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ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤمو ماهم ديدحت ىلإ رارقلا
،دارـيـتسالـل ةـيـنالدـيصلا ةسسؤمـلـل نـيدـعاسملا ةـلداــيصلاو
."ةينالديصلا ةسسؤملا" صنلا بلص يف ىعدت يتلاو

لوألا لصفلا
نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا ماهم

هدعاسي يذلا ينقتلا ريدملا يلديصلانمضي :٢ ةداملا
،هتيلوؤسم تحت ،لقألا ىلع ،)1( دحاو دعاسم يلديص هماهم يف

.ةينالديصلا ةسسؤملا رييست

دعاسملا يلديصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا نوكي:٣ ةداملا
نوكت نأ ىلع رهسلا ىلع نْيلوؤسم ةينالديصلا ةسسؤملل
ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلا داوملل داريتسا ةيلمع لك
لظ يفو امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةزجنملا
 .داريتسالل ةنسحلا تاسرامملا مارتحا

يدؤي نأ يــنــــقـــتلا رــيدـــملا يلديــــصلا ىلع بـــــجي :٤ ةداملا
هذه مساقتي نأ نكميو ،داريتسالا لحارم عيمج يف هماهم
.دعاسملا يلديصلا عم ماهملا

ريدملا يلديصلا نيب ماهملل مساقت لك نوكي نأ بجيو
ايمسر ةلوبقم ةقيثو يف اددحم دعاسملا يلديصلاو ينقتلا

ماهملا ةقــيثوــلا هذـــه لّصــــفت نأ بــــجــــيو .فارـــطألا عــيــــمـــج نم
ةنسحلا تاسرامملل ،داريتسالا تايلمع ةقباطمب ةقلعتملا
.داريتسالل

يف ينقتلا ريدملا يلديصلا دعاسي نأ بجي:٥ ةداملا
هنكمي الو ،نيدعاسم ةلدايص ةدع وأ دعاسم يلديص ،هماهم
 .هماهم نم ًاضعب ّالإ مهل ضّوفي نأ

عوضوم نيدعاسملا ةلدايصلا ءالؤه ءامسأ نوكت نأ بجيو
ةعاـــنــصلاب ةفلـــكـــملا ةرازوــــلل ةصـــتـــخملا حلاصـــملل حـــيرـــصت
.ةينالديصلا

تالهؤم زئاح صصختم يأ لبق نم هتدعاسم نكمي امك
داريتسالا قلعتي اــمدنع ةينالديصلا ةسسؤملا طاشن لاجم يف

ينقت وأ سدنهم فرط نم اميس ال ،ةيبطلا تامزلتسملاب
.تازيهجتلا داريتسا ةلاح يف كينكتورتكلإلا يف وأ كينورتكلإلا يف

ةلدايصلا اذكو ينقتلا ريدملا يلديصلا رهسي:6 ةداملا
ةينقتلا دعاوقلا قيبطت ىلع ةينالديصلا ةسسؤملل نودعاسملا

دعاوق اذكو ةيمومعلا ةحصلا حلاص يف ةذختملا ةيرادإلاو
،راطإلا اذه يف نوفلكيو ،داريتسالل ةنسحلا تاسرامملا

: يتأي امب صوصخلا ىلع

،داريتسالل ةينالديصلا تايلمعلا عيمج ةبقارمو ميظنت –
دكأتلاو ،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلا اميس ال
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا صصح عيمج نأ نم
ةلاكولا لبق نم ةيرورضلا ةبقارملا ىلإ عضخت ةدروتسملا
ميظنتلل اقبط ،اهقيوست لبق ةينالديصلا داوملل ةينطولا

،امهب لومعملا عيرشتلاو

ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا غيلبت ّنيعتي :٥١ ةداملا
ينقتلا ريدملا يلديصلل رييغت لكب ةينالديصلا ةعانصلاب

بجيو .رييغتلا اذهل ةيلاوملا اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ يف
.ةبولطملا ليهأتلاو ةداهشلا ريياعم سفنل رييغتلا اذه عضخي نأ

ةزئاــــحلا ةــيـــنالدــــيـــصلا ةســـــسؤــــملا ىلـــع نّيعـــــتي:6١ ةداملا
ةعاــنـــصلاب فلــــكــملا رــــيزولا ىلإ ميدـــقت ،داريـــتسالا دامـــتعا ىلع
.يرهوج ليدعت لك ،صيخرتلاو مييقتلا ضرغل ،ةينالديصلا

ىدعتي ال لجأ يف صيخرتلاو ةيرهوجلا تاليدعتلا مييقت متيو
.اموي )٠3( نيثالثلا

ةــّيـمـــسرــلا ةدــــــيرـــــجلا يـف رارـــــــقــلا اذــــــه رـــــشــــنــي:7١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداـمــج٥1 يـف رـــئازـــجلاـــب رّرـــح
.12٠2 ةنس ربمسيد٠2

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠٢ قفاوملا٣٤٤١ ماع ىلوألا  ىدامج٥١ يفخرؤم رارق
يلديصلا تالهؤمو ماهم ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمسيد
ةسسؤملاب نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا
.داريتسالل ةينالديصلا

––––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

62 يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لدعملا ،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 –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم91و٥1و٤1

: يتأي ام رّرقي

نــم91و٥1و٤1 داوملا ماـــكــحأل اقـــيــــبـــطت: ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع بجر11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا
اذه فدهي ،هالعأ روــكذـــملاو12٠2 ةــــنــس رـــيارـــبف32 قــــفاوــملا
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يف ديدج ينقت ريدم يلديص نييعت ،ةلاحلا هذه يف متيو
.اموي )٥1( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ

يناثلا لصفلا
ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤم

نيدعاسملا ةلدايصلاو

ىدل يـنــــــقــتلا رـــــيدــــملا يلدــــيــــــصلا ىلع بـــــــــجــــي:٢١ ةداملا
ةــسراـــمم لــبـــق ،اقبسم ازئاح نوكي نأ ،ةينالديصلا ةسسؤملا

فـــــــــلـــــــكــــملا رــــــيزوــــــلا هـــّملــــــســـي ةــــــسراـــــمـــــملل اررـــــــقـــم ،هتــــــفــــــــيظو
صوــــــــصــــنملا طورـــشلا يفوـــتـــسي نأو ،ةـــيــنالدـــيــصلا ةـــعاـــنــصلاب
ماكحأ اميس ال ،امهب لومعملا ميظــــنتلاو عيرـــشتلا يف اهـــيـــلع
11 يف خرؤـملا28-12 مقر يذيــفــنــتلا موـــسرـــملا نم٥1 ةداــــملا

روــــكذــــملاو12٠2 ةـــنـــس رـــيارــــبــــف32 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع بـــــجر
.هالعأ

ينقتلا ريدملا يلديصلا يف رفوتت نأ بجي :٣١ ةداملا
نمضت نأ ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجيو ،ةمئالملا تاءافكلا
ةنسحلا تاسرامملاب صوصخلا ىلع قلعتي ايلوأ انيوكت  هل
ةينالديصلا داوملا ةدوج مكحت يتلا ريياعملاب وأ داريتسالل
ىوتسملا ىلع ءاوس ،الصاوتم انيوكت اذكو ،ةيبطلا تامزلتسملاو
باستكاب هل حمسي امم ،يميظنتلا ىوتسملا ىلع وأ ينقتلا
.هل ةلكوملا ماهملا روطت عم ةقباطملا لجأ نم تاءافكلا

نمضت نأ ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي:٤١ ةداملا
صوصخلا ىلع قلعتي ايلوأ انيوكت نيدعاسملا ةلدايصلل
ةيميظنتلاو ةيرادإلا بناوجلاو داريتسالل ةنسحلا تاسرامملاب
،الصاوتم انيوكت اذكو ،داريتسالا تايلمع مكحت يتلا دعاوقلاو

،يمــــيـظــنــتلا ىوـــتــســـملا ىلع وأ ينــــقــتلا ىوتــــسملا ىلع ءاوــــس
روطت عم ةقباطملا لجأ نم تاءافكلا باستكاب مهل حمسي امم

.مهل ةلكوملا ماهملا

فلم عاديإ ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي :٥١ ةداملا
: يتأي اّمم نوكتي

،ينقتلا ريدملا يلديصلل يلديص ةداهش نم ةخسن –
،ينقتلا ريدملا يلديصلل ةيوهلا ةقاطب نم ةخسن –
،ينقتلا ريدملا يلديصلل لمع دقع –
.ةلدايصلا تايبدأ سلجم ىدل ليجستلا ةداهش –

ريدملا يلديصلل عنام عوقو وأ بايغ ةلاح يف:6١ ةداملا
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلإ هفالختسا غيلبت بجي ،ينقتلا
ةدم زواجتي نأ نكمي الو ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا

لبق نم ديدمتلا ىلع ةقفاوملا ةلاح يف ّالإ ،)1( دحاو رهش
،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

.رهشأ )6( ةتس هتدم زواجتت ال رربم بلط ىلع ءانب

فالختسالاب نوموقي نيذلا ةلدايصلا ةيوهب ظافتحالا متي
سمخ ةينالديصلا ةسسؤملا يف هددمو فالختسالا خيراوتو
.تاونس )٥(

ةيميظنتلاو ةينقتلا طورشلا ةقباطم قيقحت ىلع رهسلا –
،ةدروتسملا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا صخي اميف
،يوناثلاو يلوألا بيضوتلا اميس ال

لقن صخي اميف هب لومعملا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –
اذكو ةيـــــبطلا تامزلــــتسملاو ةــــينالديصلا داوـــملا نــيزـــختو
،تابلطلا نحشو ريضحت تايفيك

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا نأ ،تقو يأ يف ،تابثإ –
صئاصخلل ةقباطم ،مهتيلوؤسم تحت ةدروتسملا ةيبطلا
ةطبترملا ةيرورضلا ةبقارملا نأو اهل بيجتست نأ بجي يتلا

،تمت دق اهب
صخي اميف هب لومعملا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا –

ايلقع ةرثؤملا وأ/و ةردخملا صئاصخلا تاذ داوملا رييست
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقفو

ةــــيرـــيدـــم عم نواعـــــتلاب نيدعاـــسملا ةلدايــــصلا نيــيــــعت –
،ةينالديصلا ةسسؤملا

،مهتيلوؤسم تحت نيعوضوملا نيمدختسملا نيوكتو مالعإ –
،ةينالديصلا ةسسؤملا ةرادإ عم نواعتلاب

 ،داريتسالل ةنسحلا تاسرامملا دعاوق مارتحا ىلع رهسلا –
،نمألاو ةفاظنلا دعاوق مارتحا ىلع رهسلا –
،قئاثولا ةفشرأو كسم نم دكأتلا –
ةعانــــــصلاب ةفلــــكملا ةرازوـــلاـــب ةـــفـــلـــكملا حـــلاـــصــملا مالــعإ –

ريدملا يلديصلل ةبسنلاب ةلاقتسالا وأ بايغلاب ةينالديصلا
.ينقتلا

نم ينقتــلا ريدـــــملا يلديــــصلا نكـــمــتي نأ بــــجي:7 ةداملا
تاــــيــــلوؤـــســـملاو دراوـــملا هل رـــفوــــتـــت نأو ،هتـــطلس ةـــسراـــمم

.هماهم ءادأل ةيرورضلا

يلديصلا ةدعاسم ةمهم نودعاسملا ةلدايصلا ّىلوتي:٨ ةداملا
.ينقتلا ريدملا

تايحالصلا سفن ،فالختسالا تارتف لالخ ،مهل لّوخيو
العف اهنوسراميو ،ينقتلا ريدملا يلديصلل ةلّوخملا ماهملاو
.فالختسالا ةرتف لالخ

اذكو ينقتلا ريدملا يلديصلل نوكي نأ بجي:٩ ةداملا
نوسراميو ،ةينالديصلا ةسسؤملا عم دقع نيدعاسملا ةلدايصلل
 .ةينالديصلا ةسسؤملا يف لماكلا ماودلاب مهتاطاشن

غّلبـي نأ يـــنـقــتلا رــيدــملا يلدـــيـــصلا ىلع بــــجي :٠١ ةداملا
قلعتي للخ لكب ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم
هتسرامم ءانثأ ةنياعملا ةيرادإلا وأ /و ةينقتلا دعاوقلا قيبطتب
.هماهم

ةلاح يف ،ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع نّيعتي:١١ ةداملا
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا مالعإ ،هطاشن نع يئاهنلا فقوتلا
ليدعتو ةسرامملل هررقم ءاغلإل ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا
.دامتعالا بحس وأ
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ةّيروهمجلل ّةيمسَرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:7١ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٠2 قفاوملا3٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس ربمسيد

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوــملا٣٤٤١ ماــع ةـيــناــثـلا ىداـمــج٢١ يفخّرؤــم رارـق
تاــقـحلم ءاــشــنإ نـمـضــتي ،٢٢٠٢ ةـنـس يـفــناــج6١
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ةيوهج

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

يف خرؤـــملا182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمب–
نمضتملاو12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،هنم٤ ةداملا اميسال،مّمتملاو لّدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

: يتأي ام رّرقي

موـــسرـــملا نـــم٤ ةداــملا ماـــكحأل اــقــيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا0441 ماع لاوش03 يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا

داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3
ءاشنإ ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ةيوهج تاقحلم

اهصاصتخا  اذكو ةيوهجلا تاقحلملا ةمئاق ددحت :2 ةداملا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملل اقبط ،يميلقإلا

داوملل ةينطولا ةلاكولل ةيوهجلا تاقحلملا ريدي :٣ ةداملا
ريزولا نم رارق بجومب نوّنيعي تاقحلم ءاسؤر ةينالديصلا
ماـعــلا رــيدملا نــم حارــتــقاــب ،ةــيــنالدــيصلا ةــعاــنصلاــب فــلــكملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

ةـــّـيـمــسّرــلا ةدــــــيرـــــجلا يـف رارـــــــقــلا اذــــــه رـــــــشـــنـي :٤ ةداــملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا3٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج21 يـف رــئازــجلاــب رّرـــح
.22٠2 ةنسيفناج61

دـــمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

قحلملا

يميلقإلا اهصاصتخاو ةيوهجلا تاقحلملا ةمئاق

يميلقإلا صاصتخالاتاقحلملا

 رئازجلا

ةنيطنسق

نارهو

،ةياجب ،لجيج ،سادرموب ،ةزابيت ،رئازجلا
،ةـــيدملا ،ةــــفــــــلــجلا ،ةدــــــيـــلــــبــــلا ،ةـــلـــيـــســـملا
،ةـيادرـغ ،يزـيــلــيإ ،وزو يزــيــت ،ةرــــيوــــــبــلا
،تــــســـغـــنـــماــــت ،ةرــــــكـــســــب ،راردأ ،ةلقرو ،يداولا
 .ةعينملا ،مازق نإ ،حلاص نإ ،لالــــــج دالوأ

،ةلشنخ ،ةسبت ،يقاوبلا مأ ،ةنتاب ،ةنيطنسق
،فراــــــطلا ،ةــــــــــــــملاـــق ،ةدكــــيــــــكــــس ،ةـــــــباـــــنــــــع

،جيريرعوب جرب ،فيطس ،سارهأ قوس
.ريغملا ،تناج ،ترقوت ،ةليم

،مناــغـتـسـم ،سابــعـلب يدـيس ،ناــســمـلــت ،نارــهو
،ترايت ،فلــشلا ،ةدـيـــــعـس ،تـنــــشوـــــمت نيــع
،راـــشـــب ،نازـــيـــلغ ،تلـــيســـمســــيت ،ركـــســعـــم
،ىلـــفدلا نيــــع ،ضــــيـــبلا ،ةــــماــــعـــنلا ،فودــــنـــــت
،راتـــخم يـــجاـــب جرـــب ،نومــــيـــمــيت ،طاوـــــغألا

 .سابع ينب

32 قفاوملا3441 ماع ةيناثلا ىدامج02 يفخّرؤم رارق
21 يفخّرؤــــملا رارـــقلا لّدــــعي ،2202 ةـــنــــس يفـــناــج
ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج
ةـــــنـــجل ءاـــضـــعأو ســــيئر نيــــيـــعت نمـــضـــتــــملاو0202
يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا
.يرشبلا بطلا

`````````````````````````

3441 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج02 يف خّرؤم رارـــــــــــــقبجومب
21 يف خّرؤملا رارــقلا لّدــــعي ،2202 ةنــــس يفـــناـــج32 قـــفاوــــملا

0202 ةنــس رــبـــمـــسيد72 قــــفاوـــملا2441 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمــــج
ىلع ةــــقداـــصــملا ةــنــجل ءاــــضـــعأو ســـيئر نيـــيــعت نمـــضتملاو
امك ،يرـــشبلا بـــطلا يف ةلمـــعتـــسملا ةيـــبـــطلا تامزلــــتسملا

:يتأي

ملع يف ريبخ)ىتح رييغت نودب( ...................................."
،تاسايقلا

ةظقيلل ينطولا زكرملا ةلثمم ،يرفعج ةبيهو ةدّيسلا–
،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب

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