتعا ةفصب نولغشملا نومدختسملا مزلي –
ىلع )2( نينهمتم لابقتساب ،لامع )٠1( ةرشع ىلإ  )٦( ةتس

 ،لقألا

نم ةيدايتعا ةفصب نولغشملا نومدختسملا مزلي –
)٣( ةثالث لابقتساب ،الماع )٠2( نيرشع ىلإ  )11( رشع دحأ

،لقألا ىلع ،نينهمتم

نم ةيدايتعا ةفصب نولغشملا نومدختسملا مزلي –
ةعبرأ لابقتساب ،الماع )٠٤( نيعبرأ ىلإ )12( نيرشعو دحاو
،لقألا ىلع ،نينهمتم )٤(

نيعبرأو دحاو قوف ام نولغشملا نومدختسملا مزلي –
)5( ةسمــخ لاــبــقــتساـــب ،لـــماـــع )٠٠1( ةــــئاــــم ىلإ الــــماـــــع )1٤(
،لقألا ىلع ،نينهمتم

)٠٠1( ةئام قوف ام نولغشملا نومدختسملا مزلي –
)1( دحاو نهمتم لابقتساب ،لماع )٠٠5( ةئامسمخ  ىلإ لماع
،الماع  )٠2( نيرشع ةحيرش لكل ،لقألا ىلع

مهلامع ددع زواجت اذإ نولغشملا نومدختسملا مزلي –
%5 ةبسنب نينهمتملا لابقتساب ،لماع )٠٠5( ةئامسمخ
 .لامعلا ددع عومجم نم لقألا ىلع

حيرصتلاب نويفرحلاو نومدختسملا مزلي :٨٣ ةّداملا
ةددحملا بيصنتلا تارتف لبق نينهمتملا نم مهتاجايتحاب

.ينهملا نيوكتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،مدختسملا مزتلي :٩٣ ةّداملا

نيهمتلا بصانم يف نينهمتملا بيصنتو لابقتسا –
دوقع يف اهيلع صوصنملا تاصصختلا وأ نهملل ةقباطملا
،نيوكتلا جمانرب مارتحا عم ،نيهمتلا

عـيرشتـلـل اـقـبـط نينـهـمـتـمـلـل نـمألاو ةــياــقوــلا ناــمض –
،امهب لومعملا ميظنتلاو

اقفو نينهمتملا لوانتم يف ةيامحلا لئاسو عضو –
،صصختلا وأ ةنهملاب ةقلعتملا راطخألاو طاشنلا ةعيبطل

نـــيوـــكـــتـــلا ناـــمض دصق نيهـــمـــتـــلا مـــــّلـــعـــم صيصخــــت –
ينهم نيوكت نامض يف لثمتي يذلا نهمتملل يقيبطتلا

،اهيلإ هجو يتلا لمعلا نكامأ يف لماكو يجردتو يجهنم

زاجنإ لالخ نم نيوكتلا جمانرب ىوتحم مارتحا –
دقع عوضوم ليهأتلاب ةطبترم تامدخ وأ لامعأل نهمتملا
.نيهمتلا

نكامأ يف نهمتملا نع ايندم الوؤسم مدختسملا نوكي
.نيوكتلا ةدم لالخ لمعلا
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٦٤ ةداملا يف روكذملا نيوكتلا ططخم نمضتي :7٤ ةّداملا
 : يتأي ام ،صوصخلا ىلع ،هالعأ

،مهب لفكتلا متيس نيذلا نينهمتملا ددع –

تاـــــــيوـتسمو نيــــــهـمـتـلــل ةـــــــــحوــتــفملا تاـــــــصّصخــتــلا –
،اهب ةقلعتملا ةينهملا ليهأتلا

،اقبسم ةددحملا نيهمتلا بصانم –

،يقيبطتلا نيوكتلا جمانربو ةّدم –

،نيوكتلا ريس لودج –

.نّهمتملا مييقت تايفيك –

يناثلا عرفلا
نهمتملا

طسولا يف وأ لمعلا ناكم يف نّهمتملا مزتلي:٨٤ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ينهملا

يفرحلا وأ مدختسملل يلخاّدلا ماظنلا ىلع عالطالا –
،همارتحاو

يليمكتـلا يجوـلوـنـكـتـلاو يرـظـنـلا نـيوـكـتـلا ةـعـباـتـم –
ينـهملا نـيوـكـتـلـل ةـيـموــمــعــلا ةسسؤملا لــبــق نــم نوــمضملا
،نهمتملا اهيلإ يمتني يتلا

تاـــــطاشنلا راـــــطإ يف هـــــيلإ ةدـــــنسملا ماـــــهملا ءادأ –
،نيهمتلا دقع عوضوم ،نيهمتلاب ةطبترملا

وأ ضرم ببسب لغتسي مل يذلا تقولا ضيوعت –
لطعلا مايأو لمعلل ةينوناقلا ةحارلا تاقوأ ءانثتساب بايغ
،رجألا ةعوفدم

ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملاو هــل عــباـــتـــلا مدـــخـــتسملا مالـــعإ –
مالـعإلا لــئاسو لــكــب اــهــيــلإ يمــتــنــي يتــلا ينــهملا نــيوــكــتــلــل
،ثداح وأ هضرم ةلاح يف هبايغ نع لاصتالاو

جـــــمانرب يف ةرّرــــقملا مــــييقتلا تاــــناحتمال مدــــقتلا –
.نيوكتلا

ةيمومعلا ةسسؤملا مالعإب مدختسملا مزلي:٩٤ ةّداملا
رصاقلا نّهمتملل يعرشلا يلولاو ةينعملا ينهملا نيوكتلل
.نّهمتملل لقنت لكب ،ايباتكو اقبسم

تاطاشنلاب ةطبترم تالقنتب مايقلاب نهمتملا مزليو
لك يفو ينهملا طسولا جراخ نيوكتلا جمانرب يف ةرّرقملا
.ينطولا بارتلا ءاجرأ

ةطبترملا نيمأتلاو لقنتلا فيراصمب مدختسملا لفكتي
.تالقنتلاب

نيمأتـلاو لـقـنـتـلا فــيراصمب لــفــكــتــلا تاــيــفــيــك نوــكــت
.مدختسملا لامع ىلع ةقبطملا اهسفن

ةريطخ لاغشأ يف نّهمتملا مادختسا زوجي ال:0٥ ةّداملا
.ةحصلاب ةرضم وأ

ىلع ةقبطملا ماكحألا نم نّهمتملا ديفتسي :١٥ ةّداملا
 .لطعلاو لمعلا تاقوأ لاجم يف ةمدختسملا ةئيهلا لاّمع

ميلعتلا يف نّهمتملا لبق نم سّركملا تقولا بسحي
.لمعلا تقو يف ةيجوغاديبلا تاطاشنلاو

اقبط ةمومألا ةلطع يف قحلا ةنهمتم لكل:2٥ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةرـــتـــفـــل يلّوألا نيهـــمـــتـــلا دـــقـــع دّدـــمــــي ،ةــــلاحلا هذــــه يفو
ةلصاومب ةينعملل حامسلا دصق ةمومألا ةلطع ةدم يواست
.نيوكتلا

يف هــبــيصنــت لــبــق نــهــمــتــم لــك عضخـــي:٣٥ ةّداملا
هــتــيــلــهأ تبــثـــي يبـــط صحـــف ىلإ ررـــقملا نيهـــمـــتـــلا بصنـــم

.نيهمتلا دقع عوضوم صصختلا وأ ةنهملا ةسراممل

قيسنتلاب نهمتملل يبط رتفد سسؤي:٤٥ ةّداملا
.ينهملا نيوكتلاو لمعلاو ةحصلاب ةفلكملا تارازولا نيب

ةدم لاوط ةيبط ةبقارمل نهمتملا عضخي نأ بجي
.بيبط لبق نم هنيوكت

ةيــطــغــتــلا راــطإ يف ،نـهـمتـملا ديــفتــسي :٥٥ ةّداــملا
تاوالــعــلاو يعاــمــتــجالا ناــمضلا تاــمدــخ نــم ،ةــيـــعاـــمـــتـــجالا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيلئاعلا

،نيوكتلا ديدمت نم بسارلا نهمتملا ديفتسي:6٥ ةّداملا
.رهشأ )٦( ةتس زواجتت ال ةدمل

.قحلم ةطساوب دقعلا ديدمت نيوكتلا ديدمت نع ّرجني

،بتارــلا هــبش صخــي اــمــيــف ضيوــعـــتـــلا طورش نوـــكـــت
يسادس رخآ يف ةقبطملا اهسفن يه ةدتمملا ةرتفلا لالخ
.نيهمتلا دقع يف اهيلع صوصنملاو نيهمتلل

،ةلاحلا بسح ،بتار هبش نّهمتملا ىضاقتي:7٥ ةّداملا
 : يتأي امك

وأ نيمدختسملا ىدل نّهمتملا بيصنت ةلاح يف – أ
نيرشع ىلإ  )1( دحاو لماع نم ةداع نيلغشملا نييفرحلا
)٦( ةتسلا رهشألا  لالخ بتارلا هبش ةلودلا عفدت ،الماع )٠2(
.نيوكتلا نم ىلوألا

هبش مدختسملا عفدي ،هالعأ ةروكذملا ةرتفلا قوفي امو
.نومضملا ىندألا ينطولا رجألاب طبترم يجيردت بتار

نيمدـــخـــتسملا ىدـــل نـــهـــمـــتملا بيصنـــت ةـــلاـــح يف – ب
بتار هبش عفدي ،الماع )٠2( نيرشع نم رثكأ ةداع نيلغشملا

فرط نم ،نومضملا ىندألا ينطولا رجألاب طبترم يجيردت
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،نينهمتملا –

،نييفرحلاو نيهمتلا يمّلعم –

 ،نيمدختسملا –

.ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا تاسسؤملا –

ةيعيجشتلا زئاوجلا حنم ريياعمو تايفيك دّدحت
قـــيرـــط نـــع ،هالـــعأ ةروـــكذملا ةـــيزـــيـــفـــحـــتـــلا رـــيـــبادـــتـــلا اذـــكو
.ميظنتلا

نوـــــــــــــنوكملاو نوــــــــــــمدختسملا دـــــــــــــــيفتسي :٤6 ةّداملا
.ةيزيفحت ريبادت نم ،ايدسج نيقوعملا نيهمتب نوفلكملا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

تاـــــــــضيفختلا نـــــــــم نـــــــــّـهمتملا دـــــــيفتسي:٥6 ةّداملا
.يسردملا ماظنلا ناونعب ةحونمملا تازايتمالاو

دنع نّهمتملل رّفو مدختسم لك ديفتسي:66 ةّداملا
صوصنم تازايتما نم ،مئاد لمع بصنم ،نيوكتلا ةياهن
.ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

فيظوت يفرح لكو مدختسم لكل نكمي:76 ةّداملا
قبسملا ءوجللا نود ،نيوكتلا ةياهن دعب ةرشابم مهينهمتم
.ةلودلا لبق نم ةعوضوملا بيصنتلا وأ ليغشتلا ةزهجأ ىلإ

 : يتأي امب يفرحلا وأ مدختسملا مزلي هّنأ ريغ

بيصنــتــلا ةــئيــه وأ ينــعملا لـــيـــغشتـــلا زاـــهـــج مالـــعإ –
مالـعإلا لـئاسو لـكـبو اــيــباــتــك مــئاــقــلا فــيــظوــتــلاــب ةــيــنــعملا

،لاصتالاو

اقفو مهينهمتم بيصنت وأ فيظوتلا تافلم دادعإ –
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةررقملا ةيرادإلا تاءارجإلل
.امهب

نم هفيظوت متي مل يذلا نهمتملا ديفتسي:٨6 ةّداملا
يف تالــيــهست نــم ،هــنــيوــكــت ةــياــهـــن دـــنـــع مدـــخـــتسملا فرـــط

اذكو ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ينهملا جامدإلا
ةسسؤملا لــبــق نــم نيمــئادــلا مالــعإلاو ةــقــفارملا رــيــبادــت نـــم
 .اهل عباتلا ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا

عبارلا لصفلا
ةيئازج ماكحأ

ةطبترملا ماكحألا فلاخ مدختسم لك بقاعي:٩6 ةّداملا
.لمعلا عيرشتل اقبط ،لمعلا تاقالعب

جد٠٠٠.٠1 نم  ةمارغب مدختسم لك بقاعي:07 ةّداملا
ةروكذملا تافلاخملا ىدحإ هباكترا ةلاح يف جد٠٠٠.٠2 ىلإ
 : هاندأ

فرط نم نيهمتلا دقع ءاضمإ خيرات نم ءادتبا ،مدختسملا
.ةدقاعتملا فارطألا عيمج

.ميظنتلا قيرط نع ةّداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

بسح ،ءاويإلا نم ةدافتسالا نهمتملا نكمي:٨٥ ةّداملا
مدختسملل ةعباتلا ءاويإلا لكايه ىوتسم ىلع ءاوس ،ةلاحلا
ةـيـموـمـعــلا تاسسؤمــلــل ةــعــباــتــلا تاــماــقإلا ىوــتسم ىلع وأ
قــيــبــطــت تارــتــف بسح كلذو ةـــيـــنـــعملا ينـــهملا نـــيوـــكـــتـــلـــل
.نيوكتلا جمانرب

.ميظنّتلا قيرط نع ةّداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت

نيـهمتلا دقع ةرتف لالـخ نـهمـتملا ديفـتسي:٩٥ ةّداملا
نع عارتـخالا تاءاربو ةرواجملا قوقحلاو فـلؤملا قوـقح نم
يف اـهـيـلــع صوصنملا تاــيــفــيــكــلــل اــقــبــط ،ةزـجــنملا لاــمـعألا
.هب لومعملا عيرشتلا

نيهمتلا ايدسج نيقوعملا صاخشألل قحي :06 ةّداملا
.هب لومعملا عيرشتلاو نوناقلا اذه ماكحأل اقبط

ةـــفصب اـــيدسج نيقوــــعملا صاــــخشألا لاــــبــــقــــتسا مــــتــــي
مــهــيدــل رــفوــتــت نــيذـــلا نيمدـــخـــتسملا فرـــط نـــم نينـــهـــمـــتـــم
 .مهتقاعإل ةبسانم لغش بصانم

ثلاثلا عرفلا

ينهملا نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا

نيوكتلل ةيمومعلا ةسسؤملا ىلع بجي:١6 ةّداملا
مارــتــحا ىلع رـــهسلا ،نوـــناـــقـــلا اذـــه ماـــكـــحأ راـــطإ يف ،ينـــهملا
وأ هب ةقلعتملا قحالملاو نيهمتلا دقع عوضوم تامازتلالا
.نيهمتلاب يلئاعلا حيرصتلا

يرـــــظنلا نــــيوكتلا نـــــمضت نأ كلذــــك اـــــهيلع بـــــجيو
ةـيرودـلا تاـناــحــتــمالا مــيــظــنــتو يليــمــكــتــلا يجوــلوــنــكــتــلاو
مــيــلستو نــيوــكــتــلا تارود فــلــتــخمل ةــجوــتملا ةـــيـــئاـــهـــنـــلاو
.تاداهشلا

نــــــيوكتلل ةـــــيمومعلا ةـــــسسؤملا مزــــــتلت:26 ةّداملا
ناـــمضب ،نيهـــمـــتـــلا دـــقـــع ءاضمإ خـــيراـــت نـــم ءادــــتــــبا ينــــهملا
عــفدــتو ،يعاـــمـــتـــجالا ناـــمضلا ماـــظـــن يف نـــّهـــمـــتملا طارـــخـــنا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط هب ةصاخلا تاكارتشالا

.امهب

ثلاثلا لـصفلا

ةيزيفحتلا ريبادتلاو ايازملا

ةزيمتملا فارطألل ةيعيجشت زئاوج حنمت:٣6 ةّداملا
 : يتأي امك ،نيهمتلا لاجم يف
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هيلع صوصنم وه ام بسح نينهمتملا لابقتسا مدع –
،هالعأ٦٣ ةداملا يف

بسح نينهمتملا بيصنت يف ةــصــحلا مارـــتحا مدــــع –
،هالعأ7٣ ةداملا يف هيلع صوصنم وه ام

ةداملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا دحأب لالخإلا–
.هالعأ٩٣

جد٠٠٠.٠2 نم ةمارغب مدختسم لك بقاعي:١7 ةّداملا
ةروكذملا تافلاخملا ىدحإ هباكترا ةلاح يف جد٠٠٠.٠5 ىلإ
 : هاندأ

ةرضم وأ ةرـــيـــطـــخ لاـــغشأ يف نــــّهــــمــــتملا مادــــخــــتسا –
،هالعأ٠5 ةداملا يف هيلع صوصنم وه ام بسح ةحصلاب

صوصنم وه ام بسح نهمتملل بتار هبش عفد مدع –
.هالعأ75 ةداملا يف هيلع

تاـــفلاخـــملاب ينـــعملا مدختــسملا بـــطشي:27 ةّداملا
نيمدختسملا ةمئاق نم هالعأ17و٠7 نيتداملا يف ةروكذملا
)٣( ثالث ةدمل نوناقلا اذه نم21 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

نم ديفتسي الو ،يئاهنلا مكحلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس
.نيهمتلا ناونعب ةحونمملا تازيفحتلاو تازايتمالا

عفدب امزلم ،ةرتفلا هذه لالخ ،ينعملا مدختسملا ىقبيو
 .هاندأ٤7 ةداملل اقبط نيهمتلا ىلع مسرلا

سماخلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

ددع اوزواجت نيذلا نومدختسملا ديفتسي:٣7 ةّداملا
ةداملا يف هيلع صوصنملاو مهلابقتسا بجاولا نينهمتملا

مهلامعأ مقر ناونعب بئارضلا ضيفخت ةبسن نم ،هالعأ7٣
 .هب لومعملا عيرشتلل اقبط

اعــضاــخ نيــهــمتلا ىلع مــسرــلا زاـــهج ىقـــبي:٤7 ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

سداسلا لصفلا

ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ

خيرات لبق ةمربملا نيهمتلا دوقع ىقبت:٥7 ةّداملا
لوعفملا ةيراس ،ةـــــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف نوـــــناقلا اذـــــه رـــــشن
.نيوكتلا ةدم ءاضقنا ةياغ ىلإ

يف خرؤملا7٠-18 مقر نوناقلا ماكحأ ىغلت:67 ةّداملا
قلعتملاو18٩1 ةنس وينوي72 قفاوملا1٠٤1 ماع نابعش٤2
.ممتملاو لّدعملا ،نيهمتلاب

7٠-18 مــقر نوــناــقــلــل ةــيــقــيــبــطــتــلا صوصنــلا ّنأ رــيـــغ
18٩1 ةنس وينوي72 قفاوملا1٠٤1 ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا

لوعفملا ةيراس ىقبت ،مّمتملاو لّدعملا ،نيهمتلاب قلعتملاو
.نوناقلا اذهل ةديدجلا ةيقيبطتلا صوصنلا رودص ةياغ ىلإ

ةّيـــمــسّرلا ةديرــجلا يف نوــناــقلا اذـــه رــشني:77 ةداـــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس وينوي

عبد العزيز بوتفليقة




