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يناثلا عيبر6 يفخّرؤم5٢٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
قّـلــعــتـي،0٢0٢ ةـنـس رــبـمفوــن٢٢قــفاوــملا٢٤٤١ ماـــع
.ةينالديصلا داوملا ليجست  تايفيكب

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع لاوش٠2 يف خّرؤملا11–2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيلاملا نوناق نمضتملاو2٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا32٤1
،هنم3٠1 ةداملا اميس ال،3٠٠2 ةنسل

ماع رفص92 يف خرؤملا3٠–9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحـب قـلـعـتملاو9٠٠2 ةــنس رــيارــبـــف٥2 قــــفاوملا٠3٤1
،مّمتملاولّدعملا ،شغلا عمقوكلهتسملا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٤1–61 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم29 ةداملا اميس ال،71٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم٠32 ةداملا اميس ال، ممتملاو

يفخرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤملا٤82–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قّلعتملاو2991 ةنس ويلوي6قفاوملا31٤1 ماع مرحم٥ يف

،يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا تاجتنملا ليجستب

يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2
ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا ىدــل ةأشنملا ةصصخــتملا ناــجــلــلا ماـــهـــم
اهليكشتو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملل
،اهريسو اهميظنتو

يف خّرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا91٠2  ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم

يف خّرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
دّدحي يذلا٠2٠2 ةنسربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٠32 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألاةداملا
ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81
موسرملا اذه فدهي ،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب ّقلعتملاو81٠2
يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيك ديدحت ىلإ
ةنجل ريسو ميظنتوةليكشتوماهم طبضو يرشبلا بطلا

ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا ىدــل ةأشنملا ةــيــنالدــيصلا داوملاليجست
اذــكو ،”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،ةينالديصلا داوملل

هليوحتوهبحسوهديدجتولـيـجستـلا ررـقـم حــنــمطورـش
.هنع لزانتلاو

لوألا لصفلا

ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل

لوألا مسقلا

ةليكشتلاوماهملا

: يتأي اميف ،اهيأر ءادبإب ةنجللا فّلكت :٢ةداملا

،ةينالديصلا داوملا ليجست تابلط–

.ةلجسم ريغ ةيودأ لامعتسال ةتقؤملا صيخارتلا تابلط–

اهيلع هضرعي بلط لك يف اهيأر ءادبإب اضيأ ةنجللا فلكتو
: اميس ال ،ةينالديصلا داوملل  ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

 ،ةينالديصلا داوملا ليجستل ةقباسلا تابلطلا–

،ليجستلا تاررقم ليدعتوديدجتب تابلط–

،اهنع لزانتلاواهبحسوليجستلا تاررقم ليوحت تابلط–

يف ةينـقـتـلاوةـيداـيـعـلا تاـيـطـعملاـب قـّلـعـتـت ةـلأسم لـك–
.ةينالديصلا داوملا  ليجست لاجم

ةعفنملا يف ،كلذ ىلع ةدايز ،اهيأر ةنجللا يدبت:٣ةداملا
جوــتـنم لــــك نــمأوةــيـعوــنوةــمالــسوةـيـلاــعـفوةـيجالـعــلا

،ةديدج ةلاّعف داوم نم نوكتي ليجستلل عضاخ ينالديص
.ةلثامملا ةيجالعويبلاو ةسينجلا ةيودألا يف ءاضتقالا دنعو

يعاودـــلا لـــيدـــعـــت وأ ةداـــيز لـــك يف اـــهـــيأر كلذـــك يدـــبـــتو
لامعتسالا دوـيـق ادــعاـم ،ةـيـنالدـيـصلا تاــجوـتنملل ةـيـجالــعــلا
يف ةدايز لك اذكوةمالسلا وأ/و نمألا لكشمب ةقالعلا تاذ
دــنـع ،دــيدــج ضرــع لــك وأ يــنالدـيـصلا لــكـشـلا وأ ةرــياــعملا
.ءاضتقالا

راطخألاوعفانملل يملعلا مييقتلا يف اضيأ اهيأر يدبتو
.ةينالديصلا داوملل ةيجالعلا ةميقلاو
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: نم ةنجللا نوكتت :٤ةداملا

هل ،ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
،اسيئر ،ينالديصلا لاجملا يف تالهؤموتاصاصتخا

تاصاصتخا هل ،ةحصلاب فّلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
،ينالديصلا لاجملا يف تالهؤمو

تاصاصتخا هل يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع )1( لثمم–
،ينالديصلا لاجملا يف تالهؤمو

،ةينالديصلا ءايميكلا يف )1( ريبخ–

،ةيسونيلاجلا ةلديصلا يف )1(ريبخ–

،ةلديصلا ملع يف )1( ريبخ–

،مومسلا ملع يف )1( ريبخ–

،ةينالديصلا ةظقيلا يف )1( ريبخ –

،ايجولويبلا يف )1( ريبخ–

يجالعلا صّصختلل نييدايعلا ءاربخلا ةنجل )1( لثمم–
.لامعألا لودج يف ةلجسملا ةنجللا لاغشأب ينعملا

مـكـحـب ،هــنــكــمــي صخش لــكــب نيعــتست نأ ةــنــجــلــلا نــكــمــي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم ،هتالهؤموهتاصاصتخا

نم رارق بجومب اهؤاضعأو ةنجللا سيئر ّنيعي :5ةداملا
نم حارتقا ىلع ءانب ةـيـنالديصلا ةــعانــصـلاـب ّفلــكـملا رــيزوــلا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نمو ،مهتاطلس
.تاونس )3( ثالث ةدمل ،ءاربخلل ةبسنلاب

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

 .ينهملا رّسلاب ةنجللا  ءاضعأ مزلي:6ةداملا

اذإ ةنجللا يف وضعك كراشي نأ ناك اّيأ نكمي ال:7ةداملا
ةطساوب ولو ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم هل تناك

ةينالديصلا داوملا قيوست وأ داريتسا وأ جاتنإ يف ،رخآ صخش
.ليجستلل ةعضاخلا

نيذلا ءاربخلاوةنجللا يف ءاضعألا ءاربخلا ىلع بجي
اــحــيرصت ،ضرــغــلا اذــهــل ،اوــعــّقوــي نأ ةــنــجــلــلا مــهــب نيعـــتست
لك ةبسانمب كلذو ةحلصملا عزانت دوجو مدعب دهشي ابوتكم
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو ةبولطم ةربخ

يناثلا مسقلا

ريسلاوميظنتلا

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ةرود يف ةنجللا عمتجت :٨ةداملا
.رهش  لك يف ةرم اهسيئر نم

تضتقا املك ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ اهنكميو
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نم بلطب ةرورضلا
.ةينالديصلا

لامعألا لودج اذكوتاءاعدتسالا ةنجللا سيئر دعي :٩ةداملا
نــم ،لــقألا ىلع مايأ )8( ةينامث لبق ءاـضـعألا ىلإ اـهـلسرــيو
ريغ تارودــلا يف لــجألا اذــه صيـلـقت نــكــمـيو.عامتجالا خيرات
 .مايأ )3( ةثالث ىلإ ةيداعلا

ةيبلغأ روضحب ّالإ ةنجللا تاعامتجا حصت ال:0١ةداملا
دـيدــج عاــمــتــجا جمرــبــي ،باصنــلا لــمــتــكــي مــل اذإو،اهئاضعأ
حصيو ،لجؤملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،ةنجللا عمتجت نأ

ةــيـبــلـغألاـب ةنــجــلــلا ءارآ ىلــع ةــقداــصملا مــتـت:١١ةداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعأللةطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي

لجس يف لجستو رضاحم يف ةنجللا ءارآ نّودت :٢١ةداملا
 .ةنجللا سيئر نم ،هيلع رشؤمومقرم

داوملل ةينطولا ةلاكولا رقم يف ةنجللا نّطوت:٣١ةداملا
.ةلاكولا هذهل ةصتخملا حلاصملا اهتنامأ ىلوتتو ةينالديصلا

.هيلع قداصتويلخادلا اهماظن ةنجللا دعت:٤١ةداملا

هلسرت اهتاطاشن نع ايونس اريرقت ةنجللا دعت :5١ةداملا
اـمـك .ةـيـنالدـيـصلا داوملل  ةينـطوـلا ةــلاــكوــلل ماــعــلا رـيدــملا ىلإ
ةــعاـنـصـلاـب ّفلــكـملا رــيزوــلا ىلإ رـيرــقـتلا نـم ةـخـسـن لــسرــت
.ةينالديصلا

ةينالديصلا داوملل  ةينطولا ةلاكولا لمحتت:6١ةداملا
.ةنجللا ريسب ةقلعتملا تاقفنلا

يناثلا لصفلا

 ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيك

،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا ماكحأل اقبط :7١ةداملا
زـــــهاــج ينالدـــــيص جوـــــتـــــنـــــم يأل قوـسـلا يــف عـضوـلا عـضـخـي
ددحـم وــه اـمـك رّدصم وأ دروتسم وأ ايعانص جتنم لامعتسالل

يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا نم9٠2و8٠2و7٠2 داوملا يف
قّلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81
ةــلاــكوــلا هـمّلــست لـيـجســت ررـــقمل ،مـمتملاو لدــعملا ،ةحـصلاـب
داوملا ليجست ةنجل يأر دعب ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا
.ةينالديصلا

ليجست تايفيك ددحت ،هالعأ ةرقفلا ماكحأب لالخإلا نود
بجومب ريدصتلل ايرصح ةهجوملاوايلحم ةجتنملا ةيودألا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق
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ريغ ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيك دّدحت :٨١ةداملا
11–81 مقر نوناقلا نم7٠2 ةداملا يف ةددحم يه امك ،ةيودألا
81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا

ريزولا نم رارق بجومب ،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

بلط لحم ةينالديصلا داوملا نوكت نأ بجي:٩١ةداملا
دنع أشنملا دـلب يف ةـقّوـسـموةــلـجـسـم ،دارــيـتسالل لـيجــستلا

.ليجستلا بلط ميدقت خيرات

ةدروتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيك نأ ريغ
رارق بجومب دّدحت أشنملا دلب يف ةقّوسملا ريغو ةلجسملا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم

وأ/و جاتنإلل ةيــنالديصـلا تاــســسؤــملا نــكــمــي:0٢ةداملا
نيتداملا يف ةددحم يه امك اهاوس نود ةدمتعملا لالغتسالا

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا نم912و812
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
ىدــل ينالدـــيص جوـــتـــنـــم لـــيـــجست بلـــط عدوـــت نأ ،مـــمـــتملاو
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

بلط لك لبق ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي:١٢ةداملا
ىدلليجستلل  قباس بلط عاديإ ،ينالديص جوتنم ليجست
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

لوألا مسقلا

ليجستلل  قباسلا بلطلا

فرط نم ليجستلل قباسلا بلطلا عدوي نأ بجي :٢٢ةداملا
،ضرــغــلا اذــهــل ةدــعــم ةراــمـــتسا يف ةـــيـــنالدـــيصلا تاسسؤملا

ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهجذومن دّدحي
  .ةينالديصلا

%٥2 ديدست تبثي لصو ليجستلل قباسلا بلطلاب قفري
 .امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ليجستلا قوقح نم

.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملل عاديإ لصو مّلسيو

داوــمـلل ةينـطوـلا ةــلاـــكوــلل ماــعــلا رــيدــملا نكــمـي :٣٢ةداملا
فرط نم ليجستلل قباسلا بلطلا ةسارد دعب ،ةينالديصلا

:نأ ،هحلاصم

فـلـم عادـيإ ىلإ ةــبــلاــطــلا ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا وــعدــي –
قباسلا اهبلط ناك اذإ ليجستلا تاءارجإ ةرشابمل ليجستلا
 ،الوبقم ليجستلل

صصختلاب ةينعملا نييدايعلا ءاربخلا ةنجل يأر بلطي –
،يأرلا ءادبإل ليجستلا ةنجل راطخإ مث ،يجالعلا

ةنجللا ىلع ةرشابم ليجستلل قباسلا بلطلا ضرعي –
.يأرلا ءادبإل

نيثالث ىدعتي ال لجأ يف اهيأر ءاطعإ ةنجللا ىلع بجي
.اهراطخإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3(

اهميظنتواهتليكشتونييدايعلا ءاربخلا ةنجل ماهم ددحت
،ليجستلل ةقباسلا تابلطلا ةسارد تايفيك اذكو اهريسو
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

يناثلا مسقلا

ليجستلا بلط

لوبق ةلاح يف ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي:٤٢ةداملا
لـجأ يف ليجسـتلل اــهــبـلط عادــيإ ،لــيـجـسـتـلل قـــباـســلا بــلــطلا

: ةيتآلا رصانعلاو فلمب اقفرم )1( ةدحاو ةنس ىدعتي ال

دّدحت بلطلا عوضوم ينالديصلا جوتنملا نم تانّيع–
،جوتنملا ةيعون ةبقارم تاجايتحال اقفو  اهنم ةيمك

ةبقارمب ةقلعتملا ةيرورضلا ةّصاخلا لئاسولاوفشاوكلا–
.كلذب ةقلعتملا قئاثولا اذكوينالديصلا جوتنملا ةيعون

لــجأ دــيدمت بلــط مدــقــت نأ ةــيــنالدـــيصلا ةسسؤملا نـــكـــمـــي
اـنوــناــق ررــبــم اــموــي )٠9( نيعستــب لــيــجستــلا فــلــم ميدـــقـــت
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ريدقت بسح ديدجتلل لباقو
ةرقفلا يف دّدحـملا ةنس لجأ ءاهتنا لبق ةينالديصلا داوملل
.هالعأ

فرط نم ديدمتلا بلط بايغ يفو،ةنس لجأ ءاضقنا دنعو
ىدـــل ليــجسـتلا بـلط عادــيإ نكـمــي ال ،ةـيـنالدـيـصلا ةــســسؤـملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا

،دحوم ينقت فلم لكش يف ليجستلا بلط نوكي:5٢ةداملا
.ةيرايعملا ةيلودلا ةغيصلا قفو رّرحيو

ريزولا نم رارق بجومب ليجستلا فلم ليكشت دّدحي
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

ةيجالعويبلاو ةسينجلا ةيودألا ضعبل ةبسنلاب:6٢ةداملا
لــكويوـيحلا ؤــفاكــتـلا نــع ةــسارد ميدــقــت نوـــكـي ،ةـلـثاــمـملا

.ايرابجإ ىرخألا يجالعلا ؤفاكتلا براجت

ةلــــثاــمملا ةيجالعويبلاو ةسينجلا ةيودألا ضعب نأ ريغ
.هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا براجتلاو ةساردلا نم ةيفعم

رارق بجومب ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا  دّدحي
ةمئاق اذكوةروكذملا براجتلا ةسارد نم ءافعإلا ريياعم
.ةينعملا  ةلثامملا ةيجالعويبلاو ةسينجلا ةيودألا



٩6  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر6
19م0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢

نع ةرداصلا تاررقملا ىلع مييقتلا اذه دمتعي نأ نكمي
تاــطــلس وأ ةــمراصلا ةــيــنالدــيصلا ةــيــمــيــظــنــتــلا تاــطـــلسلا
ةينطولا ةلاكولا عم فارتعالا تايقافتا تمربأ يتلا نادلبلا
.ةينالديصلا داوملل

،هالعأ ةرقفلا يف هيلع صوصنملا مييقتلا تاءارجإ ددحت
فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةينعملا ةيودألا ةمئاقو
.ةينالديصلا ةعانصلاب

نأ ةينالديـصلا داوملل ةينطولا ةـلاــكوــلا نكــمـي :٣٣ةداملا
يف ،ةـقاـطلاـب فـلـكـملا عاـطـقـللةصتخملا حـلاـصملاب نيعتست
ةـينالدـيـصلا ةــيودألا ليـجـسـت دـنـع ةـبـقارملاوميـيـقـتـلا راــطإ
.ةيعاعشإلا

داوملل ةينطولا ةلاكولل  ماعلا ريدملا ضرعي :٤٣ةداملا
ةيساسألا رصانعلا ،يأرلا ءادبإ لجأ نم ةنجللا ىلع ةينالديصلا

حــلاصمـــلـــل ينـــقـــتـــلا مـــيـــيـــقـــتـــلا رـــيراـــقـــتو لـــيـــجستـــلا فـــلمل
اهيلع بجيو ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا
ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف اهيأر يطعت نأ

.اهراطخإ خيرات نم

)٠3( نيثالث ىدعتت ال ةدمل لجألا اذه ديدمت نكمي هنأ ريغ
.ةيليمكت ةمولعم لك بلطت امدنع اموي

تاـبـلـطـلا يـف اـهــيأر ةـنـجــللا لــسرــت نأ بــجـي :5٣ةداملا
داوملل  ةينطولا  ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ  اهيلع ةضورعملا
نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث زواجتي ال لجأ يف ةينالديصلا

.اهتلوادم ىلع ةقداصملا خيرات

ةسسؤملا ىعدت ،فلملا مييقت نم ءاهتنالا دعب :6٣ةداملا
رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف مدقت نأ ىلإ ةبلاطلا ةينالديصلا
اميعدت ةمدقملا رصانعلا ضرعت مدع تبثت ةداهش ،اموي )٥1(
يتلا اهيلع قفاوملا تاليدعتلا ءانثتساب ليدعت يأل بلطلل

مييقتلا لالخ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل اهغيلبت مت
.ينقتلا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىلع بجي:7٣ةداملا
ةــئاــم لــجأ يـف ،ةـنجــلـلا يأر دــعـب ،ليــجسـتـلا بــلــط يــف تــبلا

بــلط فــلـم لوـبــق خــيراـــت نــم ءادــتـبا ،اــموــي )٠٥1( نيــسـمــخو
.هالعأ82 ةداملا ماكحأل اقبط ،ليجستلا

ةلاكولل ماعلا ريدملا ددمي نأ ،ةيئانثتسا ةفصب ،نكميو
)٠9( نيعست ىدعتت ال ةدمل لجألا اذه ةينالديصلا داوملل ةينطولا

.اموي

بلــطــت اــمدــنــع لــجألاـــب لـــمـــعـــلا فـــقوـــي ،تالاحلا لـــك يفو
ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نــّيعتيو .ةيليمكت تامولعم
ءاضقنا دنعو .اهل ددحـملا لجألا يف ةيليمكتلا تامولعملا ميدقت
.ايغال ليجستلا بلط حبصي ،لجألا اذه

ةلمكت عفدب اطورشم ليجستلا  فلم عاديإ نوكي:7٢ةداملا
ةسسؤملا قتاع ىلع عقت يتلا ليجستلا قوقح نم ٥7%
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو ةبلاطلا ةينالديصلا

.ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملل عاديإ لصو ملسيو

ةيناكمإ ةسارد لحم ليجستلا  فلم  نوكي :٨٢ةداملا
لجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا فرط نم لوبقلا

لامتكا نم دّكأتلا ةساردلا ّصختو .مايأ )8( ةينامث زواجتي ال
ليجستلا قوقح عفد اذكو،هل ةنّوكملا قئاثولا ةحصو فلملا
.هب ةطبترملا

مدعب حرصي ،لمتكم ريغ ليجستلا فلم نوكي امدنع
  .كلذب  ةبلاطلا ةينالديصلا  ةسسؤملا غلبيو .هلوبق

،الوبقم ليجستلا فلم رــبـتـعا اذإ اـم ةــلاــح يف :٩٢ةداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا ينقت مييقتب موقت
ءاربخلاب ،ةجاحلا دنع ،نيعتست نأ اهنكمي يتلا ةينالديصلا

.لاجملا اذه يف ةصتخملا تاسسؤملا وأ/و

ريدملا ملعي ،تاظحالم ليجستلا فلم مييقت ريثي امدنع
ةسسؤملا ةـــيـــنالدـــيصلا داوـــمـــلـــل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلـــل ماــــعــــلا
ةـيـلــيـمـكـتلا تاــموـلــعملا مــيدقــتل كــلذــب ةـبــلاــطــلا ةيـنالديصلا
.ةبولطملا

.ينقتلا مييقتلا يف نيكراشملا ءاربخلا ىلع بجي:0٣ةداملا
ريغ وأ ةرشابم  ةحلصم يأ مهل نوكت ّالأ ليجستلاتافلمل
وأ داريتسا وأ جاتنإ يف ،رخآ صخش ةطساوب ولو  ةرشابم
،نوعّقويو،مهتربخ لحم نوكت يتلا ةينالديصلا داوملا قيوست
مدعب دهشي ابوتكم احيرصت ،ةربخ لك ةبسانمب ضرغلا اذهل
لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو ةحلصملا عزانت دوجو
.امهب

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا دّدحي
.ةصتخملا تاسسؤملاوءاربخلا ةمئاق

ينالديص جوتنم ليجست بلط نوكي نأ نكمي:١٣ةداملا
جاتنإ عقوم ةرايزب اطورشم دروتسم وأ ايلحم عونصم
ةلاكولا ءاربخ فرط نم ةلاعفلا داوملاويئاهنلا جوتنملا
ةبقارم وأ/و قيقدتلا راطإ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا
.ةيعونلا

ريزولا نم رارق بجومب ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

ةينطولا ةلاكولا نكمي ،ةيودألا ضعبل ةبسنلاب:٢٣ةداملا
مييقت ساسأ ىلع ليجستلا ررقم حنمت نأ ةينالديصلا داوملل
.ليجستلا ةنجل يأر دعب ليجستلا فلمل ينقت وأ/و يقئاثو
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يأر دعب ينالديصلا جوتنملا ليجست ضفر متي:٨٣ةداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف اصوصخ،ليجستلا ةنجل

لامعتسالل ةيداعلا طورشلا يف رضم ينالديصلا جوتنملا–
،ليجستلا بلط  يف ةروكذملا

لكشب حضوم ريغ  ينالديصلا جوتنملل يجالعلا رثألا–
،بلاطلا فرط نم فاك

ةيعونلا ةبيكرتلا ىلع رفوتي ال ينالديصلا جوتنملا–
،ليجستلا فلم يف امهب  حرصملا ةيمكلاو

ةيعون نامضب حمست ال ةبقارملا وأ/و عينصتلا تايلمع–
،ينالديصلا جوتنملا نمأوةيلاعفو

بيجتستال بلطلل اميعدت  ةمدقملا تامولعملاو قئاثولا–
،موسرملا اذه ماكحأل

جوتنملا عضو ىلع قفاوم ريغ يداصتقالا يبطلا مييقتلا–
.قوسلا يف

ةسسؤملل ّغلبملا ليجستلا ضفر ررقم لك نوكي نأ بجي
داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نم ةبلاطلا ةينالديصلا
.ارربم ،ةينالديصلا

ثلاثلا مسقلا

 ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقم

ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقم ميلست نكمي ال :٩٣ةداملا
يف ةروكذملاوانوناق ةدمتعملا ةينالديصلا تاسسؤملل الإ
.هالعأ٠2 ةداملا

عضو نع لوؤسم ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاح
.قوسلا يف ينالديصلا جوتنملا

جوــتـنملا ليــجـــسـت ررـــقــم نمــضــتـي نأ بــجي:0٤ةداملا
 : ةيتآلا تامولعملا ينالديصلا

 ،ينالديصلا جوتنملل ةيراجتلا ةيمستلا –

 ،ةيلودلا ةكرتشملا ةيمستلا –

 ،رادقملاوينالديصلا لكشلا –

،ضرعلاوبيضوتلا عون –

،هتدموينالديصلا جوتنملا ظفح طورش –

 ،هناونعوليجستلا ررقم  زئاحمسا –

 ،هناونعوليجستلا ررقم  لغتسممسا –

جوتنملا ةعانص يف نيلخدتملا فلتخم ناونعومسا –
بيضوتلا /ةلمجلا /طيسولا جوتنملا : ةعانص عقومو،يئاهنلا
،ءاضتقالا دنع صصحلا ريرحت ،)يوناثلاويلوألا(

وأ /و يئافشتسا( هصيصختوينالديصلا جوتنملا ةمئاق –
.)ينالديص

رــيـبادـتــلاـب ،ءاـضـتقالا دــنـع ،اــعوــفـشـم نوـكـي نأ بـجـيو
لامعتسال ةيرصحلا لوادجلا دحأ يف جاردإلا اميسال ،ةيرصحلا
لامعتسالا رصح وأ/و  فصولاولوصحلا طورش بسح ءاودلا

 .اهاوس نود ةيئافشتسالا تاسسؤملا يف

ةهجوملا ةرشنلاوجوتنملا تازيمم صخلم قحالم يف ركذيو
.امهيلع قفاوملا ضيرملل

احلاص ينالديص جوتنم ليجـسـت ررقـم نوـكي :١٤ةداملا
.هئاضمإ خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ةدمل

،ينالديص جوتنم ليجست ررقم ديدجت نـكـمـي :٢٤ةداملا
ةنجل يأر دعب ،ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاح نم بلطب
نينامثو ةئام لبق فلمب اقفرم بلطلا اذه مدقيو ،ليجستلا
.ررقملا اذه ةيحالص ءاهتنا خيرات نم ،اموي )٠81(

رارق بجومب ،هالعأ ةرقفلا يف روكذملا فلملا ليكشت دّدحي
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم

لالخ ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاح  مزلي:٣٤ةداملا
ةينطولا ةلاكولل حيرصتلاب ،ليجستلا ررقم ةيحالص ةدم
: يتأي امب اصوصخو ،ليدعت لكب اروف ةينالديصلا داوملل

يلوألا فلملا  ليدعت ىلإ يدؤت يتلا  ةديدجلا تامولعملا–
ةداملا ةيعونو أشنملاب ةقلعتملا كلت اميس ال ،ليجستلا بلطل
،ةلاعفلا

ةبسنلاب ةدئافلا لدعم مييقتب ةقلعتملا ةديدجلا تامولعملا–
،ينالديصلا جوتنملا رطخل

ةهجوملا ةرشنلا وأ/و جوتنملا تازيمم صخلم تاليدعت–
،ضيرملل

عينـصـتلا جــهاــنــمب ةــقـلــعـتملا ةــيرورـضــلا تاريــيـغتلا–
نيعـــب ذـــخألا عـــم لــــيــــجستــــلا بلــــط يف ةروــــكذملا ةــــبــــقارملاو
ةبقارمو عينصت متي يكل ةينقتلاو ةيملعلا تاروطتلا رابتعالا
،ةلوبقملا ةيملعلا جهانملا بسح ينالديصلا جوتنملا

ةصتخملا ةيحصلا ةطلسلا هضرفت يذلا دييقتلا وأ عنملا–
.ينالديصلا  جوتنملا قوسي نيأ رخآ دلب يأ وأ أشنملا دلبل
ريرقتلا لالغتسا يف رثؤت نأ اهنأش نم ةديدج ةمولعم لكو
.ينعملا ينالديصلا جوتنملل ينمألا

يف ،بلطت نأ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نكمي
اهتافاوم ،ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و  زئاح نم ،تقو يأ
لازي ال رطخلل ةبسنلاب ةدئافلا لدعم نأ ّنيبت يتلا تايطعملاب
.ابسانم
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،ينعملا ينالديصلا جوتنملا عيزوت فقول ةيرورضلا ريبادتلا
جوتنملا نم ةّقوسملا )صصحلا( ةصحلا بحس هيلع نــّيعتيو
يتلاتاءارـجإلا لــك مارــتــحاو اـهــتداــعإ وأ اــهــفالــتإوينالديصلا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا اهتذختا

وأ اهفالتإو ةقباطملا ريغ ةينالديصلا داوملا  بحس نوكي
.ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاح قتاع ىلع اهتداعإ

رارق بجومب ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا دّدحي
وأ اهفالتإو ةقباطملا ريغ  ةينالديصلا داوملا  بحس تايفيك
.اهنحش ةداعإ

لــك عوــضوــم بـحــسـلا ررــقــم نوــكــي نأ نــكــمــي:٨٤ةداملا
داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا اــهارــت يتــلا ةــيــمالــعإلا رــيــبادــتــلا
.ةديفم ةينالديصلا

هنع لزانتلا وأ ليجستلا ررقمل ليوحت لك يدؤي:٩٤ةداملا
داوملل ةينطولا ةلاكولا فرط نم ديدج ليجست ررقم دادعإ ىلإ
ةينالديص ةسسؤم حلاصلّ الإ متي نأ نكمي الو.ةينالديصلا

ةريخألا هذه هعدوت يرادإ فلم ةسارد دعب ،انوناق ةدمتعم
.هالعأ3٤ ةداملا اميس ال ،موسرملا اذه ماكحأل اقبط

اذه ىقبي هنع لزانتلا وأ ليجستلا ررقم ليوحت دنع
.ديدج ليجست ررقم دادعإ ةياغ ىلإ احلاص ررقملا

عبارلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:05ةداملا
31٤1 ماع مرحم٥يف خّرؤملا٤82–29 مقر يذيفنتلا موسرملا
تاجتنملا ليجستب قّلعتملاو2991 ةنس ويلوي6 قفاوملا
ةفلاخملا ماكحألاو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا

ماع رفص٤2 يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
ناجللا ماهم نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1
ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ةأشنملا ةصصختملا
،اهريسو اهميظنتو اهليكشتو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

.ةيودألا ليجست ةنجلب ةقلعتملاو

ةّيـمــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرـملا اذــــه رــشــنــي :١5ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

ريزولا نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك دّدحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا

لجسملا جوتنملل  يلعفلا  عضولا  متي مل اذإ :٤٤ةداملا
نم  ارهش )81( رشع ةينامث لجأ يف هريدصت وأ قوسلا يف

داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوــلا ظــفــتحت ،لــيــجستــلا ررــقــم غــيــلــبــت
.ليجستلا ررقم بحس يف اهقحب ةينالديصلا

ثلاثلا لصفلا

ليجستلا ررقم بحس طورش

هنع لزانتلاوهليوحـتو

ةـيـنالدـيـصـلا داوـمـلل ةـيـنطوـلا ةــلاــكوــلا نــكــمـي:5٤ةداملا
ينالديصلا جوتنملا ةيعون وأ/و يحصلا نمألاب قلعتتبابسأل
.جوتنملا اذه ليجست ررقمل تقؤملا بحسلاب مايقلا ،لجسملا

ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقمل تقؤملا بحسلا حبصي
عـفرـي مـل اذإ ،ارهش )21( رـشـع ينـثا ةدــم ءاـضـقـنا دـنـع اـيـئاــهـن
تررــب يتلا تاظــفحتلا ليجـسـتلا ررـقـم لــغتسم وأ/وزئاــح
.بـحـسـلا اذــه

رارق ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل  ماعلا ريدملا ذختي
يأر دعب يئاهن بحس ىلإ هليوحت وأ تقؤملا بحسلا عفر

.ليجستلا ةنجل

وأ تقؤملا بحسلا تابلط ردصت نأ نكمي :6٤ةداملا
   :نم نّيعم ينالديص جوتنم لكل ليجست ررقمل  يئاهنلا

،ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا–

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا–

،ينالديصلا جوتنملا ليجست ررقم لغتسم وأ/و زئاح–

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا–

،ةحصلا ةرازول ةعباتلا ةينطولا تاسسؤملا–

،ينالديصلا ميظنتلل ةيلودلاوةينطولا تائيهلا –

.ةينالديصلا ةظقيلا يف ةصتخملا تاسسؤملا–

ىلإ بحسلا رربت نأ اهنأش نم يتلا تامولعملا غّلبت
ةلاكولل ماعلا ريدملاوةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

غلبي يئاهن وأ تقؤم بحس رارق لك نوكي نأ بجي
.ارربم،ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاحلل

ليجستلا  ررقم لغتسم وأ/و زئاح  ىلع بجي:7٤ةداملا
لك  ذاختا ،ليجستلا  ررقمل  يئاهن وأ تقؤم بحس ةلاح يف


