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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

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

١١يف خّرؤملا2٧2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص

،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

ةيشتفملا ميظنت ديدحت ىلإموسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
.اهريسوةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةماعلا

يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأل اقبط:2 ةّداملا
٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر
،ةماعلا ةيشتفملا فلكت ،هالعأ روكذملاو٠٩٩١ ةنس وينوي

ةبقارمومييقتل ةمزاللا ريبادتلا ذيفنتب ،ريزولا ةطلس تحت
.ةينالديصلا ةعانصلا عاطق تاطاشن

 : ةيتآلا ماهملا ةماعلا ةيشتفملا  ىلوتت :٣ ةّداملا

نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحاوقيبطت ىلع رهسلا –
،ةينالديصلا ةعانصلا عاطقب

ةعانـــــصلا رـــيزو تاهـــيــــجوتو تارارـــق ذيفـــنت نــــم دكأـــتلا –
،اهتعباتمو ةينالديصلا

تاسسؤملاو ةــــيزكرـــملا لكايـــــهلا ريس نـــــســــح نم دكأــــتلا –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو

ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألل ينالقعلا لامعتسالا ىلع رهسلا –
تاســسؤــــملاو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه فرـــصت تــــحت ةعوضوملا

اهتنايصو اهيلع ظافحلاو،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو
،اهنمأو

،ةــــيزـــــكرـــــملا ةرادإلا لـــــكاـــيــــهل ةـــــمئاد تاــــمـــيـــيــــقت ءارــــــجإ –
حارتقاو ،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو
،ةمزاللا تاليدعتلا

ةعوضوملاتائــيـــهلاو تاســــسؤــــملا مارتــــحا نم دكأــــــتلا –
اميف اميس ال ،طورشلا رتفد يف ةدراولا دونبلل ةياصولا تحت

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت صخي

عاطقلل ةعباتلا تائيهلاوتاسسؤملا مارتحا نم دكأتلا –
،ةينمألا سيياقملاو دعاوقلل

ةــــقالـــع اهل يتلا تامولــــــعـــملاب تانايــــبلا كـــــنب ،ديوزت –
،ةيزكرملا ةرادإلا باسحل شيتفت تايلمع لالخ نم ،اهماهمب

طيطختلاو ؤبنتلا ماهم ذيفنت يف نيريسملاداشرإوهيجوت –
،مهب صاخلا ةرادإلاو رييستلاو

لكايهلا عم لاصتالاب اهقيسنتوشيتفتلا جمارب طيشنت –
.ةينعملا

نم ءارجإ يأ حارتقا ةماعلا ةيشتفملا نكمي :٤ ةّداملا
تاسسؤملاو لكايهلا تاطاشنةسرامم زيزعتونيسحت هنأش
.اهشيتفت متي يتلا تائيهلاو

جــــماـــنرـــب ساــــسأ ىلع ةماـــــعلا ةيـــشتـــــفملا لخدــــتت :5 ةّداملا
ىلع هــــضرـــــعتوهدعت،ةبــــقارملاوميـــيقتلاوشيتـــفتلل يوــنس
.ريزولا ةقفاوم

،كلذ ىلع ةدايز ،ةماعلا ةيشتفملا نم بلطي نأ نكميو
تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم لك وأ يريكفت لمع لكب مايقلا

يأب مايقلل ريزولا نم بلطب ةيئاجف ةفصب لخدتلاو ةددحم
.ةصاخ ةيعضو ببسب ةيرورض نوكت قيقحت ةمهم

ريرقتب ةبقارمومييقتوشيتفت ةمهم لك جوتت :٦ ةّداملا
.ريزولا ىلإ هلسريوماعلا شتفملا هدعُي

تامولعملا عيمج ىلع لوصحلا نوشتفملا لوخي :٧ ةّداملا
مهيلع بجيو ،اهبلطو مهماهمب مايقلل ةيرورضلا قئاثولاو
 .كلذب مايقلل ةمهمب فيلكت ةزايح

ةيرس ىلع ظافحلا ةماعلا ةيشتفملا ىلع نيعتي :٨ ةّداملا
عالطالاواهتعباتمواهرييست ىلوتت يتلا قئاثولاوتامولعملا

.اهيلع

نأ ،اهلخدت ةبسانمب ،ةماعلا ةيشتفملا نكمي :٩ ةّداملا
لجأ نم ،فورظلا اهيلمت يتلا ةيظفحتلا تاءارجإلا ذختت
يتلا تائيهلاو تاسسؤملاو لكايهلل نسحلا ريسلا ةداعإ
.اهشيتفت متي

هدعاسي ،ماع شتــفم ،ةماــــعلا ةيـــشتـــــفملا رـــــيدي:0١ ةّداملا
مييقتو ةبقارملاو شيتفتلا ماهمب نوفلكي ،نيشتفم )٦( ةتس

 .ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو لكايهلا

ةيشتفملا ءاضعأ ةطشنأ ماعلا شتفملا طّشني :١١ ةّداملا
.ةيملسلا ةطلسلا مهيلع سراميواهقسنيو ةماعلا

دودح يف ،ريزولا مساب ءاضمإلا ماعلا شتفملا ىلإ ضوفي
.هتايحالص

ةيشتفملا تاطاشن نع ايونس اريرقت ماعلا شتفملا دعي
.ريزولا ىلإ همدقيوةماعلا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع


