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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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داريتسالا6.2

 : أشنملا دلب يف يمومعلا رعسلا6.2.1

قوسي يتلا ىرخألا نادلبلا يف يمومعلا رعسلا6.2.2
: جوتنملا اهيف

: )1 دلبلا(

: )2 دلبلا(

: )3 دلبلا(

: ضيوعتلا ةبسن6.2.3

: يمويلا جالعلا ةفلكت٤.6.2

: جالعلا ةفلكت٥.6.2

`````````````````````````H`````````````````````````

قــــفاوـــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج٢١ يفخّرؤــــم رارـــــق
ليجست فلم ليكشت ددحي ،0202 ةنس ربمسيد٧٢
.يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 يفخّرؤـملا11–81 مقر نوــــناقلا ىضــــتقمبو–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

يفخّرؤـــــملا361–02 مــــقر يــسائرلا موـسرــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوألا

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤـــملا091–91 مقر يذيـــــفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنـــس ويـــلوي3 قـــفاوـــملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيــــفنتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
يذلا0202 ةــنـــس ربـــمـــتـــبـــس92 قـــفاوـــملا2441 ماـــع رفــــص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤملا523–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــتقمبو–
قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر6
،هنم52 ةداملا اميس ال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

: يتأي ام رّرقي

موـــسرـــملا نم52 ةداــــملا ماكحأل اقــــيــــــبــــطت : ىلوألا ةّداملا
2441 ماـــــع يناـــثلا عـــيبر6يفخّرؤـــــملا523–02 مقر يذيفنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا
فلم ليكشت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةينالديصلا داوملا

.يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ليجست

 : بلطلا ةبحاص ةجتنملا ةينالديصلا ةسسؤملا –٢

ةعنصملا ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ناونعو مسا2.1
،ةلغتسملا وأ/و

،ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا مقر2.2

،ينقتلا ريدملا يلديصلا بقلو مسا2.3

.ينقتلا ريدملا يلديصلا ةسرامم رارق خيراتو مقر٤.2

: ينالديصلا جوتنملا بلط عضوم –٣

: يلحم جاتنإ1–3

ةيلوألا داوملا نم اقالطنا عينصت3.1.1

طيسو جوتنم نم اقالطنا عينصت3.1.2

يلوأ بيضوت3.1.3

،يوناث بيضوت٤.3.1

  داريتسالا3.2

: ينالديصلا جوتنملا ،قيوستلا ةصخر خيراتو مقر3.2.1

.يلصألا دلبلا3.2.2

: ليجستلل قباسلا بلطلا عون –٤

ةــــلاــــعــــــف )داوــــــــــم( ةداــــــم ةدــــعاـــــقـــب يـــنالديــــــص جوـــــــتـــنـــــم1.٤
ةدــــيدــــج

ينالديصلا لكشلا عاستا2.٤

ديدج عمجت3.٤

ةعرجلا عاستا٤.٤

ةيجالعلا يعاودلا ليدعت وأ عاستا٤.٥

ديدج ميدقت6.٤

سينجلا صاصتخا7.٤

وأ يعـجرملا صاصتــخالا دــيدحت( لــثاــمملا يجالــعوــيــبــلا8.٤
) رئازجلا يفً الجسم ناك اذإ يعجرملا  يجالعويبلا جوتنملا

: ةيجالعلا ةدئافلا –5

ةيمستلا( جوتنملا ناك اذإ ةيجالعلا ةدئافلا ةميسق جاردإ
جراخ نم )ذخألا ةقيرطو ةعرجلاو لكشلاو ةكرتشملا ةيلودلا
.ةينطولا ةنّودملا

: ةيداصتقالا ةدئافلا –6

ةيلحملا ةعانصلا6.1

: عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس6.1.1

: جامدإلا ةبسن6.1.2

ريدملا بقلو مسا
ينقتلا يلديصلا

ءاضمإلاو خيراتلا
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جتــــــنملا ةداهـــشو أشنـــملا دلب يف قيوــــستلاب صـــــيــــخرت–
تبثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ رحلا عيبلا ةداهش اذكو ينالديصلا

تاطلسلا نع ةرداصلا أشنملا دلب يف ءاودلا قيوستو ليجست
،ةينالديصلا ةيميظنتلا

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
اميس ال ،يئاهنلا جوتنملل ،ءاضتقالا دنعو ،ةيدايعلا براجتلاو
تاــسراـــمملاو ةنـــســــحلا عينــــــصتلا تاــــسراــــمم عم ةقـــباــــطملا
صخرملا ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملاوةنسحلا ةيربخملا
فلم يف اهب حرصملا ةطشنألا ذيفنتب مهنادلب يف اهب مهل
،ليجستلا

ءاودلا قيوستل هيلع لوصحلا مت صيخرت يأ نع ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف

،ءاودلا رعس ةبيكرت –

: ءاود هتفصب ءاودلا نييعت–

،ةيجالعويبلا •

،ةيعانملا •

.يعاعشإ ءاود •

جئاتنب ةقلعتملا تامولعملاوقئاثولا نوكت نأ بجي–
ةيدايعلا براجتلل ةقباسلا براجتلاو ةينالديصلا براجتلا

اهعضو متي ةلصفم تاصخلمب ةقوفرم ةيدايعلا براجتلاو
.لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل اقفو

يف ةروكذملا قئاثولاوتامولعملا ميدقت متي :4 ةّداملا
تادحو سمخ يف دحوم ينقت فلم لكش يف ،هالعأ3 ةداملا

: رارقلا اذه لصأب قفرملا ثلاثلا قحلملل اقفو

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحت :1 ةدحولا–

ةيدايعلا ةدوجلا لوح تاصخلم ىلع يوتحت :2ةدحولا–
،ةيدايعلا ريغو

ةداـــــملاةدوـــج لوـــح تاـــمولـــعم ىلع يوتـــــحت :3ةدحولا–
،يئاهنلا جوتنملاوةلاعفلا )داوملا(

.ةيدايعلا ريغ ريراقتلا ىلع يوتحت :4ةدحولا–

.ةيدايعلا ريراقتلا ىلع يوتحت :5ةدحولا –

لكشلل مراصلا مارتحالا عم سمخلا تادحولا مدقت نأ بجي
قحلملا يف ليصفتلاب نّيبملا ميقرتلا ماظنوىوتحملاو
.هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف روكذملا ثلاثلا

ينــــــــقت لكــــش يف ليجــــستلا فلم ميدـــــقت قبــــــطي :5 ةّداملا
ليدعت وأ /و ديدجت بلط وأ ليجستلا تابلط عيمج ىلع دحوم
عاونأ عيــــمج ىلع اـــضيأميدقـــتلا اذه قبـــطيو .ليـــجستلا ررقم
ةينالديصلا  ةيودألاوةيعانملاو،ةيجالعويبلا اهنم اميس ال ،ةيودألا
.ةيعاعشإلا

يلديصلا فرط نم ليجستلا فلم عدوي نأ بجي :2 ةّداملا
،لالغتسالا وأ/وعينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا ريدملا

 .امهب لومعملاميظنتلاو عيرشتلل اقفو

تاـــــمولــــعملا ليـــجــــستلا فلم نمــــضــــتي نأ بــــجي :3 ةّداملا
 : ةيتآلا قئاثولاو

ةسسؤملا رقم وأ نطوملاويراجتلا مسالا وأ مسالا–
دنعو ينقتلا ريدملاويلديصلاو بلطلا ةبحاص ةينالديصلا
،عّنصملا ،ءاضتقالا

،ءاودلل يراجتلا مسالا–

لمشت يتلا ءاودلا تانوكم لكل ةيمكلاو ةيعونلا ةبيكرتلا–
،ةيئايميكلا ةيمستلا ىلإ ةراشإلا وأ ةيلودلا ةكرتشملا ةيمستلا

دنع ،ةئيبلا ىلع ءاودلا اهلكشي دق يتلا راطخألا مييقت–
،ءاضتقالا

،عينصتلا ةقيرط فصو–

،ةيبناجلا راثآلاويعاودلا عناومو ةيجالعلا يعاودلا–

ءاودلا دخأ ةقيرط ةيفيكو ينالديصلا لكشلاوةعرجلا–
،ظفحلا ةدمو طورشو

اهذاختا بجاولا نمألاو طايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
صلختلا ءانثأوضيرملل هئاطعإ دنعو ءاودلا نيزخت دنع
اهلــــــكـــشي يتلا ةلــــمتــــحملا راطــــخألا ناـــــيــــب اذكوتايافنلا نم
،ةئيبلا ىلع ءاودلا

،عّنصملا فرط نم ةلمعتسملا ةبقارملا قرط فصو–

: براجتلا ةجيتن–

ةيجولويبلا وأ ةيئايميكلا – ةيئايزيفلا( ةينالديصلا•
،)ةقيقدلا ةيجولويبلا وأ

ةيمومسلا( ةـيداـيـعـلا براـجـتـلـل ةـقـباسلا براـجـتـلا•
،)ةينالديصلاو

.ةيدايعلا •

ةـطـلسلا لــبــق نــم دــمــتــعملا جتــنملا صئاصخ صخــلــم –
،أشنملا دلب يف ةينالديصلا ةيميظنتلا

،لوألا قحلملل اًقفو جتنملا صئاصخ صخلمل حارتقا–
ةرشنلا اذكو ،ءاودلليلوألاو يوناثلا بيضوتلا نم جذومنو
فرحأبيناثلا قحلملل اًقفو ةيرئازجلا قوسلل ةصصخملا

ةغل يأبو ةيبرعلا ةغللاب ةلوهسب اهتءارق نكميو ،ةيئرم
يناثلاو لوألا ناقحلملا( رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ىرخأ

،)رارقلا اذه لصأب ناقفرم
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يف خرؤـملا٥23–٠2 مقر يذيـــفنتلا موــــسرملا ىضـتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
،هنم32 ةداملا اميسال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

: يتأي ام رّرقي

موــــسرـــملا نـــم62 ةداـــــملا ماـــكحأل اقيـــبـــطـــت : ىلوألا ةّداملا
يذيفنتلا موسرملا نم32 ةداملاو٤23–٠2 مقر يذيفنتلا

قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف نيخرؤملا٥23–٠2 مقر
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ نيتروكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22
نييدايعلا ءاربخلا ةنجل ريسو ميظنتوليكشتو ماهم ديدحت ىلإ
لامعتسالا تاذ ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا تاجوتنملل
يتلاو،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ةأشنملا يرشبلا

.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت

 لوالا لصفلا

ةماع ماكحأ

،ةيجالعلا ةدئافلا لوح يأرلا ءادبإب ةنجللا فلكت:٢ةّداملا
مزلتسم يأ ءادأو ،ينالديص جوتنم يأل ررضلا مدعو ،ةيلاعفلاو
ماعلا ريدملا بلط ىلعً ءانب ،يرشبلا بطلا يف لمعتسم يبط
: ءارجإ راطإ يف ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

،ةينالديصلا داوملا ليجستل قبسملا بلطلا–

تامزلتسملا ىلع ةقداصملاو ةينالديصلا داوملا ليجست–
،ةيبطلا

،ةلجسملا ريغ ةيودألا لامعتسال ةتقؤملا صيخارتلا–

مييقت ةداعإ وأ مييقت لكو ليجستلا ررقم ليدعتو ديدجت–
،ةينالديصلا داوملا رطاخمو دئاوف نيب ةقالعلل

ريرقتل مييقت ةداعإ لكو دامتعالا تارارقم ليدعتو ديدجت–
،يبطلا مزلتسملا نمأو ءادأ

جوــــــتــــنملا ليــــجست ررقــــمل يئاهــــنلا وأ تقؤـــــملا بــــحـــسلا–
لك اذــكو يبطلا مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم وأ ينالديـصلا

اميــــس ال ،ةيموــــمعلا ةحــــصلا ىلع ظافـــــحلا ىلإ فدـــــــهــي رـيــــبدت
لامعتسالا زيزعت ىلإ فدهت يتلا وأ قوسلا ةبقارم ريبادت اهنم
. ةروكذملا تاجتنملل نسحلا

 يناثلا لصفلا

ليكشتلا

 : ةنجللا مضت :٣ ةّداملا

،سيئرلا–

ةيحارجلاو ةيبطلا تاصصختلا تاعومجم يقسنم وأ قسنم–
،لامعألا لودج يف ةجردملا طاقنلاب ةينعملا

بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :6 ةّداملا
،ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوــلا نــم بلــطــب ،مدــقــت نأ
وأةطيسولا داوملا ،ءاضتقالا دنعو ،ةيلوألا هداوموءاودلا

ةــيرورضلا ةصاخلا لــئاسوــلاوفشاوـكـلاو ىرـخأ تاـبـكرـم
تاذ قئاثولا اذكويئاهنلا جوتنملا ةدوج ةبقارمب ةقلعتملا
.ةلصلا

ةسسؤملا ىلإ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا غلبت
اقفواهميدقت بجاولا تايمكلا بلطلا ةبحاص ةينالديصلا

اهيلع صوصنم تامولعم يأ وأ ،ليجستلا فلم صئاصخل
تاسارد  يلت يتلااهب فرتعملا عجارملاو،ةيودألا روتسد يف

.قيبطتلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قفاوــملا2441 ماـــــع ىلوألا ىدامـــــــج21 يف رئازـــــجلاب رّرح
.0202 ةنس ربمسيد72

 دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع
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قـــــفاوملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىدامج٢١ يفخّرؤـــــم رارـــــق
ءاربخلا ةنجل ماهم نمضتي ،0٢0٢ ةـــنس ربمسيد٧٢
.اهريسو اهميظنتو اهليكشتو نييدايعلا

––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوّنإ

93٤1 ماع لاوش81 خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
امـــيــــــس ال ،ةحـــــصلاب قلــــعتي ،81٠2 ةنــــس وـــيــــلوـــي2 قـــفاوــــملا
،ممتملاو لدعملا ،هنم٠32 ةداملا

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
 ،لدعملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنت و ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

خرؤــــــملا٤23–٠2 مقر يذيـــــفنتلا موــــــسرملا ىضــتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف

،ةـيـبـطـلا تاـمزـلـتسملا ىلع ةـقداصملا تاـيـفـيـكـب قـلـعــتملاو
،هنم62 ةداملا اميسال


