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ريسلا نم ةينالديــــــصلا ةعانــــــصلا ريزو دكأتي :٣١ ةّداملا
ةعبات ةئيه وأ ةسّسؤم لك اذكوةيزكرملا لكايهلل نسحلا
.عاطقلل

لك ءاشنإ ةينالديصلا ةعانصلا ريزو حرتقي :٤١ ةّداملا
نم زاهج لكوةكرتشم ةيرازو قيسنت وأ/و رواشت ةئيه

.هل ةدنسملا ماهملاب ديجلا لفكتلاب حامسلا هنأش

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :5١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع رفص١١يفخّرؤم2٧2–02 مقر يذيفنتموسرم
ميظنت نّمضتي ،0202 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠٩٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع  ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه دّدحي

يف خّرؤملا١٧2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ةعانصلا ةرازولةيزكرملا ةرادإلا مضت: ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ،ريزولا ةطلس تحت،ةينالديصلا

هب قحلي ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو،ماعلا نيمألا•
يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا اذكو لاصتالاو ديربلا بتكم
،ةسّسؤملل

تاساردلاب نيفلكم )٦( ةتس هدعاسيو،ناويدلا سيئر•
: يتأي امب نوفلكيو صيخلتلاو

ةــيــموــكحلا تاــطاشنــلا يف رــيزوــلا ةـــكراشم رـــيضحت –
،اهميظنتو

،مالعإلا ةزهجأ عم ةقالعلاو لاصتالا –

،عاطقلا يف يداصتقالا عضولا ةعباتم –

ةيمـــــنتو رامثــــتــــــسالاو ثــــحبلا ةــــيـــقرت جــــمارب ةعــــباــــــتم –
،ةينالديصلا ةعانصلا

ةيجراخلا تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاطاشن ريضحت –
،اهتعباتمو اهميظنتو

.نييعامتجالاو نييداصتقالا ءاكرشلا عم تاقالعلا –

بجومب اهريسو اهميظنت دّدحي يتلا،ّةماعلا ةيشتفملا•
.يذيفنت موسرم

: ةيتآلا لكايهلا•

ريدصتلا ةيقرتو ةيعانصلا ةيمنتلاو جاتنإلا ةيريدم –
،ثحبلاو

،طبضلاو ةينالديصلا تاطاشنلا ةيريدم –

،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيريدم –

،قيثوتلاو مالعإلا ةمظنأ ةيريدم –

،نواعتلاو تاعزانملاو ميظنتلا ةيريدم –

.لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم –

ةيقرتو ةيعانصلا ةيمنتلاو جاتنإلا ةيريدم :2 ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ثحبلاو ريدصتلا

يلحـملا جاتنإلا يف رامثتسالا عيراشم ةقفارمو ةيقرت –
،ةركتبملا داوملاو ةديدجلا تايجولونكتلا وحن يوق هيجوتب

ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف ريوطتلاو ثحبلا طاشن ةيقرت –
،ةيزيفحتلا ريبادتلا لالخ نم

ةينالديصلا داوملا ريدصت ةدئافل ةيزيفحت ةسايس عضو –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

،ةيدايعلا تاساردلا لالخ نم يبطويبلا ثحبلا ةيقرت –

تاساردو ةيدايعلا تاساردلا زاجنإ تابلط تافلم ةسارد –
ةـعـباـتـمو اـهـب ةـقـّلـعـتملا صيـخارـتـلا دادـعإو يوـيحلا ؤفاـكــتــلا
.اهئارجإ

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،ةـيـعاـنصلا ةـيـمـنـتـلاو جاـتـنإلل ةـيـعرـفـلا ةـيرــيدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو
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داوملا لاــــجم يف رامثـــتــــسالا عـــيراــــشم ةعـــباــــتمو طــــبــــض –
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

اذكو جاتنإلل ةينالديصلا تاسسؤملل تادامتعالا ميلست –
 ،نيينقتلا نيريدملا نيينالديصلل ةسرامملا تاررقم

،ةيومنت ةيجيتارتساك راكتبالا ةيقرت –

 ،ةيلاعلا راكتبالا ةردق تاذ جاتنإلا تادحو ديدحت –

تايجولونكت روهظو ةيجولونكتلا تاروطتلا فارشتسا –
،يلودلا ىوتسملا ىلع ،جاتنإلا لاجم يف ةديدج

ليجست تاليهست ىلإ لوصولا تاءارجإو ريياعم ديدحت –
ةينطولا ةلاكولا عم قيسنتلاب ،يلحـملا جاتنإلل ةهجوملا داوملا
،ةينالديصلا داوملل

ةنسحلا تاسرامملا دعاوقو سيياقملا نييحتو عضو –
ةينالديصلا داوملا جاتنإ ىلع ةقبطملا جهانملاو تاءارجإلاو
.ةيبطلا تامزلتسملاو

ىلع فلكتو ،ريدصتلا ةيقرتل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب صوصخلا

ريدصتلل ةينالديصلا تاسّسؤملل تادامتعالا ميلست –
 ،نيينقتلا نيريدملا نيينالديصلل ةسرامملا تارّرقم اذكو

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ريدصت تاحارتقا ةسارد –
،اهيلع ةقداصملاو ايلحم ةعّنصملا ةيبطلا

ةينالديصلا تاسّسؤملل ريدصتلا طاشن صيخارت ميلست –
،ةفصلا هذهل ةلهؤملا

ةينالديصلا داوملا ريدصتل تايضرأ ءاشنإ ىلع ثحلا –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

تاذ ثادــــــحألا يف ةكراـــــشملاب ينطولا جاـــــتنإلا ةيـــــقرـــت –
،يلودلا ىوتسملا ىلع يراجتلاو يملعلا عباطلا

ةـيـلـهألاو مـيـيـقـتـلا رـيـياــعــمو تاراسم عضوو رــيوــطــت –
،يلودلا دامتعالل

لاجم يف ةيراجتلا تاطاشنلا ةيقرت صرف  فارشتسا –
تائيهلا عم لاصتالاب ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا

.يلودلا ىوتسملا ىلع ،ةينالديصلا تاسسؤملاو

ةــيدايعلا تاــــساردلا ةيـــقرــتل ةيــعرفلا ةيرـــيدملا .٣
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ينالديصلا ثحبلاو

يدايعلا ثحبلا يف ةيلودلاو ةينطولا تاكارشلا ديدحت –
،اهليهستو اهحارتقاو ينالديصلاو

ثحـــبلا زــكارـــم عقوــــمتل ّططــــخم عـــضو ليهـــــستو ةسارد –
ةيـــعماـــجلا تاســـسؤـــملا عم لاــــصـــتالاب ينالديـــصلاو يداـــــيعلا
،ةيلودلاو ةينطولا

تايجولونكتلاو ايجولونكتويبلا يف ثحبلا عيراشم ةقفارم –
ةيــــنالديـــصلا تاسّسؤــــــملا نيب ةـــكارـــشلا زـــيزـــــعتو ةدــــيدــــجلا

،تاعماجلاو

تادامتعالا مهميلستو تامدخلا يمدقمل طورش رتفد ةسارد –
،هيلع ةقداصملاو كلذ حارتقاو ،كلذب ةقّلعتملا

ةنسحلا تاسرامملا دــعاوـــقو ســــيياـــقـــملا نيـــيــــــحتو عـــــضو –
اهتبقارمو ةيدايعلا تاساردلا زاجنإ تاءارجإو ةيلهألا ريياعمو
،اهيلع ةقداصملاو

تاــــساردو ةيدايــــــعلا تاــــساردلا زاــــجنإ تاـــــبـــــلط ةـــسارد –
ةعـــــباــــتمو اهب ةّقلعــــتملا صيــــخارتــلا دادــــعإو يوــــيــــحلا ؤفاكتلا
.اهئارجإ

فلكتو ،طبضلاو ةينالديصلا تاطاشنلا ةيريدم:٣ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةينالديصلا داوملا قوس طبضل ةهجوملا ريبادتلا لك ةسارد –
 ،ةيبطلا تامزلتسملاو

ةــيـــنالديــــصلا داوـــــملا دارـــيـــتسا طاــــشن طبـــــضو ميـــظــــنت –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

ةــيــــنالديــــصلا داوـــملا عـــيزوت طاــــــشن طــبـــضو ميـــظــــنــــت –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

لالغتسالاو داريتسالل ةينالديصلا تاسّسؤملا دامتعا –
،ةيبطلا ةيقرتلا يف ةصصختملا تاكرشلا اذكو عيزوتلاو

داوملل ةصاخلا ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا نامض –
ةرثؤملا وأ/و ةردخملا صئاصخلا تاذ تاتابنلاو ةيودألاو
.ايلقع

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةيــــنالديـــصلا داوـــملا طبــــضل ةيـــعرــــفلا ةــــيرـــيدـــــملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ةيبطلا تامزلتسملاو

طاشن طبضب حمست يتلا لئاسولاو ريياعملا ةسارد –
ةقداصملاو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا عيزوت
،اهعضوو اهيلع

داريتسا تاعقوتل ةيونس تاططخم تاحارتقا ةسارد –
ةقداصملاو يلحـملا جاتنإلل ةهجوملا تالخدملاو ةيلوألا داوملا

،اهصيخرتو اهيلع

داريتسا تاعقوتل ةيونس تاططخم تاحارتقا ةسارد –
اهــــلاــــح ىلع كالهــــتـــسالل ةهـــجوملا عيــــنــــصــتلا ةــــماــــــتـــلا داوـــملا

،اهصيخرتو اهيلع ةقداصملاو

: ةصاخلا ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا نامض –

وأ/و ةردخملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا جاتنإ•
اهداريتساو اهليوحتو اهبيضوتو اهعنصو ،ايلقع ةرثؤملا

،اهعيزوتو اهضرعو
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صئاصخلا تاذ تاتابنلا ءازجأ وأ تاتابنلا لامعتسا•
.ايلقع ةرثؤملا وأ/و ةردخملا

ةــيــلوألا داوملا دارــيــتسال ةــيــمسرــلا تاداــهشلا مــيــلست –
داوــــملاو  ةيلــــقـــــعلا تارثؤـــملاو تاردــــخـــملل ةيئاــــهنلا داوــــملاو
،ةساسحلا

ريـــغ ةــيودألا لامـــعــــتسال ةتـــقؤـــملا صيـــخارـــتلا ميـــلست –
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا يأر دخأ دعب ،ةلجسملا

فلكتو،ةينالديصلا تاطاشنلل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب صوصخلا ىلع

داريتسالل ةينالديصلا تاسّسؤملل تادامتعالا ميلست –
نيينالديصلل ةسرامملا تاررقم اذكو عيزوتلاو لالغتسالاو
 ،نيينقتلا نيريدملا

ةـيـقرــتــلا يف ةصصخــتملا تاــكرشلا تاداــمــتــعا مــيــلست –
،نييبطلا نيبودنملل ةسرامم تاررقمو ةيبطلا

ةنسحلا تاـــــسراـــمـــملا دـــعاوـــقو ســـــيياقملا نييحتو عضو –
داوملا داريتساو عيزوت ىلع ةقبطملا جهانملاو تاءارجإلاو
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

داتعلا صوصخب ةظقيلاو ةينالديصلا ةظقيلا نامض –
ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا عم لاصتالاب ،يبطلا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولاو يبطلا داتعلاو

ىلع فلكتو،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيريدم:٤ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا

تاــطاشنــب طــبــترــت ةــيــفارشتسا ةسارد لــكــب ةرداــبملا –
.ةينالديصلا ةعانصلا

تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا قوس تاجاحمييقت –
،ةيبطلا

داوملا نم تانوزخملا ةعباتمل يتامولعم ماظن عضو –
،ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا

ةردن عوقو يدافتل ةيجيتارتسا ةظقي ماظن  لك عضو –
،تانوزخملا

يلودلاو ينطولا قوسلا تاهاجتا تاروطت ةعباتم نامض –
،ةينالديصلا تاطاشنلا فلتخمب قلعتي اميف

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا راعسأ ديدحت ةسايس دادعإ –
،ةيبطلا

يلودلا ىوتسملا ىلعةمئادلا ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –
،ةركتبملا تائيزجلا ىلإ لوصولاب حمست يتلا

ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةمئاق ديدحت –
 .ةيودألا روتسدو ةيودألل ينطولا لجسلا اذكو ةيساسألا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو ،تايئاصحإلاوليلحتلل ةيعرفلا ةيريدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع

داوملا نم ةيوـــنــسلا ةيـــنــــطولا تاــــجاـــحلاميـــيــــقتوليلحت –
،ةيساسألا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

ةينالديصلا داوملا نم تانوزخملا تايعضو ليلحتو ةعباتم –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

تانوزخمل يروفلا رفوتلاىلع رمتسملا ءاقبإلا ىلع رهسلا –
 ،ةينالديصلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع نمألا

تانوزخملا ةردن ثودح راطخأ مييقتو راذنإ ماظن عضو –
،ةيساسألا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملانم

تايعضول ةمظتنم ةفصب نّيحت تانايب ةدعاق ليكشت –
ةينعملا حلاصملا عيمج فرط نم لوانتم يف نوكت تانوزخملا
،اهيلع عالطالل

ةقّلعتملا تامولعملاوتايطعملا نع يرود ريرقت دادعإ –
،ةيلودلاو ةينطولا قوسلا يف يلحـملا جوتنملا جيورتب

اميف يلحـملا قوسلا ةيعضو نع ةيرود ريراقت دادعإ –
قوسلا بارطضا راطخأ مييقتو،بلطلاوضرعلاب قّلعتي
 .ةردن ثودحرطخو يلحـملا

داوـــــملل ةـــيـــنــــطولا تاــــنودــــملل يرود نيــــيــــحتو دـــيدــــــحت –
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

،ةيساسألا ةيودألا ةمئاق نييحتو دادعإ –

روــــتــــسد اذكو ،ةـــــيودألل ينــــطولا لــــجـــسلا نيـــــيـــحتو دادــــعإ –
.ةيودألا

ىلع فلكتو،يداصتقالا مييقتلل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب صوصخلا

ةينالديصلا داوملا راعسأ ديدحت ةسايس،ةعباتمودادعإ –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاولكايهلا عم ،ةيبطلا تامزلتسملاو

داريتسالا دنع راعسألا مييقت يف ةمظتنم ةفصب ةكراشملا –
ةينالديصلا داوملل عنصملا نم جورخلا دنع عيبلا راعسأو
،ةيبطلا تامزلتسملاو

تايعضول ةمظتنم ةفصب نّيحت تانايب ةدعاق ليكشت –
ةينعملا حلاصملا عيمج فرط نم لوانتم يف نوكت راعسألا
،اهيلع عالطالل

ةيجالعلا تايجيتارتسالاب ةقلعتملا فيلاكتلا مييقت –
،ةديدجلا

ةينالديصلا داوملا راعسأ مييقت تاءارجإوريياعمدادعإ –
،ةيجالعلا فيلاكتلاوةيبطلا تامزلتسملاو
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داوملاب ةصاخلا ةيداصتقالاوةينالديصلا تاساردلا مييقت –
تاسسؤملا اهزجنت يتلا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا
قوسلا يف اهعضو صوصخب تايصوت حارتقاوةينالديصلا

.اهلامعتساو

ىلع فلكتو ،قيثوتلاومالعإلا ةمظنأ ةيريدم:5 ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا

رارـــقلا ذاــــختال ةــــمزاللا مالـــعإلا ةمـــظنأ عــــضو ىلع رهـــــسلا –
،عاطقلا جمارب مييقتو

،عاطقلل يمقرلا ليوحتلل ةينطو ةيجيتارتسا دادعإ –

،مالعإلا ةمظنأ ميظنت قرطوتاودأ ديدحت –

فلتخم عم قيسنتلاب يمقرلا لاقتنالا عيراشم رييست –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو تايريدملا

تاءارــــــجإلا ةيداــــمال قـــيرـــط نع يــــــمومعلا لمعلا ةنرصع –
رييستلا اصوصخ ،ةينالديصلا ةعانصلا عاطق يف ةنمقرلاو
 ،بوساحلا ةدعاسمب ةيودألا ليجست ماظنو قئاثولل ينورتكلإلا

.عاطقلل يقئاثولا ديصرلا ظفحو رييستو ءاشنإ –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو،ةنمقرلاومالعإلاةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةسايـــسو يمـــقرلا ليوــــحتلا ةساــــيس ذيفـــــنتوديدحت –
،تانايبلا

،اهرييستو اهعضووةرازولا مالعإ ةمظنأ ريوطت –

،اهرييست ةمظنأ ريوطتوتانايب دعاوق دادعإ –

لكايهلا نيب طبرت لاصتالل ةينورتكلإ تاكبش عضو –
تحت تاسسؤملاوةيزكرملا ريغ اهلكايهوةرازولل ةيزكرملا
،ةياصولا

ةطشنأب ةـطـبـترـم ةّصاـخ ةـيـعاـطـق تاـقـيـبـطـت رـيوـطـت–
،عاطقلا

ةدئافل طخلا ىلع ةينورتكلإلا تامدخلا رشنو ريوطت–
،ةينالديصلا  ةعانصلا ناديم يف نيلماعتملا

ةـيـتاـموـلـعملا تازـيـهـجـتـلا نــم ةرازوــلا تاــجاــح دــيدحت –
،اهنييحتو اهميعدت حارتقاو

،تاكبشلاوةيتامولعملا تازيهجتلا ةنايص نامض –

تازيهجتلا صخي اميف اميس ال ،يتامولعملانمألا نامض–
.تانايبلا زكارموةينورتكلالاتاباوبلاوتاكبشلاوةيتامولعملا

ىلع فلكتو،فيشرألاو قيثوتلل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب صوصخلا

قيرط نع اميسال ،هيلع ةظفاحـملاو يقئاثولا ديصرلا رييست –
،ةرازولا فيشرأ ظفح نامضو قئاثولا ةنمقر

راـــــطإ يف قئاــــثولل ينورــتــــــكلإ ريــــيست عـــــضوو ريوطت –
،عاطقلا ةدئافل يمقر يقئاثو ديصر ليكشت

،تاروشنملل يمقرلا عيزوتلا مئاعد رييستوعضو –

،هظفحوهلالغتساو ةرازولا فيشرأ ةجلاعم نامض–

لاــــــجم يف اهب لومـــــعملا ســـيــــياــــقملا مارــــتحا ىلع رهـــــسلا –
.فيشرألا

فلكتو ،نواعتلاوتاعزانملاوميظنتلا ةيريدم :٦ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

صيخلتلاوقيسنتلاودادعإلا لاغشأوتاسارد لكب مايقلا –
ىلع نــــيريـــسملا ميـــظنـــــتلاوعيرـــــشتلا قيــــبــــطت صـــخي امـيف
،ةينالديصلا ةعانصلا عاطق اهب علطضي يتلا تاطاشنلا

صوصنلا عيراشمدادعإب ةطبترملا لاغشألا لك قيسنت –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا

ىلع ريثأت هل يذلا يميظنتلاويعيرشتلا راطإلا ةسارد –
ةيلاـــملاوةيداـــصـــتقالا ةئيـــبلاوةينالديــــــصلا ةعانـــصلا ةيــــمنت
،رامثتسالا ةيمنت اذكولامعألاو

،عاطقلاب ةصاخلا تاعزانملا نوؤش ةجلاعم ةعباتم نامض –

فارــــطألا ددعـــتملاويئاـــــنـــثلا نواعــــتلا ةعـــباــــتموةيـــقرـــت –
،ةينعملا تاعاطقلاوتائيهلاولكايهلا عم نواعتلاب

تاعاطقلا عم تايـــقاــــفـــتإلاوتاـــقاــــفــــتالا ةعباـــــتموةيقرت –
،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب ةكيرشلا تاسسؤملاو

ةيلودلا تاقافتالاوتايقافتالا قيــــبطت ةعـــباـــتم نامـــــض–
.ةينعملا تاعاطقلاولكايهلا عم نواعتلاب عاطقلاب ةقلعتملا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

فلكتو،ةـيـنوـناـقـلا تاساردـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع

،عاطقلاب ةقلعتملا ةينوناقلا تاساردلا ءارجإ –

اهحارتقاوعاطقلاب ةصاخلا صوصنلا عيراشم ةغايص –
،ةينعملا تاعاطقلاوتاسسؤملا ىلع ةساردلل

ةرازولا اهـب رداــــبت يتلا صوـــــصنلا ةــــقباــــطم ىلع رهـــــــسلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا عم

تارازولا اهب ردابت يتلا صوصنلا عيراشم ةسارد –
يف عاطقلل ةعباتلا ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،ىرخألا
.يموكحلا طاشنلا راطإ
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صوصخلا ىلع فلكتو،تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب

،تاعزانملا ةيوست لاجم يف تاءارجإلا مارتحا ىلع رهسلا –

ناــــمـــضوعاـــطـــقلاب ةـــصاــــخلا تاــــعزانــــــملا نوؤــــــش ةسارد–
،ةبولطملا لاجآلا يف اهتجلاعمو اهتعباتم

ةيئاضقلا ىواعدلا لك تاءارجإب ةرازولاباسحلمايقلا –
،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ

نم ةياقولا يف مهاــــــسي نأ هنأــــش نم رــــيــــبدت لك حارتقا –
،تاعزانملا تالاح

ةليدبلا قرطلا ليضفت عم عازنلا لبق ام اياضقلا ةجلاعم –
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا راطإ يف تاعازنلا ةيوستل

صوصخلا ىلع فلكتو،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا .٣
: يتأي امب

ريضحتوفارـطألا ددـعـتملاويئاـنـثـلا نواـعـتـلا ةـيـقرــت –
ةيوهجلاتامظنملا تاعامتجا يف عاطقلا ةكراشم قيسنتو
،ةصصختملا ةيلودلاو

ةلثامملا تارادإلاوتامظنملا عم لدابتلاونواعتلا  عضو –
،ذيفنتلا زيح ةيبنجألا

ةيلودلا تايــــقاــــفتالاوتاـــــقاـــفتالا دادـــــعإ يف ةـــــكراــــشـــــملا –
،اهب لومعملا تاءارجإلا راطإ يف عاطقلاب ةقلعتملاو

ةقلعتملا ةيلودلا تاقافتالاوتايقافتالا قيبطت ةعباتم –
،عاطقلا تاطاشنب

.عاطقلاب ةصاخلا نواعتلا جماربب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإ –

صوصخلا ىلع فلكتو ،لئاسولاوةرادإلا ةيريدم :٧ ةّداملا
: يتأي امب

،عاطقلا يمدختسمل ينهملا راسملا رييست –

ةينازيمب ةّقلعــتملا ةيـــلاـــملا تايـــلــــمعلا ذيـــفــــنتوريـــــــضــــحت –
،ةيزكرملا ةرادإلا زيهجتورييست

رييست لاجم يف ميظنتلاوعيرشتلامارتحا ىلع رهسلا –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاوةـيزكرملا ةرادإلا يمدخـتسم نيوكتو

،عاطقلاب صاخ نيوكتلل يجيتارتسا ططخم ذيفنتو عضو –

.ةرازولل ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا ةيامحورييست–

: نيتيعرف)2( نيتيريدم مضتو

،نـيوـكـتـلاو ةـيرشبـلا دراوـمـلـل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةيرشبلا دراوملا نيمثتو ةيمنت ةسايس ذيفنتو ديدحت –
،عاطقلل

ةرادإلا يمدختسم فيظوتب ةقّلعتملا تايلمعلا رييست –
،ينهملا مهراسم ةعباتموميظنتوةرازوللةيزكرملا

ةمئالملا لمعلا فورظ نامض هنأش نم ريبدت لك ذاختا –
،لمعلا تاقالعل لاعفلا رييســــتلاو

عاطقلا يمدختسم نيوكتب ةّقلعتملا تايـــلمـــعلا ريـــيــــست –
،مهاوتسم نيسحتو

نيوكت جــــمارب نيــــسحت هنأـــش نم رــــيــــبدـــت لـــك حارــــتــقا–
تاسسؤملا عم لاصتالاب ،عاطقلا ماهم عم ايشامت نيمدختسملا

،ةينعملا تاعاطقلاو

.تامدخلا ةيعون ىلع لصاوتملا نيوكتلا رثأ مييقت –

،تاكلتمملاولئاسولاوةيلاملل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

،اهذيفنت نامضوةينازيملا عيراشم دادعإ –

تايفيك نيسحت ىلإ ةفداهلا ريبادتلا لك حارتقاوةسارد –
،ةينازيملا ذيفنت

رييـــستب ةّقلعـــتملا ةيلاـــملا تاـــيلـــــمعلا عوــــمـــــجم ذيــــفــــنت –
،ةيزكرملا ةرادإلا حلاصم

،ةينازيملا تامييقتولئاصح دادعإ –

مزاوللاوةــــيداـــملا لئاــــــسولا نم ةرازولا تاـــــجاـــح ميــــيقت–
،اهعيزوت ىلع رهسلاوحلاصملل نسحلا ريسلل ةيرورضلا

تاكلتمم ةنايص نامض اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقا –
،ةيزكرملا ةرادإلا

ةيزكرملا ةرادإلل ةيراقعلاوةلوقنملا تاكلتمملا درج ءارجإ –
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول

بجومب بتاكم يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:٨ ةّداملا
ةيلاملا ريزوو ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو نيب كرتشم رارق
)2( نيبتكم دودح يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو
.ةيعرف ةيريدم لكل بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ

ّةيمـــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــــسرــــملا اذـــــه رــــشـــــني :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع رفص١١ يفخّرؤم٣٧2–02 مقر يذيفنتموسرم
ميـــظنـــت نمــــضـــتي ،0202 ةنس ربــــمـــتبس٩2 قـــفاوــــملا
ةينالديــــصلا ةعانـــــصـلا ةرازول ةماـــــعلا ةيشــــــتفــــملا

.اهريسو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناتداـــــملا اميس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(


