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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
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ةّيميظنت ميسارم
ماـــــع لاّوـــــش٩١ يف خّرؤــــم٤٤٢-١٢ مـــقر يذــــيفنتموــــــسرم

طورــش ددـــــحي ،١٢٠٢ ةـــــنس وـــــيام١3قــــــفاوملا٢٤٤١
.علسلا عيب دعب ام ةمدخ ميدقت تايفيكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج5 يف خّرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دـــــعاوقلا ددــــحي يذــــلا٤٠٠2 ةــــنس وــــينوـــي32 قـــــفاوــــملا52٤1 ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ماع رفص92 يف خّرؤملا3٠-9٠ مـقر نوـــناقلا ىـــــضتقمبو –
ةـــــــيامحب قــــــلعتملاو9٠٠2 ةـــــنس رـــــياربف52 قـــــفاوـــملا٠3٤1
61 ةداــملا اـميسال ،مّمتــملاو لّدــعملا ،شـــغلا عـــمقو كلــــهتسملا

،هنم

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا5٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةراـــــجتلاب قــــــلعتملاو81٠2 ةـــــنس وـــــيام٠1 قــــــفاوــــملا93٤1
،ةينورتكلإلا

يف خّرؤــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس رـبمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤــملا87-12 مــقر يـسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــــنس رــــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خّرؤــملا93-٠9 مـــقر يذــيفنتلا موــسرـــملا ىــــــضتقمبو –
ةــباقرب قــلعتملاو٠991 ةـنس رــياني٠3 قــفاوملا٠1٤1 ماــع بـــجر
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا

8 يف خّرؤـــــملا86٤-5٠ مــــقر يذيــــفنتلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
يذــــلا5٠٠2 ةــــنس رـــبمسيد٠1 قــــفاوملا62٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ
مـــــــيلستلا لصوو ليوحتلا دنسو ةروـــتافلا ريرـــحت طورـش ددــحي
،كلذ تايفيكو ةيلامجإلا ةروتافلاو

٤1 يف خّرؤملا3٠2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو21٠2 ةنس ويام6 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب

يف خّرؤملا723-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2
زيح تامدخلاو عـلسلا ناـمض عضو تاـيفيكو طورـش ددحي
،ذيفنتلا

5 يف خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا53٤1 ماع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تاـيفيكلاو طورـشلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم61 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
ةنس رياربف52 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص92 يف خّرؤملا3٠-9٠
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،9٠٠2
.علسلا عيب دعب ام ةمدخ ميدقت تايفيكو طورش ديدحت ىلإ

ةهجوملا علسلا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:٢ ةّداملا
يــــتلا تالاــــحلا  يف وأ  ناـــمضلا ةرــتف ءاـــهتنا دـــعب كلــــهتسملل

.نامضلا قيبطت اهيف نكمي ال

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:3 ةّداملا

ىلع بجي يتلا تامدخلا عومجم : عيبلا دعب ام ةمدخ
لباقمب ،كالهتسالل ةعلسلا ضرعت امدنع اهميدقت لخدتملا
،حـــيـــلصتـــلاو ،تقؤملا حـــيـــلصتـــلا تاـــمدـــخ لـــثـــم ،اـــناـــجـــم وأ

اذـكو ،لـقـنــلاو ،ةــيــنــقــتــلا ةــبــقارملاو ،بيــكرــتــلاو ،ةــناــيصلاو
.رايغلا عطق ريفوت

.قحاوللا كلذ يف امب ةلصفنملا عطقلا  لك: رايغلا عطق

صخش وأ يداصتقا نوع لك : عيبلا دعب ام ةمدخ مدقم
دــــعب اــم تاــمدخ ضرــــع هــيلإ لـــــكوي يونعم وأ يــــعيبط رــــخآ
.كلهتسملل عيبلا

ةـمدخ رـيفوت ،دروـتسملا وأ/و جتنملا ىلع بـجي:٤ ةّداملا
يطغت ةقيرطب قوسلا يـف ةـضورعملا ةعـلسلل عـيبلا دعب اـم

دعب ام ةمدخ نامض متي نأ نكميو .اهلمكأب هعيزوت ةكبش
هيلإ لكوي يونعم وأ يعيبط رخآ صخش فرط نـم عـــيبلا
 .عيبلا دعب ام ةمدخب مايقلا دروتسملا وأ/و عنصملا

عــطق رّفوت  ناــمض دروـــتسملا وأ / و عـــنصملا ىلــــع بــــجي
فقوتلا ةلاح يف ،لقألا ىلع تاوـنس )5( سمخ ةدمل راـيغلا

صاخ صن صني مل ام ،ةنيعم ةعلس داريتسا وأ جاتنإ نع
 .ىرخأ ةدم ىلع

فرــــــصت تــــــحت عــــضي نأ عـــــئابلا ىلــــــع بـــــجي:٥ ةّداملا
تامولعملا اهنم اميس الو ،ةمزاللا تامولعملا لك كلهتسملا
عــــطق رّفوتبو ،عــــيبلا دـــعب اــــم ةــــمدخ مدــــقم ةــــيوهب ةــــقلعتملا
.رايغلا
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يأب تاـــموـــلـــعملا هذـــه ىلع كلـــهـــتسملا عـــلـــطـــي نأ بجـــيو
عيبلا نكامأ يف رشنلا قيرط نع اميس الو ،ةبسانم ةليسو
 .ينورتكلإلا هعقوم ىلع وأ

مالـــــــــعإ عـــــيبلا دــــــعب اـــــم ةــــمدخ مدــــــقم ىلــــــع بــــــجي:6 ةّداملا
عــطــقـــلاو بطـــعـــلا لصأب ،حالصإلا يف عورشلا لـــبـــق ،كلـــهـــتسملا
ةجيتن ةلمتحملا راطخألاو لخدتلا ةعيبطو اهلادبتسا بجاولا
.ةيرورض ىرخأ ةمولعم يأو  حيلصتلا

ظافتحالا هنكمي هنأ كلهتسملا مالعإ اضيأ هيلع بجيو
.ةلدبتسملا رصانعلا و عطقلاب

ةميسق يفوأ  ةسياقملا يف تامولعملا هذه نيبت نأ بجي
.ةلثامم ىرخأ ةقيثو يأ يف وأ  عاديإلا

نوبزلل ةسياقم عيبلا دعب ام ةــمدخ مدــقم ملسي :7 ةّداملا
تناك اذإ ام ةلاح يف اقبسم همالعإ بجيو ،هــنم اــــهـبلط اذإ
.لباقمب ةسياقملا

ةـمدخ دــقعل ةــيساسألا رــصانعلا ةـــسياقملا ددــــحت نأ بـــــجي
ةــمدخ لـكل رـعسلاو ةـيمكلاب يـليصفتلا ناـيبلاو عيبلا دعب ام
.مدقي جوتنمو

ملسي نأ عــيبلا دـــعب اـــم ةـــمدخ مدــــقم ىلــــع بــــجي:٨ ةّداملا
لمشتو ،همتخو هعيقوت ىلع يوتحت عاديإ ةميسق نوبزلا

: ةيتألا تانايبلا اصوصخ

،ةعلسلا عاديإ خيراتو ةميسقلا مقر –

،يراجتلا هناونع وأ ةمدخلا مدقم مسا –

ينورتكلإلا ناونعلاو فتاهلا مقر ،ءاضتقالا دنعو ،ناونعلا –
،ةمدخلا مدقمل

،نوبزلا مسا –

اهعون ،ءاضتقالا دنع ،اذكو اهتمالعو ،ةعلسلا ةعيبط –
،يلسلستلا اهمقرو

،ةمدقملا ةمدخلا عون –

،ةمدخلا ةفلكت –

ةلاح نع ةمدخلا مدقم اهيدبي يتلا ةلمتحملا تاظفحتلا –
،ةعلسلا

نوكت امدنع حيلصتلل ةلكوملا ةعلسلا ضيوعت غلبم –
لودج يف ددحملا غلبملل ىصقألا دحلا نع ديزت ةعلسلا ةميق
،تاضيوعتلا

،اهعاجرتسا خيراتو ةعلسلا حالصإ اهقرغتسي يتلا ةدملا –

،ءاضتقالا دنع ،عيبلا دعب ام ةمدخب ةصاخلا طورشلا –

اذـــه نــم11 ةداـــملا يف ةدراوــــلا ماــــكحألا ىلإ رــــيشي ناــــيب –
.موسرملا

ىلــع حرــتقي نأ عيبلا دــعب ام ةــمدخ مدـــقم نـــكمي:٩ ةّداملا
.ةلمعتسم رايغ عطق مادختسا نوبزلا

ةدــــيج ةـــلاح يف ةــــلمعتسملا راـــيغلا عـــطق نوــــكت نأ بــــجي
.ةنمآو

يتلا ةعلسلا ةـبرجت عيبلا  دعب  ام ةـمدخ مدقم ىلع بــجي
.نوبزلا روضحب ،اهحيلصت مت

اهذيفنت مت عيبلا دعب ام ةمدخ يأ نوكت نأ بجي:٠١ ةّداملا
لبق ةركذت وأ ةميسق وأ ةروتافل ،ةلاحلا بسح ،رادصإ لحم
.حالصإلا نمث عفد

لجأ نم ةمدخلا مدقمل ةلكوملا ةعلسلا ربتعت :١١ ةّداملا
ةرــتف لالــخ اـــهعاجرتسا نوـــبزلا بـــلطي مل يـــتلا اـــهحيلصت

يف ددحملا ةعلسلا عاجرتسا خيرات نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس
 .اهنع ايلختم ،عاديإلا ةميسق

هنإف ،نوبزلاب يدام ررض قحل اذإ ام ةلاح يف:٢١ ةّداملا
مدـــقمل ،ةـبسانم ةــليسو يأــب وأ يـــباتك بــــلط ميدقت هـــنكمي
.هضيوعتل عيبلا دعب ام ةمدخ

يف ررضلا ضيوعتب عيبلا دـــعب اــم ةــمدخ مدـــقم مـــقي مل اذإ
بـــــــــلط مالــــــتسا خـــيرات نــــم اــــموـــي )51( رـــــــشع ةــــــســــــمـخ لـــــــجأ
اهيلع ىصوم ةلاسرب هراذعإ نوبزلل نكمي هنإف ،ضيوعتلا

ةــمدخ مدــقمل نوــكي ،ةـــلاحلا هذــه يفو ،مالـــتسالاب راـــعشإ عـــم
خــــيرات نــم ءادــتبا ،اــموي )51( رشع ةسمخ ةـلهم عيبلا دـــعب ام
قحل يذلا ررضلا ضيوعتل ،مالتسالاب راــعشإلا ىلــع عــيقوتلا

.نوبزلاب

،ةـــــــجاحلا دــــنع ،موــــسرـملا اذــــــه ماــــكحأ حــــضوت:3١ ةّداملا
ءارزوـــــلاو ةراـــــجتلاب فــــلكملا رـــــيزولا نــــم تارارــــق بــــجومب

.نيينعملا

هـــيلع بــقاعي موــسرملا اذــه ماــكحأب لالـــخإ لــــك:٤١ ةّداملا
مقر نوناقلا اميسال ،اهب لومعملا ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط
ةنس رياربف52 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص92 يف خرؤملا3٠-9٠
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،9٠٠2

نيذلا عيبلا دعب ام ةـــمدخ يــــمدقم ىلـــــع بــــجي :٥١ ةّداملا
لـــــجأ يف موـــسرملا اذـــه ماـــكحأل لاـــثتمالا طاــــشن ةــــلاح يف مــــه
ةديرجلا يف هرــشن خــيرات نــم ءادـــتبا ،)1( ةدــــحاو ةــنس هاصقأ
.ةيمسرلا

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:6١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام13 قــفاوملا2٤٤1 ماـع لاّوــش91 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع


