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ماهملا فلتخمب ةقلعتملا تامولعملا ةعباتم ىلع لمعلا–
.اهرييستو اهتجلاعمو ةيلحملا ةلاكولاب ةطونملا

: يتأي امب صوصخلا ىلعيراجتلا عرفلا ّفلكي :7 ةّداملا

ةيبرتو يرحبلا ديصلا يينهم نيومت يف ةمهاسملا–
يف ةلخادلا رصانعلاو كامسألا فلعو تادعملاب تايئاملا
،مهطاشنب ةلصلا تاذ جاتنإلا

،عيراشملاب ةقلعتملا ىودجلا تاسارد دادعإ نامض–

يف نيطشاــنــلا نييــنــهــمــلــل ةــيــنــقـــتـــلا ةدـــعاسملا ناـــمض–
،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلا تالاجم

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت جمانرب ذيفنت نامض–

لكو زوجحملا ناجرملا عيب تايلمع ةعباتم ىلع رهسلا–
.ةيجولويبلا دراوملا

ةّيــــــــمسّرلا ةدــــــيرــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رــــشني :8 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس02 قفاوملا3441 ماع رفص31 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

يشتاولص نايفس ماشه

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

قــــفاوـــمـــلا٣٤٤١ ماــــع يـــناــثــلا عــيــبر٩ يـفخّرؤــم رارـق
بـلـط فـلــم رــصاـنـع ددــحـي ،١202 ةـنـس رـبـمــفوــن٤١
تايفيكو لالغتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا

.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

يف خرؤـــملا١82–١2 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمب–
نمضتملاو١2٠2 ةنسويلوي٧ قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ٦2
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

يـفخّرؤملا28–١2مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
قلعتملاو١2٠2 ةــنـسرياربف٣2 قفاوملا2٤٤١ ماــعبجر١١
داوملا اميسال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم22و٩١و٩

: يتأي ام ررقي

نم22و٩١و٩ داوملا ماـــكحأل اــقــيـبـطـت:ىلوألا ةّداملا
2٤٤١ ماع بجر١١ يف خرؤملا28–١2 مقر يذيفنتلا موسرملا
اذـــه فدــهي ،هالـــعأ روــــكذملاو١2٠2 ةـــنس رــــياربف٣2 قــــفاوملا
ةسسؤملا داـــمـــتـــعا بلـــط فـــلـــم رصاــــنــــع دــــيدحت ىلإ رارــــقــــلا
ةمئاق اذكو ،فلملا ةجلاعم تايفيكو لالغتسالل ةينالديصلا
ةسسؤملا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،ةيرهوجلا تاليدعتلا
.”ةينالديصلا

لوألا لصفلا

 دامتعا بلط فلم رصانع

لالغتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا

نم ةــــــينالدـــــــيصلا ةــــــــــسسؤـــملا داــــــمتعا بـــــــــــلط عدوـــــــي:2 ةّداملا
ةرازوــــلل ةصــتخـملا حـلاــصـملا ىدـــل ،يـنــقـتـلا رــيدــملا يلدــيـصلا
داــمتـعالا بـلـط ةراــمتسال اــقـفو ةـيـنالدـيـصلا ةــعاـنــصـلاـب ةــفــلــكـملا
.ةروكذملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا فرط نم ةدعملا

فلمب ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط قفري:٣ ةّداملا
: نمضتي

،ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط ةرامتسا–

،ةينالديصلا ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن–

،راجيإلا دقع وأ ةيكلملا دقع–

 ،ةلثمملا رباخملا ةمئاق–

،ةلثمملا رباخملاو ةينالديصلا ةسسؤملا نيب ينقت دقع–

،ةينالديصلا ةسسؤملل يميظنتلا  لكيهلا–

،فانصألا بسح يريدقتلا فيظوتلا  ططخم–

ماــــعلا رــــيدملا وأ رــــّيسملل فــــيرعتلا ةــــقاطب نـــم ةــــخسن–
ىلع  ،سناسيل ىوتسم ةيعماج ةداهش وأ يلديصك هتداهشو
،)2( نيتنس ةدمل ينالديصلا لاجملا يف ةينهم ةربخ عم ،لقألا

،ينقتلا ريدملا يلديصلل يلديص ةداهش نم ةخسن–
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،ماعلا ريدملا وأ رّيسملا مساو بقل–

.لالغتسالل ةينالديصلا تاطاشنلا–

ثلاثلا لصفلا

ةيرهوجلا تاليدعتلا

اهل ىربك تاليدعت ةيرهوجلا تاليدعتلا دعت :٩ ةّداملا
ةـسـسؤـمـلل لالــغـتسالل ةـيـنالدــيـصلا تاــيـلــمـعـلا ىلــع رـيــثأــت
ىلإ ةـيرـهوجلا تالـيدـعـتــلا عضخــتو .ةدــمــتــعملا ةــيــنالدــيصلا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم قبسم صيخرت

حيرصتلا ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نّيعتي :0١ ةّداملا
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملل

صخي ليدعت لكب ،اموي )٥١( رشع ةسمخ زواجتي ال لجأ يف
: صوصخلا ىلع ،دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا

،ةينالديصلا ةسسؤملا مسا رييغت–

،ةينالديصلا ةسسؤملل ينوناقلا لكشلا رييغت –

،ةينالديصلا ةسسؤملل ةكرشلا رقم رييغت–

،ماعلا ريدملا وأ ّريسملا رييغت –

.ينقتلا ريدملا يلديصلا رييغت–

ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا غيلبت ّنيعتي :١١ ةّداملا
ينقتلا ريدملا يلديصلل رييغت لكب ةينالديصلا ةعانصلاب

نأ بجيو .رييغتلا اذهل ةيلاوملا اموي )٥١( ةسمخ لجأ يف
لـيـهأتـلاو ةداـهشلا رـيـياــعــم سفــن ىلإ رــيــيــغــتــلا اذــه عضخــي
.نيبولطملا

ةزـــــئاحلا ةــــينالديصلا ةــــسسؤملا ىلــــع نيـــعتي:2١ ةّداملا
ةعانصلاب فلكملا ريزولا ىلإ مدقت نأ لالغتسالا دامتعا ىلع
عباط يذ ليدعت لك ،صيخرتلاو مييقتلا ضرغل ،ةينالديصلا

يف صيخرتلاو ةيرهوجلا تاليدعتلا مييقت متيو .يرهوج
.اموي )٠٣( نيثالث ىدعتي ال لجأ

ةّـيــــــمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف رارـــــــقلا اذـــــه رـــشــنـي :٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوــملا٣٤٤١ ماــع يــناــثــلا عــيــبر٩ يــف رـــئازـــجــــلاــب رّرـــح
.١2٠2 ةنس ربـمـفوــن٤١

دـــمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

،ينقتلا ريدملا يلديصلا فيرعت ةقاطب نم ةخسن–

،ينقتلا ريدملا يلديصلا نم لمع دقع–

.ةلدايصلا تايبدأ سلجم يف ليجستلا ةداهش–

تاــسسؤم داـــمتعالا بــــلط تاــــفلم الإ لـــــبقت ال:٤ ةّداملا
ةصتخملا حلاصملا لبق نم ةلماك ربتعت يتلا ةينالديصلا
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

ةسسؤمــلــل ينـــقـــتـــلا رـــيدملا يلدـــيصلـــل عادـــيإ لصو مـــّلسي
.ةبلاطلا ةينالديصلا

يناثلا لصفلا

دامتعا فلم بلط ةجلاعم تايفيك

لالغتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا

ةـــــسسؤملا داـــمتعا بــــلط فـــــلم رــــبتعي اــــمدنع :٥ ةّداملا
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا موقت ،الوبقم ةينالديصلا

.فلملا اذه مييقتو ققحتلاب ةينالديصلا ةعانصلاب

ةينالديصلا ةسسؤملا غيلبت متي ،تاظفحت ةنياعم ةلاح يف
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ يف ةبلاطلا
.هفلم لامكتسا دصق ،فلملا عاديإ

تاظفحتلا عفر ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع ّنيعتي
.اموي )٠٣( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف

ةعانصلاب فلكملا ريزولاّ تبي ،فلملا مييقت دعب :٦ ةّداملا
)٠٣( نيثالثلا ىدعتي ال لجأ يف دامتعالا بلط يف ةينالديصلا

.الماك فلملا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي

ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ّغلبت:٧ ةّداملا
ةـبـلاـطـلا ةـيـنالدـيصلا ةسسؤمـلـل رـيزوـلا ررــقــم ةــيــنالدــيصلا
.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف دامتعالل

ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي ،هبلط ضفر ةلاح يف
ءادتبا ،اموي )٥١( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف نعطلا ميدقت
.ررقملا اذه غيلبت خيرات نم

: يتأي ام ،ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا نّيبي :٨ ةّداملا

ةــــــســسؤـــــمـــلا ناوـــــنــعو ةـــــــــكرــــــــشلا مــــــــسإ وأ ةــــــــيـمـســتلا–
،ةـيـنالدـيـصـلا

،ينقتلا ريدملا يلديصلا مساو بقل–


