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ماع ناضمر82 يف خّرؤملا2١-٥١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لفطلا ةيامحب قلعتملاو٥١٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٦٣٤١

ماع لاّوش8١ يف خّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نــمضتملاو٩١٠2 ةنس سراــم١١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع بــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠2 يف خّرؤملا٥٥٤-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦٠٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةدعقلا يذ
طـــــيحملا ىلإ نيـــــقوعملا صاــــخشألا لوــــصو لـــــيهست تاــــيفيك
،يفاقثلاو يداصتقالاو يعامتجالاو يداملا

٧١ يف خّرؤملا٧82-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــحي يذــــلا8٠٠2 ةـــنس رـــبمتبس٧١ قـــفاوملا٩2٤١ ماـــع ناــــضمر

ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا زكارمو تاسسؤم ءاشنإ طورش
،اهتبقارمو اهريسو اهميظنتو

٣١ يف خّرؤملا82١-٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠١٠2 ةـــــــنس لـــــــيرـــــــبأ82 قـــــفاوــــملا١٣٤١ ماــــــــع ىلوألا ىداـــــــــمـــــــــــج
،ةيالولل يعامتجالا طاشنلا ةيريدم ميظنت ليدعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٣١-٣١ مقر  يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس ليربأ٠١ قفاوملا٤٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩2
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

: يتأي ام  مسري

ءاشنإ طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
اــــهرـيسو اــــهميظنتو ةرـــــيغصلا ةــــلوـــــــفطلا لاـــــــبقتسا تاــــــسسؤم
.”تاسسؤملا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،اهتبقارمو

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

تاسسؤملا ىلـــــع موـــــسرملا اذـــــه ماــــكحأ قـــــبطت:٢ ةّداملا
ىلإ  رهشأ )٣( ةثالث رمعلا نم نيغلابلا لافطألل ةلبقتسملا
.تاونس )٦( تس نم لقأ

: يه ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا تاسسؤم

،ةناضحلا راد–

،لافطألا ةضور–

.لابقتسالا ةددعتم ةسسؤملا–

١٤٤١ ماع مّرحم٦١ يف خّرؤم35٢-٩١ مقر يذيفنت موسرم
ءاشنإ طورش ددحي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس٦١ قــفاوملا

اـهـمـيـظـنـتو ةرـيـغصلا ةـلوـفـطـلا لاـبـقــتسا تاسسؤم
.اهتبقارمو اهريسو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرسألاو ينطولا نـــماضتلا ةرــــيزو رـــــيرقت ىلــــع ءاـــنب–
،ةأرملا اياضقو

٣٤١و٤-٩٩ ناــــتداملا اـــمّيس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤـــملا٩٥-٥٧ مـــقر رــــمألا ىــــضتقمبو–
نوـــناقلا نــمضتملاو٥٧٩١ ةــنس رـــبمتبس٦2 قــــفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا١١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاــــنيمأتلاب قـــــلعتملاو٣8٩١ ةـــنس وــــيلوي2 قــــــفاوملا٣٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ماع ناضمر٦2 يف خّرؤملا١١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرــحم٧2 يف خّرؤـــملا22-٠٩ مـــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو–
،يراجتلا لجسلاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ8١ قفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناـبعش٣2 يف خّرؤــــملا٧٠-٥٩ مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو–
،تانيمأتلاب قــلعتملاو٥٩٩١ ةــنس رـــياني٥2 قــــفاوملا٥١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع رفص٥2 يف خّرؤملا٩٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو2٠٠2 ةنس ويام8 قفاوملا٣2٤١
،مهتيقرتو نيقوعملا

ةيناثلا ىدامج٧2 يف خّرؤملا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورـــشب قــــلعتملاو٤٠٠2 ةــــنس تــــشغ٤١ قــــفاوملا٥2٤١ ماـــــع

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ماع مّرحم٥١ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــــناقلا نــــمضتملاو8٠٠2 ةــــنس رــــياني٣2 قــــفاوملا٩2٤١
،هنم٠٤و8٣ ناتداملا اميس ال ،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

ماــع بــجر٠2 يف خّرؤــملا٠١-١١ مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

ماــع رفــص8١ يف خّرؤــملا٦٠-2١ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع
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يناثلا لصفلا
ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا تاسسؤم ماهم

لاـــــــــــفطألا لاــــــبقتسا ةـــــــــمهم تاـــــسسؤملا ىلوــــــــتت:٢١ ةّداملا
ايعامتجا مهجامدإ اذكو مهتيهافرو مهنمأو مهومن ىلع رهسلاو
.ايسردمو

ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماهملا ىلع ةدايز:3١ ةّداملا
: ةيتآلا ماهملا تاسسؤملا ىلوتت ،هالعأ2١

نيب ام رمعلا نم نيغلابلا لافطألا لبقتست ،ةناضحلا راد–
،صوصخلا ىلع فلكتو ،تاونـس )٣( ثالث ىلإ رهشأ )٣( ةثالث

: يتأي امب

عيضرلل يكرحلا يسفنلا طيشنتلاو ظاقيإلا ىلع لمعلا–
،لفطللو

عيضرلل ةيعامتجالاو ةيفطاعلا ةيسفنلاو ةيبطلا ةعباتملا–
،لفطللو

جامدإلل هريضحتو لـفطلل ةيسفنلا ةيكرحلا ةيمنتلا نامض–
،يعامتجالا

،ةيطيحملاو ةيمادنهلاو ةيدسجلاو ةيئاذغلا ةفاظنلا نامض–

يجوغاديبلا جمانربلا راطإ يف ةيهيفرت تاطاشن ميظنت–
،اركبم لفطلا ىدل ةيلالقتسالا قيقحت ىلإ فداهلا دحوملا

اــميس ال ،مــهلافطأ ةــيبرت يف ءاــيلوألا ةـــقفارمو ةدـــعاسم–
ةايحلا نيب قيفوتلا نم اــهنيكمت دــصق ةــلماعلا ةأرــملا مــهنم
.ةيلئاعلا ةايحلاو ةينهملا

رثكأ رمعلا نم نيغلابلا لافطألا لبقتست،لافطألا ةضور–
ىلع ّفلكتو ،تاونـس )٦( تس نم لقأ  ىلإ تاونس )٣( ثالث نم
: يتأي امب ،صوصخلا

جامدإلل هريضحتو لفطلل ةيسفنلا ةيكرحلا ةيمنتلا نامض–
،يسردملاو يعامتجالا

نيباصملا وأ نيقوعملا لافطألاب ركبملا لفكتلا يف ةمهاسملا–
طسولا يفو يعامتجالا مهجامدإو ،زجعل ببسم وأ نمزم ضرمب

،يداعلا يسردملا

ةيبرتلل ررقملا يوبرتلا جمانربلا قفو لفطلا ريضحت–
ابسحت ةينطولا ةيبرتلا ةرازو يف اهب لومعملا ةيريضحتلا

،يمازلإلا ميلعتلا ةلحرمل

نم ةررقملا يوبرتلاو يجوغاديبلا لفكتلا جمارب ذيفنت–
،ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرازولا فرط

مهبهاوم فاشتكال لافطألاب ركبملا لفكتلا يف ةمهاسملا–
،اهلقصو اهتيقرتو

يجوغاديبلا جمانربلا راطإ يف ةيهيفرت تاطاشن ميظنت–
،اركبم لفطلا ىدل ةيلالقتسالا قيقحت ىلإ فداهلا دحوملا

فــــــلتخم يف ةرــــيغصلا ةــــلوـــــفطلا لاــــبقتسا مـــتي:3 ةّداملا
حــــــلاــــــصملا وأ تاــــــئيــهلاو تارادإلا اـــــــــهــــئـــــشنت يـــــتلا تاــــــــسسؤــــــملا
يـــــــــــعامتجالا ناــــمضلا تاــــئيهو ةــــــيلحملا تاـــــــعامجلاو ةــــــــيمومعلا

صاخشألاو تاسسؤملاو تايعمجلاو ةيعامتجالا تايدضاعتلاو
اــــــقبط ،صاــــخلا نوــــناقلل نوــــعضاخلا نوــــيونعملا وأ نوـــــيعيبطلا
.موسرملا اذه ماكحأو هب لومعملا ميظنتلل

يف نيلبقتسملا لافطألا ددع ىدعتي نأ نكمي ال :٤ ةّداملا
.لفط )٠٥١( نيسمخو ةئام تاسسؤملا

باعيتسالا ةقاط بسح ،نيلبقتسملا لافطألا ددع ددحي
يف ةروكذملا ةكرتشملا ةنجللا لبق نم ،ةسسؤملل ةيقيقحلا
.هاندأ٣2 ةداملا

نيــمأت لـــك باـــتتكا تاـــسسؤملا ىلــــع نّيـــــعتي:5 ةّداملا
نيلبقتسملا لافطألاو ةسسؤملل ةيندملا ةيلوؤسملا ةيطغتل
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،نيمدختسملاو

جمارب قيبطت ةلبقتسملا تاسسؤملا ىلع ّنيعتي:٦ ةّداملا
اقــبط يـــجوغاديب قـــيرف فرـــط نـــم ةـــيرمع ةـــئف لـــــكل ةـــــمئالم
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا اهيلع قفاوت يتلا جماربلل
.ةينطولا ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولاو ينطولا نماضتلاب

ةفيكم تالحم ىلع تاسسؤملا رفوتت نأ بجي:7 ةّداملا
ءادأب نيمدختسملل حمست ،ةسسؤملا عورشم قيبطتل ةمئالمو
ةياقولاو نـــمألا ســـيياقم يفوـــتستو ،ةدــــيج فورــــظ يف مــــهماهم
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةيحصلا

ءاضف ىلع ،كلذ ىلـــع ةداـــيز تاـــسسؤملا رـــفوتت نأ بـــــجيو
هذــــهل تاراـــيزب ماـــيقلا مــــهنكمي نــــيذلا لاـــفطألا ءاـــيلوأ لاــــبقتسال
.مهلافطأب لفكتلا تايفيكو فورظ ىلع عالطالاو تاسسؤملا

لاــــــــــفطألا لاـــــبقتسا تاـــــــــسسؤــــملا ىلــــــــع ّنيــــــــــعتي:٨ ةّداملا
ةأيهم تادحو يف مهلابقتسا  مهتلاح بجوتست مل ام ،نيقوعملا

طسولا يف ّيلكلاو يجيردتلا مــهجامدإ لــيهستل ،مــهل اــصيصخ
.يعامتجالا

نيقوعم الافطأ لبقتست يتلا تاسسؤملا ديفتست:٩ ةّداملا
،يجوغاديبلا معدلا لاجم يف ةلودلا اهحنمت ةيزيفحت ريبادت نم
رارق بجومب ددحت طورش نمض ،يليمكتلا نيوكتلا اميس الو
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا نم
.امهب لومعملا

تامدخلا ةمئاق قاصلإ تاسسؤملا ىلع ّنيعتي:٠١ ةّداملا
يف نيلبقتسملا لافطألاب لفكتلاب ةصاخلا تاريعستلاو ةمدقملا

.ةلوهسب اهيلع عالطالاب حمسي  مئالم ناكم

ماــــظنلل اــــقباطم اـــيلخاد اــــماظن تاـــسسؤملا دـــــعت:١١ ةّداملا
نيمدختسملا ملع ىلإ هغيلبتو هقاصلإ بجيو ،يجذومنلا يلخادلا

.لافطألا ءايلوأو

ريزولا نم رارق بجومب يجذومنلا يلخادلا ماظنلا ددحي
.ينطولا نماضتلاب فلكملا
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بجي ،ايعيبط اصخش سسؤملا نوكي امدنع:٠٢ ةّداملا
: ةيتآلا طورشلا هيف رفوتت نأ

،ةيسنجلا يرئازج نوكي نأ–

،ةينطولاو ةيندملا هقوقحب عتمتي نأ–

ةـــــسراـــممل ةــــيفانم وأ ةـــــنيشم ةــــبوقع لـــــــحم نوـــــكي ّالأ–
.طاـــشنلا

هّنإف ،ايونعم اصخش سسؤملا نوكي امدنع:١٢ ةّداملا
ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا ىلإ ةفاضإ ،هيلع بجي
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط انوناق اسسؤم نوكي نأ ،هالعأ٠2
.امهب لومعملا

يلاوــــــلا داــــمتعا ىلإ ةــــسسؤملا ءاـــــشنإ عــــضخي :٢٢ ةّداملا
اهيلع صوصنملا ةصاخلا ةنجللا يأر دعب ،ايميلقإ صتخملا

باتتكالاو ،ينقتو يرادإ فلم ساسأ ىلع ،هاندأ٦2 ةداملا يف
.موسرملا اذهب هجذومن قفرملا يجذومنلا ءابعألا رتفد يف

صوصنملا ينقتلاو يرادإلا فلملا نمضتي:3٢ ةّداملا
: ةيتآلا قئاثولا ،هالعأ22 ةداملا يف هيلع

: يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب -١

،يطخ بلط–

،ةيسنجلا ةداهش–

،ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم جرختسم–

تاسسؤملل ةبسنلاب يراجتلا لجسلا نم ةخسن–
،حبرم فدهب اهتاطاشن سرامت يتلا

،تاطاشن جمانرب–

نيينقتلاو نييرادإلاو نييجوغاديبلا نيمدختسملا ةمئاق–
،ةبولطملا تالهؤملاو تاداهشلا ّنيبت

ةـــــــيجوغاديبلا لــــــئاسولاو تازـــــــــيهجتلل يـــــــــفصو ناـــــيب–
،ةيرورضلا ةيميلعتلاو

باــــــــعــيتسا ةـــــــــقاطو لـــــــــكاـــيهلا نيــــــبت ةـــــينـــقت ةــــــــقاــــطب–
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا هّدعت يذلا جذوــمنلا قـــفو ةـــسسؤملا
،ينطولا نماضتلاب ةفلكملا

،تالحملا لغشل ينوناقلا دنسلا–

ةصتخملا ةينقتلا حــــلاصملا اـــهدعت ةـــقباطم ةداــــهش–
ةينقتلا ةبقارملا حلاصم هّدعت ةربخ ريرقت ،كلذ رذعت اذإ ،وأ
.دمتعم تاسارد بتكم وأ ءانبلل

هّدعت ،تالحملل ةقبسملا ةرايزلل رضحمب فلملا لمكتسيو
طاــــــــشنلاب ةـــــــفلكملا ةــــــيرـــيدـــملا يلــــــــثمم مــــــضت ةـــــــكرـــتـــشم ةــــــنــجل

ةـــــيراــمعملا ةــــسدـــنهلاو رـــــيمعتلا ةـــــيرـــيدمو ةـــــــيالولل يـــــــعامتجالا
هّدعت يذلا جذومنلا قفو ةــيندملا ةــــيامحلا حـــلاصم اذــــــكو ،ءاــــنبلاو
.ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

اميس ال ،مـهلافطأ ةـــيبرت يف ءاـــيلوألا ةـــقفارمو ةدــــعاسم–
ةايحلا نيب قيفوتلا نم اـهنيكمت دــصق ةــلماعلا ةأرــملا مــهنم
.ةيلئاعلا ةايحلاو ةينهملا

ام لاــفطألا لــبقتست،لابقتسالا ةددـــعتم ةــسسؤملا–
فـــــّلكتو ،تاونـس )٦( تـــس نم لــقأ ىلإ رــهشأ )٣( ةــثالث نيب
ماــــهملا ةـــسراممب ،ةــــيرمعلا تاـــئفلا بـــسح ،صوــــصخلا ىلــــع
يف اهيلع صوصنملا لافطألا ةضورو ةناضحلا رادل ةلوخملا
.هالعأ٣١ ةداملا

جــــــــمارــــــبلا قـــــــيبـــــطت تاــــــــــــسسؤـــــــــملا ىلـــــــــــــع بـــــــــــجي:٤١ ةّداـــــملا
نــــماضتلاب ةــــفلكملا ةرازوــــلا فرـــط نــــم ةررـــــقملا ةــــيجوغاديبلا
ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ةررقملا جماربلاو ينطولا
نيتداملا ماكحأ ةاعارم عم ،يريضحتلا روطلاب ةصاخلا ةينطولا

٩2٤١ ماع مّرحم٥١ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر نوناقلا نم٠٤و8٣
يـــهيجوتلا نوـــناقلا نـــمضتملاو8٠٠2 ةــــنس رــــياني٣2 قــــفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلل

يف ءاـــــــيلوألا كارــــــشإ تاــــــــسسؤـــملا ىلـــــع نيـــــــــــعتي:5١ ةّداملا
جمانربلا نمض جردي فيكم يوبرت يعامتجا عورشم قيبطت
نماضتلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ررقملا دحوملا يجوغاديبلا
: صوصخلا ىلع نمضيو ،ينطولا

مهتيلالقتسا قيقحتل لافطألل يوبرتلاو يسفنلا ريضحتلا–
،مهتيهافرو مهومنو

ةــــيعاــــمتجالاو ةــــــيقالـــــــخألاو ةــــــــينيدـــــلا مـــــــــيقلا لاــــــــــــفطألا نيـــــــــــــقلت–
.ةئيبلا ىلـــــع ةــــظفاحملاو ةــــنطاوملا تاــــكولسو ةـــــينطولا تــــباوثلاو

: ةيتآلا تامدخلا تاسسؤملا  نمضت نأ بجي:٦١ ةّداملا

،ةنزاوتمو ةيحص ةيئاذغ تابجول يعوبسأ جمانرب دادعإ *
،بيبطلا هيلع رشؤيو ةسسؤملا ريدم هدعي

دــــــنعو ،بـــيبط فرـــط نــــم ةـــمظتنم ةـــيبط ةــــعباتم ناــــمض *
يدايع يناسفن فرط نم ةيجوغاديبو ةيسفن ةبقارم ،ءاضتقالا
.يوغللا ريبعتلاو قطنلا حيحصت يف يناسفن وأ

نكمي ،ةــقبطملا تاــطاشنلا جمارب ىلـــع ةداـــيز:7١ ةّداملا
صيخرت ىـلع ءانب ةيرايتخا تاطاشن مدقت نأ تاسسؤملا

.ةيالولل يعامتجالا طاشنلاب ةفلكملا ةيريدملا  نم

اهتاطاشن رارمتسا نامض تاسسؤملا ىلع نيعتي:٨١ ةّداملا
.ةيمسرلا دايعألاو ةيعوبسألا ةحارلا مايأ ادع ام ،ةنسلا رادم ىلع

ثلاثلا لصفلا
 لابقتسا تاسسؤم ءاشنإ طورش

ةريغصلا ةلوفطلا

ةرـــيغصلا ةـــلوـــفطلا لاــــبقتسا تاــــسسؤـــم أـــشنت:٩١ ةّداملا
صاـــخشألا اذــــكو ةــــيمومعلا تارادإلاو تاــــــسسؤملا فرــــط نـــــم
صاــخلاو ماــــعلا نوــــناقلل نيعـــــضاخلا نييوـــــنعملاو نييـــــعيبطلا
.هالعأ٣ ةداملا يف مهيلع صوصنملا
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،ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا نع لثمم–

،ةيالولا ىوتسم ىلع ينطولا نمألا نع لثمم–

ةيريدم ىوتسم ىلع ةلوفطلاب ةفلكملا ةحلصملا سيئر–
،ةيالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا

،ةفعسملا ةلوفطلل ةسسؤم ريدم–

ءاـــشنإ ناـــــكم ،ةـــــعطاقملاب فـــــلكم يـــــجوغاديب شـــــتفم–
،ةسسؤملا

يــــــعامتجالا عــــباطلا تاذ تاــــيعمجلا نـــــع )2( نيـــــلثمم–
.ةلوفطلا ةيقرتو ةيامح لاجم يف ةطشانلا يناسنإلاو

هـــناكمإب صـــخش لـــكب ةــــناعتسالا ةــــصاخلا ةـــنجللا نــــكمي
.هتءافك مكحب اهلاغشأ يف اهتدعاسم

يـــعامتجالا طاــــشنلاب ةــــفلكملا ةــــيريدملا حــــلاصم ىلوـــــتت
.ةصاخلا ةنجللا ةنامأ ةيالولل

نم رارق بجومب ةصاخلا ةنجللا ءاضعأ نّيعي:١3 ةّداملا
تامظنملاو تائيهلاو تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب يلاولا
يفو .ديدجتلل ةــلباق تاوـــنس )٣( ثالـــث ةدـــمل اــــهنوعبتي يتلا

بــــــسح هــــفالختسا مــــتي ،ءاـــضعألا دــــــحأ ةدــــــهع عاــــطقنإ ةـــــلاح
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا

يف )2( نــــيرهش لـــك ةـــصاخلا ةـــنجللا عــــمتجت:٢3 ةّداملا
يف عامتجالا اـــهنكميو ،اـــهسيئر نــــــم ءاـــعدتساب ةـــيداع ةرود
يثلث  نـــموأ اـــهسيئر نـــم بــــلط ىلـــع ءاـــنب ةــــيداع رــــيغ ةرود
.اهئاضعأ )٣/2(

ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب ةـصاخلا ةــــنجللا تالوادــــم ذـــــختت
توـــص نوـــكي تاوــــصألا ددــــع يواـــست ةــــلاح يفو ،نــــيرضاحلا
.احجرم سيئرلا

رـــــــــــــضاحم يف ةـــــــصاـــخلا ةــــــــنجللا تالوادـــــــــــم نّودـــــــــــت:33 ةّداملا
لسرتو ،اهسيئر فرط نم هــيلع رـشؤمو مــــقرم لـــجس يف لـــجست
.ةيالولل يعامتجالا طاشنلاب فلكملا ريدملا ىلإو يلاولا ىلإ

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةصاخلا ةنجللا ّدعت:٤3 ةّداملا

،اــهتاطاشن هــيف ّميــقت ايونس اريرقت ةنجللا ّدعت:53 ةّداملا
.يلاولا ىلإو ينطولا نماضــــتلاب فلــكملا رــيزولا ىلإ هلــسرتو

عبارلا لصفلا
 لابقتسا تاسسؤم  ميظنت
اهريسو ةريغصلا ةلوفطلا

لوألا مسقلا
ريدملا

ريدم ةمئادو ةيلعف ةفصب ةسسؤملا رّيسي:٦3 ةّداملا
اهميظنتو اهتليكشت ددحت ةيجوغاديب ةيسفن ةقرفب دوزتو
هيلع صوصنملا يجذومنلا يلخادلا ماظنلا بجومب اهريسو

.هالعأ١١ ةداملا يف

: يونعملا صخشلل ةبسنلاب -٢

ةخسن ،هالعأ )١( ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا قئاثولل ةفاضإ
.يونعملا صخشلل يساسألا نوناقلا نم

باتتكالاب قفرملا ينقتلاو يرادإلا فلملا عدوي :٤٢ ةّداملا
طاـــــــشنلاب ةـــــفلكملا ةــــيئالولا ةـــــيريدملا ىدــــــــل ءاــــبعألا رــــتفد يف

.بلطلا بحاصل ّملسي عاديإ لصو لباقم ،يعامتجالا

طاـــــشنلاب ةـــــفـــلكملا ةــــيئالوــــلا ةــــــيرــــيدــملا دــــــــــكأــــــتت:5٢ ةّداملا
،ءاــبعألا رـــتفدو يــنقتلاو يرادإلا فـــلملا ةـــقباطم نـــم يـــعامتجالا

٦2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا ةنجللا ىلع هــــضرعتو
خــيرات نــم ءادــتبا ،اموي )٥١( رــشع ةـــسمخ هاصقأ لـــجأ يف هاـــندأ
.فلملا عاديإ

بلط تافلم ةساردب فلكت ةصاخ ةنجل أشنت:٦٢ ةّداملا
ليهأتو ةقباطم يف للعملا يأرلا ءادبإو تاسسؤملا ءاشنإ
لجأ يف طورــشلا رـــتفدب ةــــقفرم ةــــينقتلاو ةــــيرادإلا تاــــــفلملا
.اموي )٠2( نورشع هاصقأ

.ةيليمكت تامولعم بلط ،ءاضتقالا دنع ،اهنكميو

تاـــــبلطلل ةـــــينــقتلاو ةـــــيرادإلا تاــــــــفلملا لـــــسرــــت:7٢ ةّداملا
يذــــــلا يلاوــــــلا ىلإ ،ةـــصاخلا ةـــنجللا نـــم للــــــــعملا يأرــــلاب ةـــــــقفرم
ادـــــــحاو ىدـــــعتي ال لــــــجأ يف ،تاـــــسسؤـــملا ءاـــــــشنإ بـــــــلط يفّ تـــــــبي
.اموي )١2( نيرشعو

لــجأ يف بـــلطلا بـــحاص ىلإ يلاوـــلا رارــق غـــّلبي نأ بـــجي
.رارقلا عيقوت خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث هاصقأ

صوصخلا ىلع ،دامتعالا رارق نمضتي نأ بجي:٨٢ ةّداملا
تامدخلاو باعيتسالا ةقاطو ةسسؤملا فنصو سسؤملا مسا
.ةمدقملا

ميدقت  ،هبلط ضفر ةلاح يف ،بلطلا بحاص نكمي:٩٢ ةّداملا
هاـصقأ لــجأ يف ،ينطولا نــماضتلاب فـــلكملا رـــيزولا ىدـــل نــــعط
.رارقلا هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،)١( دحاو رهش

ريدملا اهسأري يتلا ةصاخلا ةنجللا لكشتت :٠3 ةّداملا
: نم ،ةيالولل يعامتجالا طاشنلاب فلكملا

،ةيالولل ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلا ةيريدم نع لثمم–

،ةيالولل ناكسلاو ةحصلا ةيريدم نع لثمم–

،ةيالولل ةيبرتلا ةيريدم نع لثمم–

،ةيالولل فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةيريدم نع لثمم–

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلا ةيريدم نع لثمم–
،ةيالولل

،ةيالولل ةراجتلا ةيريدم نع لثمم–

،ةيالولل ةضايرلاو بابشلا ةيريدم نع لثمم–

،ةيالولل ةيندملا ةيامحلا ةيريدم نع لثمم–

ءاــشنإ ناــــكم ةـــيدلبلل يدــــلبلا يـــبعشلا ســـلجملا ســـيئر–
،هلثمم وأ ،ةسسؤملا
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ىلإ هلاسرإو ةسسؤملا طاشن نع يونسلا ريرقتلا دادعإ–
.ةيالولل يعامتجالا طاشنلاب فلكملا ريدملا

نـــم رـــثكأ رـــيدي نأ ةــــسسؤملا رـــــيدم نــــــكمي ال:٠٤ ةّداملا
.دحاو نآ يف ةسسؤم

ةفلكملا ةيريدملا غلبي نأ سسؤملا ىلع بجي:١٤ ةّداملا
يف ةسسؤملا ريدمل رييغت لكب ةيالولل يعامتجالا طاشنلاب
.مايأ )8( ةينامث ىدعتي ال لجأ

نـم وــضع اتقؤم هـــفلخي ،رــيدملا بــصنم روــغش ةـــلاح يف
ةرتفل سسؤملا هنيعي نييــــــجوـــغاديبلا نيـــــمدـــختسملا كلـــــس
نم دــيدج رـــيدم نييـــعت راظتنا يف رهشأ )٣( ةثالث زواجتت ال
طاشنلاب ةفلكملا ةيريدملا كلذب مـلعي يذـــلا سسؤـــملا فرـــــط

.ةيالولل يعامتجالا

يناثلا مسقلا
نومدختسملا

نومدختسم اهل رفوتي نأ تاسسؤملا ىلع ّنيعتي :٢٤ ةّداملا
يوـبرـتـلا اـهـعورشم ذـيـفـنـتـل نوـيرورض نوـيرادإو نوـيـجوـغادـيـب
: دصق يميلعتلاو

هتاردق مارــتحا عــم هــتيلالقتسا قـــيقحتل لـــفطلا ةــــقفارم–
،هبهاومو ةيدرفلا

ةينيدلا ميقلا ىلع ةئشنتلاب لفطلا ىدل ءامتنالا زيزعت–
،ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو ةيعامتجالاو ةيقالخألاو

،لفطلل ةيوغللاو ةيكرحلاو ةيسفنلا تاردقلا ةيمنت–

،لفطلا ةيصخش ةيمنت–

،مهئايلوأو لافطألا هيجوتو لابقتسا–

.ةسسؤملا يف نيلبقتسملا نيقوعملا لافطألاب لفكتلا–

لابقتسالا نع نولوؤسملا نومدختسملا فلكي:3٤ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع هيجوتلاو

،ةيتاذلا مهتيلالقتسا قيقحتل تاكولس لافطألا نيقلت–

،ةحارلا تاقوأ لالخ لافطألا ةبقارم–

،مهتاعاق ىلإ لافطألا لوخد ميظنت–

،ةسسؤملا لخاد مهنمأو لافطألا ةمالس ىلع صرحلا–

،ةسسؤملا نم لافطألا جورخو لوخد ميظنت–

صخرملا صاخشألا وأ مهئايلوأل لافطألا ميلست ىلع صرحلا–
.مهل

ىلــــــع نوــــــيجوـــــغاديــبلا نوـــــــمدــــــخــتسملا فــــــــلكي:٤٤ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

،لفطللو عيضرلل يكرحلا يسفنلا طيشنتلاو ظاقيإلا–

،راغصلا لافطألا ةياعر–

،ةركبملا ةلوفطلا ةرتف لالخ ةيبرتلا لافطألا ميلعت–

: ةسسؤملا ريدم نوكي نأ بجي:73 ةّداملا

،ةيسنجلا يرئازج–

،لقألا ىلع ةنس82 رمعلا نم اغلاب–

: تبثي–

ةلص تاذ ةـــلداعم ةداـــــهش وأ ةــــيعماج ةداـــهش اـــمإ*
،لقألا ىلع ،تاونس )٣( ثالث  تبثيو ،ةسسؤملا عوضومب
،لافطألاب لفكتلا لاجم يف ةينهملا ةربخلا نم

،ةــسسؤملا ماـــهمب ةـــلص يذ لاـــجملا يف ةداـــهش اــمإ*
لاـــجم يف ةـــينهملا ةرـــبخلا نـــم تاوـــنس )٥( ســــمخ تــــبثيو
.لافطألاب لفكتلا

،ةيندملاو ةينطولا هقوقحب عتمتي–

ةيفانم وأ ةـــنيشم ةـــبوقعب هـــيلع موـــكحم رـــيغ نوــــكي–
،طاشنلا ةسراممل

ةيلقعلاو ةيندبلا هتيلــهأ تــبــــثت ةــيــــبـــــط ةداــــــــهش مدــــــقـــــي–
.هماهم ةسراممل

نــيذلا صاــخشألا نيب نـــم ةـــسسؤملا رـــيدم ّنيــعي:٨3 ةّداملا
مـــلعو رـــييستلاو ةرادإلا تالاــــجم يف اــــميس ال ،تاداــــهش مـــهيدل
يوبرتلا عامتجالا ملعو صصختملا ميلعتلاو ةيبرتلاو سفنلا

.ةينوناقلاو ةيرادإلا مولعلاو يلئاعلاو

فلكيو ،ةسسؤملل نسحلا ريسلا ريدملا نمضي:٩3 ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةفصلا هذهب

ةايحلا لامعأ عيمج يفو ةلادعلا مامأ ةسسؤملا ليثمت–
،ةيندملا

تاطاشن جماربو ةيوبرتلا ةيعامتجالا عيراشملا دادعإ–
،اهذيفنت ةعباتمو ةسسؤملا

،ةسسؤملل يوبرتلاو يعامتجالا عورشملا قيبطت–

،مهتيهافرو لافطألا ةمالس نامض–

،ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا قيبطت–

،ةسسؤملا لخاد ةفاظنلاو ةمالسلاو ةحصلا دعاوق قيبطت–

ةطشنألا قيسنتو يــجوغاديبلا يـــسفنلا قـــيرفلا رـــيطأت–
،ةيوبرتلا

نامضو اهتاباسحو ةسسؤملا ةينازيم عورشم ريضحت–
،اهذيفنت

،ةسسؤملا تاقفنو تاداريإ فرصب رمألا–

عيرشتلل اقبط ةيقافتا وأ قافتا وأ دقع وأ ةقفص لك ماربإ–
،امهب لومعملا ميظنتلاو

،ةسسؤملا يمدختسم نييعت–

يــمدختسم عوــــمجم ىلـــع ةـــيمّلسلا ةـــطلسلا ةـــــسرامم–
،ةسسؤملا
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اهب لوـــمعملا ةيـــميظنتلاو ةـــيعيرشتلا ماـــكحألا مارـــتحا –
،ةريغصلا ةلوفطلا ىلع ةيراسلا

،ءابعألا رتفد دونب مارتحا–

،نيمدختسملاو لافطألل ةيحصلاو ةيرادإلا تافلملا كسم –

.ةيرادإلا قئاثولاو تالجسلا كسم –

ةعباتلا ةـــــبقارملاب ةــــفلكملا حـــلاصملا ىلـــع ّنيــــــعتي :٨٤ ةّداملا
هــــيف نّودــــــــت رــضحم دادـــعإ ،ينطولا نـــماضتلاب ةـــفلكملا ةرازوـــلل
.ةلمتحملا تاريصقتلاو تافلاخملا ،ءاضتقالا دنعو ،تاظــحالــــملا

يـــــــعاــمتجالا طاــــــــشنلا رـــــيدــــم ىلإ رـــــــضـــحملا نـــــــــم ةــــــخسن لـــــــسرتو
لجأ يف ةسسؤملا ريدم ىلإو سسؤملا ىلإو ةيالولل نماضتلاو
.ةبقارملا خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث

تارـــــــيصقت وأ تاـــــفلاــخم ةــــنياـــعم ةــــــلاـــح يف:٩٤ ةّداملا
،ءاـــبعألا رـــتفد دوـــنبل اذــــكو ةــــيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماـــكحألل
ةسسؤملا ةيالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم رذعي
)٥١( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف كلذ كرادت ضرغل ،ايباتك
.رضحمب اهغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي

تابوقعلل ةسسؤملا ضرعتت ،راذعإلل لاثتمالا مدع ةلاح يفو
: ةيتآلا ةيرادإلا

،رهشأ )٣( ةثالث ةدمل قلغلا –

،تافلاخملا راركت ةلاح يف رهشأ )٦( ةتس ةدمل قلغلا –

طاشنلا رـــيدم هّدــــعي يذــــلا رــــيرقتلا ساسأ ىلـــع دامتعالا بحس –
حلاصملا مالعإ هـيلع ّنيــعتي يذــلاو ،ةــيالولل نــماضتلاو يــعامتجالا
.ايميلقإ ةصتخملا يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملل ةقحلملا

سداسلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

راــــطإ يف ةدـــمتعملا تاـــسسؤملا ىلـــع نّيــــعتي :٠5 ةّداملا
ماع ناـضمر٧١ يف خّرؤــــملا٧82-8٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

،هالـــــــعأ روــــــــكذملاو8٠٠2 ةـــــنس رـــبمـــــتبس٧١ قــــــفاوـــملا٩2٤١
ةنس ىدعتي ال لجأ يف موسرملا اذه ماكحأ عم قباطتت نأ

.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم ءادتبا ،)١( ةدحاو

لابقتسا تاسسؤـــمب ةــــقلعتملا ماــــكحألا ىـــــــغلت:١5 ةّداملا
يذيفنتلا موـسرملا يف اــهيلع صوــصنملا ةرــيغصلا ةـــلوفطلا

٧١ قـــــــفاوملا٩2٤١ ماـــــع ناــــضمر٧١ يف خّرؤــــــملا٧82-8٠ مــــقر
تاسسؤم ءاــشنإ طورـــش ددـــحي يذـــلا8٠٠2 ةـــنس رــــبمتبس
اـــهرـيسو اــــهميظنتو ةرــــيغصلا ةـــــلوفطلا لاــــبقتسا زــــكارمو
.اهتبقارمو

ةّيـــمسّرلا ةدـــيرجلا يف موـــسرملا اذـــه رـــشني :٢5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٦١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

،راغصلا لافطألا تاناكمإ زيفحت–

مهتاملعت فـلتخم يف لاــــفطألا هــــيجوتو مـــــعدو ةــــــقــــفارم–
،مهتافاشتكاو

،لافطألا مييقتو عيجشت–

نع ،مهتيلالقتساو لافطألل ةيعامتجالا ةيمنتلا زيفحت–
باعلألاو يناغألاو ةيعامجلا ةطشنألا لالخ نم ،بعللا قيرط
،ةعونتملا ةطشنألاو بتكلاو

هتاجايتحا عم لضفألا فيكتلاو لفطلل يلكلا روطتلا ةعباتم–
،هتاردقو

،لفطلا ىدل عادبإلا ةيمنت ىلع رهسلا–

وأ ةــــطشنألا وأ باـــعلألا لالـــخ نـــم تالداـــبتلا عــــيجشت –
،ةيعامجلا تاثداحملا

،ةدوجوملا ءايشألاو ثاثألاو تالحملا ةفاظن ىلع ظافحلا –

.قيرفلا نمض يجوغاديبلا عورشملا قيبطت –

نويجوغاديبلا نومدختسملا يفوتسي نأ بجي :5٤ ةّداملا
تاءافكلاو تالهؤملاو تاداهشلا طورش تاسسؤملل نوينقتلاو
ةـــلوفطلاب لـــفكتلاب ةــــقلعتملا تاــــطاشنلا ةـــسراممل ةـــيرورضلا
.ينطولا نماضتلا عاطق ىوتسم ىلع اهب لومعملا ةريغصلا

نم ،اهنم بلطب ،تاسسؤملا ديفتست نأ نكمي :٦٤ ةّداملا
ةرازوــــلل ةعباتلا نيوكتلل ةينطولا زكارملا نم ةينقت ةدعاسم
نــــــيوكتب قــــــلعتي اــــميف اــــــميس ال ،يـــنطوــــلا نــــــماـــضتلاب ةــــــــفلكملا
.مهفراعم ديدجتو  مهاوتسم نيسحتو نيينقتلا نيمدختسملا

اهيلع صوصنملا ةينقتلا ةدعاسملا تايفيكو طورش نوكت
ةينطولا زكارملا نيب مربت ةيقافتا عوضوم ،هالعأ ةرقفلا يف

يــــــنطولا نـــــــــــماـــــــضتلاب ةــــــــــــفــلكملا ةرازوــــــــــلل ةـــــــــــــعباــــتلا نــــــيوــــكتلل
.تاــسسؤملاو

سماخلا لصفلا
ةبقارملا

صوصنملا ىرخألا ةبقارملا لاكشأ ىلع ةدايز:7٤ ةّداملا
تاسسؤملا عضخت ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع
.ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصمل ةيرودلا ةبقارملل

: يتأي ام ىلع ،اصوصخ ةبقارملا ّبصنت نأ بجي

حـلاصم لـبـق نـم ةررـقملا ةـيـجوـغادـيـبـلا جمارـبـلا قــيــبــطــت –
ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولاو ،ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرازولا
،ةينطولا

،اهنزاوتو ةيحصلا ةيئاذغلا تابجولا ةمئاق مارتحا –

،نمألاو ةيحصلا ةياقولا سيياقم مارتحا –

اــــهتقباطمو ةـــيئاذغلا داوـــملا نـــيزخت ســـيياقم مارـــــتحا –
،ةيحصلا ةمالسلل



٨5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٢٢
15م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٢٢

نيلبقتسملا لافطألا ددعو لحملا ةحاسم نيب ةقالعلا ددحت نأ –
،لفط لكل عبرم رتم٠٤,١  ـب

نيمدختسملل ةبسنلاب ةيؤرلل ىصقألا دحلا نمضت نأ –
تاحتفلاو ذفاونلا(  لافطألل ةمئاد ةبقارم مهيلع بجي نيذلا

اياوزلاو تاحاسملا بنجتو ،ةيجاجزلا باوبألاو نشاورلاو
،)ةيفخلا

اذــكو عــباصألا دــش نــم ةيقاو ضــباقمب باوــبألا زــهجت نأ –
اميس ال ،)م٠٤,١ عافترا( لافـطألا لوانتم نع ةديعب ضباقمب
،ةريطخ نكامأ ىلإ وأ جراخلا ىلإ يدؤت يتلا باوبألا اهنم

اــــهلعجي م٠٤,١ عاـــفتراب ةــيئابرـهكلا ســـباقملا تـــبثت نأ –
،لافطألا لوانتم نع ةديعب

ىلع ةسسؤملا ةحنجأو ينابملل ةماعلا ةئيهتلاب موقت نأ –
،ةـــعيرسو ةــــلهس ةــــــفصب نـــكاـــمألا ءالــــــخإب حـــمست ةدـــــــجن جراـــــخم
.ناضيف وأ قانتخا وأ قيرح بوشن ةلاح يف اميس ال

: يتأي امـب اضيأ مزتلت امك

نـــم ىـــندأ ردـــقب ةـــجلز رـــيغ داوــــمب تاـــيضرألا لاــــمعتسا –
،لصاوفلا

بيجتسي هيفرتلاو بعلل يجراخو يلخاد ءاضف صيصخت –
،لافطألا ةدئافل ةمالسلاو نمألا ريياعمل

ريياعمل بيجتسي ءايلوألا لابـقتسال ءاــضف صيـــصخت –
،نيمدختسملا عم لدابتلاو لوصولا ليهست

لاــــــــــفطألل ةــــيرــــــمعلا ةــــئفلا بـــــــــسح دـــــــــقارــــم ةدــــــــع صيــــــــصــخت –
لكل عبرم رتم2 اهردق ةمزاللا ةحاسملا( مهددعو نيلبقتسملا

،)ريرس

اـــــــهلمعتسي يـــتلا ةزـــــــهجألاو باــــعلألا ظــــــفحل ناـــكم رــــيفوت –
،ةيجراخلا نكامألا يف لافطألا

ةصصخملا تاءاضفلل لوصولا ليهست سيياقم مارتحا –
،نيقوعملا لافطألل

لومعملا ةفاظنلاو نمألا ريياعمل بيجتسي ثاثأ لامعتسا –
،اهب

،لافطألا لوانتم نع ةديعب ةيودأ ةنازخ ريفوت –

ةيحصلا طورشلاو سيياقملل بيجتسي يئام نازخ ريفوت –
،ةسسؤملا باعيتسا ةقاط عم بسانتي

ةــــفاظنلا ناـــمضل ءاـــملاب رارــــمتساب ةـــسسؤملا دــــيوزت –
،بورشلا ءاملاب كالهتسالاو

)٥١( رشع ةسمخ نم ةعومجم لكل هايم ةرود صيصخت –
نيتـيرمعلا نيــتئفلل ةـبسانم اــهتئيهتو اــهتاسايق نوــكت الــفط
عـم ،)تاوــنس )٣( ثالــث نــم رـثكأو تاوــنس )٣( ثالــث نــم لقأ(
تارود نوكت نأ ىلع نيقوعملا لافطألا ةئف رابتعالا نيــعب ذــخأ
،ثانإلا ضيحارم نع روكذلا ضيحارم لصف عم ةيدرف هايملا

قــــحلملا

تاسسؤم ىلع قبطملا يجذومنلا ءابعألا رتفد
ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا

ىلإ اذـــــه يـــجذومنلا ءاــــبعألا رــــتفد فدـــــهي: ىلوألا ةّداملا
تاسسؤم ىلع ةقبطملا تامازتلالاو ءاشنإلا طورش ديدحت

يذيـفـنـتلا موسرملا ماكحأل اقبط ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا
٦١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماــــع مّرـــحم٦١ يف خّرؤــــملا٣٥2-٩١ مــــقر

تاـــسسؤم ءاــــشنإ طورـــــش ددحي يذــــــلا٩١٠2 ةنس رــــبمتبس
.اهتبقارمو اهريسو اهميظنتو ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا

لفكتلا تاطاشنب ةقلعتملا تامازتلالا

لابقتساب ةريغصلا ةلوفطلا تاــسسؤم مزــــتلت:٢ ةّداملا
نــــــم لـــــــــقأ ىلإ رـــــــــهشأ )٣( ةــــــثالـــث رــــــــمــــعلا نــــــم نيـــــــــــغلاــبلا لاـــــــــفــطألا

مـــهنمأو مــــهومن ىلــــعو مــــهتحص ىلـــع رــــهسلاو ،تاوـــنس )٦( تـــس
.مهتيهافرو

لافطألا ايرصح لابقتساب تاــــسسؤملا مزــــــتلت:3 ةّداملا
مزتلتو ،دامتعالا رارـق يف ةنّيـــبملا نسلا قفاوت انس نيغلابلا
: يتأي امب اضيأ

رارــــق يف نيــــبملا لاـــفطألا ددــــع نــــم رــــثكأ لـــــبقتست ّالأ –
،دامتعالا

،لافطألا تاجايتحال ةمئالم تاطاشن جمانرب قيبطت –

حابصلا يف مهقاحتلا ذنم مهتيلوؤسم تحت لافطألا ءاقبإ –
لاــــــفطألا مــــيلستو ،ءاــــسملا يف ةــــسسؤملا مـــــهترداغم ةـــــياغ ىلإ
،مهل صخرملا صاخشألا وأ مهئايلوأ ىلإ نيلبقتسملا

مهنيكمتو لافطألا ءايلوأ لابقتسال عوـبسألا يف موي ميظنت –
،مهلافطأب لفكتلا فورظ ىلع عالطإلا نم

،حـــبرملا رـــيغ اـــهطاشن ةــــعيبطو مءالـــتي رــــعس قــــيبطت –
فرط نم مهب لفكتملا نيمورحملا لافطألل ةبسنلاب اميسال
.تايعمجلا

لابقتسا تاسسؤمل ةينقتلا تامازتلالا

ةريغصلا ةلوفطلا

: ةيتآلا ريياعملاو طورشلاب  تاسسؤملا مزتلت:٤ ةّداملا

رارضألا رداصم فـلتخم نــع ةدــيعب نوـــكت نأ: عقوملا )١
.مهتحصو لافطألا نمأب ىذأ قحلت دق يتلا

: ةيتآلا سيياقملل بيجتست نأ بجي: تالحملا )٢

ةيوبرتلا ةيعامتجالا تاطاشنلا عم ةفيكم تالحم نوكت نأ –
يسردملا مهجامدإو لافطألا ةيمنت تاطاشنل ايرصح ةهجومو
،يعامتجالاو

طاــــشن ةـــسراممل ةـــمئالملا تازـــيهجتلا ىلــــع رــــفوتت نأ –
،ةريغصلا ةلوفطلا لابقتسا
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 لابقتسا تاسسؤمل ةيرادإلا تامازتلالا

ةريغصلا ةلوفطلا

صخشلل ينوناقلا لثمملا وأ سسؤملا ىلع نيعتي :5 ةّداملا
قداصي ءابعألا رتفدب قفرم ينقتو يرادإ فلم ميدقت يونعملا

: ةيتآلا قئاثولا نمضتيو ،سسؤملا  هيلع عقويو

: يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب )أ

،يطخ بلط –

،ةيسنجلا ةداهش –

،ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم جرختسم –

يتلا تاسسؤملل ةبسنلاب يراجتلا لجسلا نم ةخسن –
،حبرم فدهب اهتاطاشن سرامت

،تاطاشنلا جمانرب –

نيينقتلاو نييرادإلاو نييجوغاديبلا نيمدختسملا ةمئاق –
،ةبولطملا تالهؤملاو تاداهشلا ّنيبت

ةيميلعتلاو ةيجوغاديبلا لئاسولاو تازيهجتلل يفصو نايب –
،ةيرورضلا

ةسسؤملا باعيتسا ةقاطو لكايهلا نّيبت ةينقت ةقاطب –
نماضتلاب ةفلكملا ةرازولا حلاصم هّدعت يذلا جذومنلا بسح
،ينطولا

،تالحملا لغشل ينوناقلا دنسلا –

،كلذ رذعت اذإ وأ ةينقتلا حلاصــملا اهدــعت ةــقباطم ةداهش –
بــتكم وأ ءاــنبلل ةــينقتلا ةــبقارملا حـــلاصم هّدـــعت ةرـــبخ رــــيرقت
.دمتعم  تاسارد

قـــــئاثولل ةـــــفاــضإ: يوــــنعملا صــــــخشلل ةــــــــبسنلاب )ب
: هالعأ )أ( ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا

،يونعملا صخشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

سيياقملاو طورشلاب ديقتلاب تاسسؤملا مزتلت:٦ ةّداملا
: ةيتآلا

لكل يرادإ فلم كسمب تاسسؤملا مزتلت: ليجستلا - )١
:  يتأي ام لمشي لفط

،يطخ بلط –

،يلولاو ةسسؤملا نيب مربملا دقعلا نم ةخسن –

،داليم ةداهش –

،يحصلا رتفدلا نم ةخسن –

،ناتيسمش ناتروص –

.ةيبط ةداهش –

قيرحلا ةحفاكم لئاسوو تازيهجت لكب ةسسؤملا ديوزت –
،زاغلا تابرست نع فشكلاو

مالعإو اهريغو قــيرحلا دــض هــيجوتلا تاراــعشإ قاــصلإ –
،اهب نيمدختسملا لمجم

راــتمأ٤ ـب ددـــحي لاـــفطألل يرورـــض ءاوـــه مـــجح رـــيفوت –
،لفط لكل ءاوهلا نم )٣م( ةبعكم

%٥١ ىلإ٠١ ـب ددحت ،ةحوتفملا ةهجاولا ةحاسم ريفوت –
،ةئوهتلاو ةءاضإلا نمضت ،لحملا ةيضرأ ةحاسم نم

،جراخلا هاجتا يف لوخدلا باوبأ حتف ريفوت –

نـــيذلا لاـــفطألا لــصفب حــمست ةـــقيرطب تالـــحملا ةـــئيهت –
،نوشمي ال نيذلا نع نوشمي

ةــفرغو ماـــعطإلا ةــعاق نـــع لـــصفنم خـــبطم ىلـــع رـــــفوتلا –
.ةعاضرلا

: يتأي امـب دوزتلاب تاسسؤملا مزتلت: ءانفلا )3

،سولجلا دعاقم –

،ءارضخ تاحاسم –

.هيفرتلا تاءاضف –

: يتأي ام ريفوتب تاسسؤملا مزتلت: لكايهلا )٤

،ةبتكم –

،ةيرادإ بتاكم –

،سولج ةعاق –

،يلوألا لاجعتسالا داتعب ةزهجم جالع ةعاق –

،نرخم –

لافطألا ةمالسو نمأ نامضل ةيلخاد ةبقارم تاريماك –
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط

دوزــتلا تاـــسسؤملا ىلـــع نّيعــــتي: يئاوهلا فييكتلا )5
نأ ىلـــع ،قـــفارملا لــــك يف ءاوـــهلا فـــييكت وأ/و ةـــئفدت زاـــهجب
.نمألا لاجم يف اهب لومعملا سيياقملل هبيكرت بيجتسي

:  يتأي امـب تاسسؤملا مزتلت: تامدخلا )٦

،لافطألاب لفكتلا ةطشنأو جمارب ذيفنت –

،لافطألل ةنزاوتمو ةيحص تابجو نامض –

ريدملا اهدعي يتلا ةيعوبسألا تابجولا ةمئاق قاصلإ –
،بيبطلا اهيلع رشؤيو

،هب لومعملا ميظنتلا قفو ةبجولل دهاشلا قبطلا ظفح –

.لافطألل ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةقفارملا نامض –



٨5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٢٢
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ةيطغتل نيمأت دقع باتتكاب ةسسؤملا مزتلت: نيمأتلا - )3
،نيـــمدختسملاو لاــــفطألاو ةــسسؤملا ىلــع ةــيندــملا ةيلوؤــــسملا

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

: يتأي امـب ةسسؤملا مزتلت : ريسلا - )٤

كسمي نأ ةسسؤملا ريدم ىلع بجي: ةيرادإلا ماهملا )أ
: انّيحمو ابوجو

نيوانعو لافطألا ءامسأو باقلأ هيف لجست ،ديقلا لجس –
،مهترداغمو مهلوبق خيراوتو  مهئايلوأ فتاوه ماقرأو

جورـــخ باــــبسأو تاــــعاسو خــــيراوت هـــيف لــجست ،ّالجس –
،لافطألا

راضحإ مهل صخرملا صاخشألا ةيوه هيف ديقت ّالــجس –
،مهتداعتساو لافطألا

ةــــلاحلاو حــيقلتلا تاـناخ نمضتت لافطألل ةيدرف تافلم –
تالاــــحلا يف يـــبطلا لـــــخدــــتلاو لـــــــفــكتلا تاـــيفــــيكو ةــــيحصلا
،مهب ةصاخلا تاظحالملا لكو ةيلاجعتسالا

،نيمدختسملا  لجس –

،تابجولل ةيمويلا ةمئاقلاو ةيئاذغلا تابجولا ريضحت رتفد –
.اهقاصلإ بوجو عم بيبطلا  هيلع رشؤيو ريدملا هّدعي

: ةينقتلا ماهملا )ب

هقاصلإو يلخادلا ماظنلا دادعإ ةسسؤملا ريدم ىلع نّيعتي
.ءايلوألل هنم ةخسن حنمو هقيبطت يف ةمارصلاب مازتلالا عم

تامدخلا ةمئاق مارتحاو قاصلإ ةسسؤملا ريدم ىلع ّنيعتي
.لافطألاب لفكتلاب ةصاخلا تاريعستلاو

تاطاشن نع يونس ريرقت دادعإ ةسسؤملا ريدم ىلع ّنيعتي
ةـــــيريدملا ىلإ هــــــلاسرإو ،ةــــيهيفرـــتلاو ةـــــيجوــــــغاديبلا ةســــــسؤملا
.ةيالولل يعامتجالا طاشنلاب ةفلكملا

ةبقارملا

ةبقارملا تاــيلمع لـــيهستب تاــسسؤملا مزـــتلت:7 ةّداملا
ةيالولل يعامتجالا طاشنلاب ةفلكملا ةيريدملا ناوعأ لبق نم
تحت عضتو ،ةلهؤملا شيتفتلاو ةبقارملا حلاصم فلتخمو
.ةمزاللا قئاثولاو تامولعملا مهفرصت

ىلإ اذه ءابعألا رتفد دونب مارتحا مدع ىلع بترتي:٨ ةّداملا
مـــيظنتلاو عـــيرشتلا يف اـــــهيلع صوـــــصنملا تاـــــبوقعلا قـــــيبطت
.امهب لومعملا

..................................................... يف ............................. ـب رّرح

هيلع قدوصو ئرق

:  يتأي امـب تاسسؤملا مزتلت: ريطأتلا - )٢

: ةيتآلا طورشلا يفوتسي نأ بجي: ريدملل ةبسنلاب )أ

،ةيرئازج ةيسنج نم نوكي نأ –

،لقألا ىلع ةنس82 رمعلا نم غلبي نأ –

: ازئاح نوكي نأ –

عوضومب ةلص اذ ةلداعم ةداهش وأ ةيعماج ةداهش امإ *
ةربخلا نم ،لقألا ىلع ،تاونس )٣( ثالث تبثي نأو ،ةسسؤملا
،لافطألاب لفكتلا لاجم يف ةينهملا

،ةسسؤملا ماهمب ةلص يذ لاــجم يف ةداهش ىلع امإ *
لاجم يف ةينهملا ةربخلا نم تاونس )٥( سمخ  تبثي نأو
.لافطألاب لفكتلا

،ةيندملاو ةينطولا هقوقحب عتمتي–

عم ىفانتت وأ ةنيشم ةبوقعب هيلع اموكحم نوكي ّالأ –
،طاشنلا ةسرامم

ةيلقعلاو ةيندبلا هتيلهأ تبثت ةيبط ةداهش مدقي نأ–
.هماهم ةسراممل

نأ بــــــجي ،نيـــصصـــختملا نيـــمدـــختسملل ةــــبسنلاب )ب
: ةيتآلا طورشلا اوفوتسي

تاسسؤملا يف ةبولطملا ةداهشلا ىلع نيلصحتم اونوكي نأ –
،ينطولا نماضتلا ةرازول ةعباتلا ةيمومعلا

،ةيندملاو ةينطولا مهقوقحب اوعتمتي نأ –

ةسرامم عم ىفانتت وأ ةنيشم ةبوقعل اوضّرعت دق  اونوكيّ الأ –
،طاشنلا

.)ةيردصو ةماع( نيتيبط نيتداهش اومدقي نأ –

ايـفاـك نيينقتلاو نييرادإلا نيــمدختسملا  ددـــع نوـــكي نأ بـــجي
مـــــهنم اـــميس ال ،نيــــلبقتسملا لاـــــفــطألا تاــــــجاـيتـحال ةـــــباجتسالل
رــيبعتلاو قـــطنلا حـــيحصت ويناـــسفنو نوــــيدايعلا نويناــــسفنلا
.يوغللا

لابقتسا نامضب نوفلكملا نوــمدختسملا نوـــكي نأ بـــجي
مهيلع بجيو ،ٍدعم ضرم يأ نم نيملاس ةريغصلا ةـــــلوفطلا
ةتس لك ،لقألا ىلع )١( ةدحاو ةرم ةيبط ةبقارم ىلإ عوضخلا
.رهشأ )٦(

ريطأتب نوفلكملا نولهؤملا  نومدختسملا نّيعي نأ بجي
: ساسأ ىلع لافطألا

،نوشمي ال لافطأ )٥( ةسمخل )١( دحاو صخش –

،نوشمي الفط )2١( رشع ينثال )١( دحاو صخش –

.نيقوعم لافطأ )٣( ةثالثل )١( دحاو صخش –


