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نيتحلصم يف ةمظنملا ،ةيالولا يف نيدهاجملا ةيريدم مضت
: يتأي ام ،)2(

ةيعامتجالا ةيامحلاو يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلا ةحلصم–
،حنملاو

.ةيتامولعملاو لئاسولا ةرادإ ةحلصم–

ةروكذملا٤ ةداملا ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت :٥ ةّداملا
ريزولاو نيدهاجملا ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ،هالعأ
فلكملا رــــيزولاو ةـــــيلحملا تاــــــعامجلاو ةــــــيلخادلاب فــــــلكملا

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب

،موسرملا اذـهل ةــــــفلاخملا ماــــــكحألا عــــيمج ىــــــغلت:6 ةّداملا
خّرؤملا٤٠٥-19 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم اميس ال

1991 ةنس ربمسيد12 قفاوملا21٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1 يف
.ةيالولا يف نيدهاجملل ةيريدم ءاشنإ نمضتملاو

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣1 قــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ةّجــحلا يذ21 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.91٠2 ةنس تشغ

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ّةجحلا يذ٢١ يف خّرؤم١٣٢-٩١ مقر يذيفنت  موسرم
تاــــيفيك ددــــحي ،٩١٠٢ ةــــنس تــــشغ٣١ قـــــفاوملا٠٤٤١
.اهريسو اهميظنتو ثحبلا رباخم ءاشنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناـــــتداملا اــــــميسال ،روــــــتسدلا ىلــــــــع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـع مّرحـم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوـملا11٤1
،لّدعملا ،ةيمومـعلا

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا٥٠–99 مقر نوناـقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةـــــنس لـــــيربأ٤ قـــــفاوملا91٤1 ماــــــع
،مّمتملاو لّدـعملا ،يلاـعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا٧٠–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارـبب قـــلعتملاو٣٠٠2 ةـــنس وــــيلوي91 قـــفاوملا٤2٤1 ماــــع
،عارتخالا

ةدعقلا يذ٥1 يف خّرؤملا11–٧٠ مقر نوناـقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو٧٠٠2 ةنس رـبمفوـن٥2 قفاوـملا82٤1 ماـع
،يلاـملا يبساحـملا

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤1ماع
،يــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا ثــــحبلا لوـــــح يـــــــهيجوتلا

،هنم٧٣ ةداملا اميسال

٤ يف خّرؤملا٧9–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام11 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خّرؤملا22–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو2991 ةنس رـياـني٣1 قفاوملا21٤1 ماـع بـجر
يملـعلا ثحبلا ةيقرتل تاـعاطقلا نيب ةكرتشم ناـجل ءاشنإ

،اهميظنتو اــهرـيس طـــبضيو هــــميوقـتو هــــتجمربو يــنقتلاو
 ،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤـملا٧٧1–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس وينوي٤2 قفاوـملا٦1٤1 ماـع مّرحم٥2
2٠٣–28٠ مقر صاخلا صيـــصختلا باـــسح رــــييست تاـــــيفيك
ةيمنتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا قودنصلا “ هناونـع يذلا
،مّمتملاو لّدعملا ،“ ةيجولونكتلا

يف خّرؤملا٣٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوـملا٠2٤1 ماـع بـجر12
ريوطتلاو يملـعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت
،اهريسو يجولونكتلا

يف خّرؤملا٤٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوملا٠2٤1 ماـع بجر12
،هريسو هميظنتو ثحبلا ربخم ءاشنإ دعاوق

يف خّرؤملا9٧2–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٣٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اـــــهميظنتب ةـــــصاخلا دــــــعاوقلاو ةــــــعماجلا ماـــــــهم ددــــــحي يذــــــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا992–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ٦1 قفاوملا٦2٤1 ماع بجر11
،هريسو هميظنتب ةصاخلا دــعاوقلاو يــــعماجلا زـــــكرملا ماـــــهم
،مّمتملاو لّدعملا

٧1 يف خّرؤملا٥٦2–8٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
ماظن نمضتملاو8٠٠2ةنس تشـغ91 قفاوملا92٤1ماع نابـعش

رتساملا ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا
،هاروتكدلا ةداهشو

يف خّرؤملا٧9٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤1 ماع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومعلا ةـــــسسؤملا رييـــــستب ةــــــصاخلا دــــــعاوقلا ددــــــحي
 ،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا
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ةديدج ةيجولونكتو ةيملـع فراعـم ليصحت يف ةكراشملا –
،اهريوطتو اهيف مكحتلاو

بيلاسأو تاينـقت نيسحت يف ،هاوتسم ىلع ةمهاسملا –
،اهريوطتو تامدخلاو علسلاو تاـجتنملا اذكو جاـتنإلا

،اهرشـنو هثاحبأ جئاتن ةيقرـت –

ةقالع اهل يتلا ةيجولونكتلاو ةيملـعلا تامولعـملا عمـج –
،اهيلـع عالطالا ليهستو اهنيـمثتو اهتجلاـعمو هفدهب

،ةيتاعوضوم ثحب تاكبش عضو يف ةكراشـملا –

ميظنتلل اقبط ريغلا حلاصل تامدخ ءادأو تاربخ ميدقت –
.هب لومعملا

ريوطت عورشم راطإ يف ثحبلا ربخـم أشني :٥ ةداملا
: ةيتآلا سيياقـملا ساسأ ىلـع ،قاحلإلا ةسسؤم

ةيمنتلا تاــــجاـحل ةـــــبسنلاب ثـــــحبلا تاــــــطاشن ةــــــــيمـهأ –
ةيجولونكتلاو ةيملـعلاو ةيفاـقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
،دالبلل

يــــجولونكتلا وأ/و يــــملـعلا جــــمانرـبلا ةـــموـميدو مــــجـح –
نيوكتلا لاجم يف اميسال ،ثحبلا تاطاشن هيف جردنت يذلا

،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا نم ثلاثلاو يناثلا نيروطلا يف

ةــيملـعلا فراــــعملا رـــيوطت ىلع ةرــــظتنملا جــــئاتنلا رــــثأ –
،ةيجولونكتلاو

وأ/و ةرفوتـملا ةينـقتلاو ةيملـعلا تاردقلا مجحو ةيـعون –
،اـهدينجت نكمـملا

بـــــــجاولا وأ/و ةرـــــــفوتـملا ةـــــيلاـملاو ةـــــــيداـملا لــــــئاسولا –
.اهيلع لوصحلا

ىلـــــــع ةداــــــيز ،ثــــــــــحبلا رـــــبخـم لــــــــــــكشتي نأ بــــــــــجي:6 ةداملا
،لقألا ىلع ،ثحب قرـف )٤( ةعبرأ نم ،هالعأ ةروكذملا سيياقملا

.موسرملا اذه نم٤2 ةداملا موهفـم بسح

طورشلا هيف رفوتت ال امدنـع ثحبلا ربخـم لـحي:7 ةداملا
.اهسفن لاـكشألا بسح هئاشنإ ىلإ تدأ يتلا

 يناـثلا لصـفلا
ثحبلا رباخم فانصأ

لوألا عرفلا
ةسسؤملاب صاخلا ثحبلا ربخم

يف ةسسؤملاب صاخلا ثحبلا ربخـم أشنـي:٨ ةداملا
ةيلكلل يملعلا ميظنتلا راطإ يف ،يلاعلا ميلـعتلاتاسسؤم
ةسردملا وأ يعـــماجلا زـــكرملا دـــهـــعـــم وأ ةـــعــــماجلا دــــهــــعمل وأ
.ايلعلا

81 يف خّرؤملا18–٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع لوألا عيبر
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ماهم
،اهميظنتو

9 يف خّرؤملا٦٧1–٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦1٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا٧٣٤1 ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

: يتأي ام مسري

لوألا لـصفلا

ةــماـع ماـكحأ

مقر نوناـقلا نم٧٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤1 ماع لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–٥1

يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس
تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،يجولونكتلا ريوطتلاو
بلص يف ىعدتو ،اهريسو اهميظنتو ثحبلا رباخـم ءاشنإ
.“ ثحبلاربخم “ صنلا

نيثحابلل حمسي ثحب نايك ثحبلا ربخم:٢ ةداملا
ذيفنت لجأ نم نواعتلاب ةبراقتم تايلاكشإ نولوانتي نيذلا

ريوطتلاويملعلا ثحبلل رثكأ وأ عوضوم وأرثكأ وأ روحم
.يجولونكتلا

نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم لخاد ثحبلا ربخم ءاشنإ نكمي
.ىرخألا ةيمومعلا تاسسؤملاو نييلاعلا

هاـــندأ ثــــحبلا رــــبخم اـــــهب أـــــشني يـــــتلا ةـــــسسؤملا ىـــــعدت
.”قاحلإلا ةسسؤم“ ـــــب

وأ ةـــــــسسؤمب اــــــصاخ ثـــــــحبلا رــــــبخم نوـــــــكي :٣ ةداملا
عاطقلا عم نواعتلا راطإ يف أشني امدنع اكرتشم وأ اطلتخم
نيب ام يملعلا نواعتلا راطإ يف وأ يداصتقالا يعامتجالا
.تاسسؤملا

ىوتسم غلبي امدنع زايتمالا ثحب ربخمك سركي نأ نكميو
.هتاطاشن لمجم يفضرم روطت

ثحبلا فادـهأ قــيقـحتب ثــــحبلا رــــبخم فـــــلـكي:٤ ةداملا
ثحب وأ عوضوم روحم يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملـعلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو .نّيعم يملع

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ذيفنت يف ةمهاسملا –
،قاحلإلا ةسسؤم ريوطت عورشم يف ةلجسملا يجولونكتلا

لــــــجأ نـــــمو ثـــــــحبلا ةــــــطساوب نــــــيوكتلا يف ةـــــــــمهاسملا –
،ثحبلا

،هفدهب ةقالـع اهـل ثحب لامـعأو تاسارد زاـجنإ –

،هتاطاشن ناديم يف ثحبلا جمارـب دادـعإ يف ةكراشـملا –
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يف ةـــــسسؤملاب صاــــخلا ثــــحبلا رــــبخـم أـــــشني:٩ ةداملا
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،يلاعلا ميلـعتلا تاسسؤم
،قاحلإلا ةسسؤم لوؤسم حارتقا ىلع ءانب ،يملعلا ثحبلاب
ةــيتاعوضوملا ةــــلاكولل يــملعلا ســــلجملا يأرـــب ذــــخألا دـــــعــبو
.ةينعملا ثحبلل

تاـسسؤم يف ةــــسسؤملاب صاــــخلا ثــــحبلا رــــبخم أـــــشني
يف وأ ىرــــــخأ ةــــــيرازو رـــــــئاودل ةـــــــــعباتـــلا يلاـــــــــعلا نـــــــيوــــكتلا

ريزولا نيب كرتشم رارـق بجومب ىرخأ ةيمومع تاسسؤم
حارـتقا ىلـع ءاـنب ،ينعملا ريزولاو يملعلا ثحبلاب فلكملا

ةلاكولل يملعلا سلجملا يأرب ذـخألا دعـبو ،قاحلإلا ةسسؤم
.ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا

يناثلا عرفلا
كرتشملا وأ طلتخملا ثحبلا ربخم

ذيفنت راطإ يف طلتخملا ثحبلا ربخم أشني :٠١ ةداملا
وأ/و رثكأ وأ نيتيمومع )2( نيتسسؤم نيب كرتشم جمانرب
.ةيداصتقا تاسسؤم

ةسسؤم كارتشا ةجيتن كرتشملا ثحبلا ربخم أشنيو
يف أشني ثحب ربخم عم ةيداصتقا ةسسؤم وأ ةيمومع
.ىرخأ ةسسؤم

يف كرــــتشملا وأ طـــلتخملا ثــــحبلا رــــبخم أــــــشني:١١ ةداملا
ةيمومعلا تاسسؤملا يفو نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم
رارق وأ يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ىرخألا

،ينعملا ريزولاو يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم
دـــــــعـبو ،ةـــــــيقافتالا فارـــــــطأ نـــــــم حارـــــــــتقا ىلـــــــع ءاــــــنب ،ةــــــلاحلا بســــــح
ثـــــــــــــحبلل ةـــــــيتاعوضوملا ةـــــــــلاكولل يــــــــــملعلا ســـــــــــلجملا يأرــــــب ذـــــــخألا
.ةــــــينعملا

وأ طــــــــلتخملا ثــــــــحبلا رـــــبخم فارــــــــــطأ مرــــــبي:٢١ ةداملا
ةــيقافتا ،ثــــحبلا عـــيراشـم زاــجنإل ةــــمزاللا ةدـــــملل كرتــــشملا

اـــــهنم اـــــميس ال ،مــــــهتامازتلاو مـــــهقوقح اــــــــهبجومب نوددـــــحي
.ليومتلا تايفيك

 .قحلمـب ةيقافتالا ديدجت نكمـي

جئاتنلا لامعتسا ةيقافتالا يف فرط لك نكمي:٣١ ةداملا
ةـــــــلكوملا ،ثــــــحبلا عــــــيراشم ذــــــيفنت راـــــطإ يف اـــــهيلع لــــــــصحـملا

.كرتشملا وأ طلتخملا ثحبلا ربخمل

اهيلـع لصحمـلا جئاتنلا ضـعب نوكت اـمدنـع:٤١ ةداملا
،ةءارـب ةداـهش قيرـط نـع ةيامـح عوضوـم ةيـقاـفتالا راـطإ يف

لـك مساب ةكرتشم ةيكلم لكش يف عدوـت ةءارـبلا هذـه ّنإف
.فرـط

فارـطألا دـيفـتست ةـــيقافتالا ماـــــكحأل اـــــــقبط :٥١ ةداملا
تكرتشا يتلاةيتامولعـملا جماربـلا لامـعتسا قــح نــــم

ةـــــلكوملا ،ثــــحبلا عـــــيراشم ذــــــيفنت راـــــطإ يف اــــــهرـيوطت يف
.كرتشملا وأ طلتخملا ثحبلا ربخمل

ثـــحبلا ربـــخم يـــمدـختسـم تاروـــشنـم ّنيـــبـت :6١ ةداملا
.ةيقافتالا فارطأ عـم ةقالـعلا كرتشملا وأ طلتخملا

ةزجنملا ثحبلا عيراشم مييقت تايفيك ددحت:7١ ةداملا
قحلم يف كرـــتشملا وأ طـــــلتخملا ثـــــحبلا رــــبخم فرـــــط نـــــم
.فارطألا نيب ةمربملا ةيقافتالا

طلتخملا ثحبلا ربخم ةيقافتالا فارطأ دوزي:٨١ ةداملا
ةسسؤـملا نونّيعُيو لئاسولاو نيمدختسـمـلاب كرتشملا وأ
هذـه عزوـتو ،هريـسل ةصصخمـلا تادامتـعالا اهب قحـلت يتلا
راــــطإ يف اـــــهقـيقحت بــــجـي يـــتلا تادارـــــيإلا اذــــــكو تاداـــــمتـعالا
ةسسؤـم ةينازيمب قــحـلـي يرــــيدقـت لودــــج يف ثـــحبلا لاــــمـعأ
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ذفنتو قاحـلإلا

ثلاثلا لصـفلا

زايتمالا ثحب ربخم

وأ ةــــــسسؤــملاب صاـــــــــخلا ثــــــــــحبلا رــــــــبخم حـــــنمي:٩١ ةداملا
ثـــــــحب رـــــــبخم ةـــــــمالع ،كرــــــــتشملا وأ طــــــلتخملا ثــــــحبلا رــــبـــخم
يـــــــملعلا ثــــحبلل ةـــــمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا فرـــــــط نــــم زاـــــيتمالا

ثـــــــحبلاب ةـــــــــفلكملا ةرازوـــــــــلل ةــــــــعباتلا يـــــــــجولونكتلا رـــــــــــيوطتلاو
يــــملعلا ثـــــــحبلل ةـــماعلا ةـــــيريدملا حارــــــــتقا ىلـــع ءاـــــــنب ،يــــــــملعلا

:  اـصوصخ ةيتآلا ريياعملا ساسأ ىلـع ،يـجولونكتلا رـيوطتلاو

تالاغشناب لــــفكتت يـــتلا رـــبخملا ثـــحب لاــــغشأ ةـــــيعون –
،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا

،ةيرشبلا ةيملعلا تاردقلا مجحو ةيعون –

،عمتجملا ةدئافل ثحبلا تاطاشن رثأ –

اـــــهبلطتت يـــــتلا تازـــــيهجتلاو ةـــــيدعاقلا لـــــكايهلا رـــــــفوت –
،هلاغشأ

هاروـــتكدلا يف ةــــبلطلا حـــــلاصل مدـــــقملا نــــيوكتلا ةـــــيعون –
،رتساملاو

يــــعامتجالا عاـــــطقلا تاــــئيهو تاــــسسؤم عــــم تاــــقالعلا –
.يداــصتقالاو

نم رارـــق بــجومب ثـــحبلا رــبخمل زاـــيتمالا ةـــمالع سرــــكت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا

نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماكحأ حضوت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا

رواحم زاجنإ يف زايتمالا ثحب ربخم مهاسي:٠٢ ةداملا
،ثحبلل ةــينطولا جـــماربلا نــــع ةــــقثبنملا ةـــيولوألا تاذ ثــــحبلا

،يعاطقلا عباطلا تاذ ثحبلا عيراشمب لفكتلل هتوعدنكميو
.يلودلا نواعتلا نع ةقثبنملا كلتو
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سرامـيو ثحبلا ربـخمل نسحلا رـيسلا نع الوؤسم نوكيو
نينيعملا مـعدلاو ثحبلا يمدختسم لـك ىلـع ةيّملسلا ةطلسلا

.ربخـملا يف

نيثحابب نيـعتسي نأ ثحبلا ربخم ريدـم نكمـي:7٢ ةداملا
دعب ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،يئزـجلا تيقوتلاب نولمـعي
.ربخملا سلجم يأر

رـــيدم هـــسأرـي يذــــلا ،رـــبخـملا ســـلجـم ىّلوـــتي:٨٢ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع،ربخملا

ماظن ىلع ءانب ،هيلـع ةقداصملاو يلخادلا هماظن دادـعإ –
فـــلكملا رــــيزولا نـــــم رارــــق بـــــجومب ددــــحي يـــــجذومن يلـــــخاد
،يملعلا ثحبلاب

،هتاطاشن ناديم يف ثحبلا جمارـب دادـعإ يف ةمهاسملا –

،اـيرود ثحبلا تاـطاـشن مييـقت –

ةقفاوملاو رييستلاو ثحبلا تاطاشن ةليصح ةسارد –
،اهيلـع

تاقفنلاو تاداريإلل ةيريدقتلا لوادجلا ىلع ةقداصملا –
،ثحبلا ربخم ريدـم اهمدقي يتلا

ةيداـملاو ةيرشبلا دراوملل ينالقعلا لاـمعتسالا ىلع رـهسلا –
.ةيلاـملاو

طاشن لـئاصح اـــيرود قاـــحلإلا ةــــسسؤم مدـــــقت :٩٢ ةداملا
ةيتاعوضوملا ةلاكولل يملعلا سلجملا ىلإ ثحبلا رباخم
.اهصحفل ةينعملا ثحبلل

سماخلا لــصفلا
ةيماتخو ةيلاـم ماكـحأ

يف ةــــــيلالقتسالاب ثــــــــحبلا رــــــــبخم عـــــتمتي:٠٣ ةداملا
.ةيدعبلا ةيلاملا ةبقارملل عضخيو رييستلا

: يتأي امـم ثحبلا ربخـم دراوـم ىتأـتت:١٣ ةداملا

يـــــــــملـعلا ثــــــــحبلل يـــــنطوــــــــلا قودـــــــــــنصلا تاــــــــــمهاسـم –
،يجولونكتلا ريوطتلاو

ةـسسؤم لوؤــــسم اـــــهضّوفي يــــتلا رــــييستلا تاداــــمتـعا –
،قاحلإلا

،دوقـعلاو تامدخلا ميدـقت تاطاـشن –

،تاروشنملاو تاءارـبلا –

،ةيلودلا وأ /و ةينطوـلا تائيهلا تامهاسـم –

 .اياـصولاو تابـهلا –

ثحبلل ينطولا قودنصلا تاصيصخت عضوت:٢٣ ةداملا
ىلع ،ثـــحبلا رــــباخم ةدــــئافل يــــجولونكتلا رــــيوطتلاو يــــملعلا
دارـــملا فادــــهألا ،صوـــــصخلا ىلع ددـــــحيطورـــــش رـــــتفد ساـــــسأ
.ةنيعم ةرتفل ةبسنلاب اهغولب

ثحب ربخم نيب جمانرب – دقع ماربإ متي ،ددصلا اذهبو
،يصولا ريزولاو ،يملعلا ثحبلاب ةفلكملا ةرازولاو زاـيتمالا

ربخم تامازتلا ددـحي طورــــش رـــتفدل اـــــقبط ،ةــــــلاحلابــــــسح
ةــــــيعامتجالاو ةـــــيملعلا فادــــهألا ثـــــــيح نـــــم زاــــيتمالا ثــــــحب
.اهغولب دارملا ةيداصتقالاو

عــــــم اـــــــكيرش زاـــــيتمالا ثـــــــــحب رــــــــبخم نوــــــكـي:١٢ ةداملا
يف طشنت يـــجولونكتو يــملع عـــباط تاذ ةـــيمومع ةـــسسؤم
.ثحبلا ناديم سفن

لئاصحو هجمارب زايتمالا ثحب ربخم مدقي:٢٢ ةداملا
ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجللا فرط نم صحفلل هطاشن
.ةينعملا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

ثــحب رـــبخم يفوـــتسي ال اــــمدنع زاـــيتمالا ةـــمالع بـــحست
.لاكشألا سفنب ،هسيركت ىلإ تدأ يتلا طورشلا زايتمالا

عبارلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

سـلجـمب دوزـــيو ،رــــيدـم ثــــحبـلا رـــــبخم رـــــيدـي:٣٢ ةداملا
عيراشم ءاسؤرو ثـــحبلا قرــــــف ءاـــسؤر نــــم نوــــكتي رـــــبخـم
.ثحبلا

ثـــــــحاب اـــــهريدي يــــتلا ثــــحبلا ةــــقرف لــــــكشتت:٤٢ ةداملا
ذيفنتب عــلطضتو .لـــقألا ىلـــع ،نيـــثحاب )٣( ةــــثالث نــــم لــــهؤم
.ربخملا جمانرب نمض جردنت ثحب عيراشم ةدع وأعورشم

نكمي امك ،عورشم سيئر ثحب عورشم لك ىلع فرشي
.ثحبلا عورشم سيئر نوكي نأ ثحبلا ةقرف سيئر

نم رارق بجومب ثـــحبلا ربــــخـم رــــيدـم نّيـــعي:٥٢  ةداملا
ةرم ديدجتلل ةلباـق تاوــــنس )٤( عـــبرأ ةدـــــمل يــــصولا رـــــيزولا

نيب نم ،قاحلإلا ةسسؤم لوؤسم حارـتقا ىلـع ءاـنب ،ةدحاو
ســــلجـم ءاــــضـعأ هــــبختني ،ىلـــــعألا ةـــبترلا يوذ نيــحشرـــتملا
.رـــبخملا

اذهبو ،لاكشألا سفن بسح ثحبلا ربخم ريدـم ماهـم ىـهنت
ثــــــحبلا تاـــــطاشن نــــــع ةـــــليصح ميدــقت هــــيلع ّنيـــــعتي ،ددـــــصلا

ءادـتبا ارهش زواجتي ال لجأ يف ربخملا سلجم ىلإ رييستلاو
.هماـهم ءاهنإ خيرات نم

:يتأي امب ثحبلا ربخم ريدـم فّلكي:6٢ ةداملا

،ثحبلا رـبخمل ةيملـعلا ةرادإلا نامض –

،ربخملا تاقفنو تاداريإل ةيريدقتلا لوادجلا دادعإ –

،ثحبلا ربخمل ةصصخملا تادامتعالا ةهجو ديدحت –

اــــيرود ثـــحبلا رــــبخم طاــــشن لــــئاصحو جــــمارـب ضرــــــع –
.قاحلإلا ةسسؤـمل ةعباتلا مييقتلا تائيه ىلع صحفلل



١٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٠٢
11م٩١٠٢ ةنس تشغ١٢

تاــــقفن ىلـــع ثــــحبلا رــــبخم تاـــــقفن لـــــمتشت:٣٣ ةداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط زيهجتلا تاقفنو رييستلا

يرــــــــيدقتلا لودــــــــجلا ثـــــــــحبلا رــــــبخم رــــــــيدـم دــــــــــــعـي :٤٣ ةداملا
ربخـملا سلجـم ىلـع هضرـعيو ،هتاـقفنو ثــحبلا رـــبخم تادارــــيإل
ةسسؤم لوؤسم ىلإ ،ةـــلاحلا بــــسح ،هــــلسري مـــث .هـــيلـع قداــــصـيل
دـــهعم رـــيدم وأ ةــــعماجلا دــــهعم رــــيدم وأ ةـــــيلكلا دـــــيمع وأ قاــــحلإلا
.هيلـع ةقفاوملل يعماجلا زكرملا

تادامتعالا لامعتسا ثحبلا ربخم ريدم ررقي :٥٣ ةداملا
فرط نـــم ،ةـــلاحلا بــــسح ،ذــــفنتو ،ثــــحبلا رـــبخمل ةــــصصخملا

زــكرملا دـــــهعم رـــــيدم وأ ةـــــعماجلا دهـــــعم رـــــيدم وأ ةــــيلكلا دـــــيمع
.ةسسؤملا لوؤسم وأ يعماجلا

تادامتعالا هذه لمـعتست نأ ،لاوـحألا نم لاـح يأب ،نكمـي ال
.ربـخملا تاجايتحا ريـغ رـخآ ضرغل

قاحلإلا ةسسؤـمل ةيبساحـملا تاباتكلا نّـيبت:6٣ ةداملا
ةــــــقلعتـملا تادارـــــيإلاو تاـــــقفنلا تاــــيلمـع ةـــــلـصفنم ةـــــــيفيكب
.ثحب ربخـم لك طاشنب

تاـــــــــباتكلا نـــــــّيبت ،ةــــيعماجلا زــــــكارــــملاو تاـــــــعماجلا يفو
يعماجلا زكرملا دهعم وأ ةعماجلا دهعم وأ ةيلكلل ةيبساحـملا
تاقفنلا تايلمـع ،ةــلـصفنم ةــيفيكب ،ةـــلاحلا بـــسح ،ةـينعملا

.ثحب ربخـم لك طاشنب ةقلعتـملا تاداريإلاو

فرصلاب رمآلا وه زايتمالا ثحب ربخم ريدم:7٣ ةداملا
،ةــــفصلا هذــــهبو ،رــــبخملل ةــــصصخملا رـــــييستلا تاداـــــمتعال
ضيوفتلا ىقلتيو ،ثـحبلا رـــــبخمل يلاــــــملا رــــــييستلا ىلوـــــتي
ةـــــــسسؤم لوؤــــــسم نـــــم ،رــــييستلل ةــــــــطلس لــــــكو ءاـــــضمإلاب
.قاـــــحلإلا

ةيبساحـملا تاباتكلا قاحلإلا ةسسؤم بساحم ىّلوتي
.زايتمالا ثحب  ربخمل

لمـعتست نأ ،لاوـحألا نم لاـح يأب ،نكمـي ال:٨٣ ةداملا
ميدــــــــقت نــــمو ةـــــيدقاـعتلا تاـــــطاشنلا نـــــم ةـــــيتأتـملا دراوـــــــملا
رـــيـغ رــــخآ ضرـــغل ،ثـــحبلا رـــبخم اـــهـب موـــــقي يتلا تاـمدخلا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ربـخملا تاجايتحا

نم اءزـج ثحبلا ربـخمل ةيداـملا لئاسولا دـعت:٩٣ ةداملا
.اهيـف ئشنأ يتلا ةسسؤملل ةيلاـملا ةمذلا

ثحبلا رباخم ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت :٠٤ ةداملا
يف خّرؤملا٤٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا

ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوملا٠2٤1 ماـع بجر12
.هريسو هميظنتو ثحبلا ربخم ءاشنإ دعاوق

٤٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:١٤ ةداملا
9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوملا٠2٤1 ماـع بجر12 يف خّرؤملا
.هريسو هميظنتو ثحبلا ربخم ءاشنإ دعاوق ددحي يذلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٢٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣1 قـــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ةّجــــحلا يذ21 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
 .91٠2 ةنس تشغ

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ّةجحلا يذ٢١ يف خّرؤم٢٣٢-٩١ مقر يذيفنتموسرم
ماــــــــــهم ددـــــــــحي ،٩١٠٢ ةـــــــنس تــــــــــــشغ٣١ قــــــــــــفاوملا٠٤٤١
.اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناـــــتداملا امــــيسال ،روــــــتسدلا ىلـــــــع ءاـــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـع مّرحـم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوـملا11٤1
،لّدعملا ،ةيمومـعلا

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا٥٠–99 مقر نوناـقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماـع
،مّمتملاو لّدـعملا ،يلاـعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤1 ماع
اميسال ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا
،هنم٣٣ ةداملا

82 يف خّرؤملا9٠٣–٦1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٦1٠2 ةنـس ربمـفون82 قفاوملا8٣٤1 ماع رفص

،هريسو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةـليكشت

٤ يف خّرؤملا٧9–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو91٠2 ةـــنس سراــــم11 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع بـــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خّرؤملا22–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو2991 ةـــــنس رــــياني٣1 قـــــفاوملا21٤1 ماـــــع بـــــجر
يملعلا ثحبلا ةيقرتل تاعاطقلا نيب ةكرتشم ناجل ءاشنإ

،اهميظنتواـهريس طـــبضيو هــــميوقتو هــــتجمربو يـــــنقتلاو
،مّمتملاو لّدعملا
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