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 تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث هدعاسيو ،ناويدلا سيئر *
 : يتأي امب نوفلكيو ،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 يـف رـيزوـلا تاطاـشـن ميـظـنتو ريـضـحت – 
،ةماعلا

 تامظنملاو ةيوعمجلا ةكرحلا عم تاقالعلا ةعباتم – 
،ةكرتشملا ةينهملاو ةينهملا

 ةيفيرلاو ةيحالفلا ةيمنتلا تارشؤم مييقتو ةعباتم – 
،ةيفيرلا تاءاضفلا ةيامحو

 لــيوـمـتلاـب ةـقــلـعـتملا تاــفـلـملا رـيـضـحـت يـف ةــكراــشــملا – 
 يحالفلا لاجملا يف ةيداصتقالا تالخدتلاو تارامثتسالاو
،اهتعباتمو ،يفيرلاو

 ةعباتلا ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا تاطاشن ةعباتم –
.عاطقلل

 بجومب اهلمعو اهميظنت ددحي يتلا ،ةماعلا ةيشتفملا *
.يذيفنت موسرم

 : ةيتآلا لكايهلا *

 صنب اـهمـيـظـنت ددـحـي يتلا ،تاــباــغـلل ةــماـعـلا ةــيرــيدـملا –
،صاخ

،يحالفلا جاتنإلل ةماعلا ةيريدملا –

،نييحالفلا راقعلاو رامثتسالل ةماعلا ةيريدملا –

،ةيرطيبلا حلاصملا ةيريدم – 

،ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا ةيامح ةيريدم – 

،فارشتسالاو ةنمقرلاو تايئاصحإلا ةيريدم –

،ميظنتلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم –

،نواعتلا ةيريدم –

.لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم –

 فلكتو ،يحالفـلا جاـتـنإلل ةـماـعـلا ةــيرــيدــملا : ٢ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةـيـحالـفــلا ةـيـمـنـتلا ةــساــيس ذــيـفـنت ىلــع رـــهـسلاو دادــعإ –
،ةيفيرلاو

 ميظنتو يناويحلاو يتابنلا جاتنإلا ةيمنت لامعأ ةيقرت – 
 عرف لك بسح ةلماكتم وأ ةكرتشم فادهأ لوح نيلماعتملا

،يئاذغلا نمألا ىلع ةظفاحـملا راطإ يف

 ٤٤٤١ ماع رفص ٨١ يف خّرؤم٢٢3-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 ميظـنت نــمضتي ،٢٢0٢ ةــنـس ربمـتـبس ٥١ قـفاوــمـلا
.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب – 

 1٤1و ٥-211 ناــتداــملا اـــمـيس ال ،روــتـسدـــلا ىلـــع ءاــنــبو – 
،هنم )2 ةرقفلا(

 يف خرؤملا ٥72- 12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو – 
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 91
،لّوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤـملا ٥٠3-22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 يذلا ٠991 ةنس وينوي 32 قفاوملا ٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لّوأ
 ،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

 يف خرؤملا 86٤-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –  
 نمضتملاو 6991 ةنس ربمسيد 81 قفاوملا 71٤1 ماع نابعش 7
،تاباغلل ةماعلا ةيشتفملا ءاشنإ

 يف خرؤملا ٤٤2-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 61٠2 ةـنـس رــبـمـتـبس 22 قـــفاوـملا 73٤1 ماــع ةـــجـحلا يذ ٠2
 ةماعلا ةـيرـــيدــملا يـف ةــيزـــكرــملا ةرادإلا مـيـظـنت نــمـضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،تاباغلل

 يف خرؤملا 821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

 يف خرؤملا 921-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 نمضتملاو ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

 يف خرؤملا ٠31-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو – 
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82
 ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت
 ،اهريسو

: يتأي ام مسري

 ةحالفلا ةرازوــل ةــيزــكرــملا ةرادإلا مــضــت : ىلوألا ةّداملا
 : يتأي ام ،ريزولا ةطلس تحت ،ةيفيرلا ةيمنتلاو

 هب قحليو ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو ،ماعلا نيمألا *
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاو ديربلا بتكم
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 نمضت يتلا تاسسؤملاب ةصاخلا جماربلا دادعإ ريطأت –
،اهذيفنت مييقتو ةعباتمو ةيحالفلا تالخدملاب نيومتلا

،ةيحالفلا تالخدملا جاتنإ ةيمنت لامعأ ةيقرت –

 ميـيـقتو ةــعـباــتـمو ةـيـتاــبنـلا عورـفـلا طـبـضـل ماــظـن عـضو –
،هذيفنت

 ىلع ريثأتلاو دــصرــلا ةـمـظـنأ رـيـطأـتو ةـعـباـتـمو مــيظـنت –
،يحالفلا جاتنإلا لماوعو تاجتنملا راعسأ

 ةيدعاقلا تآشنملا عضو جمارب مييقتو ةعباتمو حارتقا –
،ةيحالفلا تاجتنملا نيزختو عيمجتل

 ةدافتسالل لـيـهأتــلا رواـحـمو رـيـياــعـم دــيدـحت يـف ةــكراــشـملا –
 يتابنلا جاتنإلا ةيمنت ىلإ يمرت يتلا ةيمومعلا تاناعإلا نم
.يئاذغلا نمألا زيزعت ىلإ فدهتو

 : ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

 ىلع فلكتو ،ةعساولا تاعارزلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا

 اميس ال ،ةعساولا تاعارزلا ةيمنت لامعأ ةيقرت ىلع لمعلا –
 ةـيـتـيزـلا تاــعارزــلاو ةــفاـجلا لوــقـبـلاو بوـبـحلا جاـتــنإ اــهـنـم
،اهذيفنت ةعباتمو

 ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاب ةصاخ جمارب دادعإ –
 عــم رواشتــلاــب ،ةــعساوـــلا تاـــعارزـــلا نادـــيـــم يف سرامت يتـــلا
،اهمييقتو اهتعباتم نامضو ،ةينعملا لكايهلا

 لوقبلاو بوبحلا عورف معد تايلآ دادعإ يف ةكراشملا –
 ،ةيتيزلا تاعارزلاو ةفاجلا

 فادهألا لوح نيلماعتملا ميـظـنت زــيزــعت يف ةـمـهاــسمــلا –
 لوــقبلاو بوبـحلا ةـيـجاـتـنإو جاـتـنإ نيـسـحت ىلإ يـمرــت يـتـلا
.ةيتيزلا تاعارزلاو ةفاجلا

 تاعارزلاو تاورضخلا ةعارزل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيعانصلا

 تاورـضـخلا جاـتـنإ ةـيـمـنت لاــمـعأ ةــيـقرــت ىلــع لــمـعلا –
 ،اهذيفنت ةعباتمو ةيعاـنـصـلا تاــعارزــلاو

 ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاب ةصاخ جمارب دادعإ –
 رواشتلاب ،ةيعانصلا تاعارزلاو تاورضخلا ةعارز يناديم يف

،اهمييقتو اهتعباتم نامضو ،ةينعملا لكايهلا عم

 تاعارزلاو تاورضخلا عورف معد تايلآ دادعإ يف ةكراشملا –
 ،ةيعانصلا

 يتلا فادهألا لوح نيلماعتملا ميظنت زيزعت يف ةمهاسملا –
 تاعارزلاو تاورضخلا ةيجاتنإو جاتنإ نيسحت ىلإ يمرت
.ةيعانصلا

،تالخدملا ةيمنت لامعأ ديدحت –

،اهيلع ةظفاحـملاو لبإلاو لويخلا ةيبرت ةيمنتو ةيقرت –

،ةيجولويبلا ةحالفلا ةيمنتو ةيقرت –

 قيرط نع اهتيمنت مـعدو يحالـفلا جاـتـنإلا عورـف رـيــطأــت –
،ينطولا جاتنإلا عورف طبض ةمظنأ عضو

 جاتنإلا لماوعو تاجتنم راعسأ دصر تاودأ ريوطت  –
،اهيف ريثأتلاو

 ةقفارملا قيرط نع ةيحالفلا ةيتالواقملا ريوطتو ةيقرت –
،يراشتسالا معدلاو ةينقتلا

 ينطولا جاتنإلا نيمثتب ةقلعتملا تايلآلا عضوو حارتقا –
،يحالفلا لصألا تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا نم

 ةيعاطقلا ةـسايـسـلا رــصاـنـع حارـتـقاو طــيـشـنتو دــيدــحــت –
 لاجملا يف ،يجولونكتلا روطتلاو يملعلا ثحبلاو نيوكتلل
،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،يحالفلا

 يف ةمادتسملا ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايس ذيفنتو دادعإ –
 تاءاضفلا ةئيهت تاططخمو ةفاجلا هبشو ةفاجلا قطانملا
 نيمثت ىلع رهسلاو ،ةبرتلا روهدت ةحفاكم جماربو ةيحالفلا
 نم ينالقعلا اهلامعتساو ةيفيرلا ميلاقألل ةيعيبطلا دراوملا
،اهتموميد لجأ

 تاعارزلا فييكت ىلإ يمرت يتلا ريبادتلا لك حارتقا –
 تاعاطقلا عم رواشتلاب ،خانملا ريغت عم يشاوملا ةيبرتو
،لاجملا اذه يف داشرإلا جمانرب دادعإو ،ةينعملا

،ةيحالفلا ةننكملا ةيقرتو ريوطت يف ةمهاسملا –

 تاجتنملا ريدصت لاجم يف ةسايسلا ديدحت يف ةمهاسملا –
 رهسلاو ،اهتيقرت طورش اذكو ةيئاذغلا ةيعانصلاو ةيحالفلا

،اهذيفنت ىلع

 ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا حارتقا –
.اهقيبطت ىلع رهسلاو ،ةماعلا ةيريدملا ماهمب

 : تايريدم )٥( سمخ نم نوكتتو

 فلكتو ،ةـيـتاـبنــلا عورــفـلا طـبـضو جاــتـنإ ةــيرــيدــم – ١
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 عورفلا طبضو جاتنإ لاجم يف ةيحالفلا ةسايسلا ذيفنت –
،ةيتابنلا

 نيلماعتملا ميظنت زيزعت ىلع عجشت يتلا تايلآلا حارتقا –
 جاتنإلا نيسحت ىلإ يمرت ةلماكتم وأ ةكرتشم فادهأ لوح
 تاردــقـلل ينالـقــعلا لالـــغـتسالا ىلــع رــهـسـلا عــم ،ةــيـجاــتـنإلاو
،ةجتنملا تارامثتسالاو

،يتابنلا جاتنإلا ةيمنت لامعأ ةيقرت  –
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 مييقتو ةعباتمو ةيناويحلا عورـفـلا طبـضـل زاـهـج عضو –
،هذيفنت

 تـحت تاـسـسؤـملا جـمارــبو تاــطاــشن ةــعـباـتـمو رـيـطأــت –
،طبضلا لاجمب ةينعملا ةياصولا

 ةيدعاقلا تآشنملا عضو جمارب مييقتو ةعباتمو حارتقا –
،ةيحالفلا تاجتنملا نيزختو عيمجتل

 ةميقلاب قلعتملا ميظنتلا قيبطتو دادعإ يف ةمهاسملا –
،اهتيعونو ةيبرتلا تاناويحل ةهجوملا ةيذغألل ةيئاذغلا

 لوح نيلماعتملا ميظنت اهنأش نم يتلا تايلآلا حارتقا – 
 يناويح عرف وأ جوتنمل ةيلماكت وأ ةكرتشم جاتنإ فادهأ
 تاردــقــلل ينالـــقـعلا لالــغـتسالاو تاـــجاـيـتـحالا ةيــبـلـت دـصــق
،تارامثتسالاو

 ةدافتسالل ليهأتلا رواـحـمو رـيـياـعـم دــيدـحت يـف ةــكراــشـملا –
 تاجتنملا ةيمنت ىلإ يمرت يتلا ةيمومعلا تاناعإلا نم
.يئاذغلا نمألا نيسحت ىلإ فدهتو ةيناويحلا

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 ،بيلحلا جاتنإو تاناويحلا ةيبرتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

،بيلحلا عرف ريوطت لامعأ ةعباتمو ةيقرت –

 ةيبرتلا تاناويح ةيذغت ريوطت لامعأ ةعباتمو ةيقرت –
،اهذيفنت مييقتو

 مييقتو ءارمحلا موحللا عرف ةيمنت لامعأ ةعباتمو ةيقرت –
،اهذيفنت

 يعاـنـطصالا حــيقـلـتلا ةـيــمنـت لاـمـعأ ةــعــباـتـمو ةـيــقرــت –
،اهذيفنت مييقتو ينيجلا نيسحتلاو

 نم مهميظنتو نيلخدتملا عومجم نيب قيسنتلا نامض –
 ،ةيجاتنإلاو جاتنإلا نيسحت لجأ

 لوح نيلماعتملا ميظنت اهنأش نم يتلا تايلآلا حارتقا –
 يناويحلا عرفلا وأ جوتنملل ةيلماكت وأ ةكرتشم جاتنإ فادهأ
،ينعملا

 ةدافتسالل ليهأتلا رواحمو ريياعم ديدحت يف ةمهاسملا –
 بيلحلا جاتنإ ةيمنت ىلإ يمرت يتلا ةيمومعلا تاناعإلا نم
،ءارمحلا موحللاو

 موحللاو بيلحلا يعرف معد تايلآ دادعإ يف ةكراشملا –
،ءارمحلا

 تائـيهـلاو تاـسـسؤـملاـب ةــصاـخلا جـمارـبـلا دادـــعإ رـيـطأـت –
.اهتعباتمو ،لاجملا اذه يف ،ةياصولا تحت

 ىلع فلكتو ،ةرّمعملا تاعارزلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا

 راجشألا اميس ال ،جاتنإلا ةيمنت لامعأ ةعباتمو ذيفنت –
 ،اهمييقتو موركلاو ةرمثملا

 ةياصولا تحت تائيهلاو تاسسؤملاب ةصاخ جمارب دادعإ –
 عــم رواــشـتلاـب ،ةرّمعـملا تاــعارزــلا نادـيــم يـف سراـمـت يتلا
،اهمييقتو اهتعباتم نامضو ،ةينعملا لكايهلا

 ،ةرّمعملا تاعارزلا معد تايلآ دادعإ يف ةكراشملا –

 فادهألا لوح نيلماــعتملا مـيـظنـت زــيزـعت يـف ةـمـهاـسـملا –
.ةرّمعملا تاعارزلا ةيجاتنإو جاتنإ نيسحت ىلإ يمرت يتلا

 ،تالخدملاو ةيحالفلا ةننكمـلل ةـيــعرــفـلا ةـــيرـــيدــملا )د
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ةننكملا لاجم يف جماربلا فلتخم قيبطت مييقتو ةعباتم –
،ةيحالفلا

،اهتيقرتو ةيحالفلا ةننكملا ةيمنت يف ةمهاسملا –

،ةيحالفلا ةننكملاب صاخلا داشرإلا يف ةكراشملا –

 ةقلعتملا لئاصحلا دادعإو بيصختلا ةيمنت لامعأ ةيقرت –
 ،اهب

،ةيحالفلا تالخدملاب قلعتي اميف ضرعلا ةعباتم –

،تاعارزلا فيثكتل ةدمسألا لامعتسا ةعباتمو ريطأت –

،ةيحالفلا تالخدملاب نيومتلا ةعباتم نامض –

 نيومتلل ةبسنلاب نيلخدتملا لك نيب قيسنتلا نامض –
،ةيحالفلا تالخدملاب

 عورفلا ريوطتب ةلصلا تاذ ةيقفألا لامعألا ةعباتم نامض –
،ةيحالفلا

 ةدافتسالل لـيـهأـتـلا رواـحـمو رـيياـعـم دــيدـحت يف ةــكراـشـملا –
.ةيحالفلا تالخدملا ءانتقال ةيمومعلا تاناعإلا نم

 فلكتو ،ةيناويحلا عورفلا طبضو جاتنإ ةيريدم – ٢
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 طبضو جاتنإ لاجم يف ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايس ذيفنت –
،ةيناويحلا عورفلا

 تاـسـسؤـملاـب ةـصاـخلا جـمارـبـلا ةــعـباـتـمو دادــعإ رـيـطأــت –
،ةياصولا تحت تائـيهـلاو

،اهتعباتمو ةيناويحلا عورفلا ةيمنت لامعأ ةيقرت –

 ىلع ريثأتلاو دــصرــلا ةـمـظـنأ رـيـطأـتو ةــعباتـمو مــيـظنـت –
،ةيناويحلا عورفلا جاتنإ لماوعو تاجتنملا راعسأ
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 ةـيـحالـفـلا نــهملا ةـيـقرــتو رــيوــطـتو مــيـظـنت ىلــع رـهـسـلا –
،اهطيشنتو ةكرتشملا

 ةيحالفلا تاجتنملا رــيدـصـت ةــساــيـس دــيدحت يف ةكراشملا –
 .اهذيفنت ىلع رهسلاو ،ةيئاذغلا ةيعارزلاو

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 فلكتو ،يحالفلا جاتنإلا نيمثتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 تاـجـتـنملا ةـيـقرــتو نيـمـثـتب ةــقـلـعتملا ةـمـظنألا ذــيـفنت –
 ،يحالفلا لصألا تاذ وأ ةيحالفلا

 تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا عبتت تايلآ ةعباتمو دادعإ –
،يحالفلا لصألا

 جاتـنإلاب ةـلـصــلا تاذ ةـيـعــجرــملا سـيـيـقتـلا تاـيــلآ عــضو –
،يحالفلا

 يـنـطوــلا جاـتــنإلا نيـمـثـتـب ةـــقـلـعتـملا تاــيــلآلا حارتـقا –
 ،ةيحالفلا تاجتنملا ريدصت ةيقرتو اهمييقتو اهتعباتمو

 يعارزلا جامدنإلاو ةنرصـعلاـب ةــقــلعـتملا تاــيــلآلا حارتـقا –
 ،اهمييقتو اهتعباتمو عرف لكل يعانصلا

 عيمجـتلل ةـمــئالـملا ةــيدــعاـقــلا تآــشـنملا عــضو عيـجـشـت –
 ةيرورضلا ةيميظنتلا رطألاو ليوحتلاو بيضوتلاو نيزختلاو
،كلذل

 ريدصت ةـساـيـسـب ةــقـلـعـتملا رـيـبادـتـلا ذــيـفـنت ةــعباــتــم –
.اهتيقرت طورش اذكو ةيئاذغلا ةيعارزلاو ةيحالفلا تاجتنملا

 ةـمالـعو ةـيـجوـلوـيـبـلا ةـحالـفـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرــيدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةدوجلا

،اهتيمنتو ةيجولويبلا ةحالفلا ةيقرت –

 جاتنإلا طامنأ مظنت ميهافمو سيياقم دادعإ يف ةمهاسملا –
،يجولويبلا

 عــباـطـلاـب حــيرصـتـلاــب حـمـسـت يـتـلا تاـمـيـلـعـتــلا عــضو –
،اهذيفنت ةعباتمو ةيحالفلا تاجتنملل يجولوـيـبلا

،يجولويبلا جاتنإلا مييقت تايلآ عــضو –

 ةـيـثاروــلا كالــمألا رــيوـطــت جــمارــب ذــيـفـنت ىلــع رــهـسـلا –
،اهيلع ةظفاحـملاو

 نيــسـحت ىلإ فدــهت يتلا تاودألا قـيـبـطت ىلــع رـــهـسلا –
،يثارولا داتعلا تاردق

 رـبـع اـهـتـيقرــتو نــطوــملا تاـجــتـنـم نيـمـثـت ىلــع لـمــعـلا –
،ةيعونلل ةزيمم تامالع

 ةيحالفلا تاجتنملا ةيعون ماظن ذيفنت ةعباتم نامض –
،يحالفلا لصألا تاذ وأ

.ةدوجلا ةمالع تاذو ةقدصملا تاجتنملا ةيقرت –

 ،ةريغصلا تاناويحلا ةيبرتل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 نــجاودــلا ةـيبرــت عورــف ةــيـمنـت لاـمــعأ ةـــعباـتـمو ةــيـقرــت –
،اهذيفنت مييقتو ةريغصلا تاناويحلاو

 لوح نيلماعتملا ميظنت اهنأش نم يتلا تايلآلا حارتقا –
 يناويحلا عرفلا وأ جوتنملل ةيلماكت وأ ةكرتشم جاتنإ فادهأ
،ينعملا

 تاناعإلا نم ةدافتسالل ليهأتلا رواحمو ريياعم حارتقا –
 لثمتملا يناويحلا جاتنإلا ةيمنت ىلإ يمرت يتلا ةيمومعلا

 ،لسعلاو كالهتسالا ضيبو ءاضيبلا موحللا يف

 تحت تائيهلاو تاسسؤملاب ةصاخلا جماربلا دادعإ ريطأت –
 .اهتعباتمو ،لاجملا اذه يف ،ةياصولا

 فلكتو ،لبإلاو ليخلا ةيبرتل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 لــبإلاو ليـخلا ةـيـبرــت ةـيـمـنت لاــمــعأ ةــعـباـتـمو ةــيــقرـــت –
،اهذيفنت مييقتو اهيلع ةظفاحـملاو

 لوح نيلماعتملا ميظنت اهنأش نم يتلا تايلآلا حارتقا – 
 يناويحلا عرفلا وأ جوتنملل ةيلماكت وأ ةكرتشم جاتنإ فادهأ
،ينعملا

 نم مهميظنتو نيلخدتملا عومجم نيب قيسنتلا نامض –
 ،لبإلاو ليخلا ةيبرت ةيمنت لجأ

،لبإلاو ليخلا ةيبرت ةيمنت معد تايلآ دادعإ يف ةكراشملا –

 تائــيهـلاو تاـسـسؤــملاــب ةـصاـخلا جــماربلا دادــعإ رـيـطأـت –
.اهتعباتمو ،لاجملا اذه يف ،ةياصولا تحت

 فلكتو ،يحالفلا جاتـنإلا ةـيـقرــتو نيـمـثـت ةــيرــيدــم – 3
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةحالفلا ةيمنت لاجم يف ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايس ذيفنت –
،هتيقرتو يحالفلا جاتنإلا نيمثتو ةيجولويبلا

،اهريوطتو ةيجولويبلا ةحالفلا ةيقرت –

 جاتنإلا نيمثتب ةقلعتملا تايلآلا مييقتو ةعباتمو حارتقا –
 لصألا تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا رــيدصــت ةـيـقرــتو يـنـطوــلا
،يحالفلا

 عـباــطــلاــب حــيرــصـتلاــب حـمــست يـتـلا تاـمـيـلــعـتـلا عــضو –
،اهذيفنت ةعباتمو ةيحالفلا تاجتنملل يجولوـيبـلا

 ةـيـثاروــلا كالــمألا ةـيـمنـت جــمارــب ذـيـفـنت ىلــع رـهـسـلا –
،اهيلع ةظفاحـملاو

 رـبـع اـهـتـيـقرـتو نــطوـملا تاـجـتـنم نيـمـثـت ىلــع لــمـعلا –
،ةيعونلل ةزيمم تامالع



ـه ٤٤٤١ ماع رفص 36٥٢  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢ 16

 ةـيـنـهملا تاـمـظـنملا طـيشنـتـل ةـيـعرـفــلا ةــيرــيدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيحالفلا

،اهطيشنتو ةكرتشملا ةيحالفلا نهملا ميظنت –

 لكل ةيحالفلا ةينهملا تامظنملا ةيمنت لامعأ ةعباتم –
،اهمييقتو عرف

 يف ةيحالفلا ةينهملا تاـمـظنملا ةـــكراــشم ىلــع رــهسلا –
،جاتنإلا بصمو عبنم يف ةيحالفلا عورفلا ةيمنت جمارب ذيفنت

 ىلع ،ةيحالفلا ةينهملا تامظنملا عم رواشتلاب ،لمعلا –
 تاجتنمو يحالفلا لصألا تاذ وأ ةيحالفلا تاجتنملا نيمثت
،اهتيقرتو نطوملا

.اهنييحتو ةيحالفلا ةنهملاب قلعتت تايطعم ةدعاق عضو –

 ،راـــكتـبالاو ثـحـبـلاو يــحالــفـلا نـــيوـكـتلا ةــيرــيدـــم – ٤
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ةسايسلا رصانع ،ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب ،حارتقا –
 يجولونكتلا روطتلاو يملعلا ثحبلاو نيوكتلل ةيعاطقلا

،يحالفلا ناديملا يف

 يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا تاهيجوت قيبطت –
،يجولونكتلا روطتلاو

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

 رـشـنو ةيقرتل ةيرورضلا ريبادتلا لك حارتقاو ةسارد –
 ،ةـيــئاذـــغـلا ةــيـعاـنـصـلاو ةـيـحالــفـلا تاــسسؤــملا ىدـــل راــكــتبالا

 ،ةياصولا تحت ريوطتلاو ثحبلا تاسسؤم عم رواشتلاب

 لئاسولاو تاءافكلاو دراوملا دينجتو تاجايتحالا ديدحت –
 ةـقـفارملاو ةـيـحالـفـلا ةـيـتالواـقملا لاـمـعأ ذـيــفــنــتــل ةــيرورضلا
،ريوطتلاو ثحبلا تاسسؤم عم رواشتلاب ،ةينقتلا

 زيزعتب حمست يتلا تاربخلاو تاساردلا لكب ةردابملا –
 رـــيوــطــتوةــيقرــتل ةـيـنقــــتـلا تاراـــهـملاو رـيـيـسـتـلا تاءاــفــك
.ةيحالفلا ةيتالواقملا

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 ىلع فـلكتو ،يحالـفـلا نيوــكـتـلل ةــيـعرــفلا ةــيرـــيدــملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا

 نيوكتلاب ةطبترملا تاطاشنلا عومجم طيشنت نامض –
 اـهـقيـسـنتو ةــياصولا 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 نيينهملا ةدئافل ىوتسملا

.ةياصولا تحت نيوكتلا زاهج تاطاشن لئاصح دادعإ –

 تاـيـنـقـتـلاو يــمـلعـلا ثـحـبلل ةــيـعرــفـلا ةـــيرـــيدــملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةـيـحالــفـلا

 ثحبلل ةيعاطقلا ةسايسلا نم ةيتأتملا ريبادتلا ديدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،يجولونكتلا روطتلاو يملعلا

 ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا تاهيجوت قيبطت ىلع رهسلا –
،يجولونكتلا روطتلاو يملعلا ثحبلل

 ذيفنت ىلع عيجشتلا هنأش نم ريبدت لك حارتقاو ةسارد –
،ةيعاطقلا ثحبلا تاطاشن

 داشرإلا ىلع عيجشتلا هنأش نم ريبدت لك حارتقاو ةسارد –
 يجولونكتلا روطتلاو يملعلا ثحبلا جئاتن نيمثتو رشنو
.ةياصولا تحت تاسسؤملل

 ،ةيحالفلا ةيتالواقملاو راكتبالل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 راكتبالا رشنو ةيقرتل ةيرورضلا لامعألا جمارب حارتقا –
،يحالفلا لاجملا يف

 لدابت ةصنم عضو يف ،ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلا –
 جاتنإلا عورف فلتخم يف راكتبالا سركت لاصتالاو تامولعملا
،يحالفلا

 معدلاو داشرإلاو ةينقتلا ةقفارملا جمارب ذيفنتو حارتقا –
 نامضو ةيحالفلا ةيتالواقملا ريوطتو ةيقرتل يراشتسالا

 ،اهمييقتو اهتعباتم

 لئاسولاو تاءافكلاو دراوملا دينجتو تاجايتحالا ديدحت –
 ةقفارملاو ،ةـيـحالـفـلا ةــيـتالواــقملا لاـمــعأ ذـيـفـنـتل ةــيرورـضـلا
 ثحبلا تاسسؤم عم رواشتلاب ،ةيحالفلا تاسسؤملل ةينقتلا

،ريوطتلاو

 راكتبالا لوح ةكرتشملا ةيعاطقلا جماربلا يف ةمهاسملا –
.ةيحالفلا ةطشنألا تالاجم يف

 ةحالفلا ةمءالمو ةيفيرلا ميـلاــقألا نيـمـثت ةــيرـيدــم – ٥
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،يخانملا ريغتلا عم

 ةيلبجلا ةحالفلا ةيمنت لاجم يف ةيحالفلا ةسايسلا ذيفنت –
 ةقــطـنملا ىوــتسـم ىلــع يــعرــلاو ةــحالــفـلاو تاــحاوــلا ةــحالــفو
،ةيبهسلا

 ىلع اميس ال ،ةمواقملا ةرمثملا راجشألا ةعارز ريوطت –
 ،بوبحلا نم فيعضلا جاتنإلا تاذ قطانملا ىوتسم

 تاعارزلا ةمءالم ىلإ يمرت يتلا ريبادتلا لك حارتقا –
 تاعاطقلا عم رواشتلاب ،يخانملا رييغتلل يشاوملا ةيبرتو
،لاجملا اذه يف داشرإلاو سيسحتلا جمارب دادعإو ،ةينعملا

 اهذيفنتو ةمادتسملا ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايسب ةردابملا –
 ةيمنتلا جمارب اميس ال ،ةيوارحصلاو ةيبهسلا قطانملا يف

 يعرلا يضارأو تاحاولا ىلع ظافحلا ىلإ يمرت يتلا ةيحالفلا
 ،اهليهأتو
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 ةـيـمـنـتـل تاوـنسلا ةددـعــتــمو ةــيوــنس جمارــبــب ةرداــبملا –
 ةــعــباـتــمو ةــيوارحصلاو ةيبهسلا قطانملاو ةيلبجلا ةـحالــفـلا

،اهذيفنت

 رضخألا دسلا ليهأت ةداعإو رحصتلا ةحفاكم جمارب دادعإ –
،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب ،هعيسوتو

 رــيــيستو مــيــظـــنـــتو ةـــئيـــهـــتو حالصتسالا جمارـــب دادـــعإ –
 اهريوطتو ةيبهسلا يعارملا ىلع ةظفاحـملاو ليهأت ةداعإو
،اهمييقتو اهتعباتمو

 تاناعإلا نم ةدافتسالل ليهأتلا رواحمو ريياعم حارتقا  –
،جاتنإلا لماوع فلتخمل ةيمومعلا

 يــخاــنــملا رـــيـغتلا عم ةمءالملا جمارب روصت يف ةكراشملا –
 اهمييقتو اهذيفنتو ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب ةلصلا تاذ
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

 هنيمثتو ميلقإلاب ةلصلا تاذ يلئاعلا يحالفلا طاشنلا معد –
.ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،هيلع ةظفاحـملاو

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 فلكتو ،ةيلبجلا ةحالفلا ةيمنتل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

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

 قطانملل ةمادتسملا ةيفيرلا ةيمنتلا جماربب ةردابملا –
،اهذيفنتو ةيلبجلا

 ريطأتو ةيفيرلا ةيمنتلاب ةطبترملا تاساردلاب ةردابملا –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو اهدادعإ

 ميلاقألل ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةظفاحـملا يف ةمهاسملا –
،اهنيمثتو ةيفيرلا

 تاباغلا نيب لـماـكـتلا تاــساــيـس رــيوــطت يـف ةــكراــشـملا –
.ةئيبلاو ةحالفلاو تاناويحلا ةيبرتو

 ةــعارزو بوــهـسـلا ةــيـمـنتل ةـيـعرــفـلا ةــيرــيدــمـلا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،تاــحاوــلا

 يضارأ حالصتسا جمارب مييقتو ةعباتمو ريوطتو دادعإ –
 اهيلع ةظفاحـملاو اهرييستو اهميظنتو اهتئيهتو يعرلا

،اهليهأت ةداعإو

 يبهسلا طسولا تاردق ةفرعمب ةصاخلا تاساردلا دادعإ –
،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا طورشلاو

 ىوتسم ىلع ةمواقملا ةرمثملا راجشألا ةعارز ريوطت –
،ةيوارحصلاو ايلعلا باضهلاو ةيبهسلا قطانملا

 رضخألا دسلا ليهأت ةداعإ جمارب ذيفنت يف ةمهاسملا –
،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب ،هعيسوتو

 قيرط نع رحصتلا ةحفاكم جمارب ذيفنت يف ةمهاسملا –
 ،ةيئاملا دراوملا دشحو يعرلا رظحو ةيبهس تاعارز زاجنإ
 ،تاباغلل ةماعلا ةيريدملا عم نواعتلاب

 دراوــملا ةـفرـعـمب ةـــقـلعـتملا جــمارــبـلا عــضو ىلــع رـــهـسلا –
 عــم رواشـتلاب ،يـنالـقــعـلا اـهــلالــغـتـساو اــهـتـئـبعـتو ةـيـعـيـبطـلا
،ةينعملا تاعاطقلا

 اهذيفنتو ةمادتسملا ةيحالفلا ةيمنتلا ةسايسب ةردابملا –
 ةــيـحالفلا ةيمنتلا جمارب اهنم اميس ال ،ةيوارحصلا قطانملا يف

 يــعرــلا يــضارأو تاـــحاوــلا ىلــع ةـظـفاحـملا ىلإ يـمرــت يــتلا
،اهليهأتو

 ةجمدنملا ةيفيرلا ةيمنتلا ةـساـيـس ذـيـفـنت ىلــع رـــهسلا –
،ةيوارحصلاو ةيبهسلا قطانملل

  اهنم اميس ال ،ةثولملا ريغ تاقاطلا ةيقرت يف ةمهاسملا –
 ةيفوجلا ةــيرارـحلا ةـــــقاــطــلاو حاـــيرــلا ةــقاــطو ةـيــسـمشـلا ةــقاــطـلا

،ةيويحلا ةلتكلاو

 اـهــنم اـمـيـس ال ،ةــيـئاــملا دراوــملا نيـمـثـت يف ةــكراــشـملا –
.ةيوارحصلاو ةيبهسلا طاسوألا يف ةيديلقتلا ريغو ةينطابلا

 عم ةـــحالــفـلا ةـــمءالــمو يــقـسـلل ةـيــعرــفــلا ةـــيرـــيدــملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،يخانملا ريغتلا

 تاينقت ريوطتو معدلاو داشرإلل ينطو جمانرب ديدحت –
 تاسسؤملا عم قيسنتلاب ،هريطأتو هذيفنتو يحالفلا يقسلا
،ةينعملا ةيعاطقلا

،ءاملل ةدصتقملا يقسلا ةمظنأو تاينقت ةيقرت –

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

،ةحالفلا ىلع يخانملا ريغتلا ةبقارم زاهج عضو –

،هريطأتو ةينهم تايعمج يف ةاقسلا ميظنت عيجشت –

 لامعتسا لاجم يف قيبطتلاو ثحبلا جمانرب يف ةمهاسملا –
 ةــيــلحتو يحالــفــلا يقسلا ضارــغأل ةـــلـــيدـــبـــلا ةـــيـــئاملا دراوملا
 ةيعانطصالا راطمألاو جاجألا هايم لامعتساو ةحلاملا هايملا

 لامعتسا ةداعإو اهريهطت دعب ةلمعتسملا هايملا لالغتساو
،فرصلا هايم

 زاجنإ ةعباتمو دادعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم ةكراشملا –
،يقسلا ريوطتب ةقلعتملا تاساردلا

 ةمءالملا جمارب دادعإ يف ،ةينعملا تاعاطقلا عم ةكراشملا –
 ،اهمييقتو اهذيفنتو ةحالفلاب ةلصلا تاذ يخانملا رـيـــغتلا عم

 تاساردلا لكب ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةردابملا –
 ريبادتلا لك حارتقاو ةحالفلا ىلع يخانملا رييغتلا ريثأت لوح
،اهمييقت نامضو يشاوملا ةيبرتو تاعارزلا ةمءالمل

 سيسحت جمانرب ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،دادعإ –
 عاطقلاب ةلصلا يذ يخانملا ريغتلا عم ةمءالملا لاجم يف

.يحالفلا
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 راـــقــعـلاو راـــمـثـتـسالل ةـــــماــــعـــــــلا ةـــيرـــيدــمــلا : 3 ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،نييحالفلا

 ةيحالفلا ةسايسلا ديدحتب حمست يتلارصانعلا حارتقا –
 تايناكمإلا نيمثتو نييراقعلا طبضلاو ميظنتلا لاجم يف

،اهذيفنت ىلع رهسلاو اهعيسوتو ةيراقعلا

 زايتمالا قيرط نع يضارألا حالصتسا جمانرـب دادـــعإ  –
،هذيفنت ىلع رهسلاو

 ىلع رــهسلاو ةــيــحالــفــلا عـــيراشملا لـــيومت ةزـــهـــجأ دادـــعإ –
،اهذيفنت

 ،ةيلاملا نيناوق راطإ يف ،عاطقلا تاحرتقم عمجو ريضحت –
 ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا لكايهلا عم رواشتلاب
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

 تاسسؤملاو ةيمومعلا تاسسؤملا ىلع فارشإلاو طيشنت –
،اهتعباتمو عاطقلل ةيداصتقالا ةيمومعلا

 اـهـتـعباـتـمو ةــيراــمـثتـسالا عــيراـشـملا ةـيـقرــتو هــيــــجوـــــت –
،اهمييقتو

 ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا حارتقا –
.اهقيبطت ىلع رهسلاو ،نييحالفلا راقعلاو رامثتسالاب

 : تايريدم )3( ثالث نم نوكتتو

 ،يضارألا حالصتساو يراقعلا ميظنتلا ةيريدم –١
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 لاجم يف ةيحالفلا ةسايسلا ذيفنتو ديدحت يف ةمهاسملا –
 تايناكمإلا نيمثتو نييراقعلا طبضلاو ةظفاحـملاو ميظنتلا
،اهذيفنت ةعباتمو اهعيسوتو ةيراقعلا

 قيرط نع يضارألا حالصتسا جمانرب دادعإ يف ةمهاسملا  –
،هذيفنت مييقتو ةعباتمو زايتمالا

 تاطيحـملا ةفرعمو فاشكتسالا تاسارد جئاتن نيمثت –
 .تاسارد بتاكم اهيرجت يتلا يضارألا حالصتسا راطإ يف

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 ىلع فلكتو ،يراقعلا ميظنتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا

 ةيميظنتلاو ةيـعيرـشتـلا صوـصـنلا قــيـبـطت ةــعــباــتـم –
،ةيحالفلا ةيراقعلا كالمألا ميظنتو يحالفلا راقعلل ةرطؤملا

 مييقتو ةعباتم نامضو يراقعلا طبضلا تاودأ عضو –
،اهقيبطت

 يضارألا ىلع ةـظفاحـملا ىلإ فدـــهي رــيبدــت لــك ذاـخـتا –
،اهتيامحو يحالفلا عباطلا تاذو ةيحالفلا

 ةئيهلا عم ،ةيحالفلا يضارألا ليوحت تايلمع ةعباتم –
،ةينعملا

 يضارألل يحالفلا عباطلا ىلع ةـظـفاحــملا ىلــع لــمــعـلا –
،لالغتسالل ةحونمملا

 تالماعملاب ةطبترملا تايلمعلا نع ةمجانلا راثآلا ،ةعباتم –
 ققحت يتلا لئاسولاو ةيحالفلا تارمثتسملا ىوتسم ىلع
،ةينعملا ةئيهلا عم ،رييست نسحأ

،ةيراقعلا تافرصتلا ةعباتم –

،عيمجتلا تايلمع ةعباتم –

،ةيراقعلا تاعزانملا ةيوست تايلمع ةعباتم –

 ةهجوملا ةيراقعلا ةظفحـملا حنمو ديدحت تايلمع ريطأت –
.يحالفلا رامثتسالل

 ىلع فلكتو ،يضارألا حالصتسال ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا

 زايتمالا قيرط نع يضارألا حالصتسا جمانرب دادعإ –
،هذيفنت مييقتو هتعباتمو هذيفنتو

،اهذيفنتو ةقطنم لكل حالصتسالا ةسايسب ةردابملا –

 لضفألا لامعتسالا نمضت يتلا ريبادتلا لكب ةردابملا –
،اهذيفنت نامضو ،حالصتسالا راطإ يف ءاملاو ةبرتلا يدرومل

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

،دوجوملا يراقعلا رّدقملا نيسحتو نيمثت –

 ةئيهتو حالصتسا جمارب ذيفنت مييقتو ةعباتمو دادعإ – 
،اهرييستو تاطيحـملا

 يضارألا حالصتسا ةيكيمانيد مييقتو دصر ماظن عضو –
،هتعباتمو

 تاـطـيـحــملا ةــفرـعـمو فاــشــكـتسالا تاــساردــب ماـــيـقلا –
 حالصتسا راطإ يف اهجئاتن عمجو اهتعباتمو اهريطأتو
،تاسارد بتاكم اهيرجت يتلا يضارألا

 يدروم نيسحتو ريوطتل ثحبلا جمانرب يف ةمهاسملا –
.يضارألا حالصتسا راطإ يف ءاملاو ةبرتلا

 ،نييراقعلا طئارخلا مسرو درجلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 عضوو ،يـحالـفـلا عــباـطـلا تاذ وأ ةـيحالـفـلا يــضارألا درــج –
،هنييحت ىلع رهسلاو ،يضارألا فينصتو ديدحتل تايلآ

 ةيحالفلا يضارألا ىلع فرعتلاب ةقلعتملا تاساردلاب مايقلا –
،اهديدحتو ،ةيفيرلا تاءاضفلاو يحالفلا عباطلا تاذ وأ

 بــجاوــلا تاطيحـملاـب ةـــقـلـعـتملا تاـساردــلاــب ةرداــبـملا –
 تاساردلا بتاكم فرط نم اهزاجنإ مت يتلا اهحالصتسا

،اهتعباتمو اهريطأتو

 تاسسؤملا عم قيسنتلاب يضارألل ةيفارغج ةطيرخ دادعإ –
 ،ةـيـنـعملا تاـئيـهـلاو تاسسؤملاو تاعاطقلاو ةـياصوــلا تحت
.اهنييحت ىلع رهسلاو



36  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢
19م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢

 ىلع فلكتو ،يداصتقالا معدلاو ةجمربلا ةيريدم –٢
 : يتأي اــمب ،صوصخلا

 ةيمنت تاططخم ساسأ ىلع ةيلاملا دراوملا ةئبعت –
،اهذيفنت ةلاح مييقتو عاطقلا

 اهقيسنتو ةيحالفلا تارامثتسالا ليومت ةزهجأ روصت –
،اهمييقتو

،ةلودلا تادعاسم ةعباتمو رييست نامض –

،طيطختلاو تايولوألا ريراقت ريضحت ىلع رهسلا –

 ةزــكرمـملا رـيـغو ةــيزــكرملا لــكاـيـهـلا تاــحارـتـقا عمـج –
،ةيلاملا نيناوق دادعإ راطإ يف ،ةياصولا تـحت تاـسـسؤـملاو

.ةيدودرملل ةيرازولا ريراقتلا ريضحت –

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 فلكتو ،ةيمومعلا تازيهجتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،ةيلاملا نيناوق دادعإ راطإ يف عاطقلا تاجايتحا ديدحت –

 ىدملا ىلع عاطقلا تاـــقفـنو يــتاـيــنازيـملا راــطإلا دادـــعإ –
،طسوتملا

،جماربلا تاينازيم ريضحت نامض –

،ةيزكرملا تايلمعلا ليجستب مايقلا –

 ةينازيم ذيفنت تايلمع ةنّودم مييقتو ةعباتم نامض –
،اهريهطت ىلع رهسلاو ،ةلودلا

 تاـيـنازـيـم ذيـفـنـتب ةـقـلـعـتملا ةــيرودــلا لـــئاــصحلا دادــعإ –
.عاطقلا تايلمع ةنّودم نييحتو ةلجسملا جماربلا

 ىلع فلكتو ،ةلودلا تادعاسمل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا

،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،معدلا ةزهجأ عضو –

 ةطشنألا وأ ةمظنألا ذيفنتل ةيرورضلا لاومألا ةئبعت –
 تادــعاسـملا رـيـيـستو يلاــملا مــعدــلا نــم ةداـــفـتسالل ةــلــهؤـــملا
،نيحالفلل ةحونمملا

 نــم ةداـــفتسالل لـيـهأــتــلا طورــش مارـتـحا ىلــع رــهـسلا –
،ةلودلا تادعاسم رثأ مييقتو ليلحتو معدلل ةهجوملا تاليوـمـتلا

،ةلودلا تادعاسم مييقتو ةعباتم ماظن عضو –

.ةلودلا تادعاسمب ةصاخ ةيرود لئاصح دادعإ –

 ىلع فلكتو ،ةيحالفلا ضورقلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا

 ،ةيحالفلا تانيمأتلاو ضورقلاب ةقلعتملا ةزهجألا حارتقا –
،عاطقلل ةيحالفلا ةسايسلا راطإ يف

 ذيفنتل ةصصختملا ةيلاملا تاسسؤملا عم قيسنتلا –
،ليومتلا ةزهجأ

 تارامثتسالا ليومت ةزهجأ مييقتو ةعباتم ماظن عضو –
،اهنيسحت ىلع رهسلاو ،ةيحالفلا

 تاسسؤم ءاشنإل ليومتلا لاجم يف نيرمثتسملا ةقفارم –
.ةديدج

 ،صوصخلا ىلع فلكتو ،يحالفلا رامثتسالا ةيريدم –3
 : يتأي اـمـب

 ةيداصتقالاو ةيرايعملاو ةيميظنتلا تايلآلاو تاودألا عضو –
 تاراــمثـتسالا ةــقـفارــمو هـيـجوــتو عيـجـشـتب حــمـســت يــتلا
 تاعاطقلا عم رواشتلاب ،اهذيفنت نامضو ،عاطقلاب ةقلعتملا
،ةينعملا

 اــهـتـعباــتـمو ةــيراــمـثتـسالا عــيراــشملا ةــيـقرــتو هــيـجوــت –
،اـــهميـيـقتو اـهـقيـسـنتو

 ذــيـفنـتـب ةـــلـص تاذ ةــيداـصتـقا ةـــسارد لــكــب ةرداـــبـملا –
،عاـطــقلا ةـيـجـيـتارــتـسا

 ةـــــيداــصــتـقالا ةــيــموــمـعـلا تاــســسؤــملا ىلـــع فارــشإلا –
،اهتعباتم نامضو اهتيقرتو ،ةياصولا تحت تاـسـسؤــملاو

 ،راـمـثتـسالاـب ةــقـلـعـتملا تاــموــلـعملا ريـيـست ماظـن عضو –
.ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 ،رامثتسالا ةـعـباـتـمو ةـيـقرـتـل ةــيـعرــفـلا ةـــيرـــيدــملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ةــحالــفـلا تالاـجم يـف ةيراـمـثـتسالا عــيراـشـملا ةـيــقرــت –
،اهزاجنإ مييقتو اهتعباتمو ةيئاذغلا ةعارزلاو تاباغلاو

 ةيمنت جمارب ريوطت راطإ يف ،ةديدجلا عيراشملا هيجوت –
،يحالفلا جاتنإلا باطقأ عضوو عورفلا

 ناــمـض لــجأ نــم ةـيـجذومنلا عرازــملا ةــيـمـنت ةــعـباــتـم –
،نسحلا لالـغـتسالا

 تاطيحـملا ىوتسم ىلع تارامثتسالا ةعباتمو هيجوت –
،لضفألا اهلالغتسا لجأ نم ىربكلا ةيحالفلا

 طيسبتو فيفخت ىلإ فدهي ريبدت لك ذيفنتو حارتقا –
 رواشتلاب ،ةيرامثتسالا عيراشملا زاجنإب ةصاخلا تاءارجإلا

،ةينعملا تاعاطقلا عم

 ،ةـيـحالــفـلا تاراـمـثـتسالا مــيـيـقتو ةــعباــتـمل ماــظـن عــضو –
،هنيسحت ىلع رهسلاو

 ،ةيحالفلا تارامثتسالاب قلعتت تايطعم ةدعاق عضو –
.اهنييحت نامضو
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 فلكتو ،ةيداصتقالا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 هـيجوــت اـهـنأـش نــم يـتـلا تاــساردــلا دادـــعإــب ةرداــبـملا –
 اهـتـعباـتـمو ،ةــيوــلوألا تاذ عاــطـقـلا تاراــمـثـتسا فادــهـتساو
،اهذيفنت ىلع رهسلاو

 راــمـثـتسالا روــطـتـب قــلـعـتي ليــلـحتو دـــصر ماــظن عــضو –
،يحالفلا

 ةـلـصـلا تاذ تاراـــمثـتسالل ةــيرود تاـمـيـيــقتـب ماـيــقـلا –
،عاطقلل ةيحالفلا ةسايسلاب

 ،عاـطـقلا تاـساردــب ةـقــلـعتملا تاــيـطعملا ةدــعاـــق عــضو –
.اهرييست نامضو

 تاسسؤملا ةعباتمو طيشنتل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيمومعلا

 ةيمومعلا تاسسؤملا ريوطت ةسايس دادعإ يف ةكراشملا –
 ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةيداصتقالا

 ةيمومعلا تاسسؤملا ةيمنت جمارب ذيفنت ةعباتم نامض –
،ةيداصتقالا

 ةيمومعلا تاسسؤملا لبق نم ةققحـملا جئاتنلا ليلحت –
 ريبدت لك حارتقاو ،عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو ةيداصتقالا

،اهريوطتب حمسي

 ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا تاردق تارشؤم ةعباتم –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

 ةـيـموـمـعـلا تاـسـسؤــملا ةرادإ ســلاـجـم حــئاوــل ةــعـباــتــم –
،ةياصولا تحت تاسسؤملا ةرادإ سلاجم تالوادمو ةيداصتقالا

،ةلودلا تامهاسم سلجم حئاول ذيفنت ةيعضو ةعباتم –

 ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا مييقتو طيشنت نامض –
،عاطقلل ةعباتلا

 ةيمومعـلا تاـسـسؤـملاــب قــلـعـتت تاـيـطـعـم ةدــعاــق عــضو –
،اهنييحت نامضو ،عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو ةيداصتقالا

 تاسسؤملا ىوتسم ىلع ليغشتلا ةبيكرت ليلحتو ةعباتم –
.ةقباطملا ريبادت حارتقاو ةياصولا تحت

 ىلـع فـلـكـتو ،ةــيرــطـيـبلا حــلاــصملا ةـــيرـــيدـــم : ٤ ةّداـملا
 : يتأي امب ،صوصخلا

 ةيجيتارتسالا ديدحتو ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلا ةسرامم –
،ةيرطيبلا ةيحصلا

 ميظنتلاو عيرشتلا مييقتو ةبقارمو ةعباتمو ريضحت –
 نــم ةــلــقـنــتملا ضارــمألاو ةــيـناوـيـحلا ةـحــصــلاــب نيــقـلـعـتملا

 ،اــهـنــــــــيـيــعـــــــــتو تاــناوــيحلا ةــحارــبو ناـسـنإلا ىلإ تاــناوــيحلا
 ردـصـملا تاذو ةـيـناوــيحلا تاــجـتـنـمـلل يحـصـلا نــمألاــب اذــكو
،ةيناويحلا ةيذغتلاو يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ،يناويحلا

،ةيرطيبلا ةلديصلاو ةيرطيبلا ةنهملا ةسرامم ةبقارم –

 ةيامحو ةيمنت معدو ةقفارم تاسايس ذيفنتو ديدحت –
،ةيناويحلا ةحصلا

 ةعباتمو ةنسحلا ةيرطيبلا تاسرامملا ةيقرت نامض –
،ةرطايبلل ينطولا ماظنلا لالخ نم اهذيفنت

 ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا حارتقا –
،اهذيفنت ةعباتمو  ،يرطيبلا لاجملاب

 ةـيـلودـــلاو ةـيـنـطوــلا تاــئـيـهلا عــم ةــكراــشـملاو نواــعـتلا –
.يرطيبلا لاجملا يف ةصصختملا

 : ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

 ةباقرلاو ةيذغألل يحصلا نمألل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،دودحلا ىلع ةيحصلا

 تاجتنملل ةيرطيبلا ةيحصلا سيياقملاو مظنلا حارتقا –
 يف اهقيبطت ىلع رهسلاو ،يناويحلا ردصملا تاذو ةيناويحلا

 ،ةيئاذغلا ةلسلسلا لحارم لك

 ةيناويحلا تاجتنملاو تاناويحلا ةعباتمو ةبقارم نامض –
 ،اهداريتساو اهريدصت دنع يناويحلا ردصملا تاذو

 تاناويحلا داريتسا تايلمعب ةطبترملا راطخألا ةسارد –
 دادـــعإو ،يــناوـيـحلا ردـصـملا تاذو ةـيـناوـيـحلا تاــجـتـنـملاو
 تايلمع نيمأت دصق اهب ةقلعتملا ةيحصلا طورشـلا نييـحتو
،يلودلا لدابتلا

 ةيناويحلا تاجتنملاو تاناويحلا ريدصت تايلمع ةيقرت –
 نادلبلا تابلطتمو سيياقم عابتاب يناويحلا ردصملا تاذو
،ىرخألا ةدروتسملا

 تاجتنملاو تاناويحلل يرطيبلا يحصلا قيدصتلا دادعإ –
 رــيدــصـتلل ةــهـجوــملا يــناوـيـحلا ردــصملا تاذو ةــيـناوـيـحلا

.داريتسالاو

 ،اهتحارو تاناويحلا ةحصل ةيعرفلا ةــيرــيدــملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ةـحـصـلا صـخـي اـمـيـف راذــنإلاو ةـبـقارـملا ةــمـظـنأ دادـــعإ –
،اهطيشنتو اهتعباتم ذيفنتو ةيناويحلا

 قيسنتو ةجمرب ميظنتو ةيحصلا راطخألا ليلحتب مايقلا –
،ةبقارملا تايلمع
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 بالكلاب ةقلعتملا تاطاشنلاب ةلص تاذ ةمظنأ حارتقا –
 ىلع رهسلاو ،بالكلا ةيبرت ةحارو ةحص سيياقمو ةبردملا

،اهقيبطت

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

 ،تاناويحلا ةايح راسمو ليجستو نييعت ةبقارمو ميظنت –
،ماظتناب هكسمو تايطعملل ينطو كنب ليكشت ىلع رهسلا عم

 قيسنتو ةجمرب ميظنتو ةيحصلا راطخألا مييقتب مايقلا –
.ةبقارملا تايلمع

 ،تالخدملاو ةيرطيبلا ةلديصلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 داوــملاو ةــيـنالدـيـصلا داوــملا رــئاود ةبــقارــمو نــينــقـت –
 مظتنملا كــسملاو ،يرطـيـبلا لاــمـعـتسالا تاذ ةـيـجوــلوـــيـبلا

،اهتنّودمل

 يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ضرع صخر ميلست –
 عيزوت وأ داريتسا وأ ةعانص صخرو ةينطولا قوسلا يف

،تاناويحلا ةيذغأو يرطيبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا

 تايلمع قيسنتو ةجمرب ميظنتو راطخألا مييقتب مايقلا –
،ةباقرلا

 رييسـتو ليــلـحـتو ،ةـيـئاودـــلا ةـــباــقرــلا ةـــكــبش مــيظـــنت –
،ةيئاودلا ةباقرلا تاحيرصت

 داوملل ةيلودلا تالدابتلل ةيحصلا طورشلا نييحتو دادعإ –
،لدابتلا تايلمع نيمأت دصق تالخدملاو ةيرطيبلا

 اياقبلا ةباقرو ةبقارمل يرئازجلا جمانربلا ةعباتمو دادعإ –
.ةيذغألا يف ةثولملا داوملاو

 ةيرطيبلا حلاصملا تاردق زيزعتل ةيعرفلا ةيريدملا )د
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،اهنيمثتو

 ماعلا عاطقلا يف نوسرامي نيذلا نييرطيبلا ليجست –
 نامضو مهتعباتمو ةسرامملا صخر مهميلستو ،صاخلاو
،ةيرادإلاو ةينقتلا مهتاردق روطت

 ةـبـقارــمـلاو صيـخـشـتلا لاـجـم يـف تاــيوـــلوألا دـــيدــحت –
،ةيربخملا

 يرطيبلاو يحصلا لاجملا يف لاصتالاو مالعإلل ماظن عضو –
،هرييستو

،ةيرطيبلا تامدخلا ةيعون نيمأتل عاضخإلا ماظن رييست –

 ةــعـباـتـمو ةنـسـحلا ةيرـطـيبلا ةـسراـمملا ةـيـقرــت ناـمـض –
.ةرطايبلل ينطولا ماظنلا لالخ نم اهذيفنت

 ،ةينقتلا ةباقرلاو تاتابنلا ةيامح ةيريدم : ٥ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 ةيتابنلا ةحصلا يلاجم يف ةينطولا ةطلسلا ماهم ةسرامم –
،ةيتابنلا ةينقتلاو

 ةيامحل معدلاو ةقفارملا تاسايس ذيفنت ىلع رهسلاو دادعإ –
 ،ةيتابنلا ةداملا نيمثتو

 ةـيــتاـبـنـلا ةـيــنـقـتلاو ةــيـتاــبـنلا ةـحـصـلا مــيـظـنت دادـــعإ –
 رهسلاو ،ةيتابنلا تازايحلا ةيامحب قلعتملا ميظنتلا اذــكو
 ريدصتو داريتساو جاتنإب هنم قلعت ام اميس ال ،اهذيفنت ىلع
 لئاتشلاو روذـبـلا( ةـيـحالـفـلا تالـخدملا لاـمـعـتساو عــيزوــتو
 لامعتسالا تاذ ةيتابنلا ةحصلا داومو تابصخملاو فانصألاو
،)يحالفلا

 ةـيـتاـبـنلا ةينـقـتلاو ةـيـتاــبنـلا ةــحـصـلا ةــبـقارــم ناــمــض –
 تالخدملاو يتاـبـنـلا ردصملا تاذ وأ ةـيـتاـبـنـلا تاـجــتــنــمــلــل
 داومو تابصخملاو فانصألاو لــئاــتشـلاو روذـبلا( ةـيحالـفـلا
 ربعو دودحلا دنع )يحالفلا لامعتسالا تاذ ةيتابنلا ةحصلا
،ينطولا بارتلا

 ةـــيـتاــبـنـلا ةـــحـصــلا ىلــع رــــهـسـلل يــنـطو زاــهــج عـضو –
 ةظفاحـملا لجأ نم تاتابنلا ءادعأ دض لخدتلا تاططخمو
،يحالفلا جاتنإلا ىلع

 تاــطاـشــنلا يـف ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا عم ةــكراــشــملا –
 روذبلا ةبقارمو ةيتابنلا ةحصلا ةياـمـح لاـجم يـف ةيراــيـعملا

،لئاتشلاو

 ةلصلا تاذ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا حارتقا –
 ةــعباــتـمو ةـيـتاــبـنلا ةـيـنـقـتلاو ةــيـتاــبــنلا ةـحـصـلا يـلاـجـم يف

.اهقيبطت

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 ،ةيـتاــبنـلا ةــحـصـلا ىلــع رـــهـسـلل ةــيـعرـــفـلا ةـــيرــيدـملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

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

 ةمظنأ عضو لجأ نم ةـقـفارـملاو مــعدــلا رــيـبادــت دــيدـحت –
،اهذيفنتو ،تاتابنلا ءادعأ دض لخدتلا

 ةـيـتاــبنـلا ةـحـصـلا لاـجـم يـف يلودــلاو ينطوــلا نواــعـتلا –
.ةيتابنلا ةينقتلاو

 ىلع فلكتو ،ةينقتلا ةــباـقرــلل ةــيـعرــفـلا ةــيرـــيدــملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا

 دنع ةيتابنلا ةينقتلاو ةيتابنلا ةحصلا ةبقارم نامض – 
،ينطولا بارتلا ربعو دودحلا
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 : ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

 فلكتو ،ةيحالفلا تايئاصحإلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،ةيحالفلا ةيئاصحإلا ةمولعملا ةرئاد ميظنت –

،ةيحالفلا تايئاصحإلا ليلحتو عمج قرطو ميهافم عضو –

 عورـفــلاــب ةــصاـخـلا تالــمحلا لـــــئاــصـــح دادـــــعإو لـــيلـــحــت –
،ةيسيئرلا

 تاجتنملا راعسأب ةقلعتملا ةيئاصحإلا لئاصحلا دادعإ –
 تاجتنملل ةيجراخلا ةراجتلاو ةيحالفلا تالخدملاو ةيحالفلا
،ةيئاذغلاو ةيحالفلا

 تارشؤم فلتخم قيرط نع يحالفلا عاطقلا فرظ ةعباتم –
،مييقتلاو ةعباتملا

 ةيئاصحإلا تايرشنلاو تالجملا رييستو دادعإو روصت –
 ةــيداـصـتقالا ةـيـئاـصـحإلا تاــيـطـــعـمـلل ىرــخألا تاـــماـــعدــلاو
،ةيعامتجالاو

 ةزكرمملا ريغ حلاصملل يجهنمو ينقت معد نامض –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

 ةبولطملا ةيئاصحإلا تامولعملا تابلط ةعباتم نامض –
 ةــلـصـلا تاذ بــناــجألاو نيـيـنطوــلا نيلـمعــتسـملا فرـط نــم
،ةحالفلا عاطقب

 ىرخأ تاماعدو تايرشنو تالجم دادعإ ىلع رهسلا –
 عاطقل ةيفارشتسالا تاساردلاو ةنمقرلاو تايئاصحإلا لوح
.ةحالفلا

 تاءاــصـحإلاو تاـــقـيـقـحـتلل ةــيـعرـــفـلا ةـــيرـــيدــملا – ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيــحالـفــلا

 ،ةــيداـصـتـقاو ةــيئاـصحإ تاـــقـيـقـحتـب ماــيــقـلاو ةرداــبـملا –
 ،ةيجيتارتسالا عورفلا اهنم اميس ال ،ةيحالفلا عورفلا فلتخمل
 ريغ حلاصملا عم نواــعـتـلاـب ةـيـتاــعوــضوــم تاـقــيـقـحتـب اذـــكو
،ةزكرمملا

 تاءاصحإلاو تاقيقحتلا جئاتن ليلحتو ةجلاعم ناـــمــض –
،اهرشنو ةزجنملا

 عم نواعتلاب ،يحالفلا ءاصحإلا تايلمع ريطأتو ةعباتم –
،ةينعملا لكايهلا

 يـحالــف عرــف لــكـل لـيــغـشـتلا لوــح تاـــقـيـقحتب ماــيــقـلا –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملا عم قيسنتلاب

 ةصاخلا تانايبلا دــعاوــقو تايـقاـــطـبلا نيـيـحتو عــيـمـجت –
 .عورفلا فلتخمب ةقلعتملا نيحالفلاب

 ةـطـبـترــملا راــطـخألا رـيــيـستو مــيـيقـتو لــيـلــحت ناــمـض –
 ةيتابنلا ةينقـتلاو ةـيـتاــبـنلا ةـحـصـلا ةـبـقارـم تاــطاـشـنب
،يحالفلا جاتنإلا ىلع اهتاساكعناو

 ةطبترملا تاطاشنلا يف ةيلودلا تائيهلا عم ةكراشملا –
 ةـيـتاـبـنـلا ةـحصلا ةـبـقارــم لاــجــم يف رــيــياــعملا ذــيــفــنــتو دادــعإب
.يتابنلا رجحلاو ةيتابنلا ةينقتلاو

 فلكتو ،تادامتعالاو تاقداصملل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةحصلا داومو فانصأ ىلع ةقداصملا تاطاشن رييست – 
 اـهـلـيـلـحتو اــهطـيـشنـتو يــحالــفـلا لاــمعـتـسالا تاذ ةـيــتاـبـنلا

،اهنيمثتو

 ةـيمـيـظـنـتلا صـيخارـتـلا مـيـلـستو تاداــمـتعالا رـيــيســت –
 ةــيدأــتو قــيوــستـلاو دارــيـتـسالاو ةــعاـنـصـلا طاـــشـن ةــسراـممل

 تاذ ةـــيـــتاـــبـــنـــلا ةـــحصلا داومب ةـــلصلا تاذ ىرــــخألا تاــــمدخلا
،يحالفلا لامعتسالا

 ةيقرتب حمست يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا عضو –
 رهسلاو ،ةيتابن ةزايح لكل ةيركفلا ةيامحلا قوقح حنمو
،اهقيبطت ىلع

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

 ،فارشتسالاو ةنمقرلاو تايئاصحإلا ةيريدم : 6 ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

،عاطقلا مالعإ ماظن ةنرصعو نيسحت –

 نامضو عاطقلا ةنمقر جماربو تاطاشن ةعباتمو دادعإ –
،ةرازولل ةيتامولعملا ةكبشلا نيمأتو اهريس نسح

 ةيداصتقالا ةمولعملا رشنو ليلحتو ةجلاعمو عمج ميظنت –
 نم يجهنملا معدلا نامضو عاطقلاب ةقلعتملا ةيئاصحإلاو
،اهدادعإ لجأ

 ،اــهرـيـطأــتو ءاــصـحإلاو تاـقـــيـقحـتلا جــمارـــبب ةرداــبـملا –
،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا تايريدم عم نواعتلاب

 يف ةروطتم تاينـقـت بـلطـتـت يـتـلا تاطاـشـنـلا قــيـســنت –
 ةمظنألاو ةيعانصلا رامقألا ربع ريوصتلاو طئارخلا مسر
،ةيفارغجلا ةيتامولعملا

 لجأ نم ريبادتلا حارتقاو يحالفلا ليغشتلا روطت ةعباتم –
،هيلع ةيمنتلا جمارب ريثأت مييقتو هريوطت

،عاطقلا تاطاشن تاردق تارشؤم دادعإ –

 ةدعاقك لمعتست يتلا ةيفارشتسالا تاساردلاب ةردابملا –
 طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةيحالفلا تاسايسلا تاعقوتل
.ليوطلاو



36  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٥٢
23م ٢٢0٢ ةنس ربمتبس ٢٢

 ،ةنمقرلاو ةيتامولعملا ةمظنألل ةيعرفلا ةيريدملا –ج
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

 نواعتلاب ،اهمييقتو اهذيفنتو عاطقلا ةنمقر جمارب ةعباتم –
،ىرخألا لكايهلا عم

 ةيلحـملا ةيتاموــلــعـملا تاــكبـشـلل نـسـحلا رــيـسـلا ناــمـض –
،ةزكرمملا ريغ حلاصملا طبارت ةعباتمو ةرازولل ةعساولاو

 يتلا ةيـتاــموـــلعملا تايــجمربلاو داــتـعـلا ةــناـيص ناــمــض –
،ةيزكرملا لكايهلا فلتخم اهلمعتست

 تازــيـهـجتـلا لاـجـم يـف ةرازوـــلا تاـــجاـــيـتـحا دـــيدــحــت –
،اهثيدحت لجأ نم حارتقا لك ميدقتو ةيتامولعملا

 يتاموــلـعـملا نــمألاــب ةـصاــخلا ةــيرورـضـلا تاـيــلآلا عــضو –
،ةلص يذ ءارجإ لكب ةردابملاو

 ةطشنأ تالاــجم فلتـخمل يلآلا مالعإلا تايقيبطــت ميمصــت –
،عاطقلا

 ةيمقرلا تاصنملا ميـمـصت يف ةرازوــلا لـــكاـيـه ةــقـفارــم –
،اهذيفنتو

 مادختسا ةيقرتو ةيفارغجلا تايطعملل تاصنم دادعإ –
،ةيفارغجلا تامولعملا ةمظنأ

.ينورتكلإلا عيقوتلاو ةقداصملا ذيفنت راسم ةعباتم –

 ،فارشتسالاو مييقتلاو ةعباتملل ةيعرفلا ةيريدملا ) د
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

 ،عاطقلا ةطشنأ فلتخمل ءادألا تارشؤم ةعباتمو حارتقا –
 تحت تاسسؤملا عومجمو ةينعملا لكايهلا عم قيسنتلاب
،ةياصولا

 ةيحالفلا عورفلا جاتنإ لوح ريطستلاب ةصاخ جذامن دادعإ –
،ةيعاطقلا لمعلا تاططخم راطإ يف تاحاسملاو

 ةيرورضلا فارشتسالاو ليلحتلا جهانمو تاودأ ةيقرت –
 ةينطولا تائيهلا عم نواعتلاب يحالفلا عاطقلا تاروطت ةفرعمل

 ،تايئاصحإلاب ةفلكملا

 عورفلا ريوطتل ةيفارشتسا ليلاحتو تاسارد دادعإ –
،ةيحالفلا

 فلتخم قيرط نع هليلحتو يحالفلا عاطقلا فرظ ةعباتم –
،مييقتلاو ةعباتملا تارشؤم

 لوح ةيفارغوميدو ةيداصتقاو ةيعامتجا تاساردب مايقلا –
،يفيرلاو يحالفلا عمتجملا

 ةيمنتلاو يئاذغلا نمألا لوح ةيفارشتسا ةسارد لكب مايقلا –
.ةيحالفلا دراوملل ةمادتسملا

 فلكتو ،ميظنتلاو ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم : ٧ ةّداملا
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

 ،عاطقلل ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإ –
،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب

 ةـــطـبـترـملا تاـــعزاـنـملاو ةــيـنوــناـــقــلا نوؤـشلا ةــعــباــتـم –
،اـهـتـجلاـعمو عاـطـقلا تاــطاـشـنـب

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

 عاطقلل ةينواعتلاو ةيوعمجلا ةكرحلا ةيقرت يف ةمهاسملا –
.اهزيزعتو

 : ةيعرف تايريدم )3( ثالث مضتو

 فلكتو ،تاعزانملاو ميـظـنـتلل ةـيــعرــفـلا ةـــيرــيدــملا )أ
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

 ةيمـيـظـنتلاو ةــيـعيرــشـتلا صوصـنـلا عــيراـشــم ةـــغاــيـص –
،اهلامكتسا ىتح تاءارجإلا ةعباتم نامضو ،عاطـقـلل

،يميظنتلا لاجملا يف ةياصولا تحت لكايهلا ةدعاسم –

.اهتعباتمو عاطقلا صخت يتلا تاعزانملا نوؤش ةجلاعم –

 فلكتو ،ةينوناقلا تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا )ب
 : يتأي امب صوصخلا ىلع

 ،عاطقلا ةطشنأب ةطبترم ةينوناق ةسارد لكب مايقلا –

 عيراشم صخي اميف ةرازولا يأر ةغايصو ليلحتو ةسارد –
 تاعاطقلا اهب ردابت يتلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا
،ىرخألا

 دادعإ دصق ةكرتشملا ةيرازولا لمعلا جاوفأ يف ةكراشملا  –
،ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا

،عاطقلل ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا تافنصم دادعإ –

.اهرشنو ةرازولل ةيمسرلا ةرشنلا دادعإ نامض –

 تامظنملل ةيساسألا نيناوقلل ةيعرفلا ةيريدملا )ج
 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ةيحالفلا ةينهملا

،ةيحالفلا ةنهملا رّيست يتلا دعاوقلا حارتقا –

 عومجم ّريست يتلا ةيميظنتلا ماكحألا مارتحا ىلع رهسلا –
،ةينواعتلاو ةينهملا تائيهلا

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

.ةينواعتلاو ةيوعمجلا تاكرحلا ةيقرت –
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 ،صوـصـخلا ىلــع فــلـكـتو ،نواــــعــتـلا ةــــيرــــيدــم : ٨ ةّداملا
 : يــتأـي اــمب

 يذلا فارطألا ددعتملاو يئانثلا نواعتلا رواحم ديدحت –
،عاطقلا مهي

 ةكارشلاو رامثتسالا لاجم يف نواعتلا ريوطتو ةيقرت –
،ةحالفلا لاجم يف

 تاقافتالاو تالوكوتوربلاو تايقافتالا ذيفنت ةعباتم –
،عاطقلا مهت يتلا ةيلودلا

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

 مهت يتلا تارهاظتلا يف ةكراشملا ميظنتو ةيقرت – 
.ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب عاطقلا

 : نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

 ىلع فلكتو ،يئانثلا نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا

،عاطقلا طاشن تالاجم يف يئانثلا نواعتلا رواحم نييعت –

 ةيئانثلا تاقالعلاب ةطبترملا ةينقتلا تافلملا ريضحت –
 ،ةطلتخملا ناجّللا لاغشأبو

 رامثتسالا ةيقرت ىلعو ةيئانث تاكارش دادعإ ىلع لمعلا –
،عاطقلا مهت يتلا نيدايملا يف يبنجألا

 عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملا ةكراشم قيسنتو ريضحت –
 يوهجلا ىوتسملا ىلع ةصصختملا ضراعملاو تانولاصلا يف

 ةــيرازوــلا رـئاودــلا عـم لاـصـتالاب اـهـتـعـباــتـم ناــمـضو يلودـلاو
،ةينعملا

 تالوكوتوربلاو تاقافتالاو تايقافتالا دادعإ يف ةكراشملا –
 اهذيفنت نامضو ،عاطقلا طاشن تالاجم يف ةيذيفنتلا جماربلاو
.اهتعباتمو

 ،فارــطألا ددــعـتملا نواــعـتـلل ةـيــعرــفـلا ةــيرــيدــملا )ب
 : يـتأــي اــمب ،صوصخلا ىلـع فــلـكتو

 نـيداـيملا يـف فارـطألا ددــعتملا نواـــعتـلا رواـحـم نييـعـت –
،عاطقلاب ةقلعتملا

 ددعتملا نواعتلا جماربو عيراشمو لامعأ مييقتو ةعباتم –
،عاطقلل فارطألا

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

 جماربلاو عيراشملل ةيجراخلا تاليومتلا صرف نييعت –
،عاطقلا مهت يتلا ةصاخلا

،نواعتلا تائيه ىدل عاطقلا ليثمت –

 ىلـع يــحالــفـلا عاــطـقلا جاــمدــنا ةــساـيـس يـف ةـمهاـسـملا –
،اهذيفنت ةعباتمو يلودلاو يوهجلا ىوـتـسـملا

 ةددعتملا ةيلودلا تاقافتالاو تايقافتالا دادعإ يف ةكراشملا –
.اهتعباتم نامضو ،عاطقلا طاشن تالاجم يف فارطألا

 ىلــع فلــكـتو ،لــئاــسوــلاو ةرادإلا ةـــيرـــيدــم : ٩ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا

 دراوــملا ةــيـقرــتو رـيــيـست ةـــساــيس ذــيــفـنـــــــــــــــــــــــــت ىلــع رــهــسـلا –
،اهنيمثتو عاطقـلل ةـــيرـشـبلا

 ةيزكرملا ةرادإلا لكايه عم قيسنتلاب ،ةدايقو دادعإ –
 ،ةــياـصوــلا تـحت تاـسـسؤــملاو ةزـــكرـمـملا رـيـغ حــلاـصــملاو

،اهمييقتو اهذيفنت نامضو ،نيوكتلل ةبسنلاب عاطقلا ةسايس

 ةرادإلا ريـيـسـت تاداـمتـعا لاـجم يـف تاـــجاــحلا ميـيــقـت –
،اهل ةعباتلا تائيهلاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا

 طبتري لمع لكب ،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب ،مايقلا –
 ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا تاجايتحا ةيبلتب
،ةيداملاو ةيلاملا لئاسولا نم

 ةيزكرملا ةرادإلل زيهجتلاو رييستلا يتينازــيم ذيفنت –
،عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو

 ةرادإلل دوقعلاو ةيمومعلا تاقفصلا ذيفنت ةعباتم نامض –
 ،ةيزكرملا

 ةيزكرملا ةرادإلل ةــلوــقنملاو ةــيراـقـعـلا تاـكـلـتـمملا درــج –
 ريغ حلاصملل ةيراقعلا تاكلتمملا درج كسمو ،اهلالغتساو
.ةزكرمملا

 : ةيعرف تايريدم )٤( عبرأ مضتو

 فلكتو ،ةبساحـملاو ةينازيملل ةيــعرــفـلا ةـــيرــيدــملا )أ
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 ةيـنازـيـم ريـضـحتو تاــقـفنلا تارــيدـــقــت حارــتـقاو مــيـيــقت –
 تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا رييست
،اهذيفنتو ،عاطقلل ةعباتلا

 ةيزكرملا تايلمعلا لكل عفدلاو دهعتلا تاءارجإ ذيفنت –
،زيهجتلا ةينازيمل

 ليلحتو اهذيفنت ةبقارمو رييستلا تادامتعا عيزوت – 
،كالهتسالا روطت

 ةزكرمملا ريغ حلاصملا رييستل عفدلا تادامتعا ضيوفت –
،عاطقلل ةعباتلا

،عاطقلل زيهجتلاو رييستلا ةينازيم رييست – 

 اهتعباتم نامضو ،صاخلا صيصختلا تاباسح رييست –
،ةيبساحـملا ةيحانلا نم
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 تاــــقــفـنـلا فرــص ةــــلاـــــكوـــل نــســحلا ريــسـلا ىلــع رــــهـسـلا –
،تاداريإلاو

 يف ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةرازولا لكايه ةدعاسم –
،دوقعلاو تاقفصلا ماربإ

،دوقعلاو ةيمومعلا تاقفصلا ةعباتمو ذيفنت ناــمــض –

،نيلماعتملل ةيعاطقلا ةيقاطبلا كسم –

 ةفرظألا حتفو تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةنامأ نامض –
،ةيمومعلا تاقفصلاب ةقلعتملا ضورعلا مييقتو

.ةيعامتجالا تامدخلا رييست ةعباتم –

 ،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوـمـلل ةــيـعرــفـلا ةـــيرـــيدــملا )ب
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

 عاطقلل ةيرشبلا دراوملا ةيقرتو رييست ةسايس ديدحت –
،اهذيفنتو

 ةــيزــكرـملا ةرادإلا لـــكاــيـه عــم قيـسـنـتلاــب ،ةداــيـقو دادــعإ –
 ةــسايس ،ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملاو
،اهمييقتو اهذيفنت نامضو ،نيوكتلل ةبسنلاب عاطقلا

 ةيلخادلا ةيقرتلل ةينهملا تاناحتمالا ميظنتو طيطخت –
،نيمدختسملل

 ةــقــلـعـتملا ةيـمـيـظـنتـلا صوـصـنـلا دادـــعإ يـف ةــكراــشـملا –
،اهروطتو اهذيفنت ةعباتمو نيـمدـختـسملاـب

،ينهملا مهراسم ةعباتمو نيمدختسملا رييستو فيظوت –

 رييست لاجم يف ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ىلع رهسلا –
 ةزـــكرـمـملا رـيــغ حــلاــصـملاو ةـــيزـــكرـملا ةرادإلا يـمدخـتـسـم
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو

،هذيفنتو ةيرشبلا دراوملا رييست ططخم دادعإ –

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

 ،تاكلتمملاو دادمإلا لئاـسوــل ةــيـعرــفـلا ةــيرــيدمــلا )ج
 : يتأي اـمـب صوصخلا ىلع فلكتو

 ،مزاوللاو ثاثألاو داتعلا نم ةيزكرملا ةرادإلا تاجاح طبض –
،اهئانتقا نامضو

 ةيراقعلاو ةلوقنملا كالمألا ةنايصو ةفاظنو رييست نامض –
 صوصنملا نمألا ريبادت عيمج قيبطت اذكو ةيزكرملا ةرادإلل
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا يف اهيلع

،تالقنتلاو تاودنلاو تارضاحـملل يداملا ميظنتلا نامض –

 ةــيزــــكرـملا ةرادإلا تاراـــيــس ةرـيـظـــح رـيـيـسـت ناــــمــض –
،اـهـتـناــيـصو

 ريغ حلاصملاو ةـيزــكرــملا ةرادإلا تاـكـلـتــمم درــج كــســم –
.هنييحتب مايقلاو ،عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو ةزكرمملا

 فلكتو ،قيثوـتـلاو فــيشرألل  ةــيـعرـــفـلا ةـــيرــيدــملا )د
 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع

 يملعلاو ينقتلا عباطلا تاذ تامولعملاو تايطعملا عمج –
 اــهــتـجلاــعـمو ،عاــطـقـلاب ةلصلا تاذ يئاصحإلاو يداصتقالاو
،اهرشنو اهيلع ةظفاحـملاو

 مايقلاو قئاثولل ينورتكلإلا رييستلا لامعتسا ريوطــت –
 تايـجـمرـبـلاو تاــقـيـبـطـتلا دــيـحوــت ىلــع رــهـسـلاو ،هـتـيـقرــتب
،ةيقئاثولا تاينقتلاب ةقلعتملا ةيمالعإلا

،عاطقلا فيشرأ رييست نامض –

 فيشرألا رييستب قلعتملا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
.ةياصولا تحت تاسسؤملاو ةزكرمملا ريغ حلاصملا فرط نم

 ةـــيزـــكرــملا ةرادإلا ةزـــهـجأو لـــكاــيـه سراــمــت : 0١ ةّداملا
 ىلع ،هصخـي اـمـيـف لـك ،ةـيـفـيرـلا ةـيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا ةرازوـل

 ةدنسملا ماهملاو تاصاصتخالاو تايحالصلاو عاطقلا تائيه
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا راطإ يف اهيلإ

 ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي : ١١ ةّداملا
 نيب كرـتشم رارـق بجومب ،بتاــكــم يف ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو
 ةـــطـلسلاو ةيلاــملا رـــيزوو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةـــحالــفـــلا رـــيزو
 )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم دودح يف ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

.ةـيـعرــف ةــيرــيدــم لـــك يـف بــتاــكم

 921–٠2 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ماـكـحأ ىغــلـت : ٢١ ةّداملا
 ٠2٠2 ةنس ويام 12 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 82 يف خرؤملا

 ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
.ةيفيرلا

 ةــّيـمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــه رــشـني : 3١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس ٥1 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 81 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس
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