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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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يناثلا عيبر6 يفخّرؤم6٢٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نّمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١ ماع
ةــكرــتشملا ةــيــعاــطــقــلا ةــيداصتــقالا ةــنــجــلــلا ماـــهـــم
.اهريسواهميظنتواهليكشتوةيودألل

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قّلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم٤32 ةداملا اميس ال،ممتملاو

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،ممتملاولدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
،اهريسو

يف خّرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس رمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

6 يف خّرؤملا٥23–٠2 مقر يذيفنتلاموسرملا ىضتقمبو –
،٠2٠2 ةـنس رـبـمــفوــن22قفاوملا2٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيـــبر
،ةينالديصلا داوملا ليجست  تايفيكب قّلعتملاو

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم٤32 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألاةداملا
ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤملا11–81
موسرملا اذه فدهي،ممتملاو لدعملا ،ةحصلاب ّقلعتملاو81٠2
ةـكرـتشملا ةـيـعاـطـقـلا ةـيداصتـقالا ةـنـجـلــلاماـــهـــم دـــيدحت ىلإ
ةلاكولا ىدل ةأشنملا ،اهريسواهميظنتواهليكشتو ةيودألل
.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدتوةينالديصلا داوملل ةينطولا

لوألا لصفلا

ةليكشتلاوماهملا

راعسأ ديدحت يف ةنجلل ةيسيئرلا ةمهملا ّلثمتت:٢ةداملا
.ليجستلا دنع ةيودألا

 : يتأي امـب اميسال،فّلكت ةفصلا هذهبو

اـيـلـحـم ةـجـتنملا ةــيودألا ليجــسـت دـنـع راــعـسألادــيدــحت–
 ،ةدروتسملاو

ليجستلا تارّرقم ديدجت دنع ةيودألا راعسأ ةعجارمب مايقلا–
ساسأ ىلع انوناق ةرربملا راعسألا يف تارييغتلا ّلك لالخو
ةزئاحلا ةبلاطلا ةينالديصلا تاسسؤملا اهمّدقت يتلا تاّفلملا

،ليجستلا تارّرقمل ةلغتسملا وأ/و

راعسألا ةنراقم ،ءاضتقالا دنعو،يداصتقالا فلملا ةسارد–
،يلودلا ديعصلا ىلع

،ةيودألا راعسأ يف يئاهن لكشبو ،ةجاحلا دنع ،لصفلا–
عباتلا صتخملا زاهجلا فرط نم ضيوعتلا فلم ةسارد دعب
لوــمـعـملا ميـظنـتلاوعـيرــشـتلل اـقـبـط ،يــعاــمـتـجالا ناــمــضلل
،امهب

ةسايس عضوب حمست يتلا رصانعلا ديدحت يف ةمهاسملا–
،ريدصتلاوينطولا جاتنإلا ريوطتل ةعجشم راعسأ

ىضرملا لوصح نامض ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لك حارتقا–
،ةيودألا ىلع

،اهماهمب ةقالع تاذ ةربخ لكب  مايقلا–

،ةيودألا قوسل يلاملا طبضلا يف ةكراشملا–

لباقلا ءاودلا تاقفن يف  دّيج  مّكحت نامض يف ةمهاسملا–
.ضيوعتلل

ةنجللا فرط نم ةيودألا راعسأ ديدحت تاءارجإ ددحت
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

: يتأي امك،ةنجللا لكشتت :٣ةداملا

،ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
،اسيئر

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا نع )1( لّثمم–

ةماعلا ةيريدملا ( ةيلاملاب فّلكملا ريزولا نع )1( لّثمم–
،)كرامجلل

،يعامتجالا نامضلاو لمعلاب ّفلكملاريزولا نع )1( ّلثمم–

،ةراجتلاب فلّكملا ريزولا نع )1( لّثمم–
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ةيبلغألاب ةنجّللا تارارق ىلع ةقداصملا ّمتت:0١ةداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي

يف ررحتورضاحم يف ةنجللا تالوادم نّودت:١١ةداملا
.ةنجللا سيئر نم هيلع رّشؤمومّقرم لّجس

داوملل ةينطولا ةلاكولا رقم يف ةنجللا نّطوت:٢١ةداملا
.ةلاكولا هذهل ةصتخملا حلاصملا اهتنامأىلوتتو،ةينالديصلا

رـيدملا اــهيلع هضرعي فلم لك يف ةنجللا تبت :٣١ةداملا
زواجتيال لـجأ يف ةــينالديصلا داوــملل ةــينطولا ةـلاكولل ماعلا
دودــح يــفو ،اــهراــطــخإ خــيراــت يلــت يـتــلا اموـي )٠3( نيــثالــثلا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ليجستلل ةددحـملا لاجآلا

.امهب

ةرشع زواجتت ال ةدمل  هديدمت نكمي لجألا اذه نأ ريغ
.ةيفاضإ تامولعم بلط لاح يف مايأ )٠1(

داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ ةنجللا تارارق ّغلبت
ةبحاصةينالديصلا ةسسؤملل هرودب  اهّغلبي يذلا ،ةينالديصلا
.بلطلا

لــجأ يف انعط مدقــت نأ ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي
رارقب هـغـيلـبت خــيراــت نــم اــموــي )٥1( رـشـع ةـسـمـخ زواجتي ال
.ةنجللا

.هيلع قداصتويلخادلا اهماظن ةنجللا ّدعت :٤١ةداملا

هلسرتو اهتاطاشن نع ايونس اريرقت ةنجللا دعت:5١ةداملا
لسرتو ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ
.ةينالديصلا ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن

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

موسرملا ماكحأ اميسال ،ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت :7١ةداملا
قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤملا9٠3–٥1 مقر يذيفنتلا

ةصصختملا ناجللا ماهم نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد6
ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ةأشنملا

ةقلعتملاو،اهريسو اهميظنتو اهليكشتو يرشبلا بطلا يف
تامزلتسملاو ةينالديصلا تاجتنملا راعسأ ةسارد ةنجلب
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

ةّيــمــسّرلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرـملا اذــــه رـشــــنـي :٨١ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

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

دارج زيزعلا دبع

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نع )1( لّثمم–

 ،تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا نع )1( لّثمم–

ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا  نع )1( لّثمم–
،ءارجألا لاّمعلل

،ةيداصتقالا ةيلديصلا يف )1( ريبخ–

 .ةحصلا داصتقا يف )1( ريبخ–

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

نم رارق بجومب ةنجللا ءاضعأوسيئرلا ّنيعي:٤ةداملا
نم حارتقا ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا
صاــخـشألا نيــب نــم ،اــــهـل نيــعـباـتـــلا تاــئــيــهلاوتاطــلـسلا
اــهــتدــم ةدــهــعــل ،ةــيودألا راــعسأ دــيدحت لاــجـــم يف نيصتـــخملا

.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

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

.ينهملا ّرسلاب ةنجللا ءاضعأ مزلي :5ةداملا

ةنجللا يف وضعك كراشي نأ صخش يأ نكمي ال:6ةداملا
ةطساوب ولو ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم هل تناك اذإ

.ةيودألا قيوست وأداريتسا وأ جاتنإ يف رخآ صخش

مهب نيعتست نيذلا ءاربخلاوةنجللا ءاضعأ ىلع بجي
مدعب دهشي ابوتكم احيرصت ،ضرغلا اذهل اوعّقوي نأةنجللا

ةبولطم ةربخ لــك ةـبـساــنمب كــلذو،ةحلصملا عزانت دوــجو
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو

يناثلا لصفلا

ريسلاوميظنتلا

يف اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنجللا عمتجت:7ةداملا
املك ةيداع ريغ  ةرود يفورهشلا يف )2( نيترم ةيداع ةرود
.كلذ ةرورضلا تضتقا

لاـــمــعأ لودـــجوتاءاـــعدـتـسالا سـيـئرــلا ّدــعــي:٨ةداملا
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانب تاعامتجالا
ةينامث لبق ةنجللا ءاضعأ ىلإ اهلسريوةينالديصلا داوملل
اذه صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )8(
.مايأ )3( ةثالث ىلإ ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا

ةيبلغأ روضحب ّالإ ةنجللا تاعامتجا حصت ال:٩ةداملا
يف ديدج عامتجا جمربي ،باصنلا لمتكي مل اذإو.اهئاضعأ
حصيو،لجؤملا عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،ةنجللا عمتجت نأ


