
ـه٢44١ ماع بجر٦١ دحألا 4١ ددعلا

م١٢٠٢ ةنس رياربف٨٢ قفاوملا نوسمخلاو ةنماثلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا

21.53.45.120 سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

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



ـه٢44١ ماع بجر4١٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس رياربف٨٢ 10

1٤1و٥-211 ناـــــــتدامـلا امـــــيس ال ،روــــتسدـــلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥-٥7 مــــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا٠1-3٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةئيبلا ةيامحب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع

،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مقر رـمألا ىـــضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دــــعاوقلا ددــــحي يذــــلا٤٠٠2 ةـــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا٥2٤1 ماـــــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ىداـــمج72 يف خرؤــــملا8٠-٤٠ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
قــــلعتملاو٤٠٠2 ةـــنس تـــشغ٤1 قــــفاوملا٥2٤1 ماــــع ةـــيناثلا

،لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع لاوش81 يف خّرؤــملا11-81 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم٠22و912و812 داوملا اميس ال ،ممتملاو

ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠-٠2 مـقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،هنم٠٥و9٤ ناتداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يـف خرؤــملا87-12 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع  بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥ يف خرؤملا٥82-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخرب قلعتملاو2991 ةنس ويلوي6 قفاوملا31٤1 ماع مرحم
،اهعيزوت وأ/و ةينالديصلا تاجتنملا جاتنإل ةسسؤم لالغتسا
،ممتملاو لدعملا

يف خّرؤملا172-٠2  مقر يذـيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
يذـــــلا٠2٠2 ةـــنس رــــبمتبس92 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــــع رـــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

نـــم912و812 نيــــتداملا ماــــكحأل اــــقيبطت :ىلوألا ةّداملا
قفاوــــــملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤـــــــملا11-81 مـــقر نوــــناقلا

نم اوديفتسي مل نيذلا نيكراشملا ىلع عيزوتلا رصتقي  •
،ةينعملا ةيلاملا ةنسلا لالخ تاضيوعت

دعب كراشم لك ةمهاسم ةبسن ساسأ ىلع عيزوتلا متي  •
.ةينعملا ةيلاملا ةنسلا لالخ هل ةعوفدملا تاضيوعتلا مصخ
غلبم يف هتصح قوفي عوفدملا ضيوعتلا غلبم ناك اذإو
.عفد يأ نم كراشملا ديفتسي ال ،ديصرلا

نوـــــناقلا يف قودـــــنصلا دـــيصر عـــيزوت تاــــيفيك حــــضوت
.يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا نيمأتلا ةكرشل يساسألا

ةكرشلا نكمي ،ايبلس قودنصلا ديصر ناك اذإ:4٢ ةّداملا
،نيكراشملا قودنصل دامتعا حنم يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا

.''نسحلا ضرقلا'' ىّمسي

قودنصلل يباجيإلا ديصرلا نم نسحلا ضرقلا غلبم درتسي
.اقحال ققحي يذلا

غلبم نم %٠7 نسحلا ضرقلا غلبم زواجتي نأ نكمي ال
.يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا ةكرشلل ةصاخلا لاومألا

يف يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا ةكرشلا أجلت:5٢ ةّداملا
يـــــتلا نيــــمأتلا ةداــــعإ تاـــــكرش ىلإ نيــــمأتلا ةداـــــعإ تاـــــيلمع

.يلفاكتلا نيمأتلا ةداعإ لكش يف نيمأتلا ةداعإ سرامت

ةكرشلا نكمي ،ةرورضلا أدبمل اقبطو كلذ رذعت ةلاح يفو
ةداــــعإ تاـــكرش ىلإ أــــجلت نأ يلــــفاكتلا نيـــمأتلا سراــــمت يـــتلا
.يعرشلا فارشإلا ةنجل رارق دعب يديلقتلا نيمأتلا

ةداعإ لكش يف نيمأتلا ةداعإ ةسرامم عضخت:٦٢ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلل ،يلفاكتلا نيمأتلا
.موسرملا اذه ماكحأ

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــــشني :٧٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بــجر11 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢44١ ماــــع بـــجر١١ يفخّرؤــــم٢٨-١٢ مـــقر يذـــيفنتموـــــسرم
تاــسسؤملاب قـــلعتي ،١٢٠٢ ةـــنس رـــياربف٣٢قـــفاوملا
.اهدامتعا طورشو ةينالديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –



4١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع بجر٦١
11م١٢٠٢ ةنس رياربف٨٢

تاسرامملا دعاوق مارتحاب ةينالديصلا تاسسؤملا مزلت
صوصخب ةظقيلاو عـيزوتلاو نـــيزختلاو عــينصتلل ةـــنسحلا
.طاشن لكب صاخلا يبطلا داتعلاو ةيودألا

يناثلا لصفلا

ةينالديصلا ةسسؤملا ماهم

نامضب ،عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا فلكت:٦ ةّداملا
،ةيبطلا تاــمزلتسملا وأ/و ةــــينالديصلا داوـــملا عـــينصت طاشن
تاسسؤمللو ،ةــلمجلاب عـــيزوتلا تاــسسؤم ىلإ اـــهعيب ضرـــغل
تاـــساردلا يف اــــهمادختسا وأ ،رــــيدصت تاـــسسؤم وأ ةــــــيمومعلا
عينصتلا ةسسؤم نكميو .يويحلا ؤفاكتلا تاسارد وأ ةيدايعلا
 .ريوطتلاو ثحبلا طاشن سرامت نأ اضيأ

داوملا ءارش يطغت يتلا تايلمعلا ةعومجم عينصتلا لمشي
صصحلاريرحتو ةدوجلا ةبقارمو جاتنإلاو ةيلوألا تاجتنملاو
اذــــــــكو ،ةـــــــطيسوــــلا وأ ةـــــــيئاــــــــهنلا تاـــــــجـــتنملا عــــــيبو نــــــــيزــــــختلاو
.اهب ةطبترملا تابقارملا

ريضحت يف مهاست يتلا تايلمعلا ةعومجم جاتنإلا لمشيو
اهليوحتب ارورم ،ةــــيلوألا داوـــملا مالـــتسا نـــم اءدــــب ،اــــم جوـــتنم
ةداــــعإو اـــهيلع تاـــمالعلا عــــضوو اـــهبيضوت ةداــــعإو اــــهبيضوتو
.يئاهنلا جوتنملا ىلع لوصحلا ىتح اهيلع تامالعلا عضو

ةيلمع عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا نمضت:٧ ةّداملا
رـــــيرـــــحتو ةدوـــجلا ةـــبـــقارـــمو جاتــــنإلا تاـــــيـــــــــلــــمــــع نــــم رثـــــكأ وأ
.ريوطتلاو ثحبلا وأ ةيئاهنلا تاجوتنملا

ةناعتسالا ،عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي:٨ ةّداملا
ةروكذملا تايلمعلا نم رثكأ وأ ةيلمعب مايقلل ةيجراخ رداصمب

ةدع وأ ةينالديص ةسسؤم ىدل ،هالعأ6 ةداملا نم2 ةرـــقفلا يف
عـــــــــيرشتلل اـــــــقبط ،عــــــينصتلل ىرـــــــخأ ةــــــينالديـــــص تاــــــــسسؤـــــم
.امهب لومعملا ميظنتلاو

،هالــــعأ ةرـــقفلا يف ةروــــكذملا فارـــــطألا نيـــب تاـــقالعلا ددــــحت
لك تايلوؤسم اذكو تامازتلاو عوضوم ددـحي دـــقع بـــجومب
.فرط

،لالـــــــغتسالل ةــــــينالديصلا ةــــــسسؤـــملا ىلوـــــــتت :٩ ةّداملا
ةينالديصلا داوملا ليجست تاررــقم لالـــغتسا طاـــشن ناـــمض
  .ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملاوأ/و

لك نامــض لالـــغتسالل ةـــينالديصلا ةـــسسؤملا ىلـــع بــــجيو
صوصخب ةظقيلاو ةقداصملاو ليجستلاب ةقلعتملا تايلمعلا
ةينالديصلا داوملا صصح عبتتو ريرحتو يبطلا داتعلاو ءاودلا

عيرشتلل اقبط ،ءاضتقالا دنع ،اهبحسو ةيبطلا تامزلتسملاو
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

،ممتملاو لدعملا ،ةــحصلاب قـــلعتملاو81٠2 ةـــنس وـــيلوي2
داوملل ةــــينالديصلا تاــسسؤملا فيرــــعت ىلإ موسرملا اذه فدهي
.اهدامتعا طورش ديدحتو ةيبطلا تامزلتسملاو ةــــــينالديصلا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ةــــــينالديصلا داوـــــملل ةـــــينالديصلا تاـــــــسسؤملا :2 ةّداملا
: يه ةيبطلا تامزلتسملاو

،عينصتلا تاسسؤم  –

،لالغتسالا تاسسؤم  –

،داريتسالا تاسسؤم  –

،ةلمجلاب عيزوتلا تاسسؤم  –

.ريدصتلا تاسسؤم  –

11-81 مـــقر نوـــناقلا نـــم812 ةداـــملا ماـــكحأل اـــقبط:٣ ةّداملا
81٠2 ةـــــنس وــــيلوي2 قـــــفاوملا93٤1 ماــــع لاوــــش81 يف خّرؤــــملا

اقفو ةمظنم ةكرش يه ةينالديصلا ةسسؤملا ،هالعأ روكذملاو
يراــــــجتلا نوــــناقلا يف اـــــهيلع صوـــصنملا ةــــينوــــناقلا لاــــكشألل
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا دامتعال عضختو

ريدم يلديص ةيلوؤسم تحت ةينالديصلا ةسسؤملا نوكت
.ةبولطملا ةسرامملاو ينهملا ليهأتلا طورش يفوتسي ،ينقت

ةلغتسم ةينالديصلا ةسسؤملا نوكت نأ بجي :4 ةّداملا
ىلـع ةـــقداصملا ررـــقم وأ ءاودــــلا لــــيجست ررــــقم ةزـــــئاح  وأ/و
ةدوــــجو ةرـــفو ناـــمض دــــصق ،رـــــئازجلا يف يـــــــبطلا مزــــــلتسملا
ايلحم نيــعونصملا يــبطلا مزـــلتسملاو يــنالديصلا جوـــتنملا
نوناقلا نم٠22و912 نيتداملا ماكحأل اقبط ،نيدروتسملا وأ

وــيلوي2 قـــفاوملا93٤1 ماـــع لاوـــش81 يف خّرؤـــملا11-81 مـــقر
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

ةقداصملا ررقم وأ ءاودلا ليجست ررقم زئاح نوكي نأ بجي
ةـــــــينالديص ةــــسسؤم اــــّمإ ،رـــــئازــــــجلا يف يـــــبط مزــــــلتسم ىلـــــــــع
: وأ ،عينصتلل

دلب يف يبطلا ءاودلا قيوست صيخرت ةزئاح ةسسؤم  –
،أشنملا

مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم وأ ةداهش ةزئاح ةسسؤم –
.أشنملا دلب يف يبطلا

ةـــــينالديص ةــــسسؤم ىلإ لالـــــــغتسالا زــــــئاحلا اذـــــه لّوـــــخي
ماكحأل اقبط ،هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا لالغتسإلل

.موسرملا اذه

اطاشن سرامت نأ ةينالديصلا تاسسؤملا نكمي :5 ةّداملا
.هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاطاشن ةدع وأ
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ةسسؤمل ينقتلا ريدملا يلدـيصلا ىلـــع بـــــجي :5١ ةّداملا
،يلدــــــيصك هـــــتداهش ىلإ ةـــــفاضإلاب ،تــــــبثي نأ ،ةـــــينالديص

تاصاصتخاو ةلدايصلا ةـــنهم تاــــيبدأ ســـلجم يف هـــــليجست
.ةينالديصلا ةسسؤملا طاشنب قلعتت ةينقت

،ءاضتقالا دنع ،اوتبثي نأ نيدعاسملا ةلدايصلا ىلع بجي
.مهلمع ةسراممل ةبولطملا تالهؤملا

عبارلا لصفلا

ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا طورش

وأ لالغتسالل ةينالديص ةسسؤم حتف عضخي :٦١ ةّداملا
ريزولا نم دامتعال ،ريدصتلا وأ ةلمجلاب عيزوتلا وأ داريتسالا
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

دامتعال ،عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا عضخت :٧١ ةّداملا
 .ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملاريزولا هّملسي ،زاجنإلل قبسم

ةينالديصلا ةسسؤملا عضخت ،عورشملا زاجنإ ءاهتنا دنعو
فــــــلكملا رــــيزوـــــلا هـــّملسي ،ةـــــــسسؤملا حــــتف داــــمتعال عــــــينصتلل
.ةينالديصلا ةعانصلاب

،تاطاشن ةدع ةينالديص ةسسؤم سرامت امدنع :٨١ ةّداملا
ماكحأل اقبط لصفنم دامتعا عوضوم طاشن لك نوكي نأ بجي
 .هالعأ٥ ةداملا

بحاص هعدوي ،فلم ساسأ ىلع دامتعالا حنمي:٩١ ةّداملا
ةــــــــفلكملا ةرازوــــلل ةـــصتخملا حـــــلاصملا ىوــــتسم ىلــــع ،بــــــــلطلا

صوــــــــصخلا ىلــــــــع فــــــــــلملا نــــــمضتيو .ةـــــــينالديـــصلا ةــــــــعاــنصلاب
: يتأي ام

لــــك طاـــشن بـــسح زاــــجنإلا وأ حــــتفلل بــــــلطلا ةراـــــمتسا –
 ،ةينالديص ةسسؤم

،ةينالديصلا ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،ينقتلا ريدملا يلديصلا لمع دقع –

،راجيإلا دقع وأ ةيكلملا دقع –

حلاصملا اهمّلست ةفنصم ةسسؤمل لالـــغتسالا ةـــصخر –
،ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

ةــيامحلا حـــلاـــصم هّدـــعت نـــمألا رــــيياــــــــعمل ةــــــقباطملا يأر –
.ةيندملا

ةـــسسؤم لــــكب ةـــصاخلا داـــمتعالا بـــلط فـــلم رـــصانع ددـــحت
تالــــهؤمو ماـــهم اذـــكو ،فـــلملا ةـــجلاعم تاـــيفيكو ةـــــــينالديص

،لغتسملاو ةــقداصملا وأ لــــيجستلا ررــــقم زـــــئاح لـــــمحتي
.ةضّوفملا تايلمعلا صخي اميف ةكرتشم ةيلوؤسم

دارــــــيتسالل ةـــــينالديصلا ةــــسسؤـــــملا فــــلكت:٠١ ةّداملا
تامزلتسملا وأ/و ةينالديصلا داوملا داريتسا طاشن نامضب
عيبلا تاسسؤمل اهتلاح ىلع اهعيب ةداعإ ضرغل ،ةيبطلا

تاساردلا يف اهلامعتسا وأ ،ةيمومعلا تاسسؤملاو ةلمجلاب
رــيرحتو ةدوـــجلاو نـــيزختلا طورـــش ءاـــفيتسا عـــم ،ةـــــيدايعلا
تامزلتسملا وأ/و ةــــينالديصلا داوــــملل ةروــــكذملا صصــــحلا
.ةيبطلا

ناـــــمض اــــضيأ دارـــيتسالل ةـــينالديصلا ةــــسسؤملا نــــكمي
ةداـــعإ ضرـــغل ،بـــيضوتلا داوـــم وأ/و ةـــيلوألا داوـــملا داريـــتسا

وأ عينصتلل ةـــينالديصلا تاـــسسؤملل اـــهتلاح ىلــــــع اــــهعيب
.ريدصتلا

،ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا ةسسؤملا فلكت :١١ ةداملا
ةينالديصلا داوملا لقنو نـــيزختلاو ءارـــشلا تاـــطاشن ناـــمض
اهعيزوت ضرغل ،ةيبيرجتلا ةيودألا ريغ ةيبطلا تامزلتسملاو
عـــــــــيزوتلل ةـــــينالديصلا تاـــــــسسؤملل ،اـــــهتلاح ىلــــعو ةــــــــلمجلاب
.ةصاخلاو ةيمومعلا ةحصلا تاسسؤمو تايلديصللو ةلمجلاب

نامض اضيأ ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي
ةعبات تامدخ ،تايلديصلاو ةينالديصلا تاسسؤملا باسحل

جيورتلاو تانايبلا عمجو لقنلاو نيزختلا اميس ال ،اهطاشنل
      .يراجتلا

نامض ريدصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا ىلوتت:٢١ ةداملا
تامزلتسملا وأ/و ةينالديصلا داوملا نيزختو ءارشلا تاطاشن
  .اهريدصت ضرغل ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةعونصملا ةيبطلا

ثلاثلا لصفلا

اهريسو ةينالديصلا ةسسؤملا ميظنت

لكشلل اقفو ةينالديصلا ةسسؤملا ميظنت ددحي :٣١ ةّداملا
اـــــــــقبط ،يــــساسألا اــــــهنوـــــناق يف هــــــيلع صوــــصنملا يـــــنوـــناقلا
.هب لومعملا عيرشتلل

ةينالديص ةسسؤم لكل ةينقتلا ةرادإلا نوكت :4١ ةّداملا
دعاسم يلديص هدعاسيو ،ينقت ريدم يلديص ةيلوؤسم تحت
 .لقألا ىلع

عيسوت راطإ يف وأ كلذ ةسسؤملا طاشن بلطتي امدنعو
ينقتلا ريدملا يلديصلا دعاسي ،ةينالديصلا ةسسؤملا طاشن

بجومب ددحت طورش نمض نيدعاسم ةلدايص ةدع هتمهم يف
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملاريزولا نمرارق
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يلديصلا ىلع بجي ،طاشنلا فقوت ةلاح يف:4٢ ةّداملا
فلكملاريزولا غالبإ ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا ريدملا

 .دامتعالا بحس متيو ،ةينالديصلا ةعانصلاب

سماخلا لصفلا

ةينالديصلا تاسسؤملا ةبقارم تايفيك

اهيلع صوصنملا ةبقارملا لاكشأب لالخإلا نود:5٢ ةّداملا
تاسسؤملا عضخت ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف

ةصتـخملا حــلاصملا نــم ةــبــقارملاو شيــتــفــتــلــل ةــيــنالدــيصلا
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

ماكحألا مارتحا ىلع اصوصخ ،ةبقارملاو شيتفتلا ّبصني
عينصتلل ةـنسحلا تاسراـمملاو ،ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا

،يبطلا داتعلاو ءاودلا صوصخب ةظقيلاو عيزوتلاو نيزختلاو
.ةينالديص ةسسؤم لك طاشن بسح

متي ،تافلاخم وأ ريصقت ةنياعم ةــــــــلاح يف :٦٢ ةّداملا
يف لاثتمالا اهيلع بجي يتلا ةينالديصلا ةسسؤملا راذعإ
ضرعتت ،راذعإلل لاثتمالا مدع ةلاح يفو .اهل ةددحملا لاجآلا
: نيتيتآلا نيتبوقعلا ىدحإل ةينالديصلا ةسسؤملا

ىدعتت ال ةدمل ةينالديصلا ةسسؤملل تقؤملا قـــــلغلا –
تاظفحتلا عفر دعب ّالإ  حتفلا ةداعإ نكمي الو .)1( ةدحاو ةنس
،ةينالديصلا ةسسؤملا فرط نم

  .ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعال يئاهنلا بحسلا  –

سداسلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةلديــصلا عاطـــق يف ةلماـــعلا تاســـسؤــــملا مزلت :٧٢ ةّداملا
ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات دنع انوناق اهل صخرملا
ينثا زواجتي ال لجأ يف هماكحأ عم قباطتت نأب ،ةيمسرلا

.ارهش )21( رشع

اميسال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:٨٢ ةّداملا
ماع مرحم٥ يف خرؤملا٥82-29 مقر يذيفنتلا موسرملا اهنم
لالغتسا صخرب قلعتملاو2991 ةنس ويلوي6 قفاوملا31٤1
  .اهعيزوت وأ/و ةينالديصلا تاجتنملا جاتنإ ةسسؤم

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــشني:٩٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماـع بـــجر11 يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

عون لكب ةصاخلا ،دعاسملا يلديصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةينالديصلا تاسسؤملا نم
.ةينالديصلا ةعانصلاب

ةـــــفلكملا ةرازوــــلل ةـــصتخملا حــــــلاصملا دـــــكأتت :٠٢ ةّداملا
ققحتتو هسردتو فلملا لامتكا نــم ةـــينالديصلا ةــــعانصلاب
: ىلع اصوصخ رفوتت ةينالديصلا ةسسؤملا نأ نم

ماهملا عيمجب مايقلل ٍفاك ددعبو نيلهؤم نيمدختسم –
،ديج لكشب مهب ةطونملا

ةمجسنمو ةأشنمو ةفيكمو ةــمّمصم تادـــعمو تالـــحم –
نم اـــهذيفنت مـــتيس يـــتلا  تاـــيلمعلا عـــم بــــسانتت ةــــيفيكب
،ىودعلاو ءاطخألا رطاخم نم ليلقتلا لجأ

تاــــيلمعلا ةــــقباطم ناــــمضب حـــمسي يذـــــلا يــــــقئاثولا ماـــــظنلا  –
نيزختلاو عيزوتلاو عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا سيياقمل

.ةينالديص ةسسؤم لك طاشنب  ةصاخلا

بحاص ىلـــع بـــجي ،ةـــيليمكت تاــــمولعم بـــلطت اــــمدنعو
.هل ةددحملا لاجآلا يف تامولعملا هذه ميدقت بلطلا

ةــــــــعانصلاب ةـــــــــفلكملا ةرازوــــــلل ةـــــصتخملا حــــــــلاصملا نـــــــكمي
هتاصاصتخا مكحب ،هنكمي صخش لكب نيعتست نأ ،ةينالديصلا

.اهماهم ءادأ يف اهدعاسي نأ ،هتالهؤمو

ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ّتبي :١٢ ةّداملا
لجأ يف بلطلا بحاص فرط نم عدوملا دامتعالا فلم يف
.لماك فلم مالتسا نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث زواجتيال

ةعانصلاب ةفلكـملا ةرازوــــلل ةصتــــخــــملا حلاـــــصـــــــملا غـّلـــــبـــــت
بلــط ةبـــحاص ةــيـــنالدـــيصلا ةـــســـسؤملل رارــــقلا ةيـــنالدـــيـــصلا
.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ،دامتعالا

ةـــــــقلعـــتملا تالــــــيدعــــتلا لـــــــكب حـــــيرـــــصتلا بــــــــــــــــجي :٢٢ ةّداملا
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولل ةينالديصلا ةسسؤملاب
رـــــــــــيزولل قــــــبسملا صـــــيخرتلل ةـــــيرهوجلا تالـــــيدعتلا عــــضختو
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

نـــــم رارـــــق بـــــجومب ةـــــيرهوجلا تالـــــيدعتلا ةــــمئاق ددــــحت
 .ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملاريزولا

زــــــــــيح ةـــــينالديصلا ةــــــسسؤملا لــــــخدت مــــــل اذإ:٣٢ ةّداملا
اذه حبصي ،دامتعالا حنمل نيتيلاوملا )2( نيتنسلا يف ةمدخلا
.ايغال ريخألا

لجألا ءاضقنا لبق اريربت بلطلا بحاص مدق اذإ ،هنأ ريغ
ةنس ةدمل ةدحاو ةرم لجألا اذه ديدمت نكمي ،هالعأ روكذملا

.)1( ةدحاو


