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اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث
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يناثلا عيبر6 يفخّرؤم٤٢٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
قــلـعـتـي،0٢0٢ ةـنـس رـبـمــفوــن٢٢قــفاوـملا٢٤٤١ ماـــع
.ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاوش٠2 يف خّرؤملا11–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقـب قـلـعـتملاو2٠٠2 ةــنس رـــبـــمسيد٤2 قــــفاوملا32٤1
،هنم3٠1 ةداملا اميس ال ،3٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحـب قـلـعـتملاو9٠٠2 ةــنس رــيارــبـــف٥2 قــــفاوملا٠3٤1
،مّمتملاولّدعملا ،شغلا عمقوكلهتسملا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٤1–61 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقب قلعتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم29 ةداملا اميس ال ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم٠32 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2  مقر  يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2
ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ىدــل ةأشنملا ةصصخــتملا ناــجــلــلا ماـــهـــم
اهليكشتو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملل
،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ماهم دّدحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

يف خّرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٠32 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81
موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا،ةحصلاب ّقلعتملاو81٠2
تاذ ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيك ديدحت ىلإ
ريسوميظنتوةليكشتوماهم طبضويرشبلا لامعتسالا

ىدــل ةأشنملا ،ةــيــبــطـــلا تاـــمزـــلـــتسملا ىلع ةـــقداصملا ةـــنجل
بلص يف ىعدت يتلا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
هديدجتوةقداصملا ررقم حنم طورش اذكو،”ةنجللا“ صنلا

.هنع لزانتلاوهليوحتوهبحسو

لوألا لصفلا

ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل

 لوألا مسقلا

ةليكشتلاوماهملا

يتلا تاــبـلطلا يف اــهـيأر ءادـــبإـب  ةـنـجـللا فّلـــكــت :٢ ةّداملا
داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلــل  ماــعــلا رــيدملا اــهـــيـــلـــع اـــهضرـــعـــي
: يتأي امب ةقّلعتملا تابلطلا اميس الو ،ةينالديصلا

،اهليدعتوةقداصملا تاررقم ديدجت–

،اهنع لزانتلاواهليوحتوةقداصملا تاررقم بحس–

ةــــعاــجـنو ةــمالــسونــمأو ةدوــجب قــلــعـــتت ةـــلأـــسم لــك –
 .ةيبطلا تامزلتسملا

: نم  ةنجللا نوكتت:٣ ةّداملا

هل ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
تامزلتسملا ىلع ةقداصملا لاجم يف تالهؤموتاصاصتخا
،اسيئر ،ةيبطلا

تاصاصتخا هل ةحصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا لاجم يف تالهؤمو

 ،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع )1( لثمم–

،ءايزيفلا يف )1(ريبخ–

،ءايميكلا يف )1(ريبخ–

،ةيويحلا ءايزيفلا يف )1(ريبخ–

،مومسلا  ملع يف ينطولا زكرملا نع لثمم )1(ريبخ–

،تاسايقلا ملع يف )1( ريبخ–

صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا نع لثمم )1( ريبخ–
،يبطلا داتعلاو ةيودألا

،ةلديصلا ملع يف )1(ريبخ–

،يويحلا بطلا يف )1( ريبخ–
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داوملل ةينطولا ةلاكولا رقم يف ةنجللا نطوت:٢١ ةّداملا
ةــناـمأ ةـلاــكوـلا هذــهل ةصـتـخملا حلاصملا ىلوــتـت .ةـيـنالدـيـصلا
.ةنجللا

.هيلع قداصتويلخادلا اهماظن  ةنجللا دعت :٣١ ةّداملا

هلسرتو اهتاطاشن نع ايونس اريرقت  ةنجللا دعت :٤١ ةّداملا
لسرت امك .ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلإ هنم ةخسن

ةينالديصلا داوـمـلل ةيـنطوـلا ةـلاــكوـلا لـمـحتت :5١ ةّداملا
.ةنجللا ريسب ةقلعتملا تاقفنلا

يناثلا لصفلا

 ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيك

،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا ماكحأل اقبط:6١ ةّداملا
لامعتسالل زهاج يبط مزلتسم يأل قوسلا يف عضولا عضخي
نيتداملا يف ددحم وه امك رّدصم وأ دروتسموأ ايعانص جتنم
93٤1 ماعلاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا نم312و212
،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب ّقلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا

،ةينالديصلا داوملل  ةينطولا ةلاكولا همّلست ةقداصم ررقمل
.ةقداصملا ةنجل يأر دعب

ةقداصملا تايفيك ددحت ،هالعأ ةرقفلا ماكحأب لالخإلا نود
ايرصح ةهجوملاوايلحم ةجتنملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع
ةـــعاـــنصلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب رــــيدصتــــلــــل
.ةينالديصلا

بيترت بسح ةيبطلا تامزلتسملا فّنصت:7١ ةّداملا
: ضيرملا ىلع لمتحـملا رطخلل اقفو ةروطخلا

،فيعض لمتحم رطخ:I فنصلا

،طسوتم لمتحم رطخ:aIIفنصلا

،لاع لمتحم رطخ:bII فنصلا

.ديدش لمتحم رطخ:III فنصلا

ةروكذملا ةدمتعملا ةيبطلا تامزلتسملا فينصت ذخأي
.يلودلا قفاوتلا روطت ،باسحلا يف ،هالعأ

لوألا مسقلا

ةقداصملا بلط

وأ/و جاـتنإلل ةـيـنالديـصـلا تاـسسؤملا نكــمـي :٨١ ةّداملا
نيتداملا يف ةددحم يه امك اهاوس نود ةدمتعملا لالغتسالا

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا نم912و812
لدعملا،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
ىدل يبطلا مزلتسملا ىلع ةقداصملا بلط عاديإ ،ممتملاو
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

عون لكب ينعم يبط يجولويب وأ/و يدايع )1( ريبخ–
 .ةنجللا لامعأ لودج يف لجسم ،ةيبطلا تامزلتسملا نم

مــكــحــب هــنــكــمــي صخش لــكــب نيعــتست نأ ةــنــجــلــلا نــكــمـــي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هتالهؤموهتاصاصتخا

نم رارق بجومب اهؤاضعأوةنجللا سيئر ّنيعي :٤ ةّداملا
نم حارتقا ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نمو ،مهتاطلس
.تاونس )3( ثالث ةدمل ،ءاربخلل ةبسنلاب

هفالختسا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
ةرتفلل نّيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو.اهسفن لاكشألا بسح
.ةدهعلا نم ةيقبتملا

 .ينهملا رسلاب ةقداصملا ةنجل  ءاضعأ مزلي :5 ةّداملا

اذإ ةنجللا يف وضعك كراشي نأ ناك اــّيأ نكمي ال:6 ةّداملا
ةطساوب ولو ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم هل تناك

تامزلتسملا قيوست وأداريتسا وأجاتنإ يف ،رخآ صخش
.ةقداصملل ةضورعملا ةيبطلا

نيذلا ءاربخلاوةنجللا يف ءاضعألا ءاربخلا ىلع بجي
اــحــيرصت ،ضرــغــلا اذــهــل ،اوــعــّقوــي نأ ةــنــجــلــلا مــهــب نيعـــتست
لك ةبسانمب كلذوةحلصملا عزانت دوجو مدعب دهشي ابوتكم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةبولطم ةربخ

يناثلا مسقلا

ريسلاوميظنتلا

ىلـع ءاـنـب )1( ةـيداــع ةرود يـف ةـنـجـلـلا عـمتجت:7 ةّداملا
عمتجت نأ نكميو ،رهشأ )3( ةثالث لك اهسيئر نم ءاعدتسا

نم بلطب ،كلذ ةرورضلا تضتقا املك ،ةيداع ريغ ةرود يف
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

لامعألا لودج اذكوتاءاعدتسالا ةنجللا سيئر دعي :٨ ةّداملا
خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )8( ةينامث لبق ءاضعألا ىلإ اهلسريو
 .عامتجالا

ىلإ ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه صيلقت نكميو
  .مايأ )3( ةثالث

ةيبلغأ روضحب ّالإ ةنجللا  تاعامتجا حصت ال :٩ ةّداملا
يف ديدج  عامتجا جمربي ،باصنلا لمتكي مل اذإو.اهئاضعأ
حـصــيو.لــجؤــملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،ةنجللا عمتجت نأ

ةيـبـلـغألاـب ةـنــجـللا ءارآ ىلـع ةــقداــصملا مــتـت:0١ ةّداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو.نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي

لجس يف ررحتو رضاحم يف  ةنجللا ءارآ  نوّدت:١١ ةّداملا
 .ةنجللا سيئر نم هيلع رشؤمومقرم
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ىدــل عدوملا ةـقداـصملا بـلط نوـكـي نأ بـجــي :٩١ ةّداملا
يرادإ ينقت فلمب اقفرم ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

: عباط تاذ تامولعملا نّمضتي

ةينالديصلا ةسسؤملاويبطلا مزلتسملا لوح ،يرادإ–
،ةبلاطلا

جوتنملا ةياغ ىلإ يبطلا مزلتسملا ميمصت نم ،ينقت–
،يئاهنلا

.ءاضتقالا دنع ةيدايعلا تامولعملاو،يملع –

ريزولا نم رارق بجومب ةقداصملا فلم ليكشت ددحي
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

بلط ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نكمي
مزلتسملا لوح اميس ال ،ةيرورض اهاري ةيليمكت ةمولعم يأ
.ينعملا يبطلا

بـلــطـتت يتلا ةــيبـطـلا تاــمزــلـتـسـملا ةــلاــح يف :0٢ ةّداملا
تايطعملا  ةقداصملا فلم نّمضتي نأ بجي ،ةيدايع تاسارد
ةدوجوملا ةيدايعلا تايطعملا ىلإ ءوجللا ناك اذإ ّالإ ،ةيدايعلا

اـمدـنـع ةرـفوـتملا ةـيـمـلـعـلا قـئاـثوـلا ةـطساوـب هرـيرـبـت نـكـمـي
يبطلا مزلتسملا نيب ةتبثم ةلداعم ةقداصملا بلاط تبثي
.تايطعملا هذهب ينعملا مزلتسملاوةقداصملا بلط عوضوم

قوــقـح عفدىلإ ةقداصملا فـلـم عادــيإ عــضـخي :١٢ ةّداملا
ةـبـلاــطــلا ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا اــهــلــمــحــتــت يتــلا ةــقداصملا

.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو

.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملل عاديإلا لصو ملسي

موقت لوبق ةسارد لحم ةقداصملا فلم نوكي :٢٢ ةّداملا
ةينامثىدعتي ال لجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا اهب
ةحصوفلملا لامتكا نم دّكأتلا ةساردلا ّصختو ،مايأ )8(
.ةقداصملاب ةطبترملا قوقحلا عفد اذكوهل ةنّوكملا قئاثولا

،هلوبق مدعب حّرصي ،لماك ريغ ةقداصملا  فلم نوكي امدنع
.كلذب ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا غّلبتو

،الوبقم ةقداصملا فلم ربتعا اذإ اـم ةـلاــح يــف :٣٢ ةّداملا
ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ةصتـخملا حـلاصملا ينـقـت مــيــيــقــتــب موــقــت
ىلإ ،ةجاحلا دنع ،ءوجللا  اهنكمي يتلا ةينالديصلا داوملل
.لاجملا اذه يف ةصتخم تاسسؤم وأ/وءاربخ ةدعاسم

مـلـعـت ،تاــظــحالــم ةــقداصملا فــلــم مــيــيــقــت رــيــثــي اــمدــنــع
ةينالديصلا ةسسؤملا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا
.ةبولطملا ةيليمكتلا تامولعملا ميدقتل كلذب ةبلاطلا

مييقتلا يف نيكراشملا ءاربخلل نوكي ّالأ بجي:٤٢ ةّداملا
رــيــغ وأ ةرشاــبـــم ةـــحـــلصم يأ ةـــقداصملا تاـــفـــلمل ينـــقـــتـــلا

وأ داريتسا وأ جاتنإ يف ،رخآ صخش ةطساوب ولو ،ةرشابم

اذهل نوعّقويو ،مهتربخ لحم ةيبطلا تامزلتسملا قيوست
دهشي ابوتكم احيرصت،ةبولطم ةربخ لك ةبسانمب ضرغلا

لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ةحلصملا عزانت دوجو مدعب
.امهب

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا دّدحي
.ةصتخملا تاسسؤملاوءاربخلا ةمئاق

32 ةداملا يف هيلع صوصنملا مييقتلا لثمتي:5٢ ةّداملا
اهب مايقلا بجاولا براجتلاوتامييقتلاوتاساردلا يف هالعأ

نم دــكأــتـلا لجأ نم لاجملا يف ريياعملاو سيياقملل اقبط
تافصاوملاوةعاجنلاوتانوكملا يبطلا مزلتسملا ءافيتسا
ةقداصملا فلم يف ةدراولا ةمالسلاونمألاب اصوصخ ةقلعتملا
.هالعأ91 ةداملا ماكحأل اقفو عدوملا

: لحارم )٤( عبرأ ىلع مييقتلا لمتشي

،يميظنتلا ينقتلا مييقتلا–

،ةيجولويبلاوةيئايميكلاوةيئايزيفلا براجتلا مييقت–

،رطاخملا ليلحت ريرقت مييقت–

.ءاضتقالا دنع ،ةيدايعلا تايطعملا مييقت–

يتلا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا متت:6٢ ةّداملا
بابسأل ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا حلاصم نكمي ال
يقئاثو مييـقت ساسأ ىلـع ،اــهتـبـقارـم وأ/و اهمـيـيـقت ،ةينقت
اذهل نينيعملا نييدايعلا ءاربخلا ةنجل مييقت ريرقتوفلملل
.ءاضتقالا دنع ،ضرغلا

لجأ يف اهمييقت ريرقت نييدايعلا ءاربخلا ةنجل مّلست
فلم ميلست خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال
.ءاضتقالا دنع ،ةيليمكت تامولعم بلط نكميو ،ةقداصملا

اهريسواهميظنتونييدايعلا ءاربخلا ةنجل ةليكشت ددحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

داوملل ةينطولا ةــلاــكوـلل  ماـعـلا رــيدـملا ضرــعي:7٢ ةّداملا
رـيراـقــتو ةــقداصـملا فـلمل ةيساـسألا رــصانــعـلا ،ةينالديصلا
يطعت نأ اهيلع بجي يـتـلا ةــنجـلـلا ىلــعينقـتـلا مييــقـتـلا

.اهراطخإ خيرات نم اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف اهيأر

)٠3( نيثالث ىدعتت ال ةدمل لجألا اذه ديدمت نكمي هنأ ريغ
.ةيليمكت ةمولعم لك بلطت امدنع اموي

تابـلـطلا يف اـهـيأر ةـنـجـللا لــسرـت نا بـجـي:٨٢ ةّداملا
داوملل ةينطولا ةــلاـكوـلل ماـعـلا رـيدـملا ىلإ اـهـيـلع ةـضورـعملا
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث زواجتي ال لجأ يف  ةينالديصلا
.اهتلوادم ىلع ةقداصملا
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ةسسؤملا ىعدت ،فلملا مييقت نم ءاهتنالا دعب :٩٢ ةّداملا
رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف مدقت نأ ىلإ ةبلاطلا ةينالديصلا
ةــمدــقملا رصاــنـــعـــلا ضرـــعـــت مدـــع تبـــثـــت ةداـــهش ،اـــموـــي )٥1(
اهيلع قفاوملا تاليدعتلا ءانثتساب ،ليدعت يأ بلطل اميعدت
لالخ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل اهغيلبت مت يتلا
.ينقتلا مييقتلا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلع بجي:0٣ ةّداملا
ىدعتي ال لجأ يف ،ةنجللا يأر دعب ،ةقداصملا بلط يف تبلا

فلم لوبق خيرات نم ءادتبا،اموي )٠٤2( نيعبرأو نيتئام
.هالعأ22 ةداملا ماكحأل اقبط ،ةقداصملا بلط

زواجتت ال ةدمل  لجألا اذه ديدمت ةيئانثتسا ةفصب نكميو
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا فرط نم اموي )٠9( نيعست
.ةينالديصلا

تاــموــلــعــم بلــطــت اــمدــنــع لــجألا قــلــعــي ،تالاحلا لـــك يفو
ميدقت ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نــّيعتيوةيليمكت
،ءاضقنا دنعو،اهل ةددحـملا لاجآلا يف ةيليمكتلا تامولعملا

.ايغال ةقداصملا بلط حبصي لجألا اذه

دعب ،يبطلا مزلتسملا  ىلع ةقداصملا  ضفر متي :١٣ ةّداملا
 : يتأي ام اميس ال ،نّيبتي امدنع  ،ةقداصملا  ةنجل يأر

،يبطلا مزلتسملا ةعاجنوتافصاوم فلت–

سيلوةيعونلا ةبيكرتلا ىلع يبطلا مزلتسملارفوتي ال –
،ةقداصملا فلم يف هب حيرصتلا مت امل اقباطم

،قفاوم ريغ نمألا ريرقت ربتعي –

ةيعون نامضب  ةبقارملا وأ/و عينصتلا تايلمع حمست ال–
،عونصملا يبطلا مزلتسملا ةعاجنوةيلاعفونمأو

بلطلل اميعدت  ةمدقملا تامولعملاو قئاثولا بيجتست ال –
.موسرملا اذه ماكحأل

نم اغلبم ةقداصاا بلط ضفر ررقم لك نوكي نأ بجي
ةسسؤملا ىلإ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا
.ارربم ،ةقداصملا  ةبلاطةينالديصلا

يناثلا مسقلا

ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم

الإ يبط مزلتسم ىلع ةقداصملا ررقم ملسي ال :٢٣ ةّداملا
يـف ةروــكذـملاواـنوـناـق ةدـمـتـعملا ةـيـنالدـيـصلا تاــســسؤـملل
.هالعأ81 ةداملا

عضو نع لوؤسم ةقداصملا ررقم لغتسم وأ /و زئاح
.قوسلا يف يبطلا مزلتسملا

مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم ركذي نأ بجي:٣٣ ةّداملا
 : ةيتآلا تامولعملا يبطلا

 ،يبطلا مزلتسملل ةيراجتلا ةيمستلا –

 ،يبطلا مزلتسملا نييعت –

،يبطلا مزلتسملا فينصت –

،يبطلا مزلتسملا تافصاوم –

،هناونعوةقداصملا ررقم زئاح مسا –

،هناونعوةقداصملا ررقم لغتسم مسا –

جاتنإ عقاوموأ/و عقوم ناونعونيجتنملا وأ جتنملا مسا –
،يبطلا مزلتسملا

،يبطلا مزلتسملا ظفح ةدموطورش –

  .ةلداعم تائيهوأ قيدصتلا تائيهوأ ةئيه –

تاــنايـبلا لــك رــكذ بوــجوب،اــعوفشم نوكــي نأ نكــميو
.تاميلعتلا  ةرشنومسولا ىلع ،ةحصلا ةيامحل ةيرورضلا

)٥(  ســمـخب  ةـقداــصملا ررـقـم ةـيــحالص ةدــم ددــحت:٤٣ ةّداملا
.هئاضمإ خيرات نمءادتبا ،تاونس

بلطب ،يبط مزلتسم ةقداصم ررقم ديدجت نكمي:5٣ ةّداملا
ةــنــجــلــلا يأر دــعــب ،ةــقداصملا ررــقــم لــغــتسم وأ/وزــئاــح نـــم
)٠9( نيعست ىدعتي ال لجأ يف فلمب اقوفرم بلطلا اذه مدقيو
.ررقملا اذه  ةيحالص ءاهتنا خيرات لبق اموي

بجومب ،هالعأ ةرقفلا يف روكذملا فلملا ليكشت دّدحي
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم رارق

ةلاكولا غيلبت  ةقداصملا لغتسموأ/و زئاح مزلي:6٣ ةّداملا
ررقم ةيحالص ةدم لالخ ،اروف ةينالديصلا داوملل ةينطولا
: يتأي امب ،ةقداصملا

،يلوألا حيرصتلل ةنّوكملا رصانعلا يف جردي رييغت لك–
،هالعأ91 ةداملل اقفو

ةصتخملا ةيحصلا ةطلسلا هضرفت دييقت وأ عنم لك–
مزـلـتسـملا قــيوـسـت مـتـي ثـيـح رــخآ دــلـب يأوأ أــشـنـملا دــلـبلل
نمألا ريرقت مييقت ىلع رثؤت دق ةدــيدـج ةمولعم يأو يبطلا
.ينعملا يبطلا مزلتسملل

ريزولا نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

هيلع قداصملا يبطلا مزلتسملا عضو  متي مل اذإ:7٣ ةّداملا
ارهش )81( رشع ةينامث لجأ يف هريدصتوأ ايلعف قوسلا يف

داوملل ةينطولا ةلاكولا ظفتحت ،ةقداصملا ررقم غيلبت نم
.ةقداصملا ررقم بحس يف اهقحب ،ةينالديصلا
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ثلاثلا لصفلا
  ليوـحـتوبحس طورش

ةقداصملا ررقم نع لزانتلاو

ةــيــــنالدـيــصـلا داوـــمـلل ةيـنطوـلا ةـلاـــكوـــلا نكـمـي:٨٣ ةّداملا
يبطلا مزلتسملا ةدوجوأ/و يحصلا نمألاب قلعتتبابسأل
رشع ينثا ىدعتت ال ةدمل  اتقؤم بحست  نأ ،هيلع قداصملا
تالاحلا يف ،يبطلا  مزلتسملا اذهل  ةقداصملا ررقم ارهش )21(
: ةيتآلا

جـئاـتـنلا ىلـع لوـصحلاب يـبطلا مزـلـتـسملا حاـمـس مدــع–
،ةوجرملا

فلم يف ةدراولا ةبيكرتلا ىلع يبطلا مزلتسملا رفوت مدع–
،ةقداصملا

عــيرــشـتـلا يــف اـهـيـلع صوـصـنملا طورـشـلا مارتحا مدــع–
  .امهب لومعملا ميظنتلاو

رشع ينثا ةدم ءاضقنا دعب ايئاهن تقؤملا بحسلا حبصي
ةقداصملا ررقم لغتسموأ/و زئاح عفري مل اذإ ارهش )21(
 .بحسلا اذه تررب يتلا تاظفحتلا

داوـمـلل ةـيـنطوـلا ةــلاــكوــلل ماـعـلا رــيدــملا ذختي :٩٣ ةّداملا
وأ ةقداصملا ررقمل تقؤملا بحسلا عفر رارق ةينالديصلا

 .ةقداصملا ةنجل يأر دعب ،يئاهن بحسىلإ هليوحت

غــّلبي يئاهن وأ تقؤم بحس رارق لك نوكي نأ بجي
.ارربم ،ةقداصملا ررقم لغتسم وأ/و زئاحلل

وأ تــقؤـملا بـحـسلا تاـبـلـط ردـصـت نأ نـــكـمي:0٤ ةّداملا
: نم يبط مزلتسم لكل ةقداصملا ررقمل  يئاهنلا

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا–
،ةحصلاب فلكملا ريزولا –
،يبطلا مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم لغتسموأ/و زئاح –
،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا –
،ةحصلاب ةفلكملا ةرازولل ةعباتلا ةينطولا تاسسؤملا–
،ةلهؤملا ينالديصلا ميظنتلل ةيلودلا وأ ةينطولا تائيهلا–
داتعلا صوصخب ةظقيلا لاجم يف ةصتخملا تاطلسلا –

.يبطلا

بحس ببس لكشت نأ اهنأش نم يتلا تامولعملا غّلبت
ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولاىلإ يبطلا مزلتسملا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملاو

وأ /و زئاحل ّغلبي يئاهن وأ تقؤم بحس لك نوكي نأ بجي
.ارّربم ،ةقداصملا ررقم لغتسم

ةقداصملا  ررقم لغتسموأ/و زئاح  ىلع بجي :١٤ ةّداملا
لك ذاختا ةقداصملا ررقمل  يئاهن وأ تقؤم بحس ةلاح يف

،ينعملا يبطلا مزلتسملا عيزوت فقول ةيرورضلا ريبادتلا

)صصحلا( ةصحلا ةداـــــــعإوأ فالــتإو بحس هــيــلــع نيعـــتـــيو
يتلا تاءارجإلا لك  مارتحاويبطلا مزلتسملا نم ةقوسملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا اهتذختا

ريغ ةيبطلا تامزلتسملا ةداعإوأ فالتإو بحس نوكي
.ةقداصملا ررقم لغتسموأ/وزئاح قتاع ىلع ةقباطملا

ةيبطلا تامزلتسملا ةداعإوأ فالتإوبحس تايفيك ددحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومبّ

لـــك عوــضوــم بـحـسـلا ررــقـم نوــكـي نأ نـــكمي :٢٤ ةّداملا
داوـملل ةيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا اــهارــت يـتـلا ةـيمالــعالا رـيـبادـتلا
.ةديفم ةينالديصلا

لزانتلا وأ ةقداصملا ررقمل ليوحت لك يدؤي :٣٤ ةّداملا
ةينطولا ةلاكولا فرط نم ديدج ةقداصم ررقم دادعإ ىلإ ،هنع
ةـــســسؤـم حــلاصلّ الإ مـتــي نأ نـكـمي الو.ةينالديـصـلا داوـمـلل

هذه هعدوت يرادإ فلم ةسارد دعب انوناق ةدمتـعم ةـينالديـص
.هالعأ63 ةداملا اميس ال ،موسرملا اذه ماكحأل اقبط ةريخألا

عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

سيل يتلا ةيبطلا تامزلتسملا ميلست رمتسي:٤٤ ةّداملا
.موسرملا اذه عيقوت خيرات دنع ةقوسملا ةقداصم ررقم اهل
لــجأ يف ةــقداــصملا فـلـم ةــيوــسـت عوــضوــم نوــــكي نأ بــجيو
موسرملا اذه رشن خيرات  نم ءادتبا )2( نيتنس زواجتي ال

 .ةيمسرلا ةديرجلا يف

نم رارق بجومب ةقداصملا تافلم ةيوست تايفيك ددحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا

اذه رشن خيرات لبق ةمّلسملا ةقداصملا تاررقم ىقبت
.اهتيحالص ةدم ءاهتنا ةياغ ىلإ ةحلاص موسرملا

اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:5٤ ةّداملا
رفص٤2 يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ

ماهم نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع
داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ةأشنملا ةصصختملا ناجللا
اـــهـــلـــيـــكشتو يرشبـــلا بطـــلا يف ةـــلـــمـــعــــتسملا ةــــيــــنالدــــيصلا

ةينالديصلا تاجتنملا ةنجلب ةقلعتملاو ،اهريسواهميظنتو
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملاو

ةّيمسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرـملا اذـــه رــشــنـي:6٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع


