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١٤٤١ ماع ناضمر٨2 يفخّرؤم٩2١-02مقر يذيفنتموسرم
ةرادإلا ميظنت نمضتي،0202 ةنس ويام١2قفاوملا
 .ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتداملا اــــــميسال ،روـــــتسدــــلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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يف خّرؤـــملا٠٧٣-٩١ مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

6 يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــــنس يـــــفناج2 قـــــفاوــــملا١٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا88١-٠٩ مــقر يذيــفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
يذلا٠٩٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ
 ،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

٧ يف خّرؤملا86٤-6٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو6٩٩١ ةنس ربمسيد8١ قفاوملا٧١٤١ ماع نابعش

،تاباغلل ةماعلا ةيشتفملا ءاشنإ

يف خّرؤملا٣٤2-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
6١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2
ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يف خّرؤملا٤٤2-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2
 ،تاباغلل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت  ددحي

يف خّرؤملا82١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

ةـــــحالـــفلا ةرازوـــــــل ةــــيزـــكرــملا ةرادإلا مــــضت: ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ،ريزولا ةطلس تحت ،ةيفيرلا ةيمنتلاو

قحليو ،تاسارد )2( اريدم هدــعاسيو،ماـــعلا نيـــمألا *
يف يلــخادلا نــمألل يرازوــــلابــــتكملاو دــــيربلا بـــــتكم هب
.ةسسؤملا

تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو ،ناويدلا سيئر *
: يتأي امب نوفلكي صيخلتلاو

ةيموكحلا تاطاشنلا يف ريزولا ةكراشم ميظنتو ريضحت –
،ناملربلا عم تاقالعلاب ةطبترملا كلتو

تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاطاشن ميظنتو ريضحت –
،نواعتلاو ةيلودلا

،مالعإلا ةزهجأ عم ريزولا تاقالع ميظنتو ريضحت –

تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاـــطاشن مـــيظنتو رــــيضحت –
،ةماعلا

تامظنملاو ةـــيوعمجلا ةـــكرحلا عـــم تاـــقالعلا ةــــعباتم –
،ةكرتشملا ةينهملاو ةينهملا

ةـــيفيرلاو ةـــيحالفلا ةـــيمنتلا تارــــشؤم مـــييقتو ةــــعباتم –
،ةيفيرلا تاءاضفلا ةيامحو

لـــــيومتلاب ةـــــقلعتملا تاـــــفلملا رـــــيضحت يف ةـــــكراشملا –
يحالفلا لاجملا يف ةيداصتقالا تالخدتلاو تارامثتسالاو
،اهتعباتمو ،يفيرلاو

ةــــيمومعلا تاـــئيهلاو تاــــسسؤملا تاــــطاشن ةــــعباتم –
.عاطقلل ةعباتلا

اــــــــهلمعو اـــــهـــميظنت ددــــــــحي يـــــتلا،ةـــــماــعلا ةـــــيشتفملا *
.يذيفنت موسرمب

: ةيتآلا لكايهلا *

صنب اــهميظنت ددــــحي يتلا ،تاــــباغلل ةـــماعلا ةـــيريدملا –
،صاخ

،حالصتسالاونييراقعلا طيطختلاوميظنتلا ةيريدم –

ةفاجلا قطانملا يف ةيفيرلاو ةيحالفلا ةيمنتلا ةيريدم –
،ةفاجلا هبشو

،هتيمنتو يحالفلا جاتنإلا طبض ةيريدم –

ةــيقرتوةدوــجلا ةـــمالعوةـــيجولويبلا ةـــحالفلا ةــــيريدم –
،يحالفلا جاتنإلا

،ةيرطيبلا حلاصملا ةيريدم –

،ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا ةيامح ةيريدم –

،ةيداصتقالا تاساردلاو تارامثتسالاو ةجمربلا ةيريدم –

،نواعتلا ةيريدم –

،فارشتسالاوتايئاصحإلاوةيتامولعملا ةمظنألا ةيريدم –

،داشرإلاو ثحبلاو نيوكتلا ةيريدم –

،ميظنتلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم –

.لئاسولا ةرادإ ةيريدم –

نييراــــــــــقعلا طيـــــطـــختلاومــــــيظنتلا ةــــــيرــــــيدــــــم :2 ةّداملا
: يتأي امب فلكتو،حالصتسالاو

لاجم يف ةيحالفلا ةسايسلا ذيفنتو ديدحت يف ةمهاسملا –
ةــــــيراقعلا تاـــــيناكمإلا نيـــــمثتو ،نييراـــــقعلا طــــــبضلاو مـــــيظنتلا

،اهعيسوتو

زايتمالا قيرط نع يــضارألا حالـــصتسا جـــمانرب دادـــعإ –
،هذيفنت مييقتو هتعباتمو هذيفنتو

تاــطيحـملا نـــــع ثـــــحبلاب ةـــــصاخلا تاـــــساردلاب ماـــــيقلا  –
يف اــــــهجئاتن لـــــيصحتو اــــهتعباتمو اــــهريطأتو،اـــــهتفرعمو
 .تاسارد بتكم اهب موقي يتلا يضارألا حالصتسا راطإ
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: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

فــــــلكتو ،يراـــــقعلا مــــــيظنتلل ةـــــيعرــــفلا ةـــــيرــــيدـــملا –أ
: يتأي امب

،ةرّطؤــــملا ةــــيميظنتلاو ةــــيعيرشتلا صوــــصنلا دادــــعإ –
،ةيحالفلا ةيراقعلا كالمألا ميظنتو اهقيبطت ةعباتمو

مييقتو ةعباتم نامضو يراقعلا طبضلا تاودأ عضو –
،اهقيبطت

يــضارألا ىلـــع ةـــظفاحـملا ىلإ فدــــهي ءارــــجإ لـــــك ذاــــختا –
،اهتيامحو ،يحالفلا عباطلا تاذو ةيحالفلا

يضارألا لـــيوحت تاــــيلمع ،ةــــينعملا ةـــئيهلا عــــم ةـــــعباتم –
،ىرخأ ضارغأل ةيحالفلا

يـــحالــــفــــلا عــــباـــــطـــــلا ىلـــــع ةـــــظـــــفاحـملا ىلــــــع لـــــمـــــــــــعــــــــــــلا –
،لالغتسالل ةحونمملا يضارألل

تايلمعلا نع ةمجانلا راثآلا ،ةينعملا ةئيهلا عم ةعباتم  –
ةيحالفلا تارمثتسملا ىوتسم ىلع تالماعملاب ةطبترملا

،رييست نسحأ ققحت يتلا لئاسولاو

،ةيراقعلا تافرصتلا ةعباتم  –

،عيمجتلا تايلمع ةعباتم  –

.ةيراقعلا تاعزانملا ريهطت تايلمع ةعباتم  –

فلكتو ،يضارألا حالصتسال ةيعرفلا ةيريدملا – ب
:يتأي امب

،اهذيفنتوةقطنم لكل يضارألا حالصتسا ةسايس دادعإ –

يدرومل لضفألا لامعتسالا نمضت يتلا ريبادتلا لك دادعإ –
،اهذيفنت نامضوحالصتسالا راطإ يف ءاملاوةبرتلا

ةزجنملا حالصتسالا عيراشم ذيفنت ةعباتموةنياعم  –
،صاوخلا نيرمثتسملا وأ ةيمومعلا تاسسؤملا فرط نم

يدروم نيسحتوريوطتل ثحبلا جمانرب يف ةكراشملا  –
 ،يضارألا حالصتسا راطإ يف ءاملاوةبرتلا

،دوجوملا يراقعلا ردقملا نيسحتونيمثت  –

اهرييستوتاطيحـملا ةئيهتوحالصتسالا جمارب دادعإ –
،اهمييقتواهتعباتمو

،يضارألا حالصتسا جمانرب ذيفنت ةعباتم –

يضارألا حالصتسا ةيكيمانيد مييقتو دصر ماظن عضو –
،هتعباتمو

حالــصتساب ةــــصاخلا ةددــــحـملا جــــماربلا ةـــــعباتمودادـــــعإ –
 .يضارألا

فـلكتو ،يراـــــقعلا طيــــطختلل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا  – ج
: يتأي امب

يـــضارألا ىلـــع فرـــــعتلاب ةــــقلعتملا تاــــساردلاب ماــــيقلا –
ةـــــــيفـيرـلا تاءاــــــضفـلاويـــــــحالـفــلا عــــــباــطــلا تاذوةــــــــيحالفلا

،اهديدحتو

ةيحالفلا يضارألا تاحاسمب ةقلعتملا تاساردلادادعإ –
بــتاكم فرــــط نـــم اــــهزاجنإ مت يـــتلا اــــهحالصتسا بــــجاولا
 ،اهتعباتمواهريطأتو تاساردلا

عــــــضوويـــــحالف عــــباط تاذ وأ ةـــــيحالفلا يـــــضارألا درــــــج –
ىلــــــــع رـــــــــهـــسلاويــــــــضارألا فـــــــــــيـــنصتودــــــــــيدـــــحتل تاـــــــــــــيلآ

 ،اــــهنييحت

عـــــم قـــــيسنتلاب ،يــــــضارألل ةــــــيفارغج ةـــــطيرخ دادــــــعإ –
ىلع رهسلاو،ةينعملا تاعاطقلاوةياصولا تحت تاسسؤملا

.اهنييحت

قطانملا يف ةيفيرلاو ةيحالفلا ةيمنتلا ةيريدم:٣ ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،ةفاجلا هبشو ةفاجلا

يف ةمادتسملا ةيحالفلا ةيمنتلل ةسايس ذيفنتودادعإ  –
تاءاضفلا ةئيهت تاططخموةفاجلا هبشوةفاجلا قطانملا
نيمثت ىلع رهسلاوةبرتلا روهدت ةحفاكم جماربوةيحالفلا
،)ةـــــــقاــطلاوتاـــبنلاوةـبرــــتلاوهاــــيملا( ةـــــيــــعــــيبطلا دراوـــــــملا

،اهتموميد لجأ نم ينالقعلا اهلامعتساو

عباطلا تاذ ةيساسألا تايطعملا ديدحت يف ةمهاسملا –
لجأ نم يعامتجالاو يلاملاو يداصتقالاو ينقتلاو يعارزلا

،يفارغج يتامولعم ماظن لكش يف تايطعم كنب عضو

قطانملا يف اهذيفنتو ةمادتسملا ةيمنتلل ةسايس دادعإ –
ةيفيرلا ةئيهتلا ىلإ اميسال فدهت يتلا جماربلاو ةيفيرلا
عـم قـيسنـتـلاـب ،ةـيوارـحصلاوةيبهسلاوةيلبجلا قطانـمـلـل
،ةينعملا تاعاطقلا

هايم دراومل ينالقعلا لامعتسالاو نيمثت ىلع رهسلا –
،اهتموميد لجأ نم ةبرتلاو يقسلا

.ةددجتملا تاقاطلا لامعتسا ةيقرت يف ةمهاسملا  –

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،ةـيوارحصلا ةـــــحالفلا ةـــــيمنتل ةــــــيعرفلا ةـــــيريدملا – أ
: يتأي امب فلكتو

اهذيفنتو ةمادتسملا ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايسب ةردابملا –
يمرت يتلا ةيحالفلا ةيمنتلا جماربو ةيوارحصلا قطانملا يف

ةيوارحصلا يعارملا ةيامحو ةئيهت ىلإ ،صوصخلا هجو ىلع
ةردــقــلا عــيسوــتو زــيزــعــتو اـــهـــلـــيـــهأتو تاـــحاوـــلا ىلع ظاـــفحلاو
،ةيحالفلا ةيجاتنإلا
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ةـيـمـيـظـنـتــلاو ةــيــنوــناــقــلا تاودألا دادــعإ يف ةــمــهاسملا –
تاـــــساردــلاو ةــــــيوارــحصلا قـــــطاــنملا ةــــــيــمـــنـــتـــل ةــــــيرورضلا
تاءاـــــضفلا ةــــئيهت تاـــــططخمب ،صوـــــصخلا ىلـــع ةـــــطبترملا
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيحالفلا

اميسال ،ةـــثولملا رـــيغ تاــــقاطلا ةــــيقرت يف ةمــــهاسملا –
ةيفوجلا ةيرارحلا ةقاطلاو حايرلا ةقاطو ةيسمشلا ةقاطلا

،ةيويحلا ةلتكلاو

ةينطابلا اميسال ،ةيئاملا دراوملا نيمثت يف ةكراشملا –
،ةيديلقتلا ريغو

ةجمدنملا ةيفيرلا ةيمنتلا ةسايس ذيفنت ىلـــع رـــهسلا –
.ةيوارحصلا قطانملل

قطانملا يف ةيحالفلا ةيمنتلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،ةيبهسلا

يعارملا حالصتسا جمارب مييقتو ةعباتمو ريوطتو دادعإ –
اهيلـع ةـظـفاحـملاو اهرييستو اـهـمـيـظـنـتو اـهـتـئيـهـتو ةـيـبـهسلا

 ،اهليهأت ةداعإو

ةـــيبهسلا قــــطانملا يف ةــــيفيرلا ةـــيمنتلا جــــمارب دادـــــعإ –
،اهذيفنت مييقتو اهتعباتمو

يبهسلا طسولا تاردق ةفرعمب ةصاخلا تاساردلا دادــعإ  –
 ،يداصتقالاو يعامتجالاو

دراوــملا ةـــفرعمب ةــــقلعتملا جــــماربلا عـــضو ىلـــع رـــــهسلا –
عــم قـــيسنتلاب ،يـــنالقعلا اـــــهلالغتساو اــــهتئبعتو ةــــيعيبطلا
،ةينعملا تاعاطقلا

يــــــميظنتلاو يــــــعيرشتلا راـــــطإلا دادــــــعإ يف ةـــــمهاسملا –
.ةيبهسلا قطانملل ةيفيرلاو ةيحالفلا ةيمنتلل يرورضلا

،ةـــــــيلبجلا ةــــــحالفلا ةـــــيمنتل ةـــــيعرفلا ةــــيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

ةيمنتل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلاب ةردابملا –
،اهذيفنت ةعباتمو ةيلبجلا ةعارزلا

هايملا( ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةظفاحـملا يف ةمهاسملا –
،اهنيمثتو )ةقاطلاوتابنلاوةبرتلاو

تاباغلا نيب لماكتلا تاسايس ريوطت يف ةكراشملا –
،ةئيبلاو ةحالفلاو تاناويحلا ةيبرتو

قطانملل ةمادتسملا ةيفيرلا ةيمنتلا جماربب ةردابملا –
 ،اهذيفنتو ةيلبجلا

ريطأتوةيفيرلا ةيمنتلاب ةطبترم تاساردب ةردابملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،اهدادعإ

يــــــميظنتلاو يــــــعيرشتلا راـــــطإلا دادـــــــعإ يف ةــــمهاسملا –
.ةيلبجلا قطانملل ةيفيرلاو ةيحالفلا ةيمنتلل يرورضلا

،يــــــحالفلا يــــقسلا رــــيوطتل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا – د
: يتأي امب فلكتو

تاينقت ريوطتو معدو ميمعتل ينطو جمانرب ديدحت –
تاسسؤملا عم لاصتالاب هريطأتوهذيفنتو يحالفلا يقسلا
،ةينعملا ةيعاطقلا

لاـــــــجم يف قــــيبطتلاو ثــــحبلا جــــمارب يف ةــــــمهاسملا –
يحالفلا يقسلا ضارغأل ةليدبلا ةيئاملا دراوملا لامعتسا

راــطــمألاو جاــجألا هاــيملا لاــمــعــتساو ةحلاملا هاــيملا ةــيـــلحتو
اــهريهطت دــــعب ةـــلمعتسملا هاــــيملا لاـــمعتساو ةــــيعانطصالا

،فرصلا هايم لامعتسا ةداعإو

،ءاملل ةدصتقملا يقسلا ةمظنأو تاينقت ةيقرت  –

جماربلا ذيفنتب ةقلعتملا تامولعملاو تايطعملا عمج –
،اهليلحتو اهتجلاعمو ءاملا داصتقاب ةقلعتملا

ةـــعباتمو دادــــعإ يف ةــــينعملا تاــــعاطقلا عـــم ةــــكراشملا –
 ،يقسلا ريوطتب ةقلعتملا تاساردلا زاجنإ

.هريطأتوةينهم تايعمج يف ةاقسلا ميظنت ىلع ثحلا –

فلكتو ،هتيمنتو يحالفلا جاتنإلا طبض ةيريدم:٤ ةّداملا
: يتأي امب

يــــــناويحلاو يــــــتابنلا جاــــتنإلا ةــــيمنت لاـــــمعأ ةـــــيقرت –
وأ ةكرتشم فادهأ لوح نييداصتقالا نيلماعتملا ميظنتو
،عرف لك بسح ةلماكتم

قيرط نع اهتيمنت معدو يحالفلا جاتنإلا عورف ريطأت –
،ينطولا جاتنإلا عورف طبض ةمظنأ عضو

جاتنإلا لماوعو تاجتنم راعسأ دصر تاودأ ريوطت –
.اهيف ريثأتلاو

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،ةـــــــيتابنلا عورـــــفلا ةـــــيمنتل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا – أ
: يتأي امب فلكتو

مـــــيظنت زــــيزعت ىلــــع عــــجشت يــــتلا تاــــيلآلا حارـــــتقا –
ةلماكتم وأ ةكرتشم فادهأ لوح نييداصتقالا نيلماعتملا

ىلـــــــع رــــــهسلا عــــم ةـــــيجاتنإلاو جاــــتنإلا نيــــسحت ىلإ يـــــمرت
،ةجتنملا تارامثتسالاو تاردقلل ينالقعلا لالغتسالا

،اهتعباتمو يتابنلا جاتنإلا ةيمنت لامعأ ةيقرت –

ةعباتلا لكايهلاب ةصاخلا جماربلا ةعباتمو دادعإ ريطأت –
،ةياصولل

تاناعإلا نم ةدافتسالل ليهأتلا رواحمو ريياعم حارتقا –
ىلإ فدهتو يتابنلا جاتنإلا ةيمنت ىلإ يمرت يتلا ةيمومعلا

.يئاذغلا نمألا نيسحت
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رــــــيدصت لاــــــجم يف ةـــــسايسلا دـــــيدحت يف ةــــمهاسملا –
طورـــــــش اذــــــكو ةــــيئاذغلا ةـــــيعانصلاو ةـــــيحالفلا تاــــجتنملا

.اهتيقرت

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

فــلكتو ،ةــــيجولويبلا ةــــحالفلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا – أ
: يتأي امب

،اهريوطتو ةيجولويبلا ةحالفلا ةيقرت  –

تايفيك مظنت مـــيهافموســـيياقم دادــــعإ يف ةـــــمهاسملا  –
،يجولويبلا جاتنإلا

عــــــباـــطـــلاــــب حـــــيرصتــــلاــــب حــــمست يـــــتــــلا تاـــيــــلآلا عـــــضو –
،اهذيفنت ةعباتموةيحالفلا تاجتنملل يجولويبلا

.يجولويبلا جاتنإلا مييقت تايلآ عضو  –

كالــــــمألاو ةدوـــــــجلا ةــــمالـــعل ةـــــيـــعرفلا ةـــــــيرـــــيدملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،ةــيثارولا

ةـــيثارولا كالــــمألا رــــيوطت جـــمارب ذيـــفنت ىلـــع رـــــهسلا –
،اهيلع ةظفاحـملاو

نيسحت ىلإ فدــهت يـــتلا تاودألا قـــيبطت ىلــــع رــــهسلا  –
،يثارولا داتعلا تاردق

ربع اهتيقرتو نطوملا تاــجتنم نيـــمثت ىلع لـــمعلا –
،ةيعونلا تامالع

ةيحالفلا تاجتنملل ةيعون ماظن عضووةعباتم نامض  –
 ،يحالفلا لصألا تاذ وأ

.ةدوجلا ةمالع تاذوةقدصملا تاجتنملا ةيقرت  –

يــــــحالـــفلا جاـــــــتنإلا نيـــمثتل ةــــيـــعرـــفلا ةـــــيرــــــيدملا – ج
: يتأي امب فلكتو ،هتيقرتو

يــــنطولا جاــــتنإلا نيــــمثتب ةــــقلعتملا تاـــيلآلا حارــــتقا –
،ةيحالفلا تاجتنملا ريدصت ةيقرتو اهمييقتو اهتعباتمو

يعارزلا جامدنالاو ةنرصعلاب ةقلعتملا تايلآلا حارتقا –
عيجشتو ،اهـــمييقتو اـــهتعباتمو عرــــف لــــك بـــسح يــــعانصلا

بــــــيضوتلاونـــــيزختلاو عـــــمجلل ةــــــمئالم تآـــــشنم عـــــضو
،كلذل ةيرورضلا ةيميظنتلا رطألاو ليوحتلاو

رــــيدصت لاـــــجم يف ةـــــسايسلا دـــــيدحت يف ةـــــمهاسملا –
طورــــــش اذـــــكو ةـــــيئاذغلا ةـــــيعانصلاو ةــــــيحالفلا تاـــــجتنملا

،اهتيقرت

جاتنإلاب ةلصلا تاذ ةـــيعجرملا ســـييقتلا تاــــيلآ عـــضو  –
.يحالفلا

،ةــــيناويحلا عورـــفلا ةـــيمنتل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو

ةميقلاب قلعتملا ميظنتلا قيبطتو دادعإ يف ةمهاسملا –
اـهـتـيـعوـنو ةـيـبرـتـلا تاــناوــيحل ةــهــجوملا ةــيذــغألل ةــيــئاذــغــلا
،ةيئاذغلا

ةعباتلا لكايهلاب ةصاخلا جماربلا ةعباتمو دادعإ ريطأت –
،ةياصولل

،اهتعباتمو ،ةيناويحلا عورفلا ةيمنت لامعأ ةيقرت –

نيــــلماعتملا مـــيظنت اــــهنأش نــــم يـــتلا تاـــيلآلا حارــــتقا –
ةـــــــلماكتم وأ ةــــــكرتشم جاـــــتنإ فادـــــهأ لوــــح نيــــيداصتقالا

لالـــــــغتسالاو تاـــــجايتحالا ةــــيبلت دــــــــصق عرـــــف وأ جوـــــتنمل
،تارامثتسالاو تاردقلل ينالقعلا

نـــــــم ةداــــــفتسالل لــــيهأتلا رواــــــحمو رــــــيياعم حارـــــتقا –
يناويحلا جاتنإلا ةيمنت ىلإ يمرت يتلا ةيمومعلا تاناعإلا

.يئاذغلا نمألا نيسحت ىلإ فدهتو

ةــــيحالفلا عورــــفلا مــــيظنتل ةــــيعرفلا ةــــــيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو ،اهطبضو

لماوعو تاجتنم دصر ةمظنأ ريطأتوةعباتمو ميظنت –
 ،يحالفلا جاتنإلا عورف طبضو ،اهراعسأ يف ريثأتلاو جاتنإلا

مييقتو هتعباتمو ةيحالفلا عورفلا طبضل ماظن عضو –
،هذيفنت

لكايهلاو نيواودلا جماربو تاطاشن ةعباتمو ريطأت –
 ،طبضلا لاجم يف ةياصولل ةعباتلا

،اهطيشنتو ةكرتشملا ةيحالفلا نهملا ميظنت –

عيمجت تآشنم عضو جمارب مييقتوةعباتموحارتقا  –
.ةيحالفلا تاجتنملا نيزختو

ةدوــــجلا ةــــمالعوةــــيجولويبلا ةــــحالفلا ةـــــيريدم:5 ةّداملا
:يتأي امب فلكتو،يحالفلا جاتنإلا ةيقرتو

ةيقرت قيرط نع يحالفلا جاتنإلا ةيامح معدو ريطأت  –
،هنيمثت ةمظنأ عضوو تارداصلا

،اهريوطتو ةيجولويبلا ةحالفلا ةيقرت  –

نيــــمثت لاـــجم يف ةـــيحالفلا ةـــسايسلا حارــــتقاو دـــــيدحت –
ناــــمضو ،يـــــنيجلا ثوروــــملاو نــــطوملا ثوروــــــم ةـــــيامحو
،اهذيفنت ةعباتم

ربع اهـــــتيقرتو نــــطوملا تاـــجتنم نيــــمثت ىلـــع رـــــهسلا –
،ةيعونلا تامالع

ةــــيناويحلا ةـــــيــثارولا دراوـــــملا ةــــيامح يف ةــــمهاسملا –
،اهنيمثتو اهيلع ةظفاحـملاو ةيتابنلاو
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تاناويحلا داريتسا تايلمعب ةطبترملا راطخألا ةسارد –
دادــــــــعإو،يــــناوـــيحلا ردـــصملا تاذو ةـــــيناوـــيحلا تاــــــجتنملاو
تايلمع نيمأت دصق اهب ةقلعتملا ةيحصلا طورشلا نييحتو
،يلودلا لدابتلا

تاـــــجـتـنملاو تاـــــناوــيحلا رـــــيدصت تاــــــيــلــمــع ةــــــيــقرــت –
طورشو سيياقم عابتاب يناويحلا ردصملا تاذو ةيناويحلا
،ىرخألا ةدروتسملا نادلبلا

تاـــــــــناويحلل يرــــــطيبلا يـــــــحصلا قـــــــيدـــصتلا دادـــــــــــعإ –
ةــهجوملا يـــناويحلا ردــــصملا تاذو ةــــيناويحلا تاــــجتنملاو
.داريتسالاوريدصتلل

،تالخدملاوةيرطيبلا ةلديصلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

داوــــــملاو ةـــينالديصلا داوــــملا رــــئاود ةــــبقارمو نيـــــنــقت –
مــــظتنملا كــــسملاو يرــــطيبلا لاــــمعتسالا تاذ ةــــيجولويبلا

،اهتنودمل

يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ضرع صخر ميلست –
عـيزوـت وأ دارــيــتساوةــعاــنص صخرو ةــيــنــطوـــلا قوسلا يف

،تاناويحلا ةيذغأو يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا

قيسنتو ةـــجمرب مــــيظنتو راـــــطخألا مـــييقتب ماـــــيـقلا –
،ةباقرلا تايلمع

رــيـيستو لـيــلحتو ةـــيــئاودــلا ةــــباــقرــلا ةــــكــبش مـــــيــظــنــت –
،ةيئاودلا ةباقرلا تاحيرصت

ةــيلودلا تالداــــبتلل ةــــيحصلا طورـــــشلا نييـــــحتودادـــــعإ  –
،لدابتلا تايلمع نيمأت دصق تالخدملاوةيرطيبلا داوملل

ةباقروةــبقارمل يرــــئازجلا جـــمانربلا ةـــعباتمو دادــــعإ –
.ةيذغألا يف ةثولملا داوملاو اياقبلا

تامدخلاوتاردـــقلا نيـــــسحتل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا – د
: يتأي امب فلكتو ،ةيرطيبلا

ماعلا عاطقلا يف نوــسرامي نــــيذلا نيــيرطيبلا ليـــجست –
نامضو مهتعباتمو ةـسرامملا صـــخر مـــهميلستو صاــــخلاو
،ةيرادإلاو ةينقتلا مهتاردق روطت

ةـــــبقارملاوصـــــيــخشتلا لاــــجم يف تاـــــيولوألا دـــــيدحت –
،ةيربخملا

يــــــحصلا لاــــــجملا يف لاــــصتالاو مالــــــعإلل ماــــظن عــــضو –
،هرييستو يرطيبلا

تاــــــمدخلا ةـــــيعون نيـــــمأتل عاـــــضخإلا ماـــــظن رـــــييست –
،ةيرطيبلا

ةعباتموةــنسحلا ةــــيرطيبلا ةــــسرامملا ةــــيقرت ناـــــمض  –
.ةرطايبلل ينطولا ماظنلا لالخ نم اهذيفنت

: يتأي امب فلكتو ،ةيرطيبلا حلاصملا ةيريدم:6 ةّداملا

ةيجيتارتسالا ديدحتو ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلا ةسرامم –
،ةيرطيبلا ةيحصلا

ميظنتلاو عيرشتلا مييقتو ةبقارمو ةعباتمو ريضحت –
نــــــم ةــــلقنتملا ضارــــمألاو ةــــيناويحلا ةـــــحصلاب نيـــــقلعتملا
اذكو اهنييعتو تاناويحلا ةحاربو ناسنإلا ىلإ تاناويحلا

ردــــــصملا تاذو ةـــــيــناوــيحلا تاـــــجــتــنـــمـــلـــل يـــــحصلا نـــــمألاـــب
،ةيناويحلا ةيذغتلاو يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا يناويحلا

،ةيرطيبلا ةلديصلاو ةيرطيبلا ةنهملا ةسرامم ةبقارم –

ةيامحو ةيمنت معدو ةقفارم تاسايس ذيفنتو ديدحت –
،ةيناويحلا ةحصلا

ةـيـلودـلاو ةـيـنـطوـلا تاــئيــهــلا عــم ةــكراشملاو نواــعــتــلا –
،يرطيبلا لاجملا يف ةصصختملا

ةــعباتموةـــنسحلا ةـــيرطيبلا ةـــسرامملا ةــــيقرت ناــــمض  –
.ةرطايبلل ينطولا ماظنلا لالخ نم اهذيفنت

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،اـهتحارو تاــــناويحلا ةــــحصل ةـــيعرفلا ةـــــيريدملا – أ
: يتأي امب فلكتو

ةحصلا صخي اــميف راذـــــنإلاو ةـــبقارملا ةــــمظنأ دادـــــعإ –
،اهطيشنتو اهتعباتم ذيفنتو ةيناويحلا

ةـــــجمرب مــــيظنتو ةــــيحصلا راـــــطخألا لـــــيلحتب ماــــيقلا –
،ةبقارملا تايلمع قيسنتو

ضارمألاو ةيناويحلا ةحصلاب قلعتي ميظنت لك حارتقا –
تاناويحلا ةــــحاربو ناســـنإلا ىلإ تاــــناويحلا نــــم ةــــلقنتملا

 ،هقيبطت ىلع رهسلاو ،ةيناويحلا ةحصلا ةيقرتبو اهنييعتو

ةيناويحلا ضارمألا نم ةياقولاو ةبقارملا ميظنت نامض –
تالقنتل ةيحصلا ةباقرلا كلذ يف امب ،اهتعباتمو اهمييقتو
،رباخملا تايطعم جاردإب اهلقنو ناعطقلا

ةاـــــــيح راـــــسمو لـــــيجستو نييـــــعت ةـــــبقارمو مـــــيظنت –
تاــيطعملل يـــنطو كنب لـــيكشت ىلـــع رـــهسلا عـــم تاـــناويحلا

،ماظتناب هكسمو

ةــــــجمرب مــــيظنتو ةـــــيحصلا راــــطخألا مـــــييقتب ماــــيقلا –
.ةبقارملا تايلمع قيسنتو

ةباقرلاو ةيذغألل يحصلا نمألل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو ،دودحلا ىلع ةيحصلا

تاجتنملل ةيرطيبلا ةيحصلا سيياقملاو مظنلا حارتقا –
اـــهقيبطت ىلع رـــهسلاو ،يــناويحلا ردـــصملا تاذو ةــيناويحلا

 ،ةيئاذغلا ةلسلسلا لحارم لك يف

تاــــــــجتنملاو تاــــــناويحلا ةــــــعباتمو ةـــــبقارــــم ناــــــمض –
اـــــــهرــــــيدصت دــــــنــــــع يـــــناوــــيحلا ردــــــصملا تاذو ةــــــيــــــناوــــــيحلا

 ،اهداريتساو
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ةـيـمـيـظـنـتـلا صيـخارـتـلا مـيـلستو تاداـمــتــعالا رــيــيست –
ةــيدأتو قــيوستـــلاو دارـــيـــتسالاو ةـــعاـــنصلا طاشن ةسراـــممل

تاذ ةـــيـــتاـــبـــنـــلا ةـــحصلا داومب ةـــلصلا تاذ ىرــــخألا تاــــمدخلا
،يحالفلا لامعتسالا

حـمست يتـلا ةـيـمـيــظــنــتــلاو ةــيــعــيرشتــلا ماــكــحألا عضو –
،ةيتابن ةزايح لكل ةيركفلا ةيامحلا قوقح حنمو ةيقرتب
،اهقيبطت ىلع رهسلاو

عاونألا سراهفو ةيتابنلا ةحصلا سرهف رييست نامض –
فانصألاو عاونألاب ةقلعتملا كلت اذكو ةيمحـملا فانصألاو
.اهقيوستو اهجاتنإب صخرملا

،ةـــيتابنلا ةـــحصلا ىلع رـــهسلل ةـــيعرفلا ةـــيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

لخدتلاو ةيتابنلا ةحصلا ىلع رهسلل ينطو زاهج عضو –
،هيلع فارشإلاو تاتابنلا ءادعأ دض

تايلآ عضو لجأ نم ةقفارملاو معدلا ريبادت ديدحت –
،اهذيفنتو ،تاتابنلا ءادعأ دض لخدتلا

ةيتابنلا ةحصلا لاجم يف يلودلاو ينطولا نواعتلا –
.ةيتابنلا ةينقتلاو

تاـــساردلاو تاراــــمثتسالاو ةـــجمربلا ةــــيريدم:٨ ةّداملا
: يتأي امب فلكتو ،ةيداصتقالا

هيجوت اهنأش نم يتلا تاساردلا لك ةعباتموةردابملا –
عاـطـقـلـل ةـيـموـمـعـلا تاراـمـثـتسالا اذـكو ةـيـحالـفـلا تاساـيسلا
نـــــم كرـــتشم لـــــيومتب وأ عاــــطقلا ةــــينازيم نــــم اـــــقالطنا

،ةيلام تاسسؤم

ساسأ ىلع تارامثتسالا ةجمربو ةيلاملا دراوملا دصر –
،اهذيفنت ىدم مييقتو عاطقلا ةيمنت تاططخم

اهقيسنتو يلاملاو يداصتقالا ريطأتلا تارامثتسا روصت –
،يحالفلا جاتنإلا ةدئافل اهمييقتو

لاـــــجم يف ةـــــلكيهملا تاراــــمثتسالا ةـــــعباتمو ةـــــيقرت –
 ،ةحالفلا

ةعباتموةقفارموهــــيجوت زاـــهج ذـــيفنت ةـــعباتم ناـــــمض  –
ةيمنتلاوةحالفلا نيدايم يف ةصاخلا تارامثتسالا مييقتو
،ةيعارزلا ةيذغتلاوتاباغلاوةيفيرلا

ةيمنتورامثتسالا جمارب مييقتوةـــعباتمل ماـــظن عـــضو  –
.عاطقلا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

فلكتو،ةيمومعلا تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

،عاطقلا زيهجت ةينازيم دادعإ –

،ةــينقتلا ةــــباقرلاو تاــــتابنلا ةــــيامح ةـــــيريدم :7 ةّداملا
: يتأي امب فلكتو

ةــــحصلا يلاــــجم يف ةــــينطولا ةــــطلسلا ماــــهم ةـــسرامم –
،ةيتابنلا ةينقتلاو ةيتابنلا

معدلاو ةقفارملا تاسايس ذيفنت ىلع رـــهـسلاو دادــــعإ –
 ،ةيتابنلا ةداملا نيمثتو ةيامحل

ةـيــتاــبــنــلا ةــحصلا مــيــظــنــت ذــيــفــنــت ىلع رــهسلاو دادــــعإ –
تازايحلا ةيامحب قــــلعتملا كلذ اذـــــكو ،ةــــيتابنلا ةــــينقتلاو
ريدصتو داريتساو جاتنإب هنم قلعت ام اميسال ،ةيتابنلا

لئاتشلاوروذـبـلا( ةـيـحالـفـلا تالـخدملا لاـمـعـتساو عــيزوــتو
تاذ ةـــــــيــــتاــــبـــــنـــــلا ةــــحصلا داوــــــمو تاــــبصخملاو فاــــــنصألاو
،)يحالفلا لامعتسالا

ةـيـتاـبـنـلا ةـيـنـقـتـلاو ةـيـتاـبــنــلا ةــحصلا ةــبــقارــم ناــمض –
تالــــخدملاويـــتابنلا ردـــصملا تاذ وأ ةـــــيتابنلا تاــــجتنملل
داومو تابصخملاو فانصألاولئاتشلاوروذبلا( ةيحالفلا
ىلعودودحلا دنع )يحالفلا لامعتسالا تاذ ةيتابنلا ةحصلا
،ينطولا بارتلا

ةــــيتابنلا ةــــحصلا ىلــــع رـــــهسلل يـــنطو زاهــــج عـــــضو –
ةظفاحـملا لجأ نم تاتابنلا ءادعأ دض لخدتلا تاططخمو
،يحالفلا جاتنإلا ىلع

ةيامح لاجم يف ةيرايعملا تاطاشنلا يف ةكراشملا –
عم اهتعباتمو ،لئاتشلاوروذبلا ةبقارمو ةيتابنلا ةحصلا
.ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

فــــــلكتو ،ةــــينقتلا ةـــــباـــقرلل ةــــــيعرفلا ةــــــــيرــــيدملا – أ
: يتأي امب

دنع ةيتابنلا ةينقتلاو ةيتابنلا ةحصلا ةبقارم نامض –
،ينطولا بارتلا ىلعودودحلا

ةـــطبترملا راـــطخألا رـــييستو مـــييقتو لــــيلحت ناــــمض –
ةــيتابنلا ةــــينقتلاو ةــــيتابنلا ةــــحصلا ةــــبقارم تاــــطاشنب
،يحالفلا جاتنإلا ىلع اهتاساكعناو

ذــــيفنتو دادــــعإب ةــــطبترملا تاــــطاشنلا يف ةـــــكراشملا –
ةـــــــينقتلاو ةـــــيتابنلا ةـــــحصلا ةــــبقارم لاــــجم يف رـــــيياعملا
.ةيلودلا تائيهلا عم اهتعباتمو ،يتابنلا رجحلاو ةيتابنلا

،تاداـــمتعالاوتاـــــقداصملل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو

ةحصلا داومو فانصأ ىلع ةقداصملا تاطاشن رييست –
اـــــهليلحتو اــــهطيشنتو يـــــحالفلا لاــــمعتسالا تاذ ةـــــيتابنلا

،اهنيمثتو



ـه١٤٤١ ماع لاّوش2٣٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ويام١٣ 14

نـــم ةداـــفـــتسالـــل لـــيـــهأتـــلا طورش مارـــتـــحا ىلع رـــهسلا –
ةـــلودـــلا تاـــناـــعإ راـــثآ لـــيـــلحتو قـــيداـــنصلـــل ةـــيــــلاملا دراوملا

.اهمييقتو

: يتأي امب فلكتو ،نواعتلا ةيريدم:٩ ةّداملا

يذلا فارطألا ددعتملاويئانثلا نواعتلا رواحم ديدحت  –
 ،عاطقلا مهي

ةكارشلاورامثتسالا لاجم يف نواعتلا ريوطتوةيقرت  –
،ةحالفلا لاجم يف

تاقافتالاو تالوكوتوربلاوتايقافتالا ذيفنت ةعباتم  –
،عاطقلا مهت يتلا ةيلودلا

زاجنإل ةيرورضلا ةيجراخلا ليومتلا رداصم لك نييعت  –
،نواعتلل ةلهؤملا عيراشملا

مــــــهت يـــتلا تارـــهاـــظتلا يف ةــــكراــشملا مــــيظنتوةـــيقرت –
 .ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب ،عاطقلا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فـــــــلكتو ،يـــــئانثلا نواـــــــعتلل ةــــيعرـــــفلا ةـــــيرـــــيدملا – أ
: يتأي امب

طاــــشن تالاـــجم يف يــــئانثلا نواــــعتلا رواــــحم نييــــعت –
،عاطقلا

تالوكوتوربلاوتاقافتالاوتايقافتالا دادعإ يف ةكراشملا –
اهذيفنت نامضوعاطقلا طاشن تالاجم يف ةيذيفنتلا جماربلاو
،اهتعباتمو

ةيئانثلا تاقالعلاب ةطبترملا ةينقتلا تافلملا ريضحت  –
،ةطلتخملا ناجللا لاغشأبو

ةــــــــيقرت ىلـــعوةــــيئانث تاـــــكارش دادـــــعإ ىلـــع لــــمعلا –
،عاطقلا مهت يتلا نيدايملا يف يبنجألا رامثتسالا

عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملا ةكراشم قيسنتوريضحت  –
ىوـــــتسملا ىلـــع ةــــصصختملا ضراـــــعملاوتاـــنولاصلا يف

رئاودلا عم لاصتالاب ،اهتعباتم نامضويلودلاويوهجلا
.ةينعملا ةيرازولا

،فارــــطألا ددــــعتملا نواـــعتلل ةــــيعرفلا ةــــيريدملا – ب
: يتأي امب فلكتو

نيداــيملا يف فارـــطألا ددـــعتملا نواــــعتلا رواـــحم نييـــعت  –
،عاطقلاب ةقلعتملا

نواـــعتلا جـــماربوعــــيراشموةــــطشنأ مــــييقتوةــــعباتم –
،عاطقلل فارطألا ددعتملا

ةــــــيلودلا تاــــقافتالاوتاــــيقافتالا دادـــــعإ يف ةـــــكراشملا –
ناـــــــمضو،عاـــــطقلا طاــــشن تالاـــــجم يف فارـــــطألا ةددـــــعتملا

،اهتعباتم

نيناوق دادعإ راطإ يف عاطقلا تاجايتحا نع ريبعتلا –
،ةيلاملا

،ةيمومعلا تارامثتسالا جمارب عضو  –

جـــــمارب ذــــيفنتب ةــــــقلعتملا ةـــــيرودلا لـــــئاصحلا دادـــــعإ –
تاــــــيلمع ةـــــنودمل مــــظتنملا كـــــسملاوةــــــلجسملا راـــــمثتسالا

 ،عاطقلا زيهجت

تاراــــمثتسا عــــيراشم زاــــجنإ مـــييقتوةــــعباتم ناــــمض –
،عاطقلا

تـــحت تاـــسسؤملا لــــبق نـــم ةــــققحـملا جــــئاتنلا لــــيلحت –
،اهريوطتب حمسي ريبدت لك حارتقاوةياصولا

تـــــحت تاــــسسؤملاب قـــــلعتت تاــــيطعم ةدـــــعاق عــــضو –
.اهنييحت نامضوةياصولا

ةـــــيداصتـــقالا تاـــــساردـــلـــل ةـــــيـــعرـــفــــلا ةـــــيرــــيدملا – ب
ةــــــيذغتلاوةـــــيحالفلا تاراــــمـــــثتسالا هــــيجوـــتوةــــيقرــــتو
: يتأي امب فلكتو ،ةيعارزلا

اــهــنأش نــم يتــلا تاساردــلا لــك دادــعإ ةــعــباــتــموةردابملا –
تارامثتسال لضفألا فادهتسالاوةيحالفلا تاسايسلا هيجوت
،اهذيفنت ىلع رهسلاو،ةيولوألا تاذ عاطقلا

ةــــحالفلا نــــيدايم يف تاراـــــمثتسالا هـــــيجوتوةـــــيقرت –
،ةيعارزلا ةيذغتلاوتاباغلاوةيفيرلا ةيمنتلاو

ةيحالفلا تارامثتسالا عــيراشم ذيـــفنت ةــــعباتم ناـــمض  –
،ةيعارزلا ةيذغتلاو

تارامثتسالا ةيقرت زاهج مييقتوةعباتم ماظن عضو –
،هنيسحت ىلع رهسلاوةيعارزلا ةيذغتلاوةيحالفلا

عــــيراــشم ذـــــيفنت نود لوـــــحت يــــتلا لــــيقارـــعلا دــــيدحت –
لـــــــك حارــــتقاوةـــيعارزلا ةــــيذغتلاوةــــيحالــفلا تاراـــمثتسالا
،اهلح اهنأش نم يتلا ريبادتلا

معد جماربل ةيداصتقالاوةيعامتجالا تاريثأتلا مييقت  –
،جتنملا رامثتسالل ةلودلا

عــيراشم ةـــــعباتمودـــــيدحتل تاـــــيطعم ةدـــــعاق عـــــضو –
.اهنييحت ىلع رهسلاوةصاخلا تارامثتسالا

ةـــلودلا تادـــــعاسم رــــييستل ةـــــيعرفلا ةـــــيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو ،اهمييقتو

راــــــــطإ يف اـــــهليومتو ةــــيولوألا تاذ جـــــماربلا زــــيزـــعت –
،تاونسلا ةددعتمو ةيونسلا تاططخملا

تاطاشنلا وأ جماربلا ذيفنتل ةيرورضلا لاومألا دصر –
تاـــناـــعإلا رـــيـــيستو يلاملا مـــعدـــلا نـــم ةداـــفـــتسالـــل ةـــلــــهؤملا
،نيحالفلل ةحونمملا
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يتلا ةيتامولعملا تايجمربلاو داتعلا ةنايص نامض –
.ةيزكرملا لكايهلا فلتخم اهلمعتست

فلكتو ،ةيحالفلا تايئاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب

،يحالفلا يئاصحإلا مالعإلا ةرئاد ميظنت –

عورــــفلاب ةـــصاخلا تالــــمحلا لئاــــصح دادــــعإو لـــيــلحت –
،ةيسيئرلا

فلتخم قــيرط نـــع يــــحالفلا عاـــطقلا فرـــظ ةــــعباتم –
،مييقتلاو ةعباتملا تارشؤم

ةــماــعد لــكو ةــيــئاصحإلا تارشنــلاو تالــجملا مــيـــمصت –
،ةـيـعاـمــتــجالاو ةــيداصتــقالا ةــيــئاصحإلا تاــيــطــعــمــلــل ىرــخأ

،اهرييستو اهدادعإو

ةزكرمملا ريغ حلاصملل يجهنموينقت معد نامض  –
.ةياصولا تحت تاسسؤملاو

فــــلكتو،يـــــحالفلا ليـــــغشتلل ةـــــيعرفلا ةــــــيريدملا – ج
: يتأي امب

ىلع ليغشتلل ةديدجلا بصانملا ءاشنإ مييقتوةعباتم  –
ةفلكملا ةينطولا تائيهلا عم نواعتلاب عورفلا لك ىوتسم
،ليغشتلاب

ىلـــع ةـــيحالفلا ةـــيمنتلا جــــمارب رــــيثأت مــــييقتوةــــعباتم –
،ليغشتلا

،يحالفلا عاطقلا يف ليغشتلا لوح ةيفرظلا تاركذملا دادعإ –
،ةيسيئرلا اهسيياقم ليلحتو ،ةيرود ةفصب

ىوتسم ىلع مظنملا ليغشتلا ليلحتوةعباتمودادعإ  –
،ةيحيحصت ريبادت حارتقاوةياصولا تحت لكايهلا

يحالـفـلا لـيـغشتـلاــب قــلــعــتــت تاــيــطــعــم ةدــعاــق لــيــكشت –
،اهرييستو

يلماحوةئشانلا تاسسؤملا ءاشنإ رثأ مييقتوةعباتم –
،يحالفلا ليغشتلا ىلع عيراشملا

ةيقرتوةئشانلا ةيحالفلا تاسسؤملا ةعباتم نامض  –
.ةيحالفلا ةيتلواقملا

تاــــــقيقحتلاوفارـــــــشتسالل ةــــيعرـــفلا ةــــــيرــــــيدملا – د
: يتأي امب فلكتو ،ةيحالفلا

ةيمنت لوح يفارشتسا ليلاحتوتاساردب ةردابملا –
،ةيحالفلا عورفلا

جاتنإ لوح يونسلا ريطستلاب ةصاخلا جذامن دادعإ –
،ةيعاطقلا لمعلا تاططخم راطإ يف ةيحالفلا عورفلا

فارطألا ةددعتملا تاءاقللا يف عاطقلا ةكراشم ريضحت  –
،همهت يتلا تالاجملا يف

جماربلاوعيراشملل ةيجراخلا تاليومتلا صرف نييعت  –
،عاطقلا مهت يتلا ةصاخلا

ىلع يحالـــفـــلا عاـــطـــقـــلا جاـــمدـــنا ةساـــيس يف ةـــمــــهاسملا –
،اهذيفنت ةعباتمو،يلودلاويوهجلا ىوتسملا

.نواعتلا تائيه ىدل عاطقلا ليثمت  –

تاـيئاصحإلاوةـــيتامولعملا ةــــمظنألا ةــــيريدم:0١ ةّداملا
: يتأي امب فلكتو،فارشتسالاو

،عاطقلل يتامولعملا ماظنلا ةنرصعونيسحت  –

،هتعباتموةياصولا تحت لكايهلا ةنمقر جمانرب دادعإ  –

ةيداصتقالا ةمولعملا رشنوليلحتوةجلاعموعمج ميظنت –
لجأ نم يجهنملا معدلا نامضوعاطقلاب ةقلعتملا ةيئاصحإلاو
،اهدادعإ

نواعتلاب اهريطأتوءاصحإلاوتاقيقحتلا جماربب ةردابملا –
،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا تايريدم عم

يف ةروطتم تاينقت بلطتت يتلا تاطاشنلا قيسنت –
ةمظنألاو ةيعانصلا رامقألا ربع ريوصتلاو طئارخلا مسر
،ةيفارغجلا ةيتامولعملا

نم ريبادتلا حارتقاويحالفلا ليغشتلا ءاقترا ةعباتم  –
،هيلع ةيمنتلا جمارب ريثأت مييقتوهريوطت لجأ

ةدــعاــقـــك لـــمـــعـــتست يتـــلا فارشتسالا تاساردـــب ةرداـــبملا –
طسوتملاوريصقلا ىدملا ىلع ةيحالفلا تاسايسلا ريطستل
.ليوطلاو

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

ةــــــيـــتاـــموـــلـــعملا ةــــــــمــــظــــنألل ةـــــيــــعرــــفــــلا ةـــــيرــــيدملا – أ
: يتأي امب فلكتو ،ةنمقرلاو

هـــمييقتوهذــــيفنتوعاـــــطقلا ةـــنمقر جـــــمانرب ةــــعباتم –
،ىرخألا لكايهلا عم نواعتلاب

اـمـيـف عاـطـقـلـل ةـيـتاـموـلـعملا ةــمــظــنألا لــمــع ىلع رــهسلا –
نيمأت لاجم يف تايصوتلاو سيياقملا مارتحا ىلعو اهنيب
،يلآلا مالعإلا تاقيبطتو تآشنم

يف ةروطتم تاينقت بلطتت يتلا تاطاشنلا قيسنت  –
ةمظنأو ةيعانصلا رامقألا ربع ريوصتلاو طئارخلا مسر
،ةيفارغجلا تايطعملل ةيضرأ عضوو ،ةيفارغجلا تامولعملا

تاـــــيجمربلا لاـــــجم يف ةرازوــــــلا تاـــــجايتحا دـــــيدحت –
لـــــجأ نـــم حارـــتقا لــــك ةــــغايصو ةــــيتامولعملا تازـــــيهجتلاو

،اهنييحت
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زاـــــهج تاـــجايتحا دـــسل ةــــيرورضلا تاءاـــــفكلا دـــــينجت –
.يفيرلا طسولا يف طيشنتلاو داشرإلا

فلكتو ،ميظنتلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم:2١ ةّداملا
: يتأي امب

ةــــيميظنتلاو ةــــيعيرشتلا صوــــصنلا عــــيراشم دادـــــعإ –
،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب عاطقلل

ةـــــطبترملا تاــــعزانملاو ةــــينوناقلا نوؤــــشلا ةــــعباتم –
،اهتجلاعمو عاطقلا تاطاشنب

صوصنلا عيراشم ليلحتو تاسارد لاغشأ لكب مايقلا –
،اهقيسنتو ىرخألا تاعاطقلا اهب ردابت يتلا

ةـــــينواعتلاو ةـــــيوعمجلا ةـــــكرحلا ةـــيقرت يف ةـــــمهاسملا –
 .اهزيزعتو عاطقلل

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

فلكتو ،تاعزانملاو ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ
: يتأي امب

ةـــيميظنتلاو ةـــيعيرشتلا صوــــصنلا عـــيراشم ةــــغايص –
،اهلامكتسا ىتح تاءارجإلا ةعباتم نامضو عاطقلل

عاـــــــــطقلا صـــــخت يــــتلا تاـــــعزانملا نوؤـــــــش ةـــــجلاعم –
،اهتعباتمو

. ميظنتلا لاجم يف ةياصولا تحت لكايهلا ةدعاسم –

فلكتو ،ةينوناقلا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب
: يتأي امب

تاـــطاـــشنب ةـــــــلص تاذ ةـــينوــــناق ةـــــسارد لــــــــكب ماــــيقلا –
،عاطقلا

عـــيراشم يف ةرازوـــــلا يأر ةـــغايصو لـــيلحتوةـــسارد –
تاعاطقلا اهب ردابت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا
،ىرخألا

ةـكرـتشملا ةـيرازوــلا لــمــعــلا تاــعوــمــجــم يف ةــكراشملا –
،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا دادعإ دصق

ةــــيعيرشتلا صوــــصنلاب ةـــقلعتملا تاــــفنصملا دادــــعإ –
،عاطقلل ةيميظنتلاو

.اهرشنو ةرازولل ةيمسرلا ةرشنلا ميمصت نامض –

،تاينواعتلاو ةنهملا ميظنتل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

،ةكرتشملا ةنهملاو ةنهملا رّيست يتلا دعاوقلا حارتقا –

رّيـــست يـــتلا ةـــيميظنتلا ماــــكحألا مارــــتحا ىلــــع رــــهسلا –
،ةينواعتلاو ةينهملا تائيهلا عومجم

ةيرورضلا فارشتسالاوليلحتلا جهانموتاودأ ةيقرت –
ةينطولا تائيهلا عم نواعتلاب يحالفلا عاطقلا تاروطت ةفرعمل

،تايئاصحإلاب ةفلكملا

،ةيحالفلا عورفلا لوح تاقيقحتلل يوـــنس جـــمانرب دادـــعإ –
،هذيفنتوةيجيتارتسالا عورفلا اميسال

.ةجتنملا تايطعملا دعاوقوتايقاطبلا رييستودادعإ  –

فلكتو ،داــشرإلاو ثـــحبلاو نـــيوكتلا ةــــيريدم :١١ ةّداملا
 : يتأي امب

تاــعاــطــقــلا عــم نواــعــتــلاــب ،حارــتــقاو طــيشنــتو دـــيدحت –
ثحـبـلاو نـيوــكــتــلــل ةــيــعاــطــقــلا ةساــيسلا رصاــنــع ،ةــيــنــعملا
،يجولونكتلا روطتلاو يملعلا

ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا ةـنـجـلـلا تاـهـيـجوـت قـيـبـطـت –
،يجولونكتلا روطتلاو يملعلا

عيجشتلا اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقاو ةسارد –
روطتلاو يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثتو رشنو داشرإ ىلع
 .ةياصولا تحت تاسسؤملل يجولونكتلا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

: يتأي امب فلكتو ،نيوكتلل ةيعرفلا ةيريدملا – أ

نيوكتلاب ةطبترملا تاطاشنلا عومجم طيشنت نامض –
اهقيسنتو ةياصولا تحت نيوكتلا تاسسؤم اهب موقت يتلا

،اهمييقتو اهتعباتمو

،جراخلا يف نيوكتلل يعاطقلا جمانربلا رييست نامض –

نيسحت جمارب ةعباتمو ةبقارمو ميظنت نامضو ذيفنت –
،نيوكتلا تاسسؤم ىوتسم ىلع ىوتسملا

.ةياصولا تحت نيوكتلا زاهج تاطاشن لئاصح دادعإ –

:يتأي امب فلكتو ،ثحبلل ةيعرفلا ةيريدملا – ب

يمـلـعـلا ثحـبـلـل ةـيـعاـطـقـلا ةساـيسلا رصاــنــع حارــتــقا –
،يجولونكتلا روطتلاو

ثحـبـلـل ةـمـئادـلا ةـيـعاـطـقـلا ةـنـجـلـلا تاـهـيـجوـت قـيـبـطـت –
،يجولونكتلا روطتلاو يملعلا

ىلع عــيــجشتــلا هــنأش نــم رــيــبدـــت لـــك حارـــتـــقاو ةسارد –
،عاطقلا لخاد ثحبلا تاطاشن ذيفنت

عيجشت اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقاو ةسارد –
روــطتلاو يـــملعلا ثـــحبلا جـــئاتن رـــشنو داـــشرإلاو راــــكتبالا
 .اهنيمثتو ةياصولا تحت تاسسؤملل يجولونكتلا

:يتأي امب فلكتو ،داشرإلل ةيعرفلا ةيريدملا – ج

مــــعدو داــــشرإلا لاـــجم يف ةـــينطولا ةــــسايسلا دــــيدحت –
ةــــــيمنتلاو ثـــــحبلا تاــــسسؤم عــــم رواـــــشتلاب ةراــــشتسالا

،عاطقلا يلماعتموةينهملا تاميظنتلاو
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ةـيزـكرملا تاـيـلـمـعـلـل عـفدـلاو دـهــعــتــلا تاءارــجإ ذــيــفــنــت –
،زيهجتلا ةينازيمل

ليلحتو اهذيفنت ةبقارمو رييستلا تادامتعا عيزوت –
،كالهتسالا روطت

رــــيــغ حــــلاصملا رــــيــيستــل عـــــفدــلا تاداــــمــتــعا ضــــيوـــفـــت –
،عاطقلل ةعباتلا ةزكرمملا

،عاطقلل زيهجتلاو رييستلا ةينازيم رييست –

نم اهتعباتمو صاخلا صيصختلا تاباسح رـــييست –
،ةيبساحـملا ةيحانلا

.ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةنامأ نامض  –

،تاكلتمملاو ةماعلا لئاسولل ةيعرفلا ةيريدملا – ج
: يتأي امب فلكتو

ثاثألاو داـــتعلا نـــم ةـــيزكرملا ةرادإلا تاــــيجاح طـــبض –
،اهئانتقا نامضو مزاوللاو

ةـيراـقـعـلاو ةــلوــقــنملا كالــمألا ةــناــيصو رــيــيست ناــمض –
نـــــمألا رــــيـــبادــــت عــــيــــمــــج قـــــيــــبــــطــــت اذــــكو ةــــــيزــــكرملا ةرادإلل
ةـــــيميظنتلاو ةـــــيعيرشتلا ماـــــكحألا يف اهـــــيلع صوـــــصنملا
،اهب لومعملا

،تالقنتلاو تاودنلاو تارضاحـملل يداملا ميظنتلا نامض –

ةـــــيزكرملا ةرادإلا تاراـــــيس ةرــــيظح رــــييست ناـــــمض –
،اهتنايصو

ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاكلتمم درج كسم –
.هنييحتب مايقلاو ،عاطقلل ةعباتلا ةزكرمملا

فلكتو ،فيشرألاو قـــــيثوتلل ةــــيعرفلا ةـــــيريدملا – د
 : يتأي امب

يــــنقتلا عـــباطلا تاذ تاــــموــــلعملاو تاـــــيطعملا عـــــمج –
عاـــــطقلاب ةـــــلصلا تاذ يـــــئاصحإلاو يداـــصتقالاو يــــملعلاو
،اهرشنو اهيلع ةظفاحـملاو اهتجلاعمو

مايقلاو قئاثولل ينورتكلإلا رييستلا لامعتسا ريوطت –
تاـيـجـمرـبـلاو تاـقـيـبـطـتـلا دـيـحوـت ىلع رـهسلاو ،هـتــيــقرــتــب
،ةيقئاثولا تاينقتلاب ةقلعتملا ةيمالعإلا

،عاطقلا فيشرأ رييست نامض –

فيشرألا رييستب قلعتملا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
تحت ةيمومعلا تاسسؤملاوةزكرمملا حلاصملا فرط نم
 .ةياصولا

ةـــيزـــــكرـــملا ةرادإلا ةزـــــــــهجأو لـــــــكاــــيه سراــــــمت:٤١ ةّداملا
ىلع ،اهصخي اميف لك ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول

ماـــــــهملاو تاــــــصاصتـــخالاو تاـــــيـــحالـــصلا ،عاــــــطـــقـــلا تاــــئيـــه
ةـــــيميظنتلاو ةـــــينوناقلا ماــــكحألا راــــطإ يف اــــهيلإ ةدــــنسملا
.اهب لومعملا

زيزعت دصق اهحارتقاو ةدعاسملا ريبادتلا لك ىلع ثحلا –
،ينواعتلاو ينهملا ميظنتلا لاكشأ

اـهـطـيشنـتو ةـيـنواـعـتـلاو ةــيوــعــمجلا تاــكرحلا ةــيــقرــت –
.اهتعباتمو

: يتأي امب فلكتو ،لئاسولا ةرادإ ةيريدم :٣١ ةّداملا

ةــيرشبــلا دراوملا رــيــيست ةساــيس ذــيــفــنــت ىلع رـــهسلا –
،اهنيمثتو اهتيقرتو عاطقلل

ةرادإلارييست تادامتعا لاجم يف تاجاحلا مييقت –
،اهل ةعباتلا تائيهلاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا

ةقالع هل لمع لكب ،ةينعملا لكايهلا عم لاصتالاب ،مايقلا –
رــيــغ حــلاصملاو ةــيزــكرملا ةرادإلا حــلاصم تاــجاــح ةــيــبــلـــتـــب
،ةيداملاو ةيلاملا لئاسولا نم ةزكرمملا

ةـيزـكرملا ةرادإلا زـيــهجتو رــيــيست يتــيــنازــيــم ذــيــفــنــت –
،عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

ةرادإلل ةعباتلا ةلوقنملاو ةيراقعلا تاكلتمملا درجب مايقلا –
ةعباتلا ةيراقعلا تاكلتمملا درج كسمو ،اهلالغتساو ةيزكرملا
.ةزكرمملا ريغ حلاصملل

: ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

،ةـــــــيرشبلا دراوــــــملا نيــــمثتل ةـــــيعرــــفلا ةــــيريدملا– أ
 : يتأي امب فلكتو

عاـــــطقلل ةــــيرشبلا دراوــــملا رــــييست ةــــسايس دـــــيدحت –
،ةرطسملا فادهألا بسح اهذيفنتو

ةيلخادلا ةيقرتلل ةينهملا تاناحتمالا ميظنتو طيطخت –
،نيمدختسملل

ةــقلعتملا ةــــيميظنتلا صوــــصنلا دادــــعإ يف ةـــــكراشملا –
،اهروطتو اهقيبطت ةعباتمو نيمدختسملاب

مــــهراسم ةــــعباتمو نيــــمدختسملا رــــييستو فـــــيظوت –
،ينهملا

مييقتل عاطقلا يمدختسمب صاخ تايطعم كنب نيوكت –
،هنييحتب مايقلاو ،تاردقلاو تاءافكلا

يمدـخـتسم ةـيـقرـتو رـيـيست ةساـيس ذـيـفــنــتو حارــتــقا –
.عاطقلا

،ةـــــــبساـحـملاو ةـــــينازـــــيملل ةــــــيعرــــــفلا ةــــــيريدـــــملا – ب
: يتأي امب فلكتو

ةـــــــــينازيم رــــيضحتو تاـــــقفنلا تارــــيدقت حارـــــتقاو مـــــييقت –
تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا رييست
،اهذيفنتو ،ةيمومعلا
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ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:5١ ةّداملا
نيب كرـتشم رارـق بجومب ،بتاــكــم يف ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو
ةـطـلسلاو ةـيـلاملا رـيزوو ةـيـفـيرـلا ةـيـمـنـتـلاو ةـحالــفــلا رــيزو
ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم دودح يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا
.ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم )٤(

٣٤2-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:6١ ةّداملا
ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف خّرؤملا

ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو6١٠2
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــــشني:7١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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