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8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
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
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يناثلا قحلملا

سايقمو ةصمحملا ةوهقلل ةبيعملا تالوفلا فيرعت
 بويعلا هذه باسح

:بويعلا فيرعت–١

تالوـفـلـل ةـيوضعـلا ةـيـقوذـلاو ةـيـجوــلوــفروملا صئاصخلا
:يتأي امك يه ةبيعملا

،يمحف رهظم تاذ دوسأ اهلصأ ةلوف:ءادوس ةلوف–
.ببحم حطس تاذ امومعو سيبلتلا بايغ يف دماك

هبشي جيسن تاذ داوسلا ىلا ليمت ةلوف:ةمحفم ةلوف–
لوحتتو عباصألا طغض تحت ةلوهسب مطحت ،بشخلا محف
.ةقيقد تائيزج ىلإ

اهتفلغأ نم ءزج وأ لك اهل ةففجم ةرمث:ةيزرك ةلوف–
.اهروذب وأ اهترذب عم ةيجراخلا

اهتاون يف ايئزج وأ ايلك ةفلغم ةلوف :اهتاونب ةلوف–
.)يلخادلا ةرمثلا فالغ(

رهظم اذ اهفصن نم لقأ نوكي ةلوف :ءادوس هبش ةلوف–
.يمحف

ريغ يحطسلا اهنول نوكي ةلوف:ةخطلم وأ ةمخرم ةلوف–
.ءيس قوذ اهلو تتفتلل ةلباق مومعلا ىلع نوكتو قسانتم

مسقت دساف رهظم تاذ ةلوف:اهيف بوغرم ريغ ةلوف–
نــم يأ اــهــيــلــع قــبــطــنــي الو مــطحت نأ نود ةــلوــهسب اــموــمـــع
ءزجلا يف تلخدُأ ام اذإو ،قحلملا اذه يف ةددحملا فيراعتلا
.ةلوهسب ةرهاظ لظت ةنيعلا نم ىفصملا

نكمي حتاف رمسأ ىلا رفصأ اهنول ةلوف:ةبحاش ةلوف–
تاذ نوكت وأ اهقحس دنع ةهيرك ةحئار اهنم ثعبنت نأ

.صيمحتلا ةيفاك ريغو تتفتلل ةلباق ريغ ةبالص

تارشح موجهل تضرعت ةلوف:ةقوقسم وأ ةعقبم ةلوف–
 :لقألا ىلع يوتحت

ءاـسـفـــنـــخ اــــهــتــــثدــحأ تارـــمم وأ )2( نـــــيرـيــغص نيبــقـــــث اــمإ•
،ىرخأ تايليفط ةيأ وأ )stephanoderes(ةــبحلا

.)surecearA( ةرشح هتثدحأ ريبك بقث امإ•

ايجراـخ اءزــج وأ افيوجت يوتحت ةهوشم ةلوف: ةـعـقوـق–
 .ةفوجم ةلوفل

،ةلوف فصن نم لقأ اهمجح نوكي ةلوف نم ءزج :ةقاقد–
)مم٤ بوقثلا رطق( ةافصملا ربع رمت ال يتلا كلت نيب زيمنو
.ةافصملا هذه ربع رمت يتلا كلتو

.ةرمثلل يجراخلا ءزجلا يه: ةعقوق وأ ةنيخث ةرشق–

.ةلوفلا فالغ ءزج يه: ىون وأ ةريغص ةرشق–

.مس3 يلاوح هلوط نيصغ : ةنيخث ةيبشخ ةعطق–

.مس1 يلاوح هلوط نيصغ: ةطسوتم ةيبشخ ةعطق–

.مس٥,٠ يلاوح هلوط نيصغ:ةريغص ةيبشخ ةعطق–

:بويعلا باسح سايقم–٢

: يتأي امك ةصمحملا ةوهقلا بويع باسح سايقم دعي

باسحسايقم
بويعلا بويعلا

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

نابيع

دحاو بيع

دحاو بيع

ءادوس ةلوف1

ةمحفم ةلوف1

 ةيزرك ةلوف1

اهتاونب ةلوف1

نيوادوس هبش ناتلوف2

ناتخطلم وأ ناتمخرم ناتلوف2

امهيف بوغرم ريغ ناتلوف2

ناتبحاش ناتلوف2

ةقوقسم وأ ةعقبم تالوف٠1

 تاعقوق٠1

مم٤ > تاقاقد٠1

مم٤ < ةريغص تاقاقد غ٠,2

ةعقوق وأ ةنيخث ةرشق1

ىون وأ ةريغص روشق3

ةنيخث ةيبشخ ةعطق1

ةطسوتم ةيبشخ ةعطق1

ةريغص ةيبشخ عطق3

ربمفون8 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر22 يفخّرؤم رارق
مّرحم92 يفخّرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس
دّدحي يذلا6102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا8341 ماع
يــــــــنــــطولا زــــــكرـــملا اـــهـــــــقــــبــــطي يـــتلا تاـــفـــيرـــعـــــتلا
ةيراجتلا تالجسلا كسم ناونعب يراجتلا لجسلل

.ةينوناقلا تانالعإلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

لّوأ يفخّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت
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يفخّرؤملا354–20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2002 ةنسربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

قفاوملا8341 ماع مّرحم92 يفخّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
اهقبــطي يتلا تافيرــــعتلا دّدــــحي يذلا6102 ةنـــــس ربوـــتكأ13
تالجسلا كسم ناونعب يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا
،ةينوناقلا تانالعإلاو ةيراجتلا

: يتأي ام رّرقي

رارقلا ماكحأ ضعب مّمتيو رارقلا اذه لّدــــعي : ىلوألا ةّداملا
6102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا8341 ماع مّرحم92 يفخّرؤملا
لجسلل ينطولا زكرملا اهقبطي يتلا تافيرعتلا دّدحي يذلا
تانالعإلاو ةيراـجـــتلا تالـــجـــسلا كــــســـم ناوـــنــــعـــب يراــــجـــتلا
.ةينوناقلا

يفخّرؤـــــملا رارــــقلا نــــم3 ةداــــملا ماـــــكحأ لّدـــــعـــت:2 ةّداملا
روكذملاو6102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا8341 ماع مّرحم92
: يتأي امك ،هالعأ

،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذــــملا تافيرــــــعتلا ددـــــحت:3 ةّداملا “
: يتأي امك ،ةيراجتلا تالجسلا كسم صخي اميف

:راجتلا نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب –1

:يوناثلا وأ يسيئرلا ديقلا–

،جد005 : راقلا ريغ رجاتلل ةبسنلاب )أ

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

8341 ماع مّرحم92 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ مّمتت:3 ةّداملا
رّركم3 ةدامب ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا

: يتأي امك ررحت

ةقيرطب عفدلا متي امدنع تافيرعتلا ددحت: رّركم3 ةّداملا “
: يتأي امك ،ةينورتكلإ

: راجتلا نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب –1

: يوناثلا وأ يسيئرلا ديقلا–

،جد005 : راقلا ريغ رجاتلل ةبسنلاب )أ

تاحاسملا ةراجت ءانثتساب( ةئزجتلاب رجاتلل ةبسنلاب)ب
،جد0231 : ) ىربكلا

،جد0671 : نيراقلا تامدخلا يمدقمل ةبسنلاب )ج

راجتلا وأ ىربكلا تاحاسملا باحصأ راجتلل ةبسنلاب )د
،جد0652 : نيلوحملا وأ نيجتنملا وأ ةلمجلاب

،جد049 : يراجتلا لجسلل يليدعت ليجست–

.جد882 : يراجتلا لجسلا يف ديقلا بطش–

: راجتلا ةيونعملا صاخشألل ةبسنلاب –2

،جد0075 : يوناثلا وأ يسيئرلا ديقلا–

،جد0231 : يليدعتلا ليجستلا–

،جد675 : بطشلا–

،جد069 : دوقعلا وأ ةيساسألا نيناوقلا عاديإ–

.جد867 : لحلا–

فيراصم2و1 نيتطقنلا يف ةروكذملا تافيرعتلا لمشت ال
نوكت الو ،ةينوناقلا تانالعإلل ةيمسرلا ةرشنلا يف رشنلا

ةطشنألا ةنّودم نم دحاو يفينصت زمرل ةبسنلاب ّالإ ةحلاص
نوعبرأو ناتئام تافيرعتلا هذه ىلإ فاضيو .ةيداصتقالا
سفن يف لجسي يفاضإ يفينصت زمر لك نع )جد042( ارانيد
.يراجتلالجسلا

: نييونعملاو نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب –3

تاجرختسم نم خسن ىلع قيدصتلا وأ ةداهش ةيأ ميلست–
،جد007 : ةيقبسألا نع ثحبلا وأ يراجتلا لجسلا

يف ليجستلا فلم اهنمضتي قئاثو وأ خسن ميلست–
.“ةقرو لك نع جد004 :  يراجتلا لجسلا

يفخّرؤـــــــملا رارـــقلا نـــــم5 ةداـــــملا ماــــكـــحأ لّدــــــــعت :4 ةّداملا
روكذملاو6102 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا8341 ماع مّرــحم92
: يتأي امك ،هالعأ

تانالعإلا رـشـــنب ةقلــــعــــتملا تافــــيرـــعــــتلا ددـــــحت :5 ةّداملا“
: يتأي امك ، ةينوناقلا تانالعإلل ةيمسرلا ةرشنلا يفةينوناقلا

ليدعتلاو يراجتلا لجسلا يف ديقلاب قلعتملا ليجستلا )أ
،جد052 :راقلا ريغرجاتلل ةبسنلاب و جد675 : بطشلاو

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

ماـع مّرــــحــــم92 يفخّرؤــــملا رارــــقلا ماــــكحأ مّمـــــتت :5 ةّداملا
ةدامب ،هالعأ روكذملاو6102 ةنـــــس رـــبوـــتكأ13 قـــفاوـملا8341
: يتأي امك رّرحت رّركم6

ةرشنلاب ةطبترملا تامدخلا تافيرعت دّدحت :رّركم6 ةّداملا “
ةقيرطب عفدلا مّتي امدــــــنع ،ةينوـــــناقلا تانالـــــــــعإلل ةّيمـــــسرلا
: يتأي امك ةينورتكلإ

،جد007 : ةيقبسألا نع ثحبلا–

.“ ةخسنلل جد004 : قئاثولا نم خسن–

ةّيـــمـــــسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــــه رــــــشـــــــــني :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــــفاوــــملا2441 ماــــع لوألا عــــيــــبر22 يف رئازـــــــجلاب رّرــــح
.0202 ةنس ربمفون8

قيزر لامك


