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ةعانصلا ةرازو

قــــفاوـــملا3441 ماـــع ىلوألا ىداــمـــج92 يـفخّرؤـــم رارـــق
يفخّرؤـــملا رارـــقـــلا لّدـــــعـــي ،2202 ةــنــس يـــفـــناـــج2
رــيارـبـف01 قــفاوــملا2441 ماــع ةـيــناــثــلا ىداــمــج72

ةــينقتلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو1202 ةنس
ةــقــلـعـتـملا تاــفـلمـــلا ةـــعــباــتــمو ةــساردــب ةــفــّلــكـملا
تادــعـمو طوـطــخ ةـــكرــمج صــخر حـنـم تاــبـلـطـب
تاــطاــشــن راــطإ يـف اـــهدـــيدـــجـت ّمــت يتلا جاـتـنإلا
.تامدخلاو علسلا جاتنإ

–––––––––––

،ةعانصلا ريزو ّنإ

يفخّرؤملا182–12 مــقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضــتقــمب–
نمضتملاو1202 ةنس ويلوي7قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا213–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنـس رـبــمـفوــن51قـــفاوــملا2441 ماــع لوألا عــيبر92
طوطخ ةكرمج ةصخر حنم تايفيكو طورش نمضتملاو
جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت ّمت يتلا جاتنإلا تادعمو
،هنم41 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تامدخلاو علسلا

2441 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو1202 ةنس رياربف01 قفاوملا
تابلطب ةقلعتملا تافلملا ةعباتمو ةساردب ةفّلكملا ةينقتلا

اهديدجت ّمت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج صخر حنم
،مّمتملاو لّدعملا ،تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف

: يتأي ام رّرقي

يف خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا ماكحأ ّلدعت : ىلوألا ةداملا
،1202 ةنس رياربف01 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج72
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا

ةيتآلا ةداسلاو تاّديسلا ،ةنّجللا يف ءاضعأ ّنيعي :2 ةداملا“
: مهؤامسأ

)ىتح رييغت نودب(...........................................................

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،دايص ومح–

.”......................... )رييغت نودب يقابلا(............................

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوــملا3441 ماـــع ىلوألا ىداــمـــج92 يـف رـــئازــجلاــب رّرــح
.2202 ةنس يفـناـج2

رادغز دمحأ

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

رـــبوـتــكأ٥ قــفاوـــمـــلا٣٤٤١ ماـــع رـــفــص٧2 يـفخرؤــم رارــق
داـــمـتــعا بـــلــط فــلــم رصاــنــع ددـــحــي ،١202 ةـنــس

داوـمــلـل ةــلــمــجلاــب عــيزوـتــلل ةـيــنالدـيـصلا ةــســسؤــملا
ةجلاعم تايفيكو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا
.ةيرهوجلا تاليدعتلا ةمئاق اذكو فلملا

–––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

يـف خرؤملا182-12 مـقر يـساــئرــلا موـسرــملا ىضـتــقـمــب –
نمـضـتملاو12٠2 ةـنـس وــيــلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠91-91 مقر يذيــفـنتلا موـسرــملا ىضـتـقـمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا172-٠2 مـقر يذـيـفـنـتلا موـسرــملا ىضــتـقـمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةـنس رــبمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

يـف خرؤـمـلا28-12 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىــضـتــقمبو–
قـلــعتملاو12٠2 ةنـس رــيارــبـف32 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع بــجر11
اــمــيــس ال ،اـــهداـــمـــتــعا طورــشو ةـيــنالدــيـصـلا تاــســسؤــملاـب
،هنم22و91و11 داوــملا

: يتأي ام رّرقي

نــــم22و91و11 داوــــملا ماـــكـــحأل اقــــــــيبــــــطت : ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع بجر11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا

فدــهــي ،هالـــعأ روـــكذـمــلاو12٠2 ةــنـس رــــيارـــبــف32 قـــفاوــملاو
ةسسؤــــملا دامـــتعا بــــلـــط فـــلم رــــصاــنع دــــيدـــحت ىلإ رارـــقلا اذــه
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا
تالــــيدـــــعتلا ةـــمئاـــق اذـــكو فلـــملا ةـــجلاـــعم تاـــيـــفــيكو ةــــيــبطلا
ةــســسؤــمــلا" صـنــلا بـلــص يـف ىــعدــت يتــلاو ،ةــيرــهوـــجــلا
."ةينالديصلا

تاسسؤم هل ةعضاخلا طورشلا رتفد اضيأ رارقلا اذه ددحيو
ةـيـبـطـلا تاـمزـلـتسملاو ةـلـمجلاـب ةـيـنالدـيصلا داوملا عــيزوــت
ريدملا يلديصلا فرط نم ايونس هيلع رشؤملاو يضمملا
ناــمض فدــهــل ةسسؤمــلــل ماــعــلا رــيدملا وأ رــّيسملاو ينــقــتــلا
.عيزوتلاو نيزختلل ةنسحلا تاسرامملل مئاد مارتحا
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يناثلا لصفلا

 ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط فلم ةجلاعم ةيفيك

ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل

ةيبطلا تامزلتسملاو

ةســـسؤــملل دامـــتعالا بلـــط فـــلـــم رـــبــتــعي اــــمدـــنــــع:٥ ةداملا
،ةصتخملا حلاصملا فرط نم مييقتلا متي ،الوبقم ةينالديصلا

ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا ءاربخ فرط نم تالحملا ةرايزو
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ءاربخ وأ /و ةينالديصلا

ةـيـعـيرشتـلا ماكحألا مارتحا ىلع تالحملا ةرايز زكترت
تاسراـمملا دعاوق مارتحا صخي اميف اميس ال ،ةـيـمـيـظـنـتـلاو
 .عيزوتلاو نيزختلل ةـنسحلا

.ءاربخلا فرط نم ةقباطم ريرقت عوضوم ةرايزلا نوكت

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

تاظفحتلا عفر ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع ّنيعتي
.اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف

ريرقتو فلملل ةيساسألا رصانعلا ةسارد دعب:6 ةداملا
فلم يف ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولاّ تبي ،ةرايزلا

نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف دامتعالا بلط
.الماك فلملا مالتسا خيرات

ةـــفلـــكـــملا ةرازوـــلل ةــــصـــتــخـــملا حلاـــصـــملا ّغلـــــبـــت :٧ ةداملا
ةــينالديصلا ةسسؤملا ىلإ ريزولا رارق ةينالديصلا ةعانصلاب

.هعيقوت خيرات نم ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف دامتعالا ةبلاط

ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي ،هبلط ضفر ةلاح يفو
ءادتبا ،اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتي ال لجأ يف نعط ميدقت
.رارقلا اذه غيلبت  خيرات نم

،صوصخلا ىلع ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا لمشي:٨ ةداملا
: يتأي ام

ةـــســــسؤـــملا ناوــــنـــعو يراـــجـــتــــلا مسالا وأ ةــــيـــمـــســـتــــلا–
،ةينالديصلا

،يوناثلا نيزختلا )تارقم وأ( رقم ناونعو مسا–

،ينقتلا ريدملا يلديصلا مساو بقل–

،ماعلا ريدملا وأ رّيسملا مساو بقل–

.ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا تاطاشنلا–

لوألا لصفلا

 ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط فلم رصانع

ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل

ةيبطلا تامزلتسملاو

نم ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط عاديإ متي :2 ةداملا
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىدل ،ينقتلا ريدملا يلديصلا فرط

دامتعالا بلط ةرامتسال اقفو ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا
.ةروكذملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا فرط نم ةّدعملا

فلمب ةينالديصلا ةــسسؤــملا داـــمـتـعا بـلــط قــفرـي:٣ ةداملا
: نمضتي

،ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا بلط ةرامتسا–

،طورشلا رتفد نم )2( نيتخسن–

 ،ةينالديصلا ةسسؤملل ةيساسألا نيناوقلا نم ةخسن–

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن–

،راجيإلا دقع وأ ةيكلملا دقع–

فرط نم ّدعم1/٠٠1 مّلسب ةسسؤملل يلامجإلا ططخملا–
يذلا لحملا تافصاوم ديدحت عم ،دمتعم يرامعم سدنهم
،نيزختلا قطانم ،صوصخلا هجو ىلع هتحاسم لمشت نأ بجي
،ةرادإلاو تابلطلا دادعإ

ةدعملا ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلا داوملا ةمئاق–
،عيزوتلل

،ةينالديصلا ةسسؤملل يميظنتلا لكيهلا–

،فانصألا بسح يريدقتلا فيظوتلا ططخم–

يلدـيـص ةداــهشو ،ّريـسـملل فــيرــعتلا ةــقاـطــب نــم ةـخــســن–
رــّيسـملل ،لــقألا ىلـع ،سـناـسـيل ىوـتـسمب ةيــعـماــج ةداــهــش وأ
ةدمل ينالديصلا عاطقلا يف ةينهم ةرـبـخ عم ،ماـعــلا رــيدــملا وأ

،)2( نيتنس

،ينقتلا ريدملا يلديصلل ،يلديص ةداهش نم ةخسن–

،ينقتلا ريدملا يلديصلل ،فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

،ينقتلا ريدملا يلديصلل ،لمع دقع–

.ةلدايصلا ةنهم تايبدأ سلجم يف ليجستلا ةداهش–

تاســــــسؤـــملا داـــمـــتعا بلـــط تاــــفلــمّ الإ لـــبـــقـــت ال:٤ ةداملا
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا اهربتعت يتلا ةينالديصلا

.ةلماك ةينالديصلا ةعانصلاب

ةسسؤمــلــل ينــقــتــلا رــيدملا يلدــيصلــل عادــيإ لصو مــّلسي
.ةبلاطلا ةينالديصلا
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ثلاثلا لصفلا

ةيرهوجلا تاليدعتلا

اهل ىربك تاليدعت ةيرهوجلا تاليدعتلا دعت :٩ ةداملا
ةســـسؤـــملل عــــيزوتلل ةيــــنالديـــصلا تاـــيلــــمعلا ىلع رــــيــــثأـــت
ىلإ ةـيرـهوجلا تالـيدـعـتـلا عضخـتو ،ةدـمـتــعملا ةــيــنالدــيصلا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم قبسم صيخرت

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

صخي ليدعت لكب ،اموي )٥1( رشع ةسمخ زواجتي ال لجأ يف
: اميس ال ،دامتعالا بلط فلمل ةنّوكملا رصانعلا

،ةينالديصلا ةسسؤملا مسا رييغت–

،ةينالديصلا ةسسؤملل ينوناقلا لكشلا رييغت–

،ةينالديصلا ةسسؤملل يعامتجالا رقملا لقن–

،ماعلا ريدملا وأ رّيسملا رييغت–

،ينقتلا ريدملا يلديصلا رييغت–

،تالحملا رقم لقن–

،عيزوتلا وأ/و نيزختلا عقوم رييغت–

.طاشنلا وأ تالحملا عيسوت–

ةرازوــــلل ةـــصـــتــخـــملا حلاــــصـــملا غـــيـــلـــبــت بــــجـــي :١١ ةداملا
ريدملا يلديصلل رييغت لكب ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا
.رييغتلا اذهل ةيلاوملا اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف ينقتلا

ليهأتلاو ةداهشلا ريياعم سفنل رييغتلا اذه عضخي نأ بجيو
.ةبولطملا ةينهملا ةربخلاو

ةزئاـــحلا ةينالديـــصلا ةســـسؤـــملا ىلع نّيعـــــتي :2١ ةداملا
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلا دامتعا ىلع
،ةينالديـــصلا ةعانـــصلاب فـــلكملا رـــــيزولا ىلإ ميدقــــت ،ةيــــبـــطلا
مييقت متيو .يرهوج ليدعت لك ،صيخرتلاو مييقتلا ضرغل
نيثالث ىدعتي ال لجأ يف صيخرتلاو ةيرهوجلا تاليدعتلا
.اموي )٠3(

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣١ ةداملا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رــبوـتـكأ٥ قـفاوــملا3٤٤1 ماــع رــفــص72 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.12٠2 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

قحلملا

 ةينالديصلا تاسسؤملاب قلعتملا طورشلا رتفد

ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل

ةيبطلا تامزلتسملاو

 لوألا لصفلا

ةماع دونب

ةينقتلا طورشلا ،اذه طورشلا رتفد ددحي : ىلوألا ةداملا
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل
يتلا ،ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا تاسسؤملا فرط نم
."ةينالديصلا تاسسؤملا " صنلا بلص يف ىعدت

ةلمجلاب عيزوتلاب ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت:2 ةداملا
تايلديــــصلل ةــــيــبطلا تاـــمزلتـــسملاو ةيـــنالديـــصلا داوـــملل
انوــناق ةدـــمتـــعملا ةــصاـــخلاو ةيـــموـــمعلا ،ةحــــصلا تاســـسؤــــمو
.ينطولا بارتلا ىلع ةعزوملاو

ةيمومعلا ةحصلا تاسسؤمل ةينالديصلا داوملا عيزوت نكمي
صيــــصــــختلا تاذ ةيــــنالديـــصلا داوــــملل ةبـــــســـنلاب ةــــصاـــخلاو
.تايفشتسملل ايرصح ةصصخملا وأ ينالديصلاو يئافشتسالا

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا عيزوت اضيأ اهنكميو
تاسسؤملا عم ةيقافتا راطإ يف ىرخأ عيزوت تاسسؤمل ةيبطلا
.عينصتلل ةينالديصلا

اهل نوكي نأ ةينالديص ةسسؤم لك ىلع بجي :٣ ةداملا
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا عيزوتل مئالم ةدوج نامض ماظن
.ةيبطلا

تاسرامملا دعاوق مارتحاب ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت
نامض نم أزجتي ال ءزج يه يتلاو ةلمجلاب عيزوتلل ةنسحلا
.ةدوجلا

لوألا مسقلا

ةيودألا

: يتأي امب ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت:٤ ةداملا

ميظنتلاو  عيرشتلل اقبط ةلجسملا ةينالديصلا داوملا عيزوت–
،امهب لومعملا

ةدروتسملا وأ ةعّنصملا ةينالديصلا داوملاب نيومتلا–
،طقف انوناق ةدمتعملا ةينالديصلا تاسسؤملا فرط نم

ةنّودملا نم )2/3( نيثلثلا ،لقألا ىلع ،عيزوتو ةزايح–
ىدل اهرفوت بسح ةيساسألا ةينالديصلا داوملا نم ةينطولا
.نيدّروملا
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: يتأي امب ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت:٨ ةداملا

سمشلل ةضرعم ريغو ةءاضمو ةاوهم تالحم ىلع رفوتلا–
ةيفيكب مءالتتو ةمالسلا نمضت ةفصب ةدّيشمو ةممصمو
،ةلمجلاب عيزوتلاو نيزختلا تايلمع عم نسحأ

داوملا نيزختو لقن لاجم يف هب لومعملا ميظنتلا مارتحا –
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

رطخ نم داوملا ةيامح نامض دصق تالحملا زيهجت –
،تاقرسلا

عوضوم داوملاو ةصاخلا داوملل صصخم ءاضف ىلع رفوتلا –
،ةيحالصلا ةيهتنم داوم وأ صصحل بحسلا وأ عاجرإلا

تاذ  داوملل ةبسنلاب حيتافملاب قلغم ناكم ىلع رفوتلا –
،ايلقع ةرثؤملا وأ/و ةردخملا صئاصخلا

رودو سبالملا رييغت فرغو لكألاو ةحارلا قطانم لصف –
.نحشلاو نيزختلاو لابقتسالل ةصصخملا قطانملا نع هايملا

عم ةبسانتم نيزختلا تالحم نوكت نأ بجي:٩ ةداملا
.ةينالديصلا ةسسؤملا فرط نم حرتقملا عيزوتلا مجح

،ضومغ يأ بنجت لجأ نم داوملا دجاوت نكامأ ديدحت بجي
خيرات نابسحلا يف داوملا نيزخت ةيلمع ذخأت نأ بجيو
أدبم ىلع مئاق نارودب كلذب حامسلاو ،داوملا ةيحالص ةياهن
.)جورخ لوأ - لوخد لوأ(

ةينالديصلا تاسسؤملا تالحم رفوتت نأ بجي :0١ ةداملا
.اهلمع نسحل ةمزاللا تآشنملاو تازيهجتلا لك ىلع

نوــــكت نأ ةـــيـــنالدـــيــصلا ةســـسؤــــملا ىلع بــــجــي :١١ ةداملا
لك نيمأت لجأ نم فّيكمو نّمؤم يتامولعم ماظنب ةدوزم
.عيزوت ةيلمع

ةسسؤملا طاشنـب ةـقــلــعــتملا تاــيــطــعملا نوــكــت نأ بجــي
.اهتيامح لجأ نم ايرود ةظوفحم ،ةينالديصلا

يناثلا مسقلا

ةئيبلاو ةرارحلا ةجرد ةبقارم

ريبادت ذيفنتب ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت:2١ ةداملا
داوملا ةمالسو ةيلاعفو ةدوج نامض عم ةئيبلل ةبقارملا
.ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

داوملا نيزختو لامعتسا لوادت متي نأ بجي :٣١ ةداملا
ضرعتلا رطخ للقت ةفصب ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا
ةروكذملا نيزختلا فورظ نم ىلعأ وأ لقأ ةرارح تاجردل

."ةرارحلا ةجرد يف قرافلا" اضيأ ةاّمسملاو ،قصلملا يف

ليجست ىلع رفوتت نأ ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع ّنيعتيو
ىلع رّيعمو لهؤم ،ةرارحلا ةبقارم زاهج ةطساوب لصاوتم
قراوف بايغ خيرات ىلع لوصحلا نم نّكمت ةمظتنم تارتف

.ةرارحلا ةجرد يف

يناثلا مسقلا

ةيبطلا تامزلتسملا

: يتأي امب ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت:٥ ةداملا

اقبــــط اهـــيلع قداــــصملا ةيــــبــطلا تاــــمزلتـــســـملا عـــيزوــت–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

ةدروتسملا وأ ةعّنصملا ةيبطلا تامزلتسملاب نيومتلا–
.طقف انوناق ةدمتعملا ةينالديصلا تاسسؤملا فرط نم

ثلاثلا مسقلا

ايلقع ةرثؤملا ةيودألاو ةردخملا ةيودألا

ةردخملا صئاصخلا تاذ ةيودألا عيزوت عضخي:6 ةداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأ ىلإ ايلقع ةرثؤملا وأ /و
.امهب

قيسنتلاب ينقت ريدم يلديص اهرييست ىلوتي نأ بجي
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط دعاسملا يلديصلا عم
خرؤملا973–91 مقر يذيفنتلا موسرملا اميس ال ،اهب لومعملا

91٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف
داوملل ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا تايفيك ددحي يذلا

.ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو

صئاصخلا تاذ داوملا عيزوت ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي ال
اـهـنامدإو اهلامعتسا يف طارفإلا رطخ تبث يتلا ايلقع ةرثؤملا

طاـشــن ةـسراــمم نـم )2( نيـتـنس دــعـب ّالإ ،اــهلاــمـعـتسا ءوــسو
.ىرخألا  ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلا

يناثلا لصفلا

ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا ةسسؤملا تامازتلا
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل

لوألا مسقلا

تالحملا

اهيدل نوكي نأ ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :٧ ةداملا
،2م٠٠2 اهنم ،ىندأ دحك ،2م٠٠3 ـب ردـقت ةيلامجإ ةحاسمب لحم
.ةدحاو ةيضرأ ىوتسم ىلع،لقألا ىلع

: ايرابجإ لحملا نمضتي نأ بجي

،ةسسؤملا ةرادإل ةصصخم ةقطنم–

،عيزوتلل ةقطنم–

.نيزختلل ةقطنم–

عيزوتل ةـصـــصـــخملا تالــــحملا ةـــحاـــسم نوــــكت نأ بــــــجــــي
نود ةسسؤملا هذه طاشن عم ةقباطتم ةيبطلا تامزلتسملا
.ىندأ دحك2م٠9 نع لقت نأ
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طورش ةبقارم بجي ،ةرارحلا ةجرد ىلإ ةفاضإ:٤١ ةداملا
ءوضلا ىلإ ضرعتلاو ةبوطرلا ةبسن اميس ال ،نيزختلل ىرخأ
.يئايزيفلا قلقلا وأ

ثلاثلا مسقلا

نومدختسملا

ىلع ةينالديصلا ةسسؤملا رفوتت نأ بجي:٥١ ةداملا
مايقلا لجأ نم،ٍفاك ددعبو ايرادإو اينقت ءافكأ نيمدختسم
.هجو نسحأ ىلع مهب ةطونملا ماهملاب

ىلع يضرُملا ةدوجلا نامض ماظن عضو عضخي نأ بجي
: ةيتآلا دعاوقلا ىلإ ،صوصخلا هجو

حوضوب ديدحت عم ةسسؤملل يميظنتلا لكيهلا عضو –
،ةينالديصلا تايلوؤسملا

يلديصلاب ةصاخلا اميس ال ،ةبوتكملا ماهملل ةيقاطب عضو –
،نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا

دراوــــملا ،نيلوؤــــسملا صاــــخشألا فرـــصت تــــحت عــــضو –
،مهاهم ذيفنتل ةمزاللا

تايلوؤسم يف ةرربملا ريغ ماهملا راركت وأ ءاطخألا بايغ –
،ةلمجلاب عيزوتلا تاسرامم نسحب نيينعملا نيمدختسملا

،ةلـــمـــجلاب عـــيزوـــــتلل ةنــــســـحلا تاـــسرامـــملا يف مـــكــــحتلا –
.اهقيبطت ىلع رهسلاو

ددع بسح نيدعاـــسملا ةلداـــــيـــصلا ددــــــع ددــــــحي:6١ ةداملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،نيمدختسملا

)٠3( نيثالــث نـــم دادـــعـــت لـــكـــل )1( دــــحاو دــــعاسم يلدـــــيص –
.ةيبلط رـــّضـــحم

ةيلوؤسم تحت نيــمدـــخــتســـملا نـــيوـــكت نوـــــكي :٧١ ةداملا
ةردق نم دكأتلا هيلع بجي يذلا ينقتلا ريدملا يلديصلا
نسحأ ىلع مهب ةطونملا ماهملاب مايقلا ىلع نيمدختسملا

: نيمدختسملا نم ةئف لكل نامض هيلع بجيو ،هجو

،عيزوتلل ةنسحلا تاسرامملا يف ًانيوكت –

،ةديدج ةمهم وأ ديدج مدختسم لكل ًايلوأ ًانيوكت –

ليجستو يرود مييقت عم ،ةمئاد ةفصب ًانومضم ًانيوكت –
،درف لك بسح تانيوكتلا خيرات

.نمألاو ةفاظنلا صخي اميف ةـــلــّصفم جمارب –

عبارلا مسقلا

نيزختلاو لابقتسالاو نيومتلا

نم دكأتلا ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي:٨١ ةداملا
ةلاكولا ىدل اهيلع قداصم وأ ةلجسم ةلبقتسملا داوملا نأ
تقؤم صيخرت عوضوم تناك وأ ةينالديصلا داوملل ةينطولا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط لامعتسالل

،ةـمئاد ةـفـصب ،ةزاـيـــح ةـــيـــنالدـــيــصلا ةســـسؤـــملا ىلع بــــــجي
داوملل اموي )٠3( نيـــثالـــثل عـــــيب ةرـــــتـــف يطـــــغي ىندأًانوزـــــخم
ةيبلت لجأ نم ةيبطلا تامزلتسملاو ةيساسألا ةينالديصلا

يتلا ىرخألا ةينالديصلا تاسسؤملا وأ تايلديصلا تايجاح
)2/3( يثــلــث ،لــقألا ىلع ،يطــغــت نأ اــهــيــلــع بجـــيو ،اـــهدوزـــت
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةنّودملا

،صوصخلا ىلع ،لابقتسالا تايلمع ةبقارم فدهت:٩١ ةداملا
: نم ققحتلا ىلإ

،ةيبلطلل ةلبقتسملا داوملا ةقباطم –

،ةيحالصلا ةياهن خيراوتو ةلبقتسملا صصحلا –

.رهاظ بيع دوجو مدع –

،نيزختلاب ةصاخلا طورشلل اهعاضخإ بجي يتلا داوملا ديدحت
ةيــنـــقـــتلا ماــــكـــحألاو ةــــبوـــتـــكملا تامـــيلعـــتلل اقـــبـــط اهـــنـــيزــختو
،اهيلع ةقبطملا ةيميظنتلاو

ةلسلس" ةبقارم ةرارح ةجرد يف ةنزخملا داوملا ظفح –
،جوتنملا ىلع ّنيبملا قرافلا نمض ةرارح ةجرد يف ،"ديربتلا

لصفنم لحم يف لاعتشالل ةلباقلا داوملا ّنزخت نأ بجي  –
،نمألا سيياقم بسح ممصمو لوزعمو

ّنمؤــم لـــحم يف طوغـــضملا زاـــغلا ًاضيأ ّنزــــــخي نأ بــــجي –
.يجراخ

سماخلا مسقلا

تابلطلا ميلستو دادعإ

تاءارجإ ،تايبلطلا دادعإ تايلمع يف عابتا بجي:02 ةداملا
ققحتلاو نوبزلا ديدحتب حمست ةلصفمو ةبوتكمتاميلعتو
.اهلماكب ةيبلطلا ليجست نم دكأتلاو ،هل صخرم هنأ نم

ةدوج نمضت ةيفيكب تايبلطلا ةئبعت بجي:١2 ةداملا
.روهدت يأ نم ةياقولاو بيضوتلا ةمالس اميس ال ،تاجوتنملا

تايطعملاو تامولعملاو قئاثولا ظفحت نأ بجي:22 ةداملا
،تاونس )٥( سمخ ةدمل ءارشلا وأ عيبلا تايلمعب ةقلعتملا

: ةيتآلا رصانعلا اصوصخ ،لقألا ىلع

،ءارشلا وأ عيبلا ةيلمع خيرات –

وأ ينالديصلا جوتنملل ينالديصلا لكشلاو ةيمستلا –
،يبطلا مزلتسملا

،ةيحالصلا ءاهتنا خيراتو ةصحلا مقرو ةيمكلا –

،نوبزلاو دّروملا ناونعو مسا –

،ءارشلا وأ عيبلا ةيلمعب ةقلعتملا قئاثولا وأ/و تالماعملا –

يف طاشن ةليصح عاديإب ةينالديصلاةسسؤملا مزتلت –
ةصتخملا حلاصملا اقبسم هّدعت لودج بسح ةنس ةياهن لك
 .ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل
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تايلمعلا فلتخمب ةقلعتملا قئاثولا لك نوكت نأ بجيو
اهيلع ًاقفاوم ةينالديصلا ةسسؤملا ىوتسم ىلع ةزجنملا

.مهل صخرملا صاخشألا فرط نم ةخرؤمو ةعّقومو

لكشلا يف ةررحملا قئاثولا لك نوكت نأ بجي:٩2 ةداملا
)٥( سمـــخ اــهاــــندأ ةدـــــمل ةظوفحم ينورتكلإلا وأ يقرولا

تالجس لكش يف ةررحملا قئاثولا لك نوكت نأ بجيو ،تاونس
.مهل صّخرملا صاخشألا فرــــــط نم ةـــــمــــقرـــمو ةرـــشؤــــم

عساتلا مسقلا

يتاذلا شيتفتلاو يلخادلا قيقدتلا

قيقدتلاب ةينالديصلا ةسسؤملا موقت نأ بجي :0٣ ةداملا
قـــيــقدــتلا وأ شيــــتــفــتلا زـــجـــنيو ،يتاذلا شيـــــتـــفــتلاو يلـــــخادلا
ىلإ فدهيو ،ينقتلا ريدملا يلديصلا ةيلوؤسم تحت يلخادلا
عيزوتلل ةنسحلا تاسرامملا دعاوقل مئادلا مارتحالا ىلع رهسلا
ريبادتلا حارتقاو ،اذه طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا
.ةلمتحملا ةيرورضلا ةيحيحصتلا

ىلإ يتاذلا شـيـــتــــفــتلا لاــــجـــم دــتـــمـــي نأ بـــــجي :١٣ ةداملا
ةسسؤملا فرط نم عوضوملا ةدوجلا نامض ماظن لمجم
تاسرامملا دعاوق مارتحا نم دكأتلا لجأ نم ةينالديصلا
.ةلمجلاب عيزوتلل ةنسحلا

ةبوتكم تاءارجإ بسحو جمانربل اقفو ذّفنت نأ بجيو
نيّنيعمو نيصتخم صاخشأ فرط نم قمعمو لقتسم لكشب
.ضرغلا اذهل

رــــيرـــقـــت عوــضوـــم قـــيـــقدـــت لك نوــــكي نأ بــــجــــي:2٣ ةداملا
ريبادتلا ،رمألا مزل اذإ ،حارتقاو ،ةمدقملا تاظحالملا نمضتي
.ةيحيحصتلا

هذه ذيفنت ىلع رهسلاب ينقتلا ريدملا يلديصلا فلكي
.اهتيلاعف نامضو ،ةيتاذلا تاشيتفتلا

ثلاثلا لصفلا

ةصاخ دونب

ةرفولا بابسأل ،ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت:٣٣ ةداملا
،ةيساسألا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ىلع لوصحـلاو
حــلاصملا نم بلطـب ةـيـئاــنـثـتسا ةــفـصـب داوــملا هذــه عــيزوـتـب
اذــهو ،ةينالدـيصـلا ةــعانــصـلاـب ةـــفــلـكملا ةرازوــلل ةــصـتـخملا
.ناكسلل ةيلوألا تاجايتحالل ةباجتسا

تاسسؤملاب قلعتملا ،اذه طورشلا رتفد قبطي:٤٣ ةداملا
.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ،ةينالديصلا

............. يف رئازجلاب رّرح

هيلع قدوصو ئرق

سداسلا مسقلا

ةينالديصلا داوملا عاجرإو بحس

ةيبطلا تامزلتسملاو

تاءارجإ عضو ةينالديصلا تاسسؤملا ىلع بجي :٣2 ةداملا
: ةيتآلا لحارملا بسح ىواكشلاب لفكتلل ةبوتكم

تارارقلا ذاختاو ىواكشلا ةجلاعمب فلكي صخش نييعت –
،ةمئالملا

ناك اذإ دّروملا ىلإ لاسرإلاو قيقحتلاو ىوكشلا ليجست –
،هتيلوؤسم نم ىوكشلا عوضوم

يــنالديـــصلا ىلع ةذــــخــتملا رـــيـــبادـــتلاو تارارـــــقلا ضرـــــع –
.ينقتلا ريدملا

يف ةينالديصلا تاسـسؤــــملا مــهاـــست نأ بـــجي :٤2 ةداملا
ةســــسؤـم ةـــيلوؤـــسم تـــحت ،داوــــملا بحـــس ماظن رـــيــس نـــســـح
يروفلا بــحـــسلاب مزتـــلتو ،دارــــيتــسالا ةســـسؤـــم وأ عيـــنــــصتلا

 .بيعم هنأ يف هبتشي وأ بيعم جوتنم لكل  قوسلا نم لاّعفلاو

ةيــهــتـــنـــم وأ ةــــبــــيـــعــملا داوــــملا نوــــكت نأ بــــجــــي :٥2 ةداملا
ةسسؤملا ةيلوؤسم تحت قرح وأ عاجرإ عوضوم ةيحالصلا
.ةئيبلا ةيامح لاجم يف ميظنتلا مارتحا عم ةينالديصلا

عباسلا مسقلا

ةيجراخلا ةطشنألا

يجراخ طاشن لك ،دقع عوضوم نوكي نأ بجي:62 ةداملا
تايلمعلا اذكو ةلمجلاب ةينالديصلا داوملا عيزوتب قلعتي
11 ةداملا نم2 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا تامدخلا وأ/و
ماع بجر11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
تاسسؤملاب قلعتملاو12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1
تاـيـلـمـع زاـجـنإب ةـقـلـعـتملا ،اـهداـمـتـعا طورشو ةـيـنالدـيصلا
ةسسؤملا طاشنل ةعبات ىرخأ ةيلمع لك وأ لقنلاو نيزختلا
.فرط لك تايلوؤسمل اددحم نيفرطلا نيب ،ةينالديصلا

نماثلا مسقلا

قيثوتلا

ةـــفــــشرأ ،ةـــيــــنالدـــيـــصلا ةســـسؤـــملا ىلع ّنيعـــــتي :٧2 ةداملا
قيثوتلا نوكي نأ بجيو ،ينورتكلإو يقرو لكش يف تايطعملا

.هيلع عالطالا لهس

،ةدوجلا نامض ماظن يف ًاــماهً ارصنع قيثوتلا ربتعي
.دوقعلاو تاميلعتلاو ةبوتكملا تاءارجإلا لك نمضتيو

فرط نم ةّدعملا قئاثولا لك نوكت نأ بجي:٨2 ةداملا
فرــــط نـــم ةــــعّقومو اهـــيلع ًاقـــفاوم ةـــيـــنالدـــيــــصلا ةـــســـسؤــملا
.نيلهؤملاو مهل صخرملا صاخشألا


