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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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نوكتتو،ةيعانصلا ةيمنتلاو جاتنإلل ةيعرفلا ةيريدملا
: بتاكم )3( ةثالث نم

ةـيــعاـنـصـلا ةـيـمـنـتلا رــيوــطـتو مـيـيــقتو ةــيـقرــت بــتـكـم–
،رامثتسالاو

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا طاشن ةعباتم بتكم–
،ةيبطلا

ةينالديصلا تاسسؤملا دامتعا ةعباتمو ميلست بتكم–
نـيرــيدـــملا نيـيـنالدـيـصـلل ةــسراــمـملا تاررـــقـمو عيــنـصـتلل
.نيينقتلا

نــم نوـــكتـتورـــيدــصتلا ةـيــقرـتل ةــيــعرــفـلا ةــــيرــــيدــمـلا
: )2( نيبتكم

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ريدصتو ريوطت بتكم–
،ةيبطلا

ةينالديصلا تاسسؤملا دامتعا ةعباتمو ميلست بتكم–
نــيرــيدـــملا نيـينالدـيـصلل ةــسراـــمـملا تاررـقــمو رــيدــصــتلل
.نيينقتلا

ثحبلاو ةيدايعلا تاساردلا ةيقرتل ةيعرفلا ةيريدملا
 : )2( نيبتكم نم نوكتتو،ينالديصلا

ىلع ةقداصملاو ةبقارملاو ةساردلاو ةعباتملا بتكم–
،يويحلا ؤفاكتلا تاساردو ةيدايعلا تاساردلا

ةيدايعلا تاساردلا ةيقرتو ينالديصلا ثحبلا بتكم–
.يويحلا ؤفاكتلاو

،طبـضلاو  ةـيـنالدـيـصـلا تاــطاـشنـلا ةــيرـــيدـــم مـضــت :٣ ةداملا
: يتأي ام ،نيتيعرف )2( نيتيريدم يف ةمظنملا

ةــيــنالدــيــصـلا داوـــملا طــبــضل ةـيــعرــفــلا ةــيرـــيدــملا
: بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو،ةيبطلا تاــمزـلـتـسـملاو

،ةينالديصلا داوملا طبض بتكم–

،ةيبطلا تامزلتسملا طبض بتكم–

داوملاو ايلقع ةرثؤملاو ةردخملا داوملا طبض بتكم–
.ةساسحلا

نوكتتو ،ةينالدـيصـلا تاـطاـشـنـلل ةـيــعرــفــلا ةــيرــيدـملا
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ةينالديصلا تاسسؤملا ةطشنأ ةعباتم بتكم–

صوصخب ةظقيلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلا بتكم–
،يبطلا داتعلا

.ةيبطلا ةيقرتلا بتكم–

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

قفاوملا٣٤٤١ ماع مرحم٨٢ يفخّرؤم كرتـشــم يرازو رارـق
ةيزكرملاةرادإلا ميظنت ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربمتبس٦
.بتاكم يف ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول

––––––––––

،لوألا ريزولا  ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوو–

،ةيلاملا ريزوو–

يف خرؤـــملا٥72-12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضــتـقـــمب–
نمضتملاو12٠2 ةنسوينوي٠3 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤـــملا182–12 مقر يسائرلا موـسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنسويلوي7 قفاوملا2441 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤٥–٥9 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
يذــلا٥991 ةـنـس رـــيارـبـف٥1 قـــفاوــملا٥1٤1 ماـــع ناـضـمر٥1
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا391–٤1 مقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىضــتقـمبو–
ددـحـي يذلا٤1٠2 ةنس وـيلوــي3 قفاوملا٥3٤1 ماــع ناـضــمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤملا272–٠2 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام نوررقي

موــسرــملا نـــم8 ةداــمـــلا ماـــكحأل اــقــيـبـطـت:ىلوألا ةداملا
قفاوملا2441 ماع رفص11 يفخّرؤملا272–٠2 مقر يذيـفـنـتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس ربمتبس92
ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ديدحت
.بتاكم يف

ةيقرتو ةيعانصلا ةيمنتلاو جاتنإلا  ةيريدممضت  :2 ةداملا
،ةيعرف تاـيرــيدـم )3( ثالــث يف ةـمـظـنـملا ،ثـحـبـلاو رـــيدــصـتلا

: يتأي ام
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: )2( نيبتكم نم نوكتتو،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا

،يئانثلا نواعتلا بتكم–

.فارطألا ددعتملا نواعتلا بتكم–

يف ةمـظـنـملا ،لــئاـسوــلاو ةرادإلا ةــيرــيدـــم مــضــت:7 ةداملا
: يتأي ام ،نيتيعرف )2( نيتيريدم

نوكتتو،نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل ةيعرفلا ةيريدملا
: بتاكم )3( ةثالث نم

،ايلعلا فئاظولل ينهملا راسملا رييست بتكم–

،نيمدختسملل ينهملا راسملا رييست بتكم–

.نيوكتلا بتكم–

،تاكلتـمملاو لـئاسوـلاو ةـيـلاـمـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا
 : بتاكم )3( ةثالث نم نوكتتو

 ،ةبساحملاو ةينازيملا بتكم–

،تاكلتمملاو ةماعلا لئاسولا بتكم–

.ةيمومعلا تاقفصلا بتكم–

ةّـيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يـف رارــــقـــلا اذــــه رــــشـــنـي :٨ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس6 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم82 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

ةمظنملا ،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيريدم  مضت:٤ ةداملا
: يتأي ام ،نيتيعرف  )2( نيتيريدم يف

نوكتتو ،تايـئاصحإلاو لـيـلـحـتـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا
: )2( نيبتكم نم

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل تايطعملا ليلحت بتكم–
،تانوزخملا ةعباتمو ةيبطلا

.تايئاصحإلا بتكم–

نم نوكتتو ،يداصتقالا مييقتلل ةيعرفلا ةيريدملا
: )2( نيبتكم

،ةيداصتقالاو ةينالديصلا تاساردلا بتكم–

.ةينالديصلا تايجيتارتسالا فيلاكت مييقت بتكم–

ةمظنملا ،قيثوتلاو مالعإلا ةمظنأ ةيريدم مضت :5 ةداملا
: يتأي ام ،نيتيعرف )2( نيتيريدم يف

نوكتتو ،ةنمقرلاو مالعإلا ةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا
: )2( نيبتكم نم

،مالعإلا ةمظنأ بتكم–

.تاكبشلاو يلآلا مالعإلا ةنايصو ةنمقرلا بتكم–

نم نوكتتو،فيشرألاو قيثوتلل ةيعرفلا ةيريدملا
: )2( نيبتكم

،قيثوتلا بتكم–

.فيشرألا بتكم–

،نواعتلاو تاعزانملاو ميظنتلا ةيريدممضت:٦ ةداملا
: يتأي ام ،ةيعرف تايريدم )3( ثالث يف ةمظنملا

نم نوكتتو،ةينوناقلا  تاساردلل ةيعرفلا ةيريدملا
: )2( نيبتكم

،ميظنتلا بتكم–

.ةينوناقلا ةراشتسالاو تاساردلا بتكم–

: )2( نيبتكم نم نوكتتو ،تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا

اــياــضـقو تاــعزانـملا لـبــق اــم اــياـضــقـلا ةــجلاـــعـم بــتـكـم–
،تاــعزاـنملا

.تاعزانملا اياضق ةعباتمو ليلحت بتكم–

ةينالديصلا ةعانصلا  ريزو

لاــــمـــــج ناـــمــــحرــلا دـبــع
دـــمـــحاــب نـــب يـفــطــــل

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

لوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب


