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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

.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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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

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

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
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ةرشع زواجــتت ال ةدـــمل لـــجألا اذــــه ديدـــمت نكـــمي ،هـــنأ رـــيــــغ
يف ةددحملا لاجآلا يف ،ةيليمكت تامولعم بلط دنع مايأ )٠1(
.هالعأ ةرقفلا

ةينطولا ةلاكولا ماعلا ريدملا ىلإ ةنجللا تارارق غّلبت
 ،ةينالديصلا داوملل

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا دعت:٢١ ةّداملا

هلسرتو اهتاطاشن نع ًايونسً اريرقت ةنجللا دعت :٣١ ةّداملا
لسرتو .ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ
ةــــــعاـــنـــصلاب فلــــكـــملا رـــيزوــــلا ىلإ رـــيرقـــتلا اذـــه نــــم ةـــخـــــسن
.ةينالديصلا

ىلع ةنجللا ريسب ةقلعتملا فيراصملا عقت :٤١ ةّداملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا قتاع

ّةيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يــف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:5١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج21 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس ربمسيد72

دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع
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قـــــــفاوــــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج11 يفخّرؤـــــــم رارق
مــيـــيــــقـــتلا تاءارـــجإ دّدــــحي،0202 ةنـــس ربـــمــــسيد62
ةمئاــــقو ليـــجســـتلا فلـــمل ينقــــتلا وأ/و يقئاــــثولا
.ةينعملا ةيودألا

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 يفخّرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

يفخّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا لثمم–

مـكـحـب هـنـكـمـي صخش لـكـب نيعـتست نأ ةــنــجــلــلا نــكــمــيو
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هتالهؤمو هتاءافك

ررقــم بجوـــمب ةنـــــجللا ءاـــضعأو ســــــيئرلا ّنيعي:٤ ةّداملا
حارتقا ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم
نيب نم ةيــــنالديصلا داوـــملل ةيـــنـــــطولا ةــــــلاكولل ماعلا رـــيدملا نم
ثالث ةدمل ،يدايعلاويملعلا لاجملا يف نيصتخملا صاخشألا
.تاونس )3(

هلادبتسا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ،لاكشألا سفن بسح

نوعضاخ مهو ،ينهملا رسلاب ةنجللا ءاضعأ مزتلي :5 ةّداملا
ةبولطم ةربخ لك دـــنع حلاــــصملا براــــضت دوجو مدــع بجاول

.امهب لومهملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

بسح نييدايع ءاربختاعومجم يف ةنجللا مظنت:6ةّداملا
،ةربخلا لاغشأل ةمزاللا ةيحارجلاو ةيبطلا تاصاصتخالا

كراشيو .اهئاضعأ نيب نم راتخي قسنم ةعومجم لك لثميو
.ةنجللا تاعامتجا يف ةعومجملا قسنم

ةروكذملا تاعومجملا ءاضعأو نييدايعلا ءاربخلا ةمئاق ددحت
بجوــــمب ةيحارـــجلاو ةيبــــطلا تاصــــصختلا ةمئاــق اذكو ،هالعأ

اهنييحت متيو ،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم
.اهسفن لاكشألاب

ةرود يف اهسيئر نم ءاعدتساب ةنجللا عمتجت:٧ ةّداملا
تضتقا املك ةيداع ريغ ةرود يفو ،رهشلا يف )2( نيترم ةيداع
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا بلط ىلع ءانب ،كلذ ةرورضلا
.ةينالديصلا داوملل

لامعأ لودج اذكو تاءاعدتسالا ةنجللا سيئر دعي :٨ ةّداملا
مايأ )8( ةينامث لبق ةنجللا ءاضعأ ىلإ اهلسريوتاعامتجالا

يف لجألا اذه صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع
.مايأ )3( ةثالث ىلإ  ةيداعلا ريغ تارودلا

يف نّودتو رضحم يف ةنجللا تالوادم لجست:٩ ةّداملا
.ةنجللا سيئر فرط نم هيلع رّشؤمو مّقرم لجس

داوملل ةينطولا ةلاكولا رقم يف ةنجللا نطوت :0١ ةّداملا
.اهتنامأ ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا نمضتو ،ةينالديصلا

ريدملا اهل همدقي فلم لك يف ةنجللا ّتبت:١١ ةّداملا
زواجتي ال لجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماعلا

ةددحملا لاجآلا نمض اهراطخإ خيرات نم اًموي )٠3( نيثالث
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ليجستلل


