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لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث

ـه١٤٤١ ماع مّرحم٢٢ دحألا

م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٢٢ قفاوملا نوسمخلاو ةسداسلا ةنسلا



ةّيميظنتميسارم

ةطبترملا تايفيكلاو طورــــــــشلا ددـــــحي ،٩١٠2 ةـــــــــنس رــــــــــبمتبس٦١قـــــــفاوــــملا١٤٤١ ماع مّرحم٦١ يف خّرؤم2٥2-٩١ مقر يذيفنتموسرم
..................................................................................................اهئارجإو اهنيمأتو ةيضايرلا تآشنملا يف ةيضايرلا تارهاظتلا ميظنتب

لابقتسا تاسسؤم ءاشنإ طورش ددحي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٦١ قــفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٦١ يف خّرؤم٣٥2-٩١ مقر يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................اهتبقارمو اهريسو اهميظنتو ةريغصلا ةلوفطلا

ةّيدرف ميسارم

ةددعتملا تاقالعلل ماعلا رــيدملا ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةنــــس رــــبمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب فارطألا

.............................لدعلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةــــنس رــــبمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................................ةريوبلا

........................................كرامجلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمـضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا١٤٤١ ماــع مّرـــــحم٩ يفخّرؤم يــــــسائر موسرم

ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................................كرامجلل

ةيعامــــتجالا تالـيوحتلا ريدـــم ماـهم ءاهـنإ نمضــــتي ،٩١٠2 ةنـس ربـــــمــــتبس٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا يف ةيعامتجالا ةيامــــحلاو

..............ةيرذلا ةقاطلا ظــــفاـــحم ماهم ءاـــــهنإ نمـــضـــتي ،٩١٠2 ةنــــس ربــــمــــــتبس٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم

ةرازوب تاسارد رـــــيدم ماـــهم ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،9102 ةــــنس رــــبمتبــس9 قفاوملا1441 ماــع مّرــحم9 يف خّرؤـــم يــسائر موــــسرم
..........................................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

نمألاو ةفاظنلا دهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................................................2 ةنتاب ةعماجب

ايلعلا ةسردملا رــــيدـــم ماـــهم ءاــــهنإ نمــــضــــتي ،٩١٠2 ةنــــس ربـــمتـــــبس٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................................ةلقروب ةذتاسألل

نيوكتلا ةرازول ماعلا نيــمألا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةـــنس رــــبمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

.......ةفاقثلا ةرازول ماعلا نيـــمألا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةـــنس رـــــبمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةعانصلا ةرازول ماعلا نيمألا ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةـــنس رــــبمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................................................................مجانملاو

ةـــحالفلا ةرازوــــل ماــــعلا نيــمألا ماـــهم ءاــهنإ نــــمضتي ،9102 ةـــنس رـــبمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................................................................يرحبلا دــيصلاو ةـــيفيرلا ةـــيمنتلاو

يراـــــقعلا مـــــــــيظنتلا ريدم ماهم ءاهنإ نـــــــمـــــــضتي ،9102 ةـــــنس رــــــبمتبس9 قــفاوملا1441 ماـــع مّرــحم9 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم
..............................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةــيمنتلاو ةـحالـــفلا ةرازوب كالــــــــــمألا ةـــــيامحو حالــــــصتسالاو

ةرازوب نكسلل ماعلا ريدملا ماــهم ءاــهنإ نــمـضتي ،9102 ةنــس رـــــبـــمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا
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٨5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٢٢
3م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٢٢

...........ةراجتلا ةرازوب شــتفم ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،٩١٠2 ةــنس رــبمتبس٩ قــفاوملا١٤٤١ ماــع مّرــحم٩ يف خّرؤــم يــسائر موــسرم

دراوملا ةرازول ماعلا نيـــمألا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةـــنس رـــبمتبس9 قــفاوملا1441 ماــع مّرحم9 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم
.............................................................................................................................................................................اقباس - ةئيبلاو ةيئاملا

ناكسلاو ةحصلا ريزو ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو

ليغشتلاو لمعلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس9 قـــفاوملا1441 ماــــع مّرـــحم9 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
.....................................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو

نوؤشلا ةرازول ماعلا نيمألا نييــعت نــمضتي ،9102 ةــنس رـــبمتبس9 قــفاوملا1441 ماــع مّرحم9 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم
.......................................................................................................................................................................................................ةيجراخلا

.............لدعلا ةرازول ماــعلا نيــمألا نييــــعت نـــمضتي ،9102 ةـــنس رــــبمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرـــحم9 يف خّرؤـــم يــسائر موـــــسرم

...................................كرامجلل ماعلا رـــيدـــملا نييـــعت نمـــضتي ،٩١٠2 ةنس ربـــــمـــتبس٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرـــــحم٩ يفخّرؤـــم يــسائر موسرم

..ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم

........................................ةيرذلا ةقاطلا ظفاحم نييعت نمضتي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم

ةيبرتلا ةرازول ماعلا نيــمألا نييـــعت نـــمضتي ،9102 ةـــنس رـــبمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................................ةينطولا

نيريدم نييــــعت نانمضتي ،٩١٠2 ةنـس ربــمـــتــــبس٩ قـــــفاوــــــــملا١٤٤١ ماع مّرــــحم٩ يفناـــــخّرؤــــم ناـــــيــــسائر ناــــــموـــــسرم
.................................................................................................................................................................................................................تاعماجلل

ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول ماعلا نيـــمألا نييــــعت نـــمضتي ،9102 ةــــنس ربــــمتبس9 قـــفاوملا1441 ماـــع مّرـــحم9 يف خّرؤـــــم يــسائر موـــسرم
...............................................................................................................................................................................يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

نارمعلاو نكسلا ةرازول ماعلا نيمألا نييـــعت نمـــضتي ،9102 ةــــنس رــــــبــمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................................ةنيدملاو

..........................ةراجتلا ةرازول ماــعلا نيــمألا نييــعت نــمضتي ،٩١٠2 ةــنس رــبمتبس٩ قــفاوملا١٤٤١ ماــع مّرــحم٩ يف خّرؤــم يــسائر موــسرم

.ةيئاملا دراوملا ةرازول ماــعلا نيــمألا نييـــعت نـــمضتي ،9102 ةــــنس رــــبمتبس9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤــم يسائر موــسرم

لمعلا ةرازول ماــعلا نيــمألا نييـــعت نـــمضتي ،9102 ةــــنس رــــبمتبس9 قفاوملا1441 ماـع مّرــحم9 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم
................................................................................................................................................................يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

دـــقعلا ةدمو اهـــفينصتو لــــغشلا بصانم دادعت ددحي ،٩١٠2 ةنس ويلوي٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارـــــق
.........................ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظــفحلا تاطاشن يف نيـــلماـــعلا ناوـــعألاب صاخلا

كلسل نيــمتنملا نيـــفظوملا نييـــعت نـمضتي ،٩١٠2 ةـنس ويلوي٠٣ قفاوــــملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٧2 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.......................................................................................................ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب ينطولا نمألل ةطرشلا يـشتفم

ةيلاملا ةرازو

قــــفاوملا8341 ماــــع ةيناثلا ىداــمج72 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدعــــي ،9102 ةــــنس تشغ5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق
..............................................تارايسلا نامض قودنص ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا7102 ةنـــس سراـــم62
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ةنس سرام22 قــفاوملا2341 ماـــع يناثلا عيبر71 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس تــشغ6 قـــفاوملا0441 ماـــع ةجحلا يذ5 يف خّرؤـــم رارــــق
..............................................................................................تارداصلا ناـــــمضو نيـــمأت ةــــنجل ءاـــــضعأل ةــــيمسالا ةـــــمئاقلا ددحي يذلا1102

ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو

لابقتسال ينطولا زكرملل هيجوت ســلجم ءاـــضعأ نييــــعت نــــمضتي ،٩١٠2 ةنس ويلوي١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ82 يف خّرؤم رارـق
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ةّيميظنتميسارم
نابعش٥١ يف خّرؤملا٣٧٣–٣8 مقر موسرملا ىضتقمبو –

تاطلس ددحي يذلا٣8٩١ ةنس ويام82 قفاوملا٣٠٤١ ماع
 ،ماعلا ماظنلا ىلع ةظفاحـملاونمألا ناديم يف يلاولا

ناضمر٣2 يف خّرؤملا٥٥١–٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
قيبطت نمضتملاو٤8٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٤٠٤١ماع
ةيضايرلا تارهاظتلاب ةقلعتملا رورملا نوناق نم8٦ ةداملا
   ،يمومعلا قيرطلا يف يرجت يتلا

ةجحلا يذ٩ يف خّرؤملا2٣2–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نم ةياقولاب قلعتملاو٥8٩١ ةنس تشغ٥2 قفاوملا٥٠٤١ ماع
،ثراوكلا راطخأ

٤ يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس سراــم١١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع بـــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خّرؤملا2٩٤–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥٠٠2 ةــــنس رــــبمسيد22قــــفاوـــــملا٦2٤١ ماـــعةدـــــــعقلا يذ٠2
تاــبّكرملا نـــيواودليــساسألانوـــناقلالـــيدعتنـــمضتملاو
،تاــضايرلا ةددـــعتملا

2 يف خّرؤملا٥٤١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا٧٠٠2 ةـــنس وــــيام٩١ قـــفاوملا82٤١ ماـــع ىلوألا ىداـــمج
ىلــع ةــــقداصملا تاـــيفيكوىوـــتحمو قــــيبطت لاـــجم ددـــحي
،مّمتملاو لّدعملا ،ةئيبلا ىلع ريثأتلا زجومو ةسارد

٧١ يف خّرؤملا٤8١–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٩٠٠2 ةنسويام2١ قفاوملا٠٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج
ىلع ةينمألاوةينقتلا ةقداصملاب ةصاخلا سيياقملاو تاءارجإلا
تايفيك اذكو روهمجلل ةحوتفملا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا

،اهقيبطت

٤ يف خّرؤملا٠٣٣–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
تايفيك ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ربمفون٧2قفاوملا٦٣٤١ ماع رفص

اــهنوناق اذــكو اــهريسو ةــينطولا ةـــيضايرلا تاـــيداحتالا مــــيظنت
 ،يجذومنلا يساسألا

٥١ يف خّرؤملا2٥٣–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددــــــحي يذــــلا٤١٠2 ةــــنس رــــبمسيد8 قـــــفاوملا٦٣٤١ ماـــــع رـــــــفص
ةيذيفنتلاةينطولا ةنجللا ريسو ميظنتو ةليكشتو تايحالص
ةــيضايرلا تآـــشنملا يف فـــنعلا نـــم ةـــياقولل ةـــيئالولا ناـــجللاو
،هتحفاكمو

١٤٤١ ماع مّرحم٦١ يف خّرؤم٢5٢-٩١ مقر يذيفنتموسرم
طورــــــــشلا ددـــــحي ،٩١٠٢ ةـــــــــنس رــــــــــبمتبس٦١قـــــــفاوــــملا

ةيضايرلا تارهاظتلا ميظنتب ةطبترملا تايفيكلاو
.اهئارجإو اهنيمأتو ةيضايرلا تآشنملا يف

––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

 ،ةضايرلاو بابشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ناــــضمر٦2 يف خّرؤـــملا١١–٠٩ مـــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو–
تاــقالعب قـــلعتملاو٠٩٩١ ةــنس لـــيربأ١2 قـــفاوملا٠١٤١ ماـــع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

ماع ناـــبعش٣2 يف خّرؤـــملا٧٠–٥٩ مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو–
،تاـــنيمأتلاب قــــلعتملاو٥٩٩١ ةـــنس رـــياني٥2 قــــفاوملا٥١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٠٣ يف خّرؤملا٤2–٥٩ مقر رمألا ىضـتـقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٥٩٩١ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا٦١٤١ ماع
،اهيف صاخشألا نمأو ةيمومعلا كالمألا

ةدعقلا يذ٣١ يف خّرؤملا٠2–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2قفاوملا٥2٤١ماع
ةـــيمنتلا راـــــطإ يف ثراوــــكلا رـــــييستو ىرـــبكلا راــــطخألا نــــم
،ةمادتسملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22قفاوملا2٣٤١

ماع رفص8١ يف خّرؤـملا٦٠–2١ مـــقر نوـــناقلا ىـــــضتقمبو–
،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

ناـــضمر٤١ يف خّرؤــــملا٥٠–٣١ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
ميظنتب قلعتملاو٣١٠2 ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماع
٠٠2 ةداملا اميسال ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

،هنم

ةدعقلا يذ١2يف خّرؤملا8١١–٤٦ مقر موسرملا ىضتقمبو–
ىلع ظافحلاب قلعتملاو٤٦٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٣8٣١ ماع
،ةيضايرلا بعالملا يف نمألا

٦٩٣١ ماع رفص٠2 يف خّرؤملا٦٣–٦٧ مقر موسرملا ىضتقمبو–
راـطخأ نــم ةــيامحلاب قـــلعتملاو٦٧٩١ ةنس رــــياربف٠2قــــفاوملا
،روهمجلا لابقتساب ةصاخلا تاسسؤملا يف عزفلاو قيرحلا
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اهيلع صوصنملا تانيمأتلا لك اهل رفوتت نأ بجي امك
.اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلا يف

عـــــضو ةـــــيضايرلا ةرـــــهاظتلامـــــظنم ىلـــــع بـــــــجي :5 ةّداملا
ةأشـــنملا ىلإ لوــــخدلا ةــــبقارمب اـــصوصخ فـــــلكت ،ماـــــظن ةـــــحلصم
بغشلا لامعأو مـــظنلا رـــيبادتب لالــــخإلا نـــم ةــــياقولاو ةــــيضايرلا
ةلقرعو تاكلتمملاو روــــــهمجلا نـــــمأب رارــــــضإلا اـــــهنأش نـــــم يــــــتلا

.ةيضايرلا ةرهاظتلا ءارجإ نسح

عـــم لاــــصتالاب ماــــظنلا ةــــحلصم بــــعالملا ناوـــــعأ نـــــمضي
.ةصتخملا حلاصملا

لك باتتكا ةيضايرلا ةرهاظتلا مظنم ىلع بجي:٦ ةّداملا
نيناوقللاقبط ةيضايرلا ةرهاظتلا ةيطغتل ةمزاللا تانيمأتلا

.اهب لومعملا ةمظنألاو

قيسنتلاب ،ةيضايرلا ةأشنملا ّريسم ىلع بجي:7 ةّداملا
ةأــشنملا لـــبقتستّ الأ ىلـــع رـــهسلا ةـــيضايرلا ةرــــهاظتلا مــــظنم عم
 .ىوصقلا اهباعيتسا ةقاط نم ربكأ روهمجلا نم اددع ةيضايرلا

ةيضايرلا ةأشنملا لوخد ركاذت عيب متي نأ بجي:٨ ةّداملا
لبقعيبلا رشابي نأ نكمي امك .ةأشنملا هذه نكامأ دودح يف

ٍناـــمث نـــع لـــــجألاّ لــــقي نأ نود ىرـــبكلا ةـــيضايرلا تارـــــهاــظتلا
.ةيضايرلا ةرهاظتلا ةيادب لبق ةعاس )8٤( نيعبرأو

ريفوت ةيضايرلا ةأشنملا ّريسم ىلع بجي ،ددصلا اذه يفو
.فاك ددعب عيب طاقنو كيبابش

ّيأ عنمي ،اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل اقبط:٩ ةّداملا
ةنكمألا جراخو صيخرت نودب لوخدلا تادنس وأ ركاذتلل عيب
.هالعأ8 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ةــــــيضاـــــيرلا ةـــــــيعـــمجلا وأ يداــــــــنلا ىلــــــــــع ّنيـــــــــعتي:٠١ ةّداــملا
ةبسانمب ّنيعت نأ ،نيرصانملا ةنجل عمقيسنتلابو ،ةلبقتسملا

قـيرفلا لاــبقتساب ّفلـــكت لاـــبقتسا ةنجلةـــيضاير ةرــــهاظت لــــك
ةـــنسحلا هــــتماقإ ناـــمضب ةــــليفكلا رـــيبادتلا لـــــك ذاـــختاو ســـــفانملا

.ةيضايرلا ةرهاظتلا ريسو

مظنم ىلعو ةيضايرلا ةأشنملا ّريسم ىلع بجي:١١ ةّداملا
لابقتسا فورظ نيسحت ىلع ارهسي نأ ةيضايرلا ةرهاظتلا
ةصصخملا تاءاضفلاو نكامألا زجح اهنماميس الو ،روهمجلا
.سفانملا قيرفلاو نيرصانملل

لاسرإ ةيضايرلا ةرهاظتلا مظنم ىلع بجي:٢١ ةّداملا
ةأشنملا ىوتسم ىلع اهؤارـــجإ بـــجاولا تارـــهاظتلا ةـــمانزر
،لقألا ىلع ،)١( دحاو رهش لـبق ةأــشنملا رّيسم ىلإ ةـــيضايرلا

.اهئارجإ نم

لاسرإلا لــجأ ّصلقي ،ةــمانزرلل لــمتحـملا رـــييغتلا ةـــلاح يفو
.ةيضايرلا تارهاظتلا وأ ةرهاظتلا ءارجإ لبق عوبسأ ىلإ

٦١ يف خّرؤملا٣٥١–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ماكحألا ددحي يذلا٦١٠2 ةنسويام٣2 قفاوملا٧٣٤١ ماع نابعش

نيعوطتملا نييضايرلا نيّريسملاب ةقلعتملا ةيساسألا ةينوناقلا
،نيبختنملا

٦2 يف خّرؤملا٩٥–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٩١٠2 ةنس رياربف2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،اهرييستو ةدجنلا ميظنت تاططخم دادعإ تايفيك ددحي

: يتأي ام مسري

مـــقر نوــــناقلا نـــم٠٠2 ةداـــملا ماـــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
ةنس ويلوي٣2 قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٤١ يفخّرؤملا٥٠–٣١
،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو٣١٠2
ةطبترملا تايفيكلاوطورشلا ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
اهنيمأتو ةيضايرلا تآشنملا يف ةيضايرلا تارهاظتلا ميظنتب
 .اهئارجإو

 لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف،دصقي :٢ ةّداملا

ثدــح وأ ةرــــهاظت وأ ةـــسفانم لــــك : ةـــيضايرلا ةرــــهاظتلا–
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط مظنم يضاير

لـــــــــــكاـــيهلاو تاءاـــــضفلا عوـــــــمجم: ةـــــــيضايرلا ةأـــــــــــشنملا–
.ةيضايرلا ةأشنملا هذهل ةلكشملا عباوتلاو تادحولاو

ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا: ةيضايرلا ةرهاظتلا مظنم–
ةــــــيضايرلا تاــــــــيداــحتالاو ةـــــــيبملوألا هــــــــبش ةـــــــينطولا ةــــــــنجللاو
وريسمو ةيضايرلا يداونلاو تايعمجلاو تاطبارلاو ةينطولا

صاــخلا وأ ماــعلا نوـــناقلل عـــضاخ صـــخش لـــكو ةـــيضاير ةأــــشنم
.ةيضايرلا ةأشنملا نمضةيضاير تارهاظت مظني

لـــــغـــتسم وأ ةــــسسؤم لـــــــك: ةيضايرلا ةأــــــشنملا رـــّيسم–
.ةيضايرلا ةأشنملا لغتسي صاخلا وأ ماعلا نوناقلل عضاخ

لاـــبقتساب نوــــّفلكملا نوـــمدختسملا : بــــعالملا ناوــــعأ–
نيجرفتملا نمأ ىلع رهسلاونمألا نامضو ،روهمجلا هيجوتو
.ةيضايرلا ةأشنملا لخاد

طورشلا ىلإ ةيضايرلا تارهاظتلا ميظنت عضخي :3 ةّداملا
هذه ناضتحال ةيضايرلا ةأــشنملا ىدل رـــفوتت نأ بـــجي يتلا
لاــــبقتسالاب ةــــقلعتملا اــــهنم اــــميس الو ،ةـــيضايرلا تارـــهاظتلا

.بعالملا ناوعأ رفوت اذكو نمألا قيسنتو ءارجإلاو

 يناثلا لصفلا
 ةيضايرلا ةرهاظتلا ناضتحا طورش

يـــتلا ةـــيضايرلا ةأــــشنملا يفوــــتست نأ بــــــجي:٤ ةّداملا
ةينمألاو ةينقتلا سيياقملا ،ةيضايرلا تارـــهاظتلا لـــبقتست
.ةبولطملا

.اهرّيسم هّدعي يلخاد ماظن اهل نوكي نأ بجيو
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،رابتعالا نيعب رطاخملا مييقت ذـــخأي نأ بجي:٨١ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع

نوــــــــــجرفتملا اــــهيلإ ضرــــعتي دــــق يــــتلا رــــــطاخملا دـــــــيدحت–
ريبادتلا اذكو صخشّ يأ وأقرفلاو تايصخشلاو نويمسرلاو
،اهذاختا بجاولا

،بعالملا ناوعأو ةيضايرلا ةأشنملا يمدختسم عيزوت–

،سفانتلا لاجم يف اصوصخو ،قرفلا ةعمس–

نورصانملا مهنم اميس ال ،نيجرفتملا نم رظتنملا كولسلا–
،ةشوشملا رصانعلاولوخدلا ركاذت نيزئاحلا ريغ

نيعب اذخأ ةبقارملاو لوخدلا طاقن يف رظتنملا قفدتلا–
 ،شيتفتلا تابلطتم رابتعالا

.اهؤارجإو تالافتحالا–

: يتأي ام رابتعالا نيعب ذخؤي نأ بجي امك

ةبقارملا ويديفو تاراودلا اميس ال ،تازيهجتلا لطعت–
قيرحلاب تاراذنإلاو ةقالمعلا تاشاشلاو يعمسلا عيزوتلاو
،قيرحلا ةحفاكم لئاسوو

،عزفلا تالاح ءانثأ اصوصخو ،دوشحلا ةبقارم–

،ةيساقلا ةيوجلا فورظلا–

،ةأشنملاو بعللا ةحاسم ءالخإو تالباقملا فاقيإ–

ةأشنملا ءالخإ تاططخم هنم اميس ال ،ةياقولا ططخم–
نيناوقلا مارتحا لظ يف يلخادلا نمألا ططخمو لخدتلا ططخمو
 ،اهب لومعملا ةمظنألاو

،ةأشنملا عقوم ططخم–

.ةأشنملا ةلاح–

ابوتكم ارـــــيرقت قــــيسنتلل ةـــــــيتايلمعلا ةيلخلا ّدـــعت :٩١ ةّداملا
لك ريفوت لجأ نم ةذــختملا رـــيبادتلا لــــك درـــسي اـــققدمو الـــماش

لــــــــــــك اذــــــــــــكو ةــــــيضاــيرـــلا تارـــــــهاـــظــتلا ءارـــــــــجإ نســـــــــــحل فورـــــــــــظلا
لــــــك اذــــــــكو أرــــطت دــــــقوأ تأرــــــط يـــــتلا لـــــــــكاشملاو تالالــــــــتخالا
ٍناـمـث لـبـق هـلسرـتو ،اـهـحرـتـقـت دـق يتـلا ةـلــمــتــحـملا تاــيصوــتــلا

وأ ةرـــــــهاــــــــظتلا ءارـــــــــــجإ نـــــــم ،لــــــــــــقألا ىلـــــــــع ،ةــــــــــعاـــس )8٤( نيــــــــــــعبرأو
ةـــيالولل ةـــــضايرلاو باـــبشلا رـــــيدم ىلإ ،ةـــــــجمربملا تارـــــهاظتلا
نــــم ةــياقولل ةـــيئالولا ةـــنجللا ىلإ ةـــــخسن لاـــسرإ عم ةــــــينعملا
.هتحفاكمو ةيضايرلا تآشنملا يف فـــــنعلا

دقوأ تأرط لكاشم وأ تالالتخا ثودح ةلاح يف :٠٢ ةّداملا
،هالعأ٩١ ةداملا يف هيلع صوصنملا ريرقتلا يف ةروكذمو أرطت
لك ،ضرغلا اذه يف ،يلاولا ىلع ةضايرلاو بابشلا ريدم حرتقي
.عضولا اهضرفي يتلا ريبادتلا

لالـــــخ قـــــيسنتلل ةـــــيتايلمعلا ةــــيلخلا عـــــمتجت:١٢ ةّداملا
رفوتي ةدايق زكرم يف اهئاضعأ لكب ةــيضايرلا ةرـــهاظتلا

.لخدتلاو لمعلا لئاسو ىلع

ثلاثلا لصفلا

هقيسنتو ةيضايرلا ةأشنملا يف نمألا ميظنت

ةـــيضايرلا ةأــــشنملا يف نـــمألا ميـــظنت عــــضخي :3١ ةّداملا
،ةينمألاو ةينقتلاو ةـــيرشبلا لـــئاسولا رـــيفوت ىلإ هـــقيسنتو
.قيسنتلل ةيتايلمع ةيلخ عضو ىلإ اذكو

ةيلخ ىلع ةيضاير ةأشنم لك رفوتت نأ بجي:٤١ ةّداملا
لثمم عم قيسنتلاب ةأشنملا ّريسم اهريدي قيسنتلل ةيتايلمع
يدانلا سيئر اذكو ةيندملا ةيامحلا نع لثممو ،نمألا حلاصم نع
.يدانلا اذهل نمألا لوؤسم وأ لبقتسملا يضايرلا

.ةيلخلا هذه ةينعملا ةيالولل ةضايرلاو بابشلا ريدم بّصنيو

قيسنتلل ةيتايلمعلا ةيلخلا ةليكشت عسوت:5١ ةّداملا
نيجرفتملا ددع بسح ،هالعأ٤١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

يـــتآلا ءاـــضعألا ىلإ ،ةـلمتحـملا راـطخألاو ةرــــهاظتلا ةـــــيمهأو
: مهركذ

ةرهاظتلا اـــهيف يرــــجت يـــتلا ةــــيلحـملا ةـــــعامجلا لـــــثمم–
ةــــــيلحـملا ةــــعامجلل اــــكلم ةـــيضايرلا ةاـــشنملا نوــــكت اــــمدنع
،ةينعملا

،ءاضتقالا دنع ،ةحصلل ةيمومع ةسسؤم نع لثمم–

ةيضايرلا ةطبارلا وأ ةينطولا ةيضايرلا ةيداحتالا لثمم–
،ةينعملا

،بعالملا ناوعأ لوؤسم–

.ءاضتقالا دنع ،ةبقارملا ويديف ومدختسم وأ مدختسم–

يف اهتدعاسم هنكمي صخش لكب ةناعتسالا اهنكمي امك
.اهتمهم

:يتأي امب قيسنتلل ةيتايلمعلاةيلخلا فلكت:٦١ ةّداملا

هــنأش نــم ةأــشنملا يف عـــقي ثداـــح لـــك راـــطخأ مــــييقت–
اــــــهئارجإب لالـــــخإلاوأ ةـــــيضايرلا ةرـــــهاـــظتلا نــــــمأب ساـــــــسملا
،يداعلا

يلخادلا نمألا ططخمو لخدتلا ططخم ذيفنت ىلع رهسلا–
ةيئالولا ةنجللا اذكو ةيلـحـملا تاطلسلا عم نواعتلاب ةسسؤملل
دــــصق هـــتحفاكمو ةـــيضايرلا تآـــــشنملا يف فــــنعلا نـــمةــــياــقولل

،كلذل لئاسو ةئبعت وأ/و ةصاخ لامعأ ديدحت

،ةيضاير ةرهاظتّ يأ ءارجإ لبق ةيضايرلا ةأشنملا ةبقارم–

دقوأ تأرط يتلا لكاشملاو تالالتخالا لك نع غيلبتلا–
.اهحرتقت دق يتلا ةلمتحـملا تايصوتلا لك اذكو أرطت

ةأشنملا يفقيسنتلل ةيتايلمعلا ةيلخلا عمتجت:7١ ةّداملا
تعد اــّملكو ةـــيضاير ةرــــهاظتّ يأ مـــيظنت ةـــبسانمب ةـــــيضايرلا
ةيضايرلا ةأشنملا ّريسم نم ءاعدتسا ىلع ءاـنب كلذ ىلإ ةـــجاحلا
يـــضايرلا يداـــنلل نـــمألا لوؤــسموأ يـــضايرلا يداــــنلا ســــيئروأ
.ينعملا
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نم ققحتلاو ،مهنيب لصفلاو نيجرفتملا هيجوت نامض–
،هتركذتل قباطم ناكم هل جرفتم لك نأ

،ةيضايرلا ةأشنملل يلخادلا ماظنلا قيبطت–

ةيامحلاو ةيلوألا تافاعسإلاو ةصتخملا حلاصملا مالعإ–
نمألا ددهت يتلا عئاقولاب ةينعم ىرخأ ةئيه لكو ةيندملا

،ةيضايرلا ةأشنملا يف

نيــبعاللاو تاـــيصخشلاو نيــجرفتملا نـــمأ ىلـــع رـــــهسلا–
،ةيضايرلا ةأشنملا يف رخآ صخش لكو نييمسرلاو

،مهجورخو مهلوخد دنع ميكحتلا يمدختسمو نيبعاللا ةيامح–
،بعللا ةحاسم يف اصوصخو

رخآ اصيخرت وأ ادامتعا وأ ةركذت زوحي ال صخشّ يأ عنم–
،ةصصخملا قطانملا يف اميسال ،ةأشنملا ىلإ لوخدلا نم

ةيلاخ جورخلاو لوخدلا طاقنو جرادملا لك نأ نم ققحتلا–
،نيح لك يف

ىلإ هــــميلستو رــــيطخ وأ عوـــــنمم ءيـــــش لـــــــكب ظاــــفتحالا–
،ةصتخملا حلاصملا

،ةيضايرلا ةأشنملا ىلإ ةلخادلا تابكرملا ةبقارم–

،ةيضايرلا ةأشنملا ىلإ نيقوعملا صاخشألا لوخد ليهست–

تـــضتقا اذإ ةـــلجعتسملا ةــــيلوألا تاـــفاعسإلاب ماــــيقلا–
،كلذ ةرورضلا

.قئال كولسب يلحتلا–

اهيلع ةزيمتم تاراـــش لمــح بـــعالملا ناوـــعأ ىلـــع بـــجي
.”بعالم نوع“ ةراشإ

ميدقت ،مهفيظوت لبق ،بعالملا ناوعأ ىلع بجي :٨٢ ةّداملا
دامتعا اذكو ةنوكملا ةئيهلا اهّملست بعلم نوع نيوكت ةداهش
.ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا هّملست

سماخلا لصفلا
ةيماتخو ةصاخ ماكحأ

،موـــسرملا اذــه ماـــــكحأ قيــــبطت تاـــيفيك ددــــحت:٩٢ ةّداملا
مـيظنت تاـــيفيكو جـــماربلاو قاـــحتلالا طورـش اــــهنم اميس ال
نيوكتلاب ةفلكملا تائيهلاو هجيوتتو بعالملا ناوعأ نيوكت
ءوجللا بلطتت يتلا ةيضايرلا تارهاظتلا تاـيوتسم اذـــكو
٦2 ةداـــملا يف هـــيلع صوـــصنملا بـــعالملا ناوــــعأ بـــيترت ىلإ
فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب،ةجاحلا دنع،هالعأ
.نيينعملا ءارزولا وأ ريزولاو ةضايرلاب

ةّيــــمسرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني:٠3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٦١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٦١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

صاخشألاو ةأشنملا نمأ نامضو ةبقارمب زكرملا اذه فلكي
مــــظنم ةدـــــعاسمو ،تارـــــهاظتلا دــــــــعبو ءاـــنثأ اــــــهيف نــــــيدجاوتملا
هذـــه ىلـــع فارـــشإلا يف ةأـــشنملا رــــّيسمو ةـــيضايرلا ةرـــهاظتلا
 .تارهاظتلا

هـــــنأش نـــم ةرـــهاظت ءاـــنثأ ثداـــح أرـــطي اــــمدنع :٢٢ ةّداملا
ذــــختت نأ بــــجي ةـــصتخملا حــــلاصملاّ نإــــــف ،نـــــــمألاب ساـــــــــسملا
ةيتايلمعلا ةيلخلا عم لاصتالاب عضولا ةهجاومل ةمزاللا ريبادتلا
.ةينعملا

ةـــينعملا قــــيسنتلل ةــــيتاــيلمعلا ةــــــيلخلا لــــسرـــت نأ بـــجي
ةيالولل ةضايرلاو بابشلا ريدم ىلإ ةرهاظتلا دعب ارــيرقت
ريبادتلا لك ذاختا هــنكمي يذــلا يلاولا رــطخي يذــلا ،ةـــينعملا
                 .نأشلا اذه يف ةمزاللا

يأر ذــخأ دـــعب ،ةـــضايرلاب فــــلكملا رـــــيزولا ددـــــحي :3٢ ةّداملا
ةراشتسا دعبو ،ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فــــــلكملا رـــــيزولا
ةـــيضايرلا تآــــشنملا يف فـــنعلا نـــم ةــــياقولل ةـــينطولا ةــــنجللا

مزــــــــلتست يــــتلا ةـــيضايرلا تارـــــهاــــظتلا صــــئاـــصخ ،هــــــتـــــحفاكمو
.نمألل ةصاخ ريبادت

عبارلا لصفلا
بعالملا ناوعأب ةقلعتملا ماكحألا

ةبسانمب نوطشني نومدختسم بعالملا ناوعأ:٤٢ ةّداملا
،ةنس )8١( ةرشع ينامث اوغلبي نأ بجيو ،ةيضايرلا ةرهاظتلا

 .مهماهم ةسراممل ةيندبلا ةردقلاب اوّعتمتي نأو ،لقألا ىلع

،مهيلع ةقبطملا ماكحألا ةاعارم عم بعالملا ناوعأ ديفتسي
ةـبساـنمب ةـمدـخـتسملا ةـئيـهـلا اـهــعــفدــت ةــيــموــي تاضيوــعــت نــم
    .ةيضايرلا تارهاظتلا

يتلا تانيمأتلا لك باتتكا ةمدختسملا ةئيهلا ىلع بجي
.بعالملا ناوعأ اهيلإ ضرعتي دق يتلا رطاخملا يطغت

تاءادتعالا لك نــم ةـــيامحلا بــــعالملا ناوـــعأ ديـــفتسي اـــمك
 .ةلمتحـملا

رهسلا ةيضايرلا ةرـــهاظتلا مـــّظنم ىلع بـــجي :5٢ ةّداملا
،ةــيضاير ةرـــهاظت لـــك ةبسانمب بـــعالملا ناوـــعأ رــــفوت ىلــــع
         .مهيلع فارشإلاو

ءوجللا ةيضايرلا ةرهاظتلا مظنم ىلع بجي:٦٢ ةّداملا
اذه يف ةلهؤم تائيه قيرط نع بعالملا ناوعأ تامدخ ىلإ
.هاندأ٩2 ةداملا ماكحأل اقبط لاجملا

تاـــــــهـيـجوـتـل اـــــــــقـبـط بــــــــــعالــــملا ناوـــــــــعأ فــــــــلـكـي:7٢ ةّداملا
اــــصوصخ ةأــــشـنـمـلا قـــــيـسـنـتـل ةـــــيـتاـيـلـمـعـلا ةــــيـلـخلا تاـــــمـيـلـعـتو
   : يتأي امب

ةرهاظتلا دعبو ءانثأو لبق ةيضايرلا ةأشنملا شيتفت–
،ةيضايرلا

،ةيضايرلا تآشنملل ةيجراخلاو ةيلخادلا لخادملا ةبقارم–
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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
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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 –
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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 –
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ةّيدرف ميسارم
٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم

رـــــيدـــم ماــــهم ءاهــــنإ نمــــضــــتي ،٩١٠٢ ةنـــــس ربـــــمــــتبس
يف ةيعامتجالا ةيامــــحلاو ةيعامــــتجالا تالــــيوـــحتلا
.ةيلاملا ةرازوب ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يناسيع لامك دّيـــسـلا ماــــهم ىهـــنت،٩١٠2 ةنــــس ربــــمـــــتبس٩
ةيعامتجالا ةيامحلاو ةيعامتجالا تاليوــــحتلل اريدم هتفــصب

هفيلكتل ،ةــيلاـــملا ةرازوــــب ةيــــنازيــــملل ةـــماــــعلا ةــــيرــــيدــــملا يف
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
ظــــفاـــحم ماهم ءاـــــهنإ نمـــضـــتي ،٩١٠٢ ةنــــس ربــــمــــــتبس

.ةيرذلا ةقاطلا
–––––––––––

١٤٤١ ماـــــــع مّرــــــحم٩يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم بــــــــجومب
،يكمر قازرم ّديسلا ماهم ىهنت ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا

.ةيرذلا ةقاطلل اظفاحم هتفصب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماــع مّرــحم9 يف خّرؤـــم يــسائر موــــسرم
رـــــيدم ماـــهم ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،9102 ةــــنس رــــبمتبــس
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاسارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1441 ماـــع مّرــحم9 يف خّرؤــــم يــسائر موــسرم بــــجومب

دوـــلوم دّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،9102 ةـــنس رـــبمتبس9 قــــفاوملا
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاساردلل اريدم هتفصب ،ناسلوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
دهعم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس

.٢ ةنتاب ةعماجب نمألاو ةفاظنلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدامص ناسح دّيــــسلا ماهـــم ىهـــنت،٩١٠2 ةنــــس رــــبمــــتبس٩
هفيلكتل ،2 ةنتاب ةعماجب نمألاو ةفاظنلا دهعمل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
رــيدملا ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةنــــس رــــبمتبس

نوؤشلا ةرازوب فارطألا ةددعتملا تاقالعلل ماعلا
.ةيجراخلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،ناــــــهدالب دـــيشر ّديـــسلا ماــــهم ىـــــــهنت ،9102 ةــــنس رـــــبمتبس9
نوؤشلا ةرازوب فارطألا ةددعتملا تاقالعلل اماع اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيجراخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس

.لدعلا ةرازول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هـــتفصب ،نيـــجعل يواوزــــلا ّديـــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،9102 ةـــنس ربـــــمتبس

.ةيلصألا هـــــتبتر يف هــــجامدإ ةداـــعإل ،لدـــعلا ةرازوــــل اــماع اــنيمأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
بئانلا ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةــــنس رــــبمتبس

.ةريوبلا ءاضق سلجم ىدل ماعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــع مّرـــحم9 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،راقوز دمـحم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس9 قفاوملا

هـــــفيلكتل ،ةرــــيوبلا ءاـــضق ســـــــلجم ىدـــــــل اــــماع اـــبئان هــــــــتفصب
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ قفاوملا١٤٤١ ماــع مّرـــــحم٩ يفخّرؤم يــــــسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمـضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس

.كرامجلل
–––––––––––

قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩يفخّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ديـــــــــمحاب قوراف ّديـــــسلا ماــــهم ىهـــنت ،٩١٠2 ةنــــس ربمــــــتبـــــس٩
.كرامجلل اماع اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملاب

–––––––––––
١٤٤١ ماــع مّرــحـــم٩يفخّرؤم يساـــــئر موسرـــــم بجومب

دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا
ةماعلا ةيريدملا يف تاليهستلل ريدم بئان هتفصب ،ثراو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،كرامجلل



٨5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٢٢
19م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٢٢

9 قــفاوملا1441 ماـــع مّرــحم9 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم
رــيدــم ماــهــم ءاــهـــنإ نـــــــمـــــــضتـــي ،9102 ةـــــنس رــــــبــمـــتـــبس

كالــــــــــمألا ةـــــيامحو حالــــــصتسالاو يراـــــقعلا مـــــــــيظنتلا
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةــيمنتلاو ةـحالـــفلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينادمح ديمحلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس9
كالـمألا ةــيامحو حالصتسالاو يراـــقعلا مــيظنتلل ارـــيدم هــــتفصب
هــــفيلكتل  ،يرــــحبلا دــــيصلاو ةـــيفيرلا ةـــيمنتلاو ةـــحالفلا ةرازوــــب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماــهم ءاــهنإ نــمـضتي ،9102 ةنــس رـــــبـــمتبس

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نكسلل ماعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،يرصان لامك ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس9
هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب نكسلل اماع اريدم
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ قــفاوملا١٤٤١ ماــع مّرــحم٩ يف خّرؤــم يــسائر موــسرم
شــتفم ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،٩١٠٢ ةــنس رــبمتبس
.ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوملا١٤٤١ ماـــع مّرـــحم٩ يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
،تاـــبيبل يلالـــيجلا دــيـــسلا ماــــــهم ىــــــهنت ،٩١٠2 ةـــنس رـــــــبمتبس٩
.ىرخأ ةــفيظوب هــفيلكتل ،ةراــجتلا ةرازوــب اــشتفم هــتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قــفاوملا1441 ماــع مّرحم9 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم
نيـــمألا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةـــنس رـــبمتبس

.اقباس - ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ةرازول ماعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،بتاكلب جاحلا ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس9
هـــفيلكتل ،اــــقباس - ةـــئيبلاو ةـــيئاملا دراوــــملا ةرازوــــل اـــماع اــنيمأ
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،طواـــنرغ قازرــــم ّديـــسلا ماـــــهم ىــــهنت ،9102 ةـــنس رــــبـمتبس9
حالــــــصإو ناــــــــكسلاو ةــــــحصلا رـــــــيزو ناوــــــيدـــل اــــــسيئر هــــــــتفـــصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،تايفشتسملا

٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــيدـــم ماـــهم ءاــــهنإ نمــــضــــتي ،٩١٠٢ ةنــــس ربـــمتـــــبس

.ةلقروب ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا
–––––––––––

١٤٤١ ماع مّرـحم٩يفخّرؤــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
،يكشب رهزل ّديسلا ماهم ىهنت ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا

هفيلكتل ،ةلقروب ةذتاسألل ايـلعلا ةـــسردــــملل ارـــيدــــم هتـــفــــصب
.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم

نيــمألا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةـــنس رــــبمتبس
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةقيلفتوب ميحرلا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس9
هتلاحإل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
نيـــمألا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةـــنس رـــــبمتبس

.ةفاقثلا ةرازول ماعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ريصبلوأ ليعامسإ ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس9
.ةفاقثلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
نيمألا ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،9102 ةـــنس رــــبمتبس

.مجانملاو ةعانصلا ةرازول ماعلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يبوجم نيدلا ريخ ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس9
.مجانملاو ةعانصلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
نيــمألا ماـــهم ءاــهنإ نــــمضتي ،9102 ةـــنس رـــبمتبس

دــيصلاو ةـــيفيرلا ةـــيمنتلاو ةـــحالفلا ةرازوــــل ماــــعلا
.يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،يداش لامك ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس ربمتبس9
،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول اماع انيمأ

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
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٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
ةقاطلا ظفاحم نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس

.ةيرذلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماــع مّرــحـــم٩يفخّرؤم يساـــــئر موسرـــــم بجومب
،حالم ديمحلا دبع ّديسلا ّنيعي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا

.ةيرذلا ةقاطلل اظفاحم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيــمألا نييـــعت نـــمضتي ،9102 ةـــنس رـــبمتبس

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــــع مّرـــحم9 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
،ناسلوب دولوم دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمتبس9 قــفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول اماع انيمأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع مّرــــحم٩ يفناـــــخّرؤــــم ناـــــيــــسائر ناــــــموـــــسرم
نييــــعت نانمضتي ،٩١٠٢ ةنـس ربــمـــتــــبس٩ قـــــفاوــــــــملا

.تاعماجلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماــع مّرــحـــم٩يفخّرؤم يساـــــئر موسرـــــم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا

: نيتيتآلا نيتعماجلل نيريدم

،2 ةنتاب ةعماجب ،يدامص ناسح–

.ةيادرغ ةعماجب ،يكشب رهزل–

–––––––––––––––––––––

١٤٤١ ماــع مّرــحـــم٩يفخّرؤم يساـــــئر موسرـــــم بجومب
،لومر دلاخ دّيسلا نّيـــعي،٩١٠2 ةنــــــس ربــــمتــــبس٩ قــــفاوـــــملا

.2 ةديلبلا ةعماجل اريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قـــفاوملا1441 ماـــع مّرـــحم9 يف خّرؤـــــم يــسائر موـــسرم
ماعلا نيـــمألا نييــــعت نـــمضتي ،9102 ةــــنس ربــــمتبس

.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
انيمأ ،ينادمح ديمحلا دبع ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمتبس9
.يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازول اماع

9 قـــفاوملا1441 ماــــع مّرـــحم9 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةنس ربمتبس

.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
هتفصب ،طايخ دمـحم ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس رـــبمتبس9
،يــــــعامتجالا ناـــــمضلاو لــــيغشتلاو لــــمعلا ةرازوـــــــــل اــــــماع اــــنيمأ

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قــفاوملا1441 ماــع مّرحم9 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم
ماعلا نيمألا نييــعت نــمضتي ،9102 ةــنس رـــبمتبس

.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــع مّرـــحم9 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
،ناهدالب ديشر دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمتبس9 قفاوملا
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول اماع انيمأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 قفاوملا1441 ماع مّرـــحم9 يف خّرؤـــم يــسائر موـــــسرم
ماــعلا نيــمألا نييــــعت نـــمضتي ،9102 ةـــنس رــــبمتبس

.لدعلا ةرازول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اماع اــنيمأ ،راــقوز دـــمـحم ّديسلا ّنيعي ،9102 ةـــنس رـــبمتبس9
.لدعلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرـــــحم٩ يفخّرؤـــم يــسائر موسرم
ماعلا رـــيدـــملا نييـــعت نمـــضتي ،٩١٠٢ ةنس ربـــــمـــتبس

.كرامجلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع مّرـــحم٩يفخّرؤــــم يــــــسائر موــــسرم بجومب
،ثراو دـمحم دّيسلا نّيعي،٩١٠2 ةنس ربـــمتـــــبس٩ قـــــفاوــــملا

.كرامجلل اماع اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩ يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربمتبس

.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماــع مّرــحـــم٩يفخّرؤم يساـــــئر موسرـــــم بجومب
،يناسيع لامك دّيسلا نّيعي،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا

.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل اماع اريدم



٨5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٢٢
21م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٢٢

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤــم يسائر موــسرم
ماــعلا نيــمألا نييـــعت نـــمضتي ،9102 ةــــنس رــــبمتبس

.ةيئاملا دراوملا ةرازول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اماع انيمأ ،بتاكلب جاحلا ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمتبس9
.ةيئاملا دراوملا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9 قفاوملا1441 ماـع مّرــحم9 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم

ماــعلا نيــمألا نييـــعت نـــمضتي ،9102 ةــــنس رــــبمتبس
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

اماع انيمأ ،طوانرغ قازرم ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس ربمتبس9
.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازول

9 قفاوملا1441 ماع مّرحم9 يف خّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا نييـــعت نمـــضتي ،9102 ةــــنس رــــــبــمتبس

.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــع مّرـــحم9 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
،يرصان لامك دّيسلا نّيعي ،9102 ةنس ربمتبس9 قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازول اماع انيمأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩ قــفاوملا١٤٤١ ماــع مّرــحم٩ يف خّرؤــم يــسائر موــسرم

ماــعلا نيــمألا نييــعت نــمضتي ،٩١٠٢ ةــنس رــبمتبس
.ةراجتلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٤٤١ ماـــــع مّرـــحم٩ يف خّرؤـــم يــساـئر موــسرـم بـــجومب

،تابيبل يلاليجلا ديسلا نيعي ،٩١٠2 ةنس ربمتبس٩ قفاوملا
.ةراجتلا ةرازول اماع انيمأ

٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذـلا٥٩٩١ ةــنس رــياربف٥١ قــفاوملا٥١٤١ ماــع ناــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

٥ يف خّرؤملا٣٩١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــــــــلا٤١٠2 ةــــنس وـــــــيلوي٣ قـــــفاوــملا٥٣٤١ ماــــــع ناـــــضمر
ةـــــــــيموــــــمعلا ةـــــــــفيظولل ماـــــــعلا رـــــــيدــــــملا تاـــــيـحالـــص ددـــــــــحي
،يرادإلا حالــــــــــصإلاو

يف خّرؤملا٤٦١–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٩2
اـــــــهميظنتو ةـــنيدملا يـــسدنهمل ةـــينطولا ةـــسردملا ءاـــــــشنإ

،اــــهريسو

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةـــنس رـــبمسيد22 قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع يـــناثلا عـــيبر٤١
ةـــيلحملا تاعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نورّرقي

موــــسرملا نــــم8 ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
82٤١ ماــــع ناــــضمر٧١ يف خّرؤـــــملا8٠٣–٧٠ مــــقر يـــــسائرلا
ددـــــحي ،هالـــعأ روـــكذـــملاو٧٠٠2 ةــنس رـــــبمــتبس٩2 قــــــفاوملا

دــقعلا ةدـــمو اــــهفينصتو لغـــــشلا بــصانم دادـــعت رارـــقلا اذـــــــه
وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا
اقبط ،ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا ناونعب ،تامدخلا
: يتآلا لودجلل

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٢٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارـــــق
بصانم دادعت ددحي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي5٢ قفاوملا
ناوـــعألاب صاـــخلا دـــقعلا ةدـــمو اهـــفينصتو لــــغشلا
وأ ةـــــــنايصلا وأ ظــــــــفحلا تاـــــطاشن يف نيـــــــــلماـــعلا
يـــسدنهمل ةـــينطولا ةـــــسردملا ناوــــنعب تاــــمدخلا
.ةـــــنيدملا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةـيلخادلا رـــيزوو

،ةيلاملا ريزوو

٧١ يف خّرؤملا8٠٣–٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
مــهتابجاوو مـــهقوقحو نــــيدقاعتملا ناوــــعألا فـــيظوت تاـــيفيك
مــهرييستب ةــقلعتملا دـــعاوقلاو مــهبتاورل ةــلكشملا رـــصانعلاو
8 ةداــــــملا اــــــميس ال ،مـــــــهيلع قــــــبطملا يـــــبيدأتـلا ماـــــظنلا اذـــــكو
،هنم

يف خّرؤــملا١١١–٩١ مـــر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويلوي٥2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــــع ةدــــــــــعقلا يذ7٢ يف خّرؤــــــــم كرـــــتــــــشم يرازو رارــــــــــــق
نييــعت نـمضتي ،٩١٠٢ ةــنس وـــيلوي٠3 قــــفاوــــملا٠٤٤١
نمألل ةطرشلا يــشتفم كلـــسل نيـــــمتنملا نيــــــــفظوملا
.ةــيئاضقلا ةــطرشلل طاـــبض ةــفصب يــنطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

لغشلا بصانم

سراح

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا  ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلاعومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)٢( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)٢+١(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18

48

1

2

12

20

16

4

121

18

48

1

2

12

20

16

4

121

1

1

2

3

3

5

5

7

200

200

219

240

240

288

288

348

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

نومحد نيدلا حالص

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ماـــع رــــفص8١ يف خّرؤــــــملا٥٥١–٦٦ مــــقر رــــمألا ىــــضتقمب–
نوــــــناـــق نــــــمــضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وـــــينوــــي8 قـــــفاوـــملا٦8٣١
٥–٥١ ةداــملا اـــميسال ،مــّمتملاو لّدــــعملا ،ةـــيئازجلا تاءارــــجإلا

،هـــنم

رــفص8١ يف خّرؤــملا٧٦١–٦٦ مــقر موــسرملا ىـــضتقمبو–
هـــبجومب ددـــحي يذـــلا٦٦٩١ ةــنس وـــينوي8 قـــفاوـملا٦8٣١ ماـــع
ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجللا رييستو فيلأت

،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

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

يف خّرؤملا2٣٣–٤٠ مقر يذـيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
يذــــلا٤٠٠2 ةــنس رـبوتكأ٤2 قــفاوملا٥2٤١ ماــع ناــضمر٠١
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

٦١ يف خّرؤملا22٣–٠١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو٠١٠2 ةـــنس رـــبمسيد22 قــــفاوملا2٣٤١ ماـــع مّرـــحم
كالــــــسألل نيــــمتنملا نيــــــفظوـــملاب صاــــــخلا يـــساسألا نوـــــناـــقلا
،ينطولا نــمألاب ةــصاخلا

يف خّرؤملا١٣٣–8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةــنس رـــبمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع يــناثلا عـــيبر٤١
ةـيلحملا تاــــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
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ةــــــيلخادلا رـــــيزو لــــثمم وـــضع ،دوـــــلوم ةدــــــيج دّيـــــــسلا –

بارع دّيسلل افلخ ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،ىفطصم

.“ ........................... )رييغت نودب يقابلا( .......................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةنس تــشغ6 قـــفاوملا0441 ماـــع ةجحلا يذ5 يف خّرؤـــم رارــــق
ماــــــــع يــــناثلا عــــيبر71 يف خّرؤــــملا رارــــــقلا لّدــــــــعي ،9102
ةـــــمئاقلا ددحي يذلا1102 ةنس سرام22 قــفاوملا2341
.تارداصلا ناـــــمضو نيـــمأت ةــــنجل ءاـــــضعأل ةــــيمسالا

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

6 قفاوملا0441 ماـع ةجحلا يذ5 يف خّرؤــم رارــق بـــجومب
يناثلا عـــيبر71 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدــــعي ،9102 ةـــنس تــــشغ
ةــمئاقلا ددــحي يذلا1102 ةـــنس سراـــم22 قـــفاوملا2341 ماـــع
: يتأي امك ،تارداصلا نامضو نيمأت ةنجل ءاضعأل ةيمسالا

رفص8١ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–

ناــحتماب قـــلعتملاو٦٦٩١ ةـــنس وــينوي8 قـــفاوملا٦8٣١ ماـــع

،لّدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

ةنس ربمسيد٠١ يف خّرؤملا رضحملا ىلع عالطالا دعبو–

يـــــنطولا نـــــمألا يــــشتفم ناـــــحتماب ةـــــفلكملا ةـــــنجلل8١٠2

ةعبارلا ةعفدلا( ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ماهمل نيحشرملا

،)نورشعلاو

: يتأي ام ناررقي

،ةيئاضقلا ةـــطرشلل طاـــبض ةــــفصب نّيـــــعي : ىلوألا ةداملا

ينطولا نمألل ةطرشلا يشتفم كلسل نومتنملا نوـــفظوملا

اذه لصأب ةقحلملا ةـــيمسالا ةـــمئاقلا يف مـــهؤامسأ ةدراوــــلا

.رارقلا

ةّيروهمجلا ةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا

.ةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٠٣ قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــع ةدــــــــــعقلا يذ٧2 يف رــئازجلاب رّرــــح

.٩١٠2 ةــنس وـــيلوي

ةيلاملا ةرازو

تشغ5 قــفاوملا0441 ماــع ةــجحلا يذ4 يف خّرؤــم رارــق
ىداـــــمج72 يف خّرؤــــــملا رارـــــقلا لّدـــــعــــي ،9102 ةــــنس

7102 ةنـــس سراـــم62 قــــفاوـــــملا8341 ماــــع ةيناثلا
ةرادإ سـلجم ءاــضعأل ةــيمسالا ةـــمئاقلا ددـــحي يذلا

.تارايسلا نامض قودنص
`````````````````````````

5 قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ4 يف خّرؤم رارق بجومب

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا رارــقلا لّدــعي ،9102 ةـنس تــشغ

ةــمئاقلا ددـــحي يذـــلا7102 ةــنس سراــم62 قــفاوملا8341 ماـــع

،تاراــيسلا نامــض قودـــنص ةرادإ ســــلجم ءاــضـعأل ةـيـمـــسالا

: يتأي امك

“ –................................................................................

 تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

نومحد نيدلا حالص

 ،لدعلاريزو
ماتخألا ظفاح

يمهارب ناميلس

ةئيهلا وأ ةرازولامسالاو بقللا

لامك يمارم

يلع ةوارهوب

نارمع باصالوأ

مساقلب دياقلب

دارم فيرع

دمـحم يبورخ

دوعسم حاقب

دمـحم ساسع

قيفش يتيش

يلاليج تاكيرات

 ةيلاملا ةرازو

ةيلاملا ةرازو

ةيلاملا ةرازو

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو
يرحبلا ديصلاو

ةراجتلا ةرازو

رئازجلا كنب

ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا
ةيجراخلا

نامضو نيمأتل ةيرئازجلا ةكرشلا
تارداصلا
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نع نيتبختنم نيتلثمم ،شرطل ةيزوفو ريشبلب ةيدان–

ءاـــــسنلاو تاـــيـتفلا لاـــبقتسال ينــطوـــلا زـــــكرــملا يـــمدـــــختسم

.مناغتسمل بعص عضو يف ّنه نمو فنعلا اياحض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشغ٨١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ7١ يفخّرؤـــــــم رارــــــــق
ةــينطولا ةــنجللا ءاــــضعأ نييــــعت نـــــمضتي ،٩١٠٢ ةـــــنس

يـــــــنطولا نـــــــماـــــضتلا ةرازو ىدــــــــــل ةأــــــــــشنـــملا نــــــــــعـــطلل
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو

––––––––––

8١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٧١ يف خّرؤم رارق بجومب

اقيبطت ،مــهؤامسأ ةـيتآلا ءاــضعألا نّيعي ،٩١٠2 ةــنس تـــشغ

خّرؤملا٥٧١–٣٠ مقر يذــيفنتلا موسرــملا نــم١١ ةداــملا ماـــكحأل

قلعتملاو٣٠٠2 ةنس ليربأ٤١ قفاوملا٤2٤١ ماع رفص2١ يف

ةــينطوــلا ةـــنجللاو ةـــصصــــختملا ةـــيئالوــــلا ةــيبطلا ةنجـــللاب

: نعطلل ةينطولا ةنجللا يف ،نــــعطلل

صاخشألا ةيامحل ماعلا ريدملا ،يراصبل نيميلا دبع–

،اسيئر ،مهتيقرتو نيقوعملا

،ةوضع ،نويعلا ضارمأ يف ةصتخم ةبيبط ،زوزع ةميعن–

فـــنألا ضارـــمأ يف صـــتخم بـــيبط ،يـــحي نـــب رــــيمس–

،اوضع ،ةرجنحلاو نذألاو

،ةيلقعلا ضارمألا يف ةصتخم ةبيبط ،يتاكرب ناهمسإ–

،ةوضع

،اوضع ،ماظعلا يف صتخم بيبط ،صامروف ميلس–

،ةيفيظولا ةيبرتلا ةداعإ يف صتخم بيبط ،مكمك هـللا دبع–

،اوضع

،ةوضع ،لمعلا بط يف ةصتخم ةبيبط ،ريماعم لاون–

،ةـــينطولا ةـــيبرتلا عاــــطق نــــع ةــــلثمم ،يـــسنوــي يــــنوم–

،ةوضع

،ينهملا نيوكتلا عاطق نع لثمم ،شورك ديشر–

تاــيعمجل ةــينطولا ةــيلاردفلا نــــع لــــثمم ،رـــطيع ســــنوي–

،اظحالم ،نيفلختملا لافطألا ءايلوأ

صاخشألل ةيرئازجلا ةيلاردــفلا نـــع لثمم ،بياعلا دـمحم–

.اظحالم ،ةقاعإلا يوذ

 ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو

ويلوي١3 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٨٢ يفخّرؤـــــم رارـــــق
هــيجوت ســـــلجم ءاــــــضعأ نييـــــــعت نـــــــمضتي ،٩١٠٢ ةــــــنس

اياحض ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ينطولا زكرملل
.مناغتسمل بعص عضو يفّ نه نمو فنعلا

––––––––––

١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ82 يف خّرؤم رارق بجومب

اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،٩١٠2 ةنس ويلوي

خّرؤملا28١–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم١١ ةداملا ماكحأل

٤٠٠2 ةنس وينوي٤2 قفاوملا٥2٤١ ماع ىلوألا ىدامج٦ يف

ءاسنلاو تايتفلا لابقتسال ةينطو زكارم ثادحإ نمضتملاو

،اهريسو اهميظنتو بعص عضو يف ّنه نمو فنعلا اياحض

لابقتسال ينطولا زكرملا هيجوت سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا

بــــعص عـــضو يف ّنـــه نـــمو فنعلا اــياحض ءاـــسنلاو تاـيتفلا

: ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل ،مناغتسمل

يـــنطولا نـــماضتلا ةرـــيزو ةــــلثمم ،روــــقاـــشوب ةــجيدـــخ–

،ةسيئر ،ةأرملا اياضقو ةرسألاو

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ةلثمم ،ةشوش نب ماهس–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ةلثمم ،يناد ةنيمآ–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو لثمم ،ةحيرف يناغلا دبع–

،تايفشتسملا

مــيلــعتلاو نـــيوــــكتلا رـــــيزو لـــثـــــمم ،رـــــصان نــب نـــســـحلب–

،نيينهملا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،ةرهش نب يبرعلا–

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو لثمم ،شيوب بيبح–

اياضقو ةرسألاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،يوادهن ةليقع–

،ةأرملا

،"ةيلاثملا مألا" ةيعمج ةلثمم ،نامثع نب ةيدواد–

،"ىدهلا رون" ةيعمج ةلثمم ،حبار ةمطاف–
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ويام12 قفاوملا0441 ماـع ناــــضمر61 يف خّرؤـــــم  رارـــــــق
ةنجللا ءاضعأل ةــيمسالا ةــمئاقلا ددـــحي،9102 ةنـــس

ةـــــبقارــمل يرـــــئازـــجلا زـــــكرـــملل ةــــينـــقتلاو ةــــيملعلا
.مزرلاو ةيعونلا

––––––––––

ويام12 قفاوملا0441 ماع ناضمر61 يف خرؤم رارق بجومب
ةــــيملعلا ةـــنجللا ءاـــــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاـــــقلا دّدـــــــحت،9102 ةـــنس
اقيبطت ،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملل ةينقتلاو
741-98 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا نـــم1 ررــــكم71 ةداـــملا ماـــكحأل
9891 ةــــــنس تـــــــشغ8 قـــــفاوــــملا0141 ماـــــع مّرــــحم6 يف خّرؤـــــــملا

مزرــلاو ةيعونلا ةـبقارمل يرــئازجلا زـــكرملا ءاـــشنإ نـــمضتملاو
: يتأي امك ،هلمعو هميظنتو

،ةراـــــجتلا رــــيزو ةـــــلثمم ،ساــــماليوـــس ةدــــــنه ةديــــسلا .1
،ةسيئر

روــتساب دـــهعم لـــثمم ،ةـــيفس نـــب دـــمحا ديــــس دّيـــسلا .2
،اوضع ،رئازجلل

مـــــلعل يـــنطولا دــــهــعملا لثــــمم ،شـــيبز ســـنوـــي دّيـــــسلا .3
،اوضع ،مومسلا

ةيامحل ينطولا دهعملا ةلثمم ،ديعسوأ ةنيمي ةدّيسلا .4
،ةوضع ،تاتابنلا

بطلل ينطولا دهعملا ةلثمم ،رمعأ جاح ةليمج ةدّيسلا .5
،ةوضع ،يرطيبلا

،سييقتلل يرئازجلا دهعملا ةلثمم ،ةلوغ ةيدان ةدّيسلا .6

،ةوضع

ناوـــيدلا ةـــلـــثمم ،ناـــمحرلا دـــبع تــــــيأ ماـــستبا ةدّيـــــسلا .7

،ةوضع ،ةينوناقلا ةسايقلل ينطولا

ةـــيرئازجلا ةــــفرغلا لثــــمم ،يوارـــــحص ساــــبع دّيــــسلا .8
،اوضع ،ةعانصلاو ةراجتلل

ةــينطوـــلا ةـــفرغلا لـــثمم ،نـــشوأ زــــيزـــــعلا دـــبـــــع دّيــــسلا .9

،اوضع ،ةحالفلل

لــــثمم ،ماـــعلا رــــيدــملا دـــــــعاسم ،ةـــساق شالـــبع دّيـــــسلا .01
،اوضع ،فرحلاو ةيديلقتلا تاعانصلل ةينطولا ةفرغلا

ديصلل ةينطولا ةفرغلا ةــــلثمم ،ناــــحودب مير ةدّيـــسلا .11
،ةوضع ،تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

يــــنطولا ســــــلجملا ةـــــــلثمم ،يــــحود ةـــــيزوـــف ةدّيـــــسلا .21
.ةوضع ،نيكلهتسملا ةيامحل

ةراجتلا ةرازو

ةنس ويام8 قفاوملا0441 ماع ناضمر3 يف خّرؤم رارق
هيجوتلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،9102
.مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملل

––––––––––

8 قــفاوملا0441 ماـــع ناـــضمر3 يف خّرؤـــم رارــــق بــــجومب

ســلجم ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا ددـــحت ،9102 ةـــنس وــــيام

اقيبطت ،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملل هيجوتلا

خّرؤملا741-98 مقر يذيفنتلا موسرملا نم41 ةداملا ماكحأل

نمضتملاو9891 ةنس تشغ8 قفاوملا0141 ماع مّرحم6 يف

هميظنتو مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا ءاشنإ

: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو

،اسيئر ،ةراجتلا ريزو لثمم ،ياكب ىسيع دّيسلا .1

تاـــعامجلاو ةـــيلخادلا ةرازو لـــثمم ،ماـــقر ميرــــك دّيــــسلا .2

،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ةـــــيمنتلاو ةـــــحالــفلا ةرازو لــــثمم ،ةراــــب دـــــلاـــخ دّيــــسلا .3

،اوضع ،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

ةــــعاـــــنصلا ةرازو ةـــــــلثمم ،يداز نـــــــب ةدـــــــيرف ةدّيــــــــسلا .4

،اوضع ،مجانملاو

،اوضع ،ةقاطلا ةرازو لثمم ،يروصنم ميرك دّيسلا .5

ناــكسلاو ةــحصلا ةرازو لثــمم ،راروــف لاــمج دّيــسلا .6

،اوضع ،تايفشتسملا حالصإو

،اوضع ،ةيلاملا ةرازو لثمم ،ينادم ميركلا دبع دّيسلا .7

دراوـــملا ةرازو لثـــمم ،يرـــيتسم ظـــيفحلا دـــبع دّيــــسلا .8

،اوضع ،ةيئاملا

يلاــعلا مـــيلعتلا ةرازو لـــثمم ،نابـعش نـــب دـــمحأ دّيـــسلا .9

،اوضع ،يملعلا ثحبلاو

ةـــحايسلا ةرازو لـــثــمم ،رورـــــعز نـــب يرـــكـــش دّيــــسلا .01

،اوضع ،ةيديلقتلا ةـــعانصلاو

تاــــقاطلاو ةـــئيبلا ةرازو لــثــــمم ،وــــيوي اـــضر دّيـــــسلا .11

،اوضع ،ةددجتملا

ةيامحل ينطولا سلجملا ةلثمم ،ينازوأ ةاجن ةدّيـسلا .21

.اوضع ،نيكلهتسملا
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اهتعيبطو اهتيمست وأ اهكلام مساو بقلو اهناونعو اهعونو

رّيسم مساو بقل اذكو ،يونعملا صخشلا ةلاح يف ةينوناقلا

.ةيقدنفلا ةسسؤملا

،ةــــيقدنفلا ةــــسسؤملا فــــينصت رارـــــق يوـــــتحي :3 ةداملا

فينصتلا ةجردو رارق مقر ىلــع ،تاريـــشأتلا ىلإ ةـــــفاضإلاب

مــساو بـــقلو ،اـــهناونعو اــــهعونو ةـــيقدنفلا ةـــسسؤــملا مـــساو

صخشلا ةـلاح يف ةــينوناقلا اــهتعيبطو اـــهتيمست وأ اــهكلام

.ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسم مساو بقل اذكو ،يونعملا

لــك فينصتلا دــيدجت متي" ةرابع ىلع اضيأ يوتحي اــمك

موـــــــسرملا نـــــم٤2 ةداــــملا ماــــكحأل اــــقبط تاوــــنس )٥( ســـــمخ

٠٤٤١ ماـــــع ناــــبعش٤2 يف خّرؤــــــملا8٥١–٩١ مـــــقر يذيـــــفنتلا

."هالعأ روكذملاو٩١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا

يف ةـــــيقدنفلا ةــــسسؤملا رّيــــسم داــــمتعا نوـــــكي:٤ ةداملا

ساــــــيقمب رــــمحأ نوــــــل تاذ ةـــــفاحب طاــــحم لــــيطتسم لـــــكش

)١2 x٠٥.٩2ضيبأ هنول ىّوقم قرو نم مّمصيو )مس.

ةفاضإلاب ،ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسم دامتعا يوتحي امك

خيراتو ّريسملا مساو بقلو دامتعالا مقر ىلع ،تاريشأتلا ىلإ

ةــــجردو اـــهعونو ةـــيقدنفلا ةسسؤــــملا مـــساو هدايدزا ناـــــكمو

.ةيقدنفلا ةسسؤملا ناونع اذكو ،اهفينصت

فينصتلا رارقو لالغتسالا ةصخر جذامن قحلت:5 ةداملا

.رارقلا اذهب ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسم دامتعاو

ماـع ةجحلا يذ٣ يف خّرؤــملا رارـــقلا ماــكحأ ىـــغلت :٦ ةداملا

صئاصخ ددحي يذلا١٠٠2 ةنس رياربف٦2 قـــفاوملا١2٤١

يف خّرؤملا رارقلاو هلكشو ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسم دامتعا

يذــــلا١٠٠2 ةنس رـــياربف٦2 قـــفاوــملا١2٤١ ماــــع ةــــجحلا يذ٣

.اهلكشو ةيقدنفلا ةسسؤملا لالغتسا ةصخر صئاصخ ددحي

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :7 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٣2 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ٠2 يف رـــــئازجلاب رّرــــح

.٩١٠2 ةنس ويلوي

دوعسم نب رداقلا دبع

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

3٢ قــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٠٢ يف خّرؤـــــــم رارـــــق
لالـــغتسالا ةـــصخر جذاـــمن ددـــــحي ،٩١٠٢ ةــــنس وـــــيلوي
ةـــــــــسسؤــملا رّيــــــــسم داــــــمتعاو فـــــــينصتلا رارـــــــــقو
.ةــــيقدنفلا

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

٤2 يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩2 يف خّرؤملا٥٠–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر

،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا8٥١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــــلا٩١٠2 ةـــنس لـــيربأ٠٣ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع ناــــبعش٤2
تاــــــيـــفيكو طورـــــش ددـــــحيو ةــيــقدـــنفلا تاـــسسؤــــملا فّرــــعي
١١ ةداملا اميس ال ،اهيرّيسم دامتعاو اهفينصتو اهلالغتسا

،هنم

١2٤١ ماــــع ةــــجحلا يذ٣ يف خّرؤـــــملا رارــــقلا ىـــــضتقمبو–
دامتعا صئاــــصخ ددـــحي يذــــلا١٠٠2 ةـــنس رـــياربف٦2 قـــفاوملا

،هلكشو ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسم

١2٤١ ماــــــع ةــــجحلا يذ٣ يف خّرؤــــــملا رارــــــقلا ىــــــضتقمبو–
ةصخر صئاصخ ددحي يذلا١٠٠2 ةنس رياربف٦2 قفاوملا
،اهلكشو ةيقدنفلا ةسسؤملا لالغتسا

: يتأي ام رّرقي

موـــسرملا نـــــم١١ ةداــــملا ماـــــكحأل اــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
٠٤٤١ ماـــــع ناـــــبعش٤2 يف خّرؤـــــملا8٥١–٩١ مــــقر يذــــيفنتلا
اذـــه فدــــهي ،هالـــعأ روـــكذملاو٩١٠2 ةـــنس لــــيربأ٠٣ قــــفاوملا
فينصتلا رارقو لالغتسالا ةصخر جذاـــمن دـــيدحت ىلإ رارــــقلا

.ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسم دامتعاو

يف ةيقدنفلا ةسسؤملا لالغتسا ةصخر نوكت :٢ ةداملا
ساـــيقمب رـــضخأ نوـــل تاذ ةـــفاــــحب طاــحم لـــيــطتسم لـــــــكش

)١2 x٠٥.٩2(ضيبأ هنول ىّوقم قرو نم مّمصتو.

ةفاضإلاب ،ةيقدنفلا ةسسؤملا لالغتسا ةصخر يوتحت امك
ةيقدنفلا ةسسؤملا مساو ةصخرلا مقر ىلع ،تاريشأتلا ىلإ
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا
.......................................... : ةيالو

.....................................ةيالول ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةيريدم

ةيقدنفلا ةسسؤملا لالغتسا ةصخر
........................... : مقر

: ماكحأل اقبط
،هنم2٥ ةداملا اميس ال ،ةقدنفلاب ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا٩٩٩١ ةنس  يفناج٦ قفاوملا٩١٤١ ماع ناضمر٩١ يف خّرؤملا١٠–٩٩ مقر نوناقلا *
اهلالغتسا تايفيكو طورش ددحيو ةيقدنفلا تاسسؤملا فّرعي يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا8٥١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا *

،اهيرّيسم دامتعاو اهفينصتو
.................................. ةيالول ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم حارتقا ىلع ءانب *

: ىلإ ةيقدنفلا ةسسؤملا لالغتسا ةصخر ّملست

............................................................... : ةيقدنفلا ةسسؤملا مسا

............................................................... : ةيقدنفلا ةسسؤملا عون

.................................................: ةيالولا.......................................: ةرئادلا.......................................: ةيدلبلا.............................................................................: ناونعلا

: ةيقدنفلا ةسسؤملا كلام
.............................................................................................. : بقللا *

.............................................................................................. : مسالا *

............................................................................. : )ةينوناقلا ةعيبطلاو ةيمستلا( يونعملا صخشلا ةلاح يف *

: ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسم
............................................................................................. : بقللا *

............................................................................................. : مسالا *

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

يلاولا

Dénomination de l'établissement hôtelier : ...............................................................................................

Type de l'établissement hôtelier : ..............................................................................................................
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

.......................................... : ةيالو

.....................................ةيالول ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةيريدم

ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسم دامتعا

........................... : مقر

: ماكحأل اقبط

،هنم2٥ ةداملا اميس ال ،ةقدنفلاب ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا٩٩٩١ ةنس يفناج٦ قفاوملا٩١٤١ ماع ناضمر٩١ يف خّرؤملا١٠–٩٩ مقر نوناقلا *

اهلالغتسا تايفيكو طورش ددحيو ةيقدنفلا تاسسؤملا فرعي يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا8٥١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا *

،اهيرّيسم دامتعاو اهفينصتو

................................................ خيراتب دقعنملا ةيقدنفلا تاسسؤملا فينصتل ةيئالولا ةنجللا عامتجا رضحم ىلع ءانب *

.................................. ةيالول ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريدم حارتقا ىلع ءانبو *

: )ة( دّيسلا ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسمل دامتعالا اذه مّلسي

........................................................................: دايدزالا ناكمو خيرات....................................................................: بقللا............................................................: مسالا

............................................................... : ةيقدنفلا ةسسؤملا مسا

............................................................... : ةيقدنفلا ةسسؤملا عون

.................................................................................................................................................................................................................................... : فينصتلا ةجرد

...................... : ةيالولا.......................................... : ةرئادلا......................................: ةيدلبلا...................................................................... : ةيقدنفلا ةسسؤملا ناونع

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

يلاولا

Dénomination de l'établissement hôtelier : ...............................................................................................

Type de l'établissement hôtelier : ..............................................................................................................
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

.......................................... : ةيالو

.....................................ةيالول ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةيريدم

ةيقدنفلا ةسسؤملا فينصت رارق

........................ : فينصتلا ةجرد

............................................. : مقر

........................... : ةيالو يلاو ّنإ

ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا٩٩٩١ ةنس رياني٦ قفاوملا٩١٤١ ماع ناضمر٩١ يف خّرؤملا١٠–٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمب–

،هنم2٥ ةداملا اميس ال ،ةقدنفلاب

فّرعي يذلا٩١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا8٥١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

،اهيرّيسم دامتعاو اهفينصتو اهلالغتسا تايفيكو طورش ددحيو ةيقدنفلا تاسسؤملا

................................................ خيراتب دقعنملا ةيقدنفلا تاسسؤملا فينصتل ةيئالولا ةنجللا عامتجا رضحم ىلع ءانبو–

: يتأي ام ررقي

: ةيقدنفلا ةسسؤملا ىلإ موجن.............................. ةجرد يف فينصتلا اذه حنمي: ىلوألا ةداملا

: )ة( دّيسلا ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسمل دامتعالا اذه مّلسي

......................................... : ةيقدنفلا ةسسؤملا مسا

......................................... : ةيقدنفلا ةسسؤملا عون

...................... : ةيالولا................................... : ةرئادلا................................: ةيدلبلا................................................ :  ناونعلا

: ةيقدنفلا ةسسؤملا كلام
.............................................................................................. : بقللا *

.............................................................................................. : مسالا *

............................................................................. : )ةينوناقلا ةعيبطلاو ةيمستلا( يونعملا صخشلا ةلاح يف *

: ةيقدنفلا ةسسؤملا رّيسم

............................................................................................. : بقللا *

............................................................................................. : مسالا *

ةداملا ماكحأل اقبط ةرتفلا هذه لالخ فينصتلا اذه ةعجارم نكمي امك ،تاونس )٥( سمخ لك فينصتلا ديدجت متي :٢ ةداملا
.هالعأ روكذملاو٩١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا8٥١–٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤2

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

يلاولا

Dénomination de l'établissement hôtelier : ..........................................

Type de l'établissement hôtelier : ..........................................................
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ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو
تايفشتسملا

٠٤٤١ ماـــع ةـــجحلا يذ٠٢ يفخّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــــق
يــــناثلا قـــحلملا مّمتي ،٩١٠٢ ةـــــنس تــــشغ١٢ قـــــــفاوملا

ماع رفص١٢ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم
ريياعم ددحي يذلا٢١٠٢ ةنس يفناج5١ قفاوملا33٤١
ةــــــيئاــــــــفــشتسالا ةـــــــيموـــــــمعلا تاــــــــــســــسؤـــــــملا فــــــينـــصت
.اهفينصتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

٤ يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىــضتقمب–
نـــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس سراــــم١١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــع بـــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

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

2 يف خّرؤملا٠٤١–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ويام٩١ قفاوملا82٤١ ماع ىلوألا ىدامج
تاـــسسؤملاو ةـــيئافشتسالا ةــــيمومعلا تاـــسسؤملا ءاـــــشنإ
لّدعـــــملا ،اـــهريسو اـــهميظنتو ةـــيراوجلا ةــــحصلل ةـــيمومعلا

،هنم٣2 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

رفص١2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىـضتقمبو–
رــيياعم ددــحي يذــلا2١٠2 ةــنس يــفناج٥١ قــفاوملا٣٣٤١ ماــع
تاسسؤملاو ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا فينصت
،مّمتملاو لّدعملا ،اهفينصتو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا

: يتأي ام نورّرقي

يرازوـــــلا رارــــقلا نــــم يـــناثلا قــــحلملا مــــّمتي : ىلوألا ةداملا
ةنس يفناج٥١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص١2 يف خّرؤملا كرتشملا

ةــــيمومعلا تاـــــسسؤملا فــــــينصت رــــيياعم ددـــــــحي يذــــــلا2١٠2
اذــــكو ةـــيراوجلا ةــــحصلل ةــــيمومعلا تاـــــسسؤملاو ةــــيئافشتسالا

ةــــــيموـــــمعلا تاــــــــسسؤـــملا فــــــينصت صـــــــــخي اــــميف ،اــــــهفـــــينصت
: يتأي امك ،ةيئافشتسالا

٢ قحلملا "

: ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا فينصت–أ

ةــــــيئاــــفشتسالا ةـــــيموـــمعلا تاــــــسسؤـــــملا ةــــــــمئاق–١
"أ" ةئفلا يف ةفنصملا

....................................)رييـغـت نودـب(.............................–

ةفنصملا ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق–٢
"ب"ةئفلا يف

....................................)رييـغـت نودـب(.............................–

ةفنصملا ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق–3
"ج" ةئفلا يف

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا
 يواريم دـمحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

 يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

تايالولا

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

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

لاطبألا يداو–

"..................................)رييغت نودب يقابلا(...........................

ركسعم

ةيمومعلا تاسسؤملا
ةيئافشتسالا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ١2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس


