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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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،يمومعلا نمألاو ماظنلا•

،ةيداصتقالا نوؤشلا•

،ةئيبلا ةيامح•

،يعامجلا زيهجتلاو نكسلا•

،ةحصلا•

 ،ةدابعلاو ةفاقثلاو هيفرتلا•

،ميلعتلا•

.ةيعامتجالا ةيامحلا•

فينصتلل ةيوناثلاو ةيساسألا فئاظولا ددحت:3١ ةّداملا
نم رارق بجومب اهزيمرتو ةلودلل ىربكلا فئاظولا بسح
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا

عبارـلا باـــبلا

ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا

ءابعأل ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا حمسي:٤١ ةّداملا
تارازولا بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوتب ةلودلا ةينازيم
ةـــيـــلوؤسم زـــكرـــم بسح وأ/و ةـــيـــموـــمـــعـــلا تاسسؤملا وأ/و
لكيهلل اقفو تادامتعالا ىقلتت يتلا يتاينازيملا رييستلا
.ةينعملا ةيرادإلا ةئيهلل يلحـملا ميظنتلا وأ/و يميظنتلا

ءابعأل ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا مظني :5١ ةّداملا
.طاشنلاو يميظنتلا لكيهلل اعبت ىوتسملا قفو ةلودلا ةينازيم

.ةيرادإلا ةئيهلا عون لوألا ىوتسملا ددحي

فــنـص ،ةــيرادإ ةــئـيه عوــن لــكـل ،يناــثــلا ىوتــسـملا ددـــحي
.تادامتعالا ىقلتت يتلا ةيرادإلا ةدحولا

يقلتُملا وأ ديفتسملا وأ ةحلصملا ثلاثلا ىوتسملا ددحي
.تادامتعالل

.ةقفنلل يفارغجلا رثألا وأ عقوملا عبارلا ىوتسملا ددحي

ةيرادإلا تائيهلا بسح فينصتلا زيمرت ددحي :٦١ ةّداملا
فـلــكـملا رــيزوــلا نــم رارــق بــجوــمب ةــلودــلا ةـيـنازـيــم ءاـــبـــعأل
.ةـيـنازيـملاـب

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني:7١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1  يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم553–02 مقر يذيفنت موسرم
لدـــــعــي،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
خّرؤــملا432–51 مقر يذــيفنتلا موــسرملا مـــمــتيو

ةـــــنس تشغ92 قـــفاوــــملا6341 ماـع ةدـــعقلا يذ41يف
ةطشنألا ةـسرامم تاـــيفيكو طورـــــش ددحي يذلا5102
لـــجسلا يفليجستللةعضاخلاةمظنملانهملاو
.يراجتلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طورشب قـلـعــتملاو٤٠٠2 ةــــــــنس تشغ٤1 قــــفاوملا52٤1 ماــــع

ناتداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم
،هنم52و42

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قـفاوـملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنــس وـيـنوــي32 قــفاوـملا1٤٤1 ماـــع ةدــعـقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا432–51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا5102 ةنس تشغ92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ41
ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

: يتأي ام مسري

ميمتتو ليدعت ىلإ موـــسرـملا اذـــه فدــهي: ىلوألا ةّداملا
41 يف خرؤملا432–51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماـــكحأ ضـعـب
روكذملاو5102 ةنس تشغ92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ
.هالعأ

يذيفنتلا موسرمـلا نم ىلوألا ةدامـلا ماكحأ لدعت:2 ةّداملا
92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ41 يف خرؤملا432–51مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو5102 ةنس تشغ

مقر نوناقلا نم42 ةدامـلا ماكحأل  اقيبطت : ىلوألا ةّداملا”
٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،4002 ةنس تشغ
ةــــطشنألا ةسرامم تاــــيــــفــــيـــــكو طورش دـــــيدحت ىلإ موسرملا

.”يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةمظنملا نهملاو
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يذــيـفنـتلا موــسرمـــلا نـم4 ةدامـلا ماــكــحأ لدــعـت:3 ةّداملا
92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ41 يف خرؤملا432–51 مقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو5102 ةنس تشغ

8٠–٤٠ مقر نوناقلا نم52 ةدامـلا ماكحأل اقبط:4 ةّداملا”
تشغ٤1 قفاوملا52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا

بلاط مزلي ال ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،4002 ةنس
ةمظنم ةنهم وأ طاشن ةسراممل يراجتلا لجسلا يف ليجستلا

فلــمب نيــبوــلطـملا داــمــتـعالا وأ ةـصــخرـلا نــم ةـخـســن قاـفرإــب
.يراجتلا لجسلا يف ليجستلا

ىقبت ةمظنملا ةنهملا وأ طاشنلل ةيلعفلا ةسرامملا نأ ريغ
امـهـمـلـسـت نيذــلـلا ةصـخرلا وأ داــمـتعالا ىلـع لوـصــحلاـب ةـــطـبـترـم
.”ةلهؤملا ةئيهلا وأ ةرادإلا

432–51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ ممتت:4 ةّداملا
ةنس تشغ92 قفاوملا6341 ماع ةدعقلا يذ41 يف خرؤملا

: يتأي امك ررحت رركم4 ةدامب،هالعأ روكذملاو5102

ةيعيرشت ماكحأب ةرطؤملا نهملا وأ ةطشنألا : رركم4 ةّداملا”
نــم نيمّـلــسملا ةـصــخرلا وأ داــمـتــعالا نأ ىلع ةــحارــص صـنــت
لبق امهيلع لوصحلا متي نأ بجي ،ةلهؤملا ةئيهلا وأ ةرادإلا
لــيــجستــلا بلاــط نوــكــيو ،يراــجــتــلا لــجسلا يف لـــيـــجستـــلا

ةصخرلا وأ دامتعالا نم ةخسن قافرإب ،ةلاحلا هذه يف امزلم
.”يراجتلا لجسلا يف ليجستلا فلمب نيبولطملا

يذـيـفـنـتلا موــسرمـلا نم6 ةداــمــلا ماـــكــحأ لدـــعــت:5 ةّداملا
92 قــفاوملا6341 ماــع ةدـــعـقـلا يذ41 يــف خرؤـملا432–51 مــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روــكذمـلاو5102 ةـنـس تـشــغ

ةنهملا وأ طاشنلل مظنملا صنلا نمضتي نأ بجي:6 ةّداملا”
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع حمست يتلا رصانعلا لك

دارــملا ةــنـهملا وأ طاــشـنــلا عوــضوــمو ةــعــيـبط فيرــعـت –
تاطاشنلا ةنّودم ىلإ اصوصخ عوجرلاب ،ةــقدــب ،امهميظنت
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا

وأ طاشنلا ةسراممل ةبولطملا ةصاخلا طورشلا ديدحت –
،ةمظنملا ةنهملا

ةسرامم يف نيبغارلا ىدل ةبولطملا ةينهملا تاردقلا ديدحت –
،ةمظنملا نهملا وأ ةطشنألا

تازيهجتلاو ةينهملا تالحملاب ةطبترملا طورشلا ديدحت –
،ةيرورضلا ةينقتلا لئاسولاو لمعتست يتلا ةينقتلا

ةسرامم بلط ةساردل ةلهؤملا ةئيهلا وأ ةرادإلا نييعت –
،دامتعالا وأ ةصخرلا ميلست اذكو ةمظنملا ةنهملا وأ طاشنلا

بلاطلا فرط نم مدقملا فلملل ةنّوكملا قئاثولا ديدحت –
،دامتعالا وأ ةصخرلا نم عون لكل ةبسنلاب

ةسرامم ىلع ةباقرلا ءارجإ تايفيك ددحي ماظن عضو –
اـــهـــعوضوـــم حـــيضوـــتـــب كلذو ةـــمـــظـــنملا ةــــنــــهملا وأ طاشنــــلا

،لاجملا اذه يف نيلهؤملا ناوعألا اذكو اهتسرامم تايفيكو

،دامتعالا وأ ةصخرلا ميلستل لجأ ديدحت –

موـــقــت يـتـلا تاــمازــتلالا هــيــف ددــحت طورــش رـتــفد عــضو –
نم ديفتسملا يونعملا وأ يعيبطلا صخشلا ةيلوؤسم اهيلع
،تافلاخملا ةلاح يف ةيرادإلا تابوقعلاو دامتعالا وأ ةصخرلا

،دامتعالا وأ ةصخرلا جذومن ديدحت –

: اهيلع بترتي يتلا تافلاخملا تالاح ديدحت –

ىلإ يدؤي يذلا دامتعالا وأ ةصخرلل تقؤملا بحسلا *
،هتدم ديدحت عم ةسرامملاقيلعت

بترتي يذلا دامتعالا وأ ةصخرلل يئاهنلا بحسلا *
.يراجتلا لجسلا نم بطشلا هيلع

نايرس ةيادب لوخد دنع نيسرامملا راجتلل ةلهم ديدحت –
،هماكحأل لاثتمالل ةنهملا وأ طاشنلا مظني يذلا موسرملا

داـــمـتـعالا وأ ةـصــخرــلا ىلـع لوـصــحلا مدـــع نأ حـيـضوتلا –
لجسلا نم بطشلل ابلط ينعملا ميدقت ايمازلإ هيلع بترتي
.”ضفرلا غيلبت خيرات نم اموي )51( رشع ةسمخ لالخ يراجتلا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـني:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـملا2٤٤1 ماـــع يـــناـثـــلا عــيــبر٤1  يــف رــئازــجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون٠3

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

يناثلا عيبر٤١ يفخّرؤم٦53–02 مقر يذيفنت موسرم
نمضتي،0202 ةــنـــــس رـبـمفوــن03 قــــفاوــملا2٤٤١ ماـــع
تاسسؤملا معد لكايه رييستو ةيقرت ةسسؤم ءاشنإ
.اهريسو اهميظنتو اهماهم ددحيو ةئشانلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،لوألا رــيزوـلا ىدــل بدــتـنملا رــيزوــلا رــيرـقــت ىلــع ءاــنــب–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فلكملا

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا95–57 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوــناــقـلا نمـضـتملاو5791 ةنس رـبـمـتـبس62 قــفاوــملا5931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا


