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ربوتكأ٤ قــفاوـــملا٣٤٤1 ماـــع رـــفــص7٢ يـفخرؤــم رارــق
ةسينجلا ةيودألا ءافعإ ريياــعــم ددحي ،1٢٠٢ ةنس
يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم ةلثامملا ةـيــجالــعويبلاو
ةمئاق اذكو ،ىرخألا يجالعلا ؤفاكتلا براجت لكو
.ةيودألا هذه

–––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوّنإ

93٤1 ماع لاوش81 يف خرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لدـعملا ،ةـحصلاـب قـلـعـتملاو81٠2 ةـنس وـيــلوــي2 قـــفاوملا

،هنم٠32 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠91-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٥23-٠2 مقر يذيـفـنتـلا موــسرــملا ىـضــتــقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
،هنم62 ةداملا اميس ال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

قفاوملا3٤٤1 ماع رفص62 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ليجست ررقم ليدعت تايفيك ددحي يذلا12٠2 ةنس ربوتكأ3
،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا

: يتأي ام ررقي

موــسرــملا نــم62 ةداــملا ماــكــحأل اــقـيــبـطــت : ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥23-٠2 مقر يذيفنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
ءافعإ ريياعم ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةينالديصلا داوملا
ؤفاكتلا ةسارد نم ةلثامملا ةيجالعويبلاو ةسينجلا ةيودألا
ةمئاق اذكو ىرخألا يجالعلا ؤفاكتلا براجت لكو يويحلا

.ةيودألا هذه

 لوألا لصفلا

 ةماع ماكحأ

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:٢ ةداملا

يف كولسلا ةنراقم ىلإ فدهت ةسارد: يويحلا ؤفاكتلا –
وأ يعجرم صاصتخا عم سينج صاصتخال يحلا مسجلا

.يجالعويب جوتنمل ةبسنلاب لثامم يجالعويب جوتنم

نيئفاكتم اناك اذإ ايويح نيئفاكتم نيءاود رابتعا نكمي
لوانت دعب امهب صاخلا يجولويبلا رفاوتلا نأو اينالديص

الثامم نوكي ،فورظلا سفن لظ يف ةيلوملا ةعرجلا سفن
،ءاوس دح ىلع نمألاو ةيلاعفلا ثيح نم ،امهريثأت نأ ةجردل
.يساسأ لكشب الثامم نوكي نأ هنأش نم

نيئفاكتم اناك اذإ ايجالع نيئفاكتم نيءاود رابتعا نكمي
ؤفاكت ةبسانملا ةنراقملا تاساردلا جئاتن نيبتو اًينالديص

.ةسارد لكب ةمئالم مييقت ريياعم قيرط نع نيءاودلا

امهل ناك اذإ اًينالديص نيئفاكتم نيءاود رابتعا نكمي
،ةلاعفلا )داوملا( ةداملا سفنل ةيمكلاو ةيعونلا ةبيكرتلا سفن
امهلوانتل نيصصخم اناك اذإو ينالديصلا لكشلا سفنب
.ةقيرطلا سفنب

مسجلا يف صاصتمالا ةدشو ةعرس: يجولويبلا رفاوتلا –
يجالع ءزج وأ ةلاعف ةدام وأ ينالديص لكش نم ءادتباو
.ريثأتلا عقوم ىوتسم ىلع ارفوتم نوكي نأل صصخم

موهفم يف رخآلا يجالعلا ؤفاكتلا ةبرجتب دصقي:٣ ةداملا
ةسارد وأ  ةنراقم ةينالديص ةيكيمانيد ةسارد لك ،رارقلا اذه
.ربخملا يف براجت وأ ةنراقم ةيدايع

 يناثلا لصفلا

 ءافعإلا ريياعم

ةداملا يف ةروكذملا ةيودألا ءافعإ ذخأي نأ بجي:٤ ةداملا
ؤفاكتلا براجت لكو يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم هالعأ ىلوألا
ةلاعفلا ةداملاو ينالديصلا لكشلا ،نابسحلا يف ،رخآلا يجالعلا

طبترملا رطخلا اميس ال ،ضيرملا هل ضرعتي يذلا رطخلاو
.يويحلا ؤفاكتلا مدعب

ينالديصلا لكشلا ساسأ ىلع ةافعملا ةيودألا ةمئاق ددحت
.رارقلا اذه نم عبارلا لصفلا يف

لكو يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلا دمتعي:٥ ةداملا
: ىلع ىرخألا يجالعلا ؤفاكتلا براجت

،ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ريياعم–

،تاعرجلا بسانت ريياعم–

،ليجستلا ررقم ليدعت ريياعم–

.رطخلا مييقت ريياعم–
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لوألا مسقلا

ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ريياعم

ةمئاقلا يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلا صخي :٦ ةداملا
ةينالديصلا لاكشألا ،ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ىلع
رـيرـحـتـلا تاذ ،مـفـلا قـيرـط نـع اــهــلواــنــت مــتــي يتــلا ةــبــلصلا
.ينالديصلا لكشلا سفنب مسجلا لك ربع ريثأتلاو يروفلا

قيرط نع اميس ال ،مفلا ربع لوانتلا ىلع ءافعإلا قبطي الو
ريرحتلا تاذ تابيكرتلل  ةبسنلابو ناسللا تحت لوانتلا
.لوطملا

ةرشابم ءام نودب ةلوانتملا ةتتفملا تابيكرتلا ىفعت
ىلع ليئض صاصتما تاذ وأ اهل صاصتما ال يتلاو مفلا يف

،ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ساسأ ىلع ،مفلا فيوجت ىوتسم
 .يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم

ديدحتب ينالديصويبلا فينصتلا ماظن  حمسي :7 ةداملا
ةفنصملا ،ةينالديصلا ةلاعفلا داوملل ةبسنلاب يملعلا راطإلا

ءاملا يف نابوذلل اهتيلباق بسح ،ىربك تائف )٤( عبرأ يف
: ءاعمألا يف اهتيذافنو

 ،ةيلاع ةيذافن /ٍلاع نابوذ :Ⅰ مسقلا–

،ةيلاع ةيذافن/ضفخنم نابوذ :Ⅱ مسقلا–

،ةضفخنم ةيذافن /ٍلاع نابوذ :Ⅲ مسقلا–

.ةضفخنم ةيذافن/ ضفخنم نابوذ :Ⅳ مسقلا–

يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلا يف رظنلا نكمي :٨ ةداملا
: تناك اذإ ،ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ساسأ ىلع

،Ⅰمسقلا نم ةلاعفلا ةداملا–

.Ⅲ مسقلا نم ةلاعفلا ةداملا–

نم ةتباث تاعرجب ةلاعفلا داوملا تاعومجم ءافعإ نكمي
ىلإ يمتنت ةلاعفلا داوملا لك تناك اذا يويحلا ؤفاكتلا ةسارد
.هالعأ نيروكذملاⅢ وأ /وⅠ مسقلا

ىلع يويحلا ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلا قبطي ال:٩ ةداملا
ةلاعفلا ةداملا تناك اذإ ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ساسأ

تابكرم وأ رموزيإلا نم اجيزم وأ اريظن وأ رثيإ وأ رتسإ يه
صصـخـتلل ةـبــسـنـلاـب ةــفـلـتـخم ةــلاــعــف داوــم نــم اـقـتــشم وأ
رفوتلا فالتخا ىلإ تارييغتلا هذه يدؤت نأ نكميو .يعجرملا
يف ةلمعتسملا لئاسولاب فشكلل لباقلا ريغ يجولويبلا

.ينالديصويبلا فينصتلا ماظن ىلع دمتعملا ءافعإلا موهفم

سينجلا صاصتخالا تاغاوس نوكت نأ بجي :٠1 ةداملا
ةدوجوملا كلتل ةلثامم تازيكرتب ةقباطتم وأ ايفيظو ةلثامم
– يدعملا روبعلا بيصي ّالأ بجيو ،يعجرملا صصختلا يف

 .ةلاعفلا ةداملا صاصتما وأ يوعملا

ةبسانم تاسارد ميدقت ةفلتخم تاغاوس لامعتسا بلطتي
نمألاو يجولويبلا رفاوتلا ىلع رثؤي ال رايتخالا اذه نأ نـّيبت
 .سينجلا ءاودلا ةيلاعف وأ/و

فينصتلا ماظن ساسأ ىلع ءافعإلا عمجي نأ بجي:11 ةداملا
نابوذلا رابتعإلاب ذخأت يتلا نابوذلا ةسارد عم ينالديصويبلا
 .ةيوعملا ةيذافنلاو للحتلاو يئاملا

مسجلا صاصتما ىدمو ةعرس ةثالثلا لماوعلا هذه ددحت
.ءاودلل

ساسأ ىلع يويحلا ؤفاكتلا ةسارد ءافعإ ذخأي :٢1 ةداملا
ةعرس اضيأ نابسحلا يف ينالديصويبلا فينصتلا ماظن
 : ةنــّيبملا ،ةعيرسلا وأ ادج ةعيرسلا نابوذلا

لالخ ةلاعفلا ةداملا نم%٥8 بوذي : عيرسلا نابوذلا–
يف ىصقأ دحك ةقيقد )٠3( نيثالث ىلإ )٥1( ةرشع سمخ
عم8.6و٥.٤وHp(2.1( نيجورديه ةوقب ةيرايعم طاسوأ
،بسانم طاشن

ةلاعفلا ةداملا نم%٥8 بوذي : ادج عيرسلا نابوذلا–
ةيرايعم طاسوأ يف ىصقأ دحك ةقيقد )٥1( ةرشع سمخ لالخ
،بسانم طاشن عم8.6و٥.٤وHp(2.1( نيجورديه ةوقب

سينجلا ءاودلا نابوذ طامنأ لثامت نايبت بجي:٣1 ةداملا
يف لثمتت نابوذلا ةنراقم ةساردو .يعجرملا صصختلا عم
.8.6و٥.٤وHp(2.1( طسو يف نابوذلا طامنأ ةنراقم

عم ةقفاوتمو ةقباطتم زاجنإلل ةينقتلا طورشلا نوكت
.اهب فرتعملا عجارملاو ةيرادإلا ريتاسدلا تافصاوم

يناثلا مسقلا

 تاعرجلا بسانت ريياعم

ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلا يف رظنلا نكمي:٤1 ةداملا
فلتخمل رخآلا يجالعلا ؤفاكتلا ةبرجت لك نمو يويحلا
عينصتلا ةيلمع سفنب تجتنأ يتلا ةغيصلا سفنل تاعرجلا

تابلطتم يفوتسي ديدج عقوم يف وأ يلصألا عقوملا يف
عقومو ليوحتلا صخي اميف عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا
: نوكت امدنع ،ريسفتلا

،ةقباطتم ةفلتخملا تاعرجلل ةيعونلا ةبيكرتلا–

لكل اهسفن يه تاغاوسلاو ةلاعفلا داوملا نيب ةبسنلاو–
،تاعرجلا
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ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا يفعت نأ نكمي :71 ةداملا
،ةـــــيداـــيــع ةــسارد لالـــخ نــم يــجالـــعــلا ؤـــفاـــكــتــلا تاــبــثإ نــم
31 ةداملا ماكحأل اقبط  نابوذلا طامـنأ لــثاــمـت الإ طرــتـشـت الو
رارقلا ماكحأل اقبط ةعدوملا تاليدعتلا تائفو ،هالعأ ةروكذملا
12٠2 ةنس ربوتكأ3 قفاوملا3٤٤1 ماع رفص62 يف خرؤملا

.هالعأ روكذملاو

ةينالديـصلـا داوـمـلل ةيـنـطوـلا ةــلاــكوــلل ماـــعــلا رــيدــملا ددــحي
تاــئـفــل اــقــفو اهميدقت بجاولا قئاثولا اذكو ،عادـيإلا طورـش

.ليدعتلا

عبارلا مسقلا

رطخلا مييقت ريياعم

نأةينالديصلا داوــمـلل ةـيـنـطوــلا ةــــلاـــــكوــلا نــكـمـي:٨1 ةداملا
ؤفاكتلا ةسارد نم ،ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع ءافعإلاررقت
ةلاعفلا ةداملا تناك اذإ رخآ يجالع ؤفاكت ةبرجت لكو يويحلا

نأ اهنكمي ال ةصاخلا اهتابلطتم وأ اهتمومس ىلإ رظنلاب
راثآلاوأ ةيجالعلا ةيلاعفلا ثيح نم ةربتعم تافالتخا ببست
.اهيف بوغرملا ريغ

نايبلاو ةيجالعلا تارشؤملا رابتعالا نيعب ءافعإلا اذه ذخأي
ةيذغتلا ريثأتو ةلاعفلا ةداملل ةينالديصلا ةيكرحلاو يجالعلا

.نيفدهتسملا ناكسلاو

ةبسنلاب ابولطم يجالعلا ؤفاكتلا نايبت ىقبي:٩1  ةداملا
تاـساردــلا لالــخ نــم ةــلثاــمملا يويـحلا جالــعــلا تاـــجـتــنــمل

ةـيـلاــعــفـلا تـبـثـت يـتـلا ةــيداــيـعـلاو ةــيداــيـعــلا لــبـق ةــبـساـنـملا
.لمحتلاو

ثلاثلا لصفلا

ةصاخ تالاح

ةـسـيـنجلا ةيلـيـسيملا لـيـلاـحملا ءاــفــعإ نــكمي:٠٢ ةداملا
سـفـن نم ديرولا يف اهنقح قيرط نع لوانتلل ةصصخملا
تارييغت نمضتت اهنكلو ،لعافلا يف ةيمكلاو ةيعونلا ةبيكرتلا

ؤفاكتلا ةسارد نم ىرخألا تاغاوسلا ىلع بصنت ةربتعم
ةداملا ريرحتو لثامم يليسيم ماظن نامض مت اذإ يويحلا
لوانت وأ يئاهنلا جوتنملا فيفخت دعب ليسيملا نم ةلاعفلا
.مدلا ماظن يف ةلاعفلا ةداملا

تاخاخبلل ةسينجلا ةيئاملا ليلاحملا صصخت:1٢ ةداملا
مزلتسملا سفنب اساسأ لوانتلل ةصصخملا فنألا تارطق وأ
تاصوحف بلطتتو ،يعجرملا صصختلا يف لمعتسملا يبطلا

مزـلـتسملا ةـعاـجـن ةـنراـقـم ةـيـلـباـق تاـبـثإل ةصاـخ ةـيرـبـخــم
.سينجلا ءاودلل يبطلا

فيلغتلا تاغاوسل ةفلتخم نوكت نأ نكمي ةبسنلا هذهو
تابيكرتلا ةلاح يف ةلوسبكلا تاغاوسو تاهكنلاو غابصألاو
،يروفلا ريرحتلا تاذ

نيب اهسفن يه تاغاوسلا فلتخم تايمك نيب ةبسنلاو –
نوكت نأ نكمي يتلا فيفختلا ةدام ةيمك الإ تاعرجلا لك
تاعرجلا ةلاح يف ةلاعفلا ةداملا ةيمك ضيوعتل ةفلتخم
،ةلاعفلا داوملا ةضفخنملا

ىلع ،ةعرج ىلعأ ىلع يويحلا ؤفاكتلا ةسارد ءارجإو –
بابسأل لقأ ةعرج رايتخا متي مل ام ،ةنيعم فورظ تحت ،لقألا

،نمألاب قلعتت

ةعرجلا نيب ربخملا يف نابوذلل ةنراقم ةسارد ءارجإ–
تاعرجلاو يويحلا ؤفاكتلا ةسارد يف ةنمضتملا )تاعرجلا(
.ةافعملا ىرخألا

لاكشألا ةعرجل اقفو ةبسانتملا غيصلا ددحت:٥1 ةداملا
: ةينالديصلا

طبضلاب بسنلا سفن اهل تاغاوسلاو ةلاعفلا داوملا لك–
،ةفلتخملا تاعرجلا يف

ةداملا ىوتحم هيف نوكي ثيح يئاهن جوتنمل ةبسنلاب–
نزولا ىقبيو اًيبسن اًضفخنم ينالديصلا لكشلا يف ةلعافلا
.تاعرجلا لكل ةبسنلاب هسفن ينالديصلا لكشلل يلامجإلا

،هالعأ2 ةطملا يف ةروكذملا طورشلل ةبسنلاب ءافعإلا لبقي
 : تناك اذإ

يه ةلوسبكلا ىوتحم وأ ةفلتخملا تاغاوسلا تايمك –
ةلعافلا ةداملا رادقم ريغيو ةينعملا تاعرجلل ةبسنلاب اهسفن
،طقف

رادــقـم رييغت نابسحلا يف ذـخألل  ةــلدـعــم ةــئـبعــتــلا ةــيـمـك–
وأ ىرـخألا ةـيساسألا تاــغاوـســلا تاــيـمــك : ةـلاــعــفلا ةداملا

.ةينعملا تاعرجلل ةبسنلاب اـهـسـفـن يـه ةــلوــسـبـكلا ىوتحم

 ثلاثلا مسقلا

 ليجستلا ررقم ليدعت ريياعم

ليجستلا ررقم يف ليدعت لك نوكي نأ بجي:٦1 ةداملا
ءاودلا ةدوج ىلع ةربتعم راثآ هل نوكت نأ هنأش نم يذلا
ةيلمعل ريبكلا ليدعتلا اميس ال ،رئازجلا يف قّوسملاو لجسملا
ءاودلل ةينالديصلا ةيكرحلا ىلع ريثأت هل نوكي يذلا  عينصتلا

يجالعلا ؤفاكتلا ةبرجت لك وأ يويحلا ؤفاكتلا ةسارد عوضوم
.رخآلا

اهيلع صوصنملا ةيودألا تاساردلا هذه ينعت ال هنأ ريغ
.رارقلا اذه نم عبارلا لصفلا يف ةروكذملا ةمئاقلا يف
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ةبرجت لكو يويحلا ؤفاكتلا ةسارد ميدقت نم ىفعت ال
تاخاخبلل تاقلعملا لثم ةينالديصلا لاكشألا ،رخآ يجالع ؤفاكت
ىلع ةقلعم ةلاعفلا ةداملا اهيف نوكت ثيح فنألا تارطقو

ةزــهــجأ وأ فاــجــلا قوـحـسـملا قاــشـنـتـسا وأ لوــلـحـم لــكـش
لولحم لكش ىلع ةطوغضملا ةننقملا تاعرجلاب قاشنتسالا
 .قلعم وأ

عبارلا لصفلا

ؤفاكتلا ةسارد نم ءافعإلاب ةينعملا ةيودألا ةمئاق
رخآلا يجالعلا ؤفاكتلا ةبرجت لكو يويحلا

ةسارد نم ةافعملا ةسينجلا ةيودألا ةمئاق ددحت :٢٢ ةداملا
ىلــع رــخآ يــجالــع ؤـفاـكــت ةــبرـجت لــك نــمو يوــيحلا ؤــفاــكـتلا
: يتآلا وحنلا ىلع ،ينالديصلا لكشلا ساسأ

: لكش ىلع نقحلا قيرط نع لوانتلل ةصصخملا ةيودألا–

يف ةلاعفلا ةداملا سفن ىلع يوتحي يئام لولحم *
تاغاوسو يعجرملا صصختلا لثم يلوملا زيكرتلا سفن
ةقلعتملا كلت عم ةنراقم تازيكرتبو ةلثامم وأ ةقباطتم
،يعجرملا صصختلاب

،لقانلا سفن مادختسا عم يتيز لولحم *

ةبكرـم لــماوــع ىلــع يوتـحـي لوـلـحـم ،يلـيـسـيـم لولــحـم *
ةيعونلا ةبيكرتلا سفن نم تابيذم ىلع يوتحي لولحم وأ

.ةيفيظولا تاغاوسلل ةيمكلاو

يف ةمدقملا مفلا قيرط نع لوانتلل ةصصخملا ةيودألا –
اهتباذإل ةصصخملا ةينالديصلا لاكشألا وأ ليلاحم لكش
ةلاعفلا ةداملا سفن ىلع يوتحت )تاراوف( صاصتمالا لبق
يدعملا روبعلا رييغت رطخ نودب ةلثامملا ةيفيظولا تاغاوسلاو
،صاصتمالا وأ

يف اهــبـيكرــت ةداــعإل ةــهجوـــم قوحسم لكش يف ةيودألا–
،لولحم

،ةيبطلا تازاغلا–

ىلع ةرضحملا نيعلا وأ نذألا يف ةلمعتسملا ةيودألا –
،يئام لولحم لكش

لك ىلع ريثأت نودب يعضوملا لامعتسالا تاذ ةيودألا –
،مسجلا

وأ خبلل يئام لولحم يف شرلاو قاشنتسالا ةيودأ –
.فنألا تارطق

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
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