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نيناوقو ءارآ
يروـــتسدلا ســــلجملا ةــــلودلا ســــيئر راـــــطخإ نأ اراــــــبتعاو  –

ةينطولا ةطلسلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارمل
٦8١ ةداملا ماكحأل اقفو ءاج ،روتسدلل ،تاباختنالل ةلقتسملا
،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

: عوضوملا يف

عوضوم يوضعلا نوناقلا تاريشأت صخي اميف : الوأ
: راطخإلا

نم )٢ ةرقفلا(٣٤١ ةداملا ىلإ دانتسالا صخي اميف -١
.روتسدلا

ىلع صنت روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٣٤١ ةداملا نأ ارابتعا  –
يذــــلا يـــميظنتلا لاـــجملا يف نيــناوـــقلا قــــيبطت جردـــــني“ هنأ
،لوألا رــيزولل دوــعي

،يوضعلا نوناقلا اهلوانتي يتلا عيضاوملا نأ ارابتعاو –
يذلا يــميظنتلا لاــجملا نــمض جردـــنت ال ،راـــطخإلا عوـــضوم
دعت ال )2 ةرقفلا(٣٤١ ةداــملا ّنإــف كلذبو ،لوألا رــيزولل دوـــعي

.راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل ايروتسد ادنس

ةرقفلا(٣٩١ ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف -٢
.روتسدلا نم )ىلوألا

مزلت روــتسدلا نـــم )ىلوألا ةرــــقفلا(٣٩١ ةداـــملا نأ ارابتعا  –
اــهتطاحإب تاـــباختنالا مـــيظنتب ةــــفلكملا ةــــيمومعلا تاــــطلسلا

،دّايحلاو ةيفافشلاب

ةلقتسملا ةــــينطولا ةــــــطلسلا لّوــــــخ عّرــــــشملا نأ اراـــــبتعاو –
اهتيفافشل انامض تاباختنالا ميظنت تايحالص ،تاباختنالل
ادـــنس لـــــــكــــشت )ىلوألا ةرقفلا(٣٩١ ةداـــملاّ نإـــف اذــــــــلو ،اــــــهدايحو
.راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلل ،ايساسأ

ةداملا هذـــه عّرـــشملا جاردإ مدـــع ّنأ ،ةــجيتنلاب اراـــبتعاو –
ّدعي ،راطخإلا عوـــضوم ،يوــــضعلا نوـــــناقلا تارـــيشأت نـــمض
.هكرادت نّيعتي اًوهس

٢ نيترقفلا(٢٨١ ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخي اميف -٣
.روتسدلا نم )٣و

نم ةـــثلاثلاو ةـــيناثلا اــــهيترقف يف28١ ةداــــملاّ نأ اراــــبتعا  –
رهسي يروتسدلا سلجملاّ نأ ىلإ ىلوألا يف تراشأ ،روتسدلا

ةــــيروهمجلا ســـيئر باــــختناو ،ءاـــــتفتسالا ةــــيلمع ةــــحص ىلـــــع
يفو ،تاـــيلمعلا هذـــه جـــئاتن نــــلعيو ،ةـــيعيرشتلا تاباــــختنالاو
اــــهاقلتي يـــتلا نوـــعطلا رــــهوج يف رــــظني ســــلجملا نأ ىلإ ةيناثلا

تاـباـخـتـنالاو ةــيساــئرــلا تاــباــخــتــنالــل ةـــتــقؤملا جئاــتــنــلا لوــح
صوصنملا تايلمعلا لكل ةيئاهنلا جئاتنلا نلعيو ةيعيرشتلا

.ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع

١٤٤١ ماع مّرحم٤١ يف خّرؤم٩١ /د .م /ع .ق .ر /١٠ مقر يأر
ةــــــبقارمب قـــــــــلعتي ،٩١٠٢ ةــــــــنس رــــــــبمتبس٤١ قـــــــفاوـــملا

ةينطولا ةطلسلاب قلعتملا يوـــضعلا نوناقلا ةقباطم
.روتسدلل ،تاباختنالل ةلقتسملا

––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

١٤١ نيتداملا ماكحأل اقبط ةلودلا سيئر راطخإ ىلع ءانب –
يف ةخّرؤملا ةلاسرلاب ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦8١و )٣ ةرقفلا(
ســــلجملل ةـــــــماعلا ةــــــنامألاب ةــلجسملاو٩١٠2 ةنس ربمتبس٤١
،2٦١ مـــقر تحت٩١٠2 ةنس رــبمتبس٤١ خــــيراتب يروــتسدلا

ةطلسلاب قــلعتملا يوـــضعلا نوـــــناقلا ةـــــقباطم ةــــــبقارم دــــــصق
،روتسدلل ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

١٤١و2٠١و8و٧ داوــــملا اـــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـنبو –
٣٩١و )٣ ةرقفلا(١٩١و )ىلوألا ةرــــقفلا(٩8١و )2 ةرــــقفلا(٦8١و
،هنم )ىلوألا ةرـــقفلا(

٩١ /د .م .ق/٠2 مقر يروتسدلا سلجملا رارق ىضتقمبو –
ةـنس وـــينوي لوأ قــــفاوملا٠٤٤١ ماـــع ناــــضمر٧2 يف خّرؤــــملا

٩١٠2،

٠٤٤١ ماـــــع ناـــــضمر٧ يف خّرؤــــــملا ماــــــظنلا ىـــــضتقمبو –
ســلجملا لـــمع دـــعاوقل ددــــحـملا٩١٠2 ةـــنس وــــيام2١ قــــفاوملا
،يروتسدلا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو

،ةلوادملا دعبو

: لكشلا يف

ةينطولا ةطلسلاب قلعتملا يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعا  –
هـــعورشم عدوأ ،راــــطخإلا عوــــضوم ،تاــــباختنالل ةــــلقتسملا
ذخأ دعب ينطولا يبعشلا سلجملا بـــتكم ىدـــــل لوألا رـــــيزولا

،روتسدلا نم )٣ ةرقفلا(٦٣١ ةداملل اقفو ةلودلا سلجم يأر

ضورعملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعاو –
ناك ،روتسدلل هتقباطم ةبقارم دصق يروتسدلا سلجملا ىلع
نم روتسدلا نم8٣١ ةداملل اقفو ةشقانم عوضوم هعورشم
اقفو لصحو ،ةــمألا ســلجمو يــنطولا يـــبعشلا ســـلجملا فرـــط
ســــلجملا ةــــــقداصم ىلـــــع ،روــــــتسدلا نـــــــم )2 ةرــــــــــقفلا(١٤١ ةداــــــملل
ةنس ربمتبس2١ خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ينطولا يبعشلا

ربمتبس٣١ خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ةمألا سلجمو ،٩١٠2
٣ خيراتب ةــحوتفملا ةـــيداعلا ناـــملربلا ةرود لالـــخ٩١٠2 ةـــنس
،٩١٠2 ةنس ربمتبس
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ةـــلاح يف اـــيئاقلت ةــــلقتسملا ةــــطلسلا لـــــخدتت:١١ ةداملا“
قلعتملا يوضعلا نوناقلاو يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأ قرخ
.”ةلصلا تاذ ةيميظنتلا ماكحألاو تاباختنالا ماظنب

،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب ّدعت : اثلاث
.روتسدلل ةقباطم

ســيئر ىلإو ةـــلودلا ســـيئر ىلإ يأرـــــلا اذــــه غّلبي : اعبار
ىلإو ينطولا يــــبعشلا ســـــلجملا ســــيئر ىلإو ةـــــمألا ســـــــلجم
.لوألا ريزولا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمّسرلا ةديرجلا يف يأرلا اذه رشني
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.٩١٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٤١

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـحم

،ةوضع ،يتارسم ةميلس

،ةوضع ،باحر ةيداش

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم

،اوضع ،يوارق رونلا دبع

،ةوضع ،دابع ةجيدخ

،اوضع ،طيلب ليعامس

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا

.اوضع ،يواروب رمع
––––––––––––––––––

١٤٤١ ماع مّرحم٤١ يف خّرؤم٧٠-٩١ مقر يوضع نوناق
ةطلسلاب قــلعتي،٩١٠٢ ةـــنس رـــبمتبس٤١ قــــفاوملا
 .تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

)٦ ةرقفلا(2٠١و٩و8و٧ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –
)2 ةرقفلا(٦8١و )٣و2 نيــــــــترـــــقفلا(28١و٤٤١و١٤١و8٣١و٦٣١و
،هنم  )ىلوألا ةرقفلا(٣٩١و

رفص٤يف خّرؤملا١٠–8٩ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
تاصاصتخاب قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويام٠٣ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

١2يف خّرؤــــملا١١–٤٠ مـــقر يوـــضعلا نوــــناقلا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةـنس رـــبمتبس٦قـــفاوملا٥2٤١ ماـــع بـــجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

ةداـــــملا هذــــه عّرـــشملا جاردإ مدــــعّ نأ ،ةــــجيتنلاب ارابتعاو –
،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ،اهيترقفب
.هكرادت ّنيعتي اًوهس ّدعي

عوضوم يوضعلا نوناقلا ماكحأ صـــخي اـــميف : ايناث
: راطخإلا

عوضوم يوضعلا نوناقلا نم١١ ةداملا صخي اميف
. راطخإلا

عوـــضوم ، يوــــضعلا نوــــناقلا نــــم١١ ةداـــــملا ّنأ اراــــبتعا  –
ايئاقلت ةلقتسملا ةـــطلسلا لـــخدتت“ : هــّنأ ىلع صنت ،راـطخإلا

نوـناقلا اذــــكو يوــضعلا نوــــناقلا اذــــــه ماــــــكحأ قرـــــخ ةــــلاــــح يف
،”تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

لّوــــــخ  ،راــــــــــطخإلا  عوـــــــــضوم ،يوـــــضعلا نوـــــناــــقلاّ نأ اراـــــبتعاو  –
يف ةيمومعلا ةيرادإلا تاطلسلا تايحالص ،هنم٩٤ ةداملا بجومب
ّنأو ،ةلقتسملا ةطلسلا ىلإ ،تاباختنالا ميظنتو ريــضحت لاـــــجم
ةيلمعلاب ةلص اهل يتلا نيناوقلا قيبطتب ةفلكم ةريخألا هذه
،ةيميظنتلا ماكحألاو ةيباختنالا

ةـــــــــــطلسلا لــــــــــــخدت لاـــــــــجم رـــــــــــصحّ نأ ،ةـــــــــجيتنلاب اراـــــــبتعاو –
نوــــــــناــقلاو يوــــــــضعلا نوـــــناقلا اذــــــــــه قرـــــــــخ ةــــــلاـــح يف ،ةــــــــــلقتسملا
ةــيقب ىلـــع صـــــنلا نود ،تاــباختنالا ماـــظنب قـــــــلعتملا يوـــضعلا
نـّيـــعـتـي اًوــهس ّدــعــي ،ةــــلصلا تاذ ةـــيــمــيــظــنــتــلا ماـــكــحألاو نيـــناوــقــلا

.هكاردت
بابسألا هذهل

: يلاتلا يأرلاب يلدي

: لكشلا يف

يوضعلا نوناقلا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نأ : الوأ
تءاــــــج ،تاـــــباختنالل ةـــــــلقتسملا ةـــــينطولا ةــــــــطلسلاب قـــــــلعتملا

١٤١و8٣١و )٣و ىلوألا نيــــترقفلا(٦٣١ داوـــملا ماـــكحأل اــــــــــقيبطت
.روتسدلل ةقباطم يهف ،روتسدلا نم )٣و2 نيترقفلا(

يروــــتسدلا ســــلجملا ةـــــلودلا ســـــيئر راــــــطخإ نأ: ايناث
ةــــــطلسلاب قـــــلعتملا يوـــــضعلا نوــــناقلا ةــــبقارم صوـــــصخب
٦8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت مت ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا
.روتسدلل قباطم وهف ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

: عوضوملا يف

عوضوم يوضعلا نوناقلا تاريشأت صخي اميف : الوأ
: راطخإلا

،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نم )2 ةرقفلا(٣٤١ ةداملا فذحت –
.راطخإلا عوضوم

)ىلوألا ةرقفلا(٣٩١و )٣و2 ناترقفلا(28١ ناتداملا فاضت  –
.راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت ىلإ ،روتسدلا نم

عوــــضوم ،يوـــضعلا نوـــناقلا داوـــم صـــخي اــــميف : ايناث
 :راطخإلا

،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوـناقلا نــــم١١ ةداـــملا دـــــعت  –
: يتآلاك اهتغايص داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم
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لوألا عيبر٤2 يف خّرؤملا٤٠–٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طاشنلاب قلعتملاو٤١٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع
،يرصبلا يعمسلا

ناـــــــــضمر٥2يف خّرؤــــــــــملا٧٠–8١ مــــــقر نوــــــناقلا ىــــــــضتقمبو–
ةــــــــيامحب قـــــــــلعتملاو8١٠2 ةــــنس وــــينوي٠١ قـــــــفاوملا٩٣٤١ ماـــع
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

 ،ةلودلا سلجم يأر ىلع ءانبو –

 ،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 ،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو –

: هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ةطلس ءاشنإ ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
اــهليكشتو اـــهتايحالص دــــيدحتو تاـــباختنالل ةــــلقتسم ةـــينطو
.اهريسو

تاـــــباختنالل ةـــــلقتسم ةـــــينطو ةـــــــطلس أــــــشنت:٢ ةداملا
ةيونعملا ةيصخشلاب عــتمتت ،زـــّيحت نودــــب اـــهماهم سراــــمت
ةطلسلا“ صنلا بلص يف ىعدتو يلاملاو يرادإلا لالقتسالاو
.”ةلقتسملا

ةمصاعلا رئازجلاب ةلقتسملا ةطلسلا رقم ددحي :٣ ةداملا
.جراخلا يفو يلحـملا ىوتسملا ىلع تادادتما اهلو

ةدناسملاو معدلا عاونأ لك ةيمومعلا تاطلسلا مدقت:٤ ةداملا
اهماهمب ماــيقلا نـم اــــهنيكمتل ةــــلقتسملا ةـــطلسلا اــــهبلطت يتلا

نوــــناقلاو يوــــضعلا نوــــناقلا اذــــه ماــــكحأل اــــقبط اـــــهتايلوؤسمو
،ةـــــلصلا تاذ نيــــناوقلاو تاـــــباختنالا ماـــــظنب قـــــلعتملا يوــــــضعلا

ةـــــيرورض اــــهارت يــــتلا قـــــئاثولا وأ تاـــــمولعملا لـــــكب اـــــــهدوزتو
.اهماهم ديسجتل

ةسرامم راــــطإ يف ةـــلقتسملا ةــــطلسلا ديــــفتست :٥ ةداملا
ةيرصبلا ةيعمسلا مالعإلا لئاسو لامعتسا نم ،اهتايحالص

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،ةينطولا

ةطلسلا سيئر لبق نم ،ضرغلا اذهل ،مالعإلا لئاسو رطخت
.ةلقتسملا

يناثلا لصفلا

ةلقتسملا ةطلسلا تايحالص

قــــيمعتو دــــيسجتب ةــــلقتسملا ةـــــطلسلا لــــــفكتت:6 ةداملا
يدؤملا يباختنالا ماظنلا ةيقرتو ةيروتسدلا ةيطارقميدلا
.ةطلسلا ةسرامم ىلع يطارقميدلاو يملّسلا لوادتلل

رفص8١يف خّرؤملا٤٠–2١ مقر يوـضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
بازــــحألاب قــــلعتملاو2١٠2 ةنــــــس رـــياني2١ قـــــفاوملا٣٣٤١ ماـــــع
،ةيسايسلا

خّرؤــــــملا٥٠–2١ مـــــــقر يوــــضـــعلا نوـــناـــــقلا ىـــضتـــقمبو –
قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص8١يف

 ،مالعإلاب

22 يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارــــجإلا نوــــناق نـــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وـــــينوي8 قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تاــــــبوقعلا نوــــناق نــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وــــينوي8 قـــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ىداـــــمج٣ يف خّرؤــــملا82–٩8 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو–
قلعتملاو٩8٩١ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا٠١٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالاب

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2–٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةـــبساحـملاب قــــلعتملاو٠٩٩١ ةـــنس تـــــــشغ٥١ قــــفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

٦١٤١ماع رفص٩١ يف خّرؤملا٠2–٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةـــــبساحـملا ســــلجمب قـــــلعتملاو٥٩٩١ ةـــــنس وــــيلوي٧١ قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع رــفص٤ يف خّرؤـــملا2٠–8٩ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
مـــــــكاحـملاب قـــــلعتملاو8٩٩١ ةـــنس وــــيام٠٣ قــــفاوملا٩١٤١
،ةــــيرادإلا

ماع مّرحم١2يف خّرؤملا١٠–٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نم ةياقولاب قلعتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٩٠ –8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـــناق نـــمضتملاو8٠٠2 ةــــنس رــــياربف٥2 قــــفاوملا٩2٤١
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع
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جردنت يتلا تايلمعلل ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلا–
مهلابقتساو تاباختنالا ةظحالمل ةيلودلا تاثعبلا راطإ يف

،مهتقفارمو مهراشتناو

،تاوصألا زرف ةيلمع ىلع فارشإلا–

فلتخم نم خسن مالتسا نم نيحشرتملا يلثمم نيكمت–
ماظنب قــــلـــعتملا يوــــضعلا نوــــناقلا ماـــكحأل اــــقبط ،رـــــضاحـملا
،تاباختنالا

هتقباطم ىلع رهسلاوةيباختنالا تالمحلا ليومت ةبقارم–
،لوعفملا ةيراس نيناوقلل

نيبخانلاب ةصاخلا ةيصخشلا تانايبلا ةيامح نامض–
،هب لومعملا عيرشتلل اقبط نيحشرتملاو

تاميظنتلاو نيناوقلا عيراشمب قلعتي ام لك يف يأرلا ءادبإ–
،تاباختنالاب ةلصلا تاذ

،باختنالا ةفاقث رشنو ،تاباختنالا لاجم يف سيسحتلا–

عـــــــــيضاوـــــملا يف يــــــــملعلا ثـــــــــــــحبلا ةـــــــــيــــقرـــــت يف ةــــــــمهاــــسملا–
،ةصصختملا تائيهلاو ثحبلا زكارم عم نواعتلاب ةيباختنالا

لمعلاو ةنسحلا ةيباختنالا تاـــسرامملل قاـــثيم دادـــــــعإ–
،يباختنالا راسملا يلعاف لك ىدل اهتيقرت ىلع

تاـــــــيلمعلا يرـــــــطؤـــمو ناوـــــــــعأ ءادأ ةـــــــيــقرــــتو نــــــيوكت–
،ةــيباختنالا

يوضعلا نوناقلل اقبط يباختنالا داتعلاو قئاثولا ريفوت–
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

اهنييحتب لفكتلاو تيوصتلا بتاكمو زكارم ةمئاق دادعإ–
.اهيلع ةبخانلا ةئيهلا عيزوتو

ةيمومعلا تاطلسلا عم ةلقتسملا ةطلسلا قسنت:٩ ةداملا
تاــــــــــــيلمعلاب ةــــــــــقلعتملا ةــــــــينمألا تاءارــــــجإلا لــــــــــــك ،ةـــــــــــصتخملا
.اهريس نسح نامضل ةيباختنالا

الصفم اريرقت ةلقتسملا ةطلسلا رشنتو ّدعت :٠١ ةداملا
خيرات نم اموي٥٤ هاصقأ لجأ لالخ ةيباختنا ةيلمع لك نع
سلجم هيلع قداصي ،ةيئاهنلا جئاتنلا نع يمسرلا نالعإلا
.تايبودنملا يقسنم روضحب ةلقتسملا ةطلسلا

ةــلاح يف اـــيئاقلت ةــــــلقتسملا ةــــــطلسلا لـــــــخدتت:١١  ةداملا
قلعتملا يوضعلا نوناقلاويوضعلا نوناقلا اذه ماكحأ قرخ
.ةلصلا تاذ ةيميظنتلا ماكحألاو تاباختنالا ماظنب

غيلبت وأ ةضيرع لك ةلقتسملا ةطلسلا ىقلتت:٢١  ةداملا
بازـــحألا نم دراو ةـــيباختنالا ةـــيلمعلاب قـــلعتم جاـــجتحا وأ
رــــظنتوحــــشرتم وأ تاـــــباختنالا يف ةـــــكراشملا ةـــــيسايسلا

.لوعفملا يراسلا عيرشتلا ماكحأل اقبط اهيف لصفتو

قيرط نع بعشلا ةدايس أدبمل ةلقتسملا ةطلسلا مكتحت
ةدارإ نــــع رـــبعت ،ةــــهيزنو ةـــــيددعت ،ةـــــفافش ،ةرـــــح تاــــباختنا
.نييقيقحلا هرايتخاو بعشلا

ةينوناقلا طورشلا هيف رفوتت نطاوم لكل نمضت امك
.زييمت يأ نودبو ةيرحب تيوصتلا قح باختنالل

تاباختنالا رـيضحت ةــــلقتسملا ةــــطلسلا ّىلوــــتت:٧ ةداملا
ةـــــــيلمع نـــــم ءادــــــــــتـــبا ،اــــــــــــــهيلع فارـــــــشإلاو اــــــــهترادإو اـــــــــهميظنتو
تايلمع لكب ارورم اهتعجارمو ةيباختنالا مئاوقلا يف ليجستلا

تبلاوزرفلاو تيوصتلا تايلمعوةيباختنالا ةيلمعلا ريضحت
ىلإ لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط ،ةيباختنالا تاعازنلا يف

.ةيلوألا جئاتنلا نالعإ ةياغ

ريبادتلاو تاءارجإلا لك ةلقتسملا ةطلسلا ذختت :٨ ةداملا
ةيفافشو ةهازن لكب تاباختنالا ءارجإوريضحت نمضت يتلا

،نأشلا اذــه يف ىلوـــتتو،نيــــحشرتملا نيــــب زــــــييمت يأ نود داــــــيحو
: اميس ال

مــــــــئاوـــقلاو ةــــــــبخانلا ةــــــــــئيهلل ةــــــــينطولا ةــــــيقاـــطبلا كــــــــــسم–
يف ةـــيلصنقلاو ةـــيسامولبدلا زــــكارملاو تاــــيدلبلل ةـــيباختنالا
نوناقلا ماكحأل اقبط ،ةيرودو ةرمتسم ةفصب اهنييحتو جراخلا
،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

ةيروهمجلا سيئر تاباختنال حشرتلا تافلم لابقتسا–
ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ماكحأل اقبط اهيف لصفلاو
،تاباختنالا

،تاباختنالل ةيلوألا جئاتنلا نالعإ–

 ،تيوصتلا بتاكمو زكارم يرطؤمنييعتو ريخست–

،اهباحصأل اهميلستو نيبخانلا تاقاطب دادعإ –

ةيباختنالا تايلمعلا يبقارم نيحشرتملا يلثمم دامتعا–
،تيوصتلا بتاكمو زكارم يف

قلعتي ام لكو نيحشرتملا تاقصلم قيلعت نكامأ ديدحت–
فصنملاو لداعلا اهعيزوت نامضو ،ةيباختنالا ةلمحلا راهشإب
،ةيباختنا ةرئاد لك لخاد

نيــــحشرتملا ىلـــع لــــكايهلاو تاــــعامتجالا تاـــــعاق عـــــيزوت–
تاعمجت ناضتحال ،ءاضتقالا دــنع ةـــعرقلابو ،فاـــصنإو ةــــلادعب
،ةيباختنالا ةلمحلا

صصـــــخملا يـــنمزلا زــــّيحلل فــــصنملاو لداـــــعلا عـــــيزوتلا–
ةـــيرصبلا ةــــيعمسلا ةـــينطولا مالــــعإلا لــــئاسو يف نيــــحشرتملل
،يرصبلا يعمسلا ىلع ةفرشملا طبضلا ةطلس عم قيسنتلاب

ةعباتمل نييفحصلاو ةيمالعإلا تاسسؤملا لمع ليهست–
تاهجلا عم قيسنتلاب ،ةيباختنالا تايلمعلا لحارم فلتخم
،ةصتخملا
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،ةلودلا يف ايلع ةفيظو الغاش نوكي ال نأ –

وأ ةيلحـملا ةيبعشلا سلاجملا دحأ يف اوضع نوكي ال نأ –
،ناملربلا

ةيانج باكترال يئاهن مكحب هيلع اموكحم نوكي ال نأ –
ءانثتساب هرابتعا دري ملوةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ةحنج وأ
.ةيدمعلا ريغ حنجلا

رفوتب اــيفرش اــحيرصت ةــــلقتسملا ةـــطلسلا وـــضع مدـــــقي
.اهب مازتلالاو هالعأ ةرقفلا يف ةنّيبملا طورشلا

مهتايحالص ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ سرامي:٠٢ ةداملا
راـــطإ يف ةــــلودلا ةـــيامح نــــم نودــــيفتسيو ةــــيلالقتسا لكــــب

لاــــكشأ نـــم لـــــكش يأ وأ دــــــيدهت لــــك دــــض مــــهماهم ةـــــسرامم
.طغضلا

حشرتي نأ ةلقتسملا ةطلسلا وضعل نكمي ال:١٢ ةداملا
.هتدهع لالخ ،باختنالل

،دايحلاو ظـفحتلا بـــجاوب ةـــلقتسملا ةــــطلسلا وــــضع دَّيقتي
معد وأ ةيباختنالا ةلمحلا تاطاشن يف ةكراشملا هنكمي الو
.حشرتم يأ

،ةــــلقتسملا ةـــــطلسلا ءاــــضعأو ســـــيئر يدؤـــــي :٢٢ ةداملا
ءاضق سلــــجم ســـيئر ماـــمأ ،اــــهصن يــــتآلا ةيــنوناقلا نيــــميلا
:رئازجلا

ةهازن لكب يماهم يدؤأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ“
ةهازن نامــــض ىلـــع لمـــعلاب دهــــعتأو ةـــيلالقتساوداــــيحو
روــــــتسدلا مرــــتحأ نأو،ةيـــباختنالا ةـــــيلمعلا ةـــــيفافشو
.”ديهش لوقأ ام ىلع هللاو،ةيروهمجلا نيناوقو

ةــــيدلبلاو تايبودنملاو ةيئالولا تايــــبودنملا ءاضعأ يدؤـي
ةـيـئاضقـلا ةـهجلا ماـمأ ةـيـنوـناـقــلا نيمــيــلا ،ةــلــقــتسملا ةـــطــلسلــل
.هالعأ ةروكذملا ةغيصلا سفنب ،ايميلقإ ةصتخملا

ةدمل هماهم ةلقتسملا ةــطلسلا وــضع سراـــمي:٣٢ ةداملا
يفصنلا ديدجتلا متيو ،ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )٤( عبرأ

.)2( نيتنس لك ةلقتسملا ةطلسلا سلجم ءاضعأل

نع ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأل لوألا يفصنلا ديدجتلا متي
.ةعرقلا قيرط

نم وضع فالختسا تايفيكو طورش ددحت:٤٢ ةداملا
وأ ةلاقتسالا وأ روغشلا تالاح يف ،ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ
.يلخادلا اهماظن بجومب ،ينوناقلا عناملا

ةلقتسملا ةطلسلا سلجم ءاضعأو سيئر ديفتسي:٥٢ ةداملا
.تاضيوعت نمو قاحلإلا وأ بادتنالا يف قحلا نم

يف قحلا نم ةلقتسملا ةطلسلا تايبودنم ءاضعأ ديفتسي
ةرــتف لالـــخ مــهتئبعت ةـــبسانمب تاـــضيوعت نــــمو بادـــــتنالا

.ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ءانثأ اذكو ،تاباختنالا ميظنت

ةيمومعلا تاطلسلا ةلقتسملا ةطلسلا رطخت :٣١ ةداملا
قاطنب طبترم ،لجسي صقن وأ للخ وأ ةظحالم يأب ةينعملا
تاــــــيلمعلا مــــيظنت ىلــــع رـــــيثأتلا هـــــنأش نـــــم ،اــــــــــهصاصتخا
.اهريسو ةيباختنالا

برـــقأ يفو ةـــعرسب لــــمعلا تاــــطلسلا هذـــــه ىلــــع بجــــيو
ةطلسلا مالعإو اهنع غّلبمـلا صئاقنلا كرادت لجأ نم لاجآلا
.اهترشاب يتلا يعاسمـلاو ريبادتلاب ،ايباتك ،ةلقتسملا

ةـــــيسايسلا بازــــــحألا ةــــــلقتسملا ةــــــطلسلا رــــــــطخت:٤١ ةداملا
نيلهؤملا مهيلثمم وأ نيحشرتملاو تاباختنالا يف ةكراشملا

لحارم فلتخم لالخ هــتنياع مــهنع رداـــص زواـــجت يأب اـــنوناق
.ةيباختنالا تايلمعلا

يفو ةعرسب لمعلا ،اهراطخإ مت يتلا فارطألا ىلع بجي
صــــئاقنلا كرادـــــتل ةـــــلقتسملا ةـــــطلسلا اــــهددحت يـــــتلا لاـــــجآلا
يــتلا يــــعاـسملاو رــــيبادتلاب ،اــــيباتك اـــــهمالعإواـــــهنع غّلـــبملا
.اهتذختا

يف ،تارارق بجومب ،ةلقتسملا ةطلسلا لصفت :٥١ ةداملا
ةليسو لكب اهغّلبتو اهصاصتخا لاجمل ةعضاخلا لئاسملا

.ةينعملا فارطألا ىلإ ةبسانم

ذيفنتل ةيمومعلا ةوقلا ريخست ةلقتسملا ةطلسلل نكمي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،اهتارارق

ةفلاخم لك ةنياعم دنع ،ةلقتسملا ةطلسلا ذختت:6١  ةداملا
،اهنأشب ةيرورضلا ريبادتلا ،يرصبلا يعمسلا لاجم يف لجست

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

لاعفألا دحأ ّنأب ةلقتسملا ةطلسلا ىرت امدنع:٧١  ةداملا
اـــــعباط يــــستكت اـــــهنأشب ترـــــطخُأ يـــتلا كلــــت وأ ةـــــلجسملا

ايميلقإ صتخملا ماـعلا بـــئانلا راـــطخاب اروـــف موــــقت ،ايـــئازج
.كلذب

ثلاثلا لصفلا

اهريسو ةلقتسملا ةطلسلا ليكشت

بتكمو سلجم نم ةلقتسملا ةـــطلسلا نّوـــــكتت:٨١ ةداملا
.سيئرو

ةيئالو تايبودنم يف لثمتت تادادتما ةلقتسملا ةطلسللو
تاـــــيدلبلا ىوــــتسم ىلـــــع تاــــــيبودنملا ءاـــــضعأب نيـــــــعتستو
.ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملاو

ةــلقتسملا ةـــطلسلا وـــضع يف رــــفوتت نأ بـــــجي :٩١ ةداملا
: ةيتآلا طورشلا

،ةيباختنا ةمئاق يف الجسم نوكي نأ –

،دايحلاو ةربخلاو ةهازنلاو ةءافكلاب هل فرتعي –

تاونس )٥( سمخ ذنم يسايس بزح يف طارخنالا مدع –
،لقألا ىلع
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نم ةلقتسملا ةطلسلا بتكم ءاضعأ بختني:١٣ ةداملا
.نيتنس زواجتت ال ةرتفل سلجملا ءاضعأ نيب

ةلقتسملا ةطلسلا بـــتكم ءاـــضعأ باـــختنا تاــــيفيك ددـــــحت
.يلخادلا اهماظن بجومب هماهمو

 ثلاثلا مسقلا
سيئرلا

فرط نم ةلقتسملا ةطلسلا سيئر بختني :٢٣ ةداملا
لالخ ،تاوـــصألا ةـــيبلغأب ةــــلقتسملا ةــــطلسلا ســــلجم ءاــــضعأ
حــشرملا زوــــفي ،تاوـــصألا يواست ةـــلاح يفو ،لوألا هــــــعامتجا
.اّنس رغصألا

ســـــلجم ةــــلقتسملا ةـــــطلسلا ســـــيئر سأرـــــتي :٣٣ ةداملا
.امهلاغشأ قّسنيو ،ةلقتسملا ةطلسلا بتكمو

: يتأي امب اميسال فّلكي ،ددصلا اذهبو

تاطلسلاو تائيهلا فلتخم مامأ ةلقتسملا ةطلسلا ليثمت –
،اهل يمسّرلا قطانلا وهو ،ةيمومعلا

،ةلقتسملا ةطلسلا سلجم تالوادم ذيفنت –

ةطلسلا بتكم ءاضعأ نيب نم سيئرلا )2( يبئان نييعت –
،ةلقتسملا

ةيدلبلا تايبودنملاو ةيئالولا تايبودنملا ءاضعأ ةئبعت –
تايلمعلا ةرتف لالخ ،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملاو
ربع مهرشنو ،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةرتفو ةيباختنالا
،جراخلا يفو ينطولا بارتلا

،ةلقتسملا ةطلسلا بتكمو سلجم تاعامتجا ءاعدتسا –
،اهسؤرتو

.تاباختنالل ةيلوألا جئاتنلا نع نالعإلا –

تارارقو تالوادمـلا رضاحم ىلع سيئرلا عّقوي :٤٣ ةداملا
رطخيو ،اهذيفنت ةعباتمو اهغيلبت نمضيو ،ةلقتسملا ةطلسلا
.كلذب ةينعملا تاهجلا

اهظفح متيو ةلقتسملا ةطلسلا تارارقو تالوادم لجست
.لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط

اهريدي ةينقت ةنامأب ةلقتسملا ةطلسلا دوزت:٥٣ ةداملا
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر هنّيعي ماع نيمأ

ةــــــطلسلا ســـــيئر ةــــطلس تــــــحت ةــــينقتلا ةــــنامألا عـــــضوت
.ةلقتسملا

نم رارق بجومب ةينقتلا ةنامألا هذه ريسو ميظنت ددحي
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر

نوناقل ةــلقتسملا ةـــطلسلا وـــمدختسم عـــضخي :6٣ ةداملا
.اهسلجم هيلع قداصي يساسأ

يتلا تاضيوعتلا ةلقتسملا ةطلسلل يلخادلا ماظنلا ددحي
ةطلسلا سلجمو بتكم ءاضعأو هباونو سيئرلا اهاضاقتي
.ةلقتسملا

لوألا مسقلا
ةلقتسملا ةطلسلا سلجم

نيسمخ نم ةلقتسملا ةطلسلا سلجم لكشتي:6٢ ةداملا
:يتآلاك اوضع )٠٥(

،يندملا عمتجملا تاءافك نم اوضع )٠2( نورشع –أ

،ةيعماجلا تاءافكلا نم ءاضعأ )٠١( ةرشع – ب

،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحـملا نم ةاضق )٤( ةعبرأ – ج

 ،)2(نايماحم – د

)2( ناقثوم– ـه

،)2( نايئاضق نارضحم– و

،ةينهم تاءافك )٥( ةسمخ – ز

،ةينطو تايصخش )٣( ةثالث – ح

.جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا نع )2( نالثمم – ط

قيرط نع ةلقتسملا ةطلسلا سلجم ءاضعأ رايتخا متي
.ءارظنلا فرط نم باختنالا

ســـلجمل رارــق بــجومب ةداـــملا هذـــه ذـــيفنت تاـــيفيك ددــــحت
 .ةلقتسملا ةطلسلا

،ىلوألا ةرــملل ةـــلقتسملا ةـــطلسلا ســـلجم ءاـــضعأ راـــيتخا مـــتي
ةــيقفاوت ةــينطو ةــيصخش رايتخال يــضفت تارواـــشم ىلـــع ءاــنب
ةلقتسملا ةطلسلا سلجم بيصنتو ليكشت ىلع فارشإلا ىلوتت
.ةداملا هذه يف ّنيبملا عيزوتلا قفو

،هبيصنت روف ،ةـلقتسملا ةـطلسلا سـلجم ّدـعي:٧٢ ةداملا
ةّيروـــهمجلل ةـــيمسّرلا ةدــــيرجلا يف رـــشنيو يلـــــخادلا هــــماظن
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا

نم ءاعدتساب ةلقتسملا ةطلسلا سلجم دقعني:٨٢ ةداملا
.هئاضعأ )2/٣( يثلث نم بلطب وأ هسيئر

ةلوادملا ةئيهلا ةلقتسملا ةطلسلا سلجم ّدعي:٩٢ ةداملا
.ةلقتسملا ةطلسلل

يناثلا مسقلا
ةلقتسملا ةطلسلا بتكم

لكشتي بتكم هماهم ءادأ يف سيئرلا دعاسي:٠٣ ةداملا
ةلاح يفو .سيئرلا ابئان مهنيب نم ،ءاضعأ )8( ةينامث نم
هباون دــحأب ســيئرلا فـــلختسي ،تـــقؤملا عـــناملا وأ باــــيغلا
.هنّيع دق نوكي يذلا
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عيزوتو تاباختنالا ةينازيم دادعإ ةلقتسملا ةطلسلا ّىلوتت
.ةينعملا حلاصملا عم قيسنتلاب ،اهذيفنت ةعباتمو اهتادامتعا

دعاوق قفو اهتابساحم ةلقتسملا ةطلسلا كسمت:6٤ ةداملا
بساحم نوع ىلإ لاومألا رييست لكويو ،ةيمومعلا ةبساحـملا

.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ّنيعي

ةينازيم ناونعب ةصصخملا تادامتعالا ةــبساحم كـــسمت
ةـــطلسلا رــــييست ةـــينازيم نـــع لـــصفنم لـــــكشب تاـــــباختنالا
.ةلقتسملا

يــــسيئرلا رـــــمآلا وـــه ةــــلقتسملا ةــــطلسلا ســـــيئر :٧٤ ةداملا
ةيلاملا تادامتعالاو ةلقتسملا ةطلسلا رييست ةينازيم فرصب
.اهذيفنت نمضيو ،تاباختنالل ةصصخملا

،انوناق هل ةلوخملا تايحالصلا دودح يف ،حنمي نأ هنكميو
ةــــهج يأ وأ لــــــهؤم فـــظوم وأ وــــــــضع لكـــل عـــيقوتلاب اــــــضيوفت
.انوناق ةلهؤم

اهلئاصحو ةلقتسملا ةطلسلا تاباسح عضخت:٨٤ ةداملا
.ةبساحـملا سلجم ةبقارمل ةيلاملا

سماخلا لصفلا
ةيئازجو ةصاخ ماكحأ

يف ةيمومعلا ةيرادإلا تاطلسلا تايحالص لّوحت:٩٤ ةداملا
امك ،ةلقتسملا ةطلسلا ىلإ تاباختنالا ميظنتو ريضحت لاجم
نوـــــفلكيس نـــــيذلا ناوـــــعألا عــــضو ،عارــــتقا لـــــك ةــــبسانمب مـــــتي
فرصت تحت تايدلبلاو تايالولا ىوتسم ىلع تاباختنالاب
.ةلقتسملا ةطلسلا

ساسملا هنأش نم ديدهت وأ لالخإ يأ ةلاح يف:٠٥ ةداملا
ةيفافشو ،اهتحصو ةــيباختنالا تاـــيلمعلل يداـــعلا رـــيسلاب
ةلقتسملا ةطلسلا سيئر ىلع بجي هّنإف ،اهجئاتن ةهازنو
ةيباختنالا تايلمعلا ةقباطم نامض دصق ريبادتلا لك ذاختا
.لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلل

نيروكذملا ديدهتلا وأ لالخإلا ةيعضو رارمتسا ةلاح يفو
ريبادتلا ذاختاب ةصتخملا ةيمومعلا تاطلسلا لفكتت ،هالعأ
.ةيباختنالا تايلمعلا ريس ةلصاوم نمضت يتلا ةبسانملا

ثالث ىلإ رهشأ )٦( ةتس نم سبحلاب بقاعي:١٥ ةداملا
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٥ ىلإ جد٠٠٠.٠٣ نم ةمارغبو تاونس )٣(
ةطلسلا تارارق ذيفنت نع ادمع عنتمي وأ لقرعي وأ ضرتعي
.ةلقتسملا

،ةـلقتسملا ةـــطلسلا ءاـــضعأ ةـــناهإ ىلـــع قــــبطت :٢٥ ةداملا
صوصنملا تابوقعلا ،اهتبسانمب وأ مهماهم مهتسرامم لالخ
.تابوقعلا نوناق نم٤٤١ ةداملا يف اهيلع

نوـــناقلا اذـــهل ةفــــلاخملا ماــــكحألا عــــيمج ىـــــغلت :٣٥ ةداملا
.يوضعلا

عبارلا مسقلا
تايلثمملاو ةلقتسملا ةطلسلل ةيلحـملا تايبودنملا

جراخلا يف ةيسامولبدلا

تايبودنم ةلقتسملا ةطلسلا سلجم ئشني:٧٣ ةداملا
ةيسامولبدلا تايلثمملاوتايدلبلاو تايالولا ىوتسم ىلع
.جراخلا يف ةيلصنقلاو

٥١ ىلإ٣ نــــم ةـــيئالولا تاـــيبودنملا لـــــكشتت:٨٣ ةداملا
: ةيتآلا ريياعملا ةاعارم عم ،اوضع

،تايدلبلا ددع–

.ةبخانلا ةئيهلا عيزوت–

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةيئالولا ةيبودنملا ةليكشت ددحت
.اهسلجم ةقداصم دعب ةلقتسملا

ةـــــــــــــليكشت ةـــــــــــــلقتسملا ةــــــــطـــلسلا ســـــــــــيئر ددــــــــــحي:٩٣ ةداملا
اــــــهميظنتو ةـــــيلصنقلاو ةــــيسامولبدلا تاـــــيلثمملا تاــــيبودنم
.ةصتخملا تاطلسلا عم قيسنتلاب اهريسو

يـــــــقسنم ةـــــــلقتسملا ةـــــــــطلسلا ســـــيئر نّيـــــعي:٠٤ ةداملا
ةـــــــيسامولبدلا تاــــيلثمملاو ةــــيدلبلاو ةـــــيئالولا تاــــيبودنملا

.ةيلصنقلاو

ةطلس تحت اهماهم ةيئالولا ةيبودنملا سرامت:١٤ ةداملا
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر فارشإ تحتو اهقسنم

ةطلس تحت اهماهم ةيدلبلا ةيبودنملا سرامت :٢٤ ةداملا
ةصتخملا ةيئالولا ةيبودنملا قسنم فارشإ تحتو اهقسنم
.ايميلقإ

ةراشتسا لك ةبسانمب ةيدلبلا ةيبودنملا ةليكشت ددحت
ىلـــع ءاــنب ،ةـــلقتسملا ةـــطلسلا ســــيئر نـــم رارــــــقب ةـــيباخـــتنا
بتكم ةقداصم دعبو ةيئالولا تايبودنملا يقسنم حارتقا
.ةلقتسملا ةطلسلا

ةـــــــيدلبلاو ةـــــــيئالوـــلا تاـــــيــــبودـــنملا عــــــلطضــــت:٣٤ ةداملا
تـــــحت ،ةــــيلصنقلاو ةـــــيسامولبدلا تاــــيلثمملا تاـــــيبودنمو

تاـــــيحالصلا ةــــسراممب ،ةــــلقتسملا ةــــطلسلا ســــيئر ةــــطلس
لحم ةيباختنالا ةرئادلا قاطن يف ةلقتسملا ةطلسلل ةلّوخملا
.اهصاصتخا

ىوـــــتسم ىلــــع تاــــباـــختنالا حـــــــلاصم عــــــضوــــت :٤٤ ةداملا
ريضحتل ةـلقتسملا ةـــطلسلا فرـــصت تـــحت ةـــيالولاو ةــــيدلبلا

تــــحت راـــطإلا اذــــه يف لــــمعتو،تاـــباختنالا ءارــــجإومــــيظنتو
.اهتطلس لماك

عبارلا لصفلا

ةيلاملا ماكحألا

ةصاخ رييست ةينازيمب ةلقتسملا ةطلسلا دوزت :٥٤ ةداملا
اقبط اهذيفنت تايفيكو طورــشو تاـــقفنلا ةـــنّودم ددــــحتو اــــهب
 .هب لومعملا عيرشتلل
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نم روتسدلا نم8٣١ ةداملل اقفو ةشقانم عوضوم هعورشم
اقفو لصحو ،ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا فرط
ســــلجملا ةـــقداصم ىلـــع روـــتسدلا نـــــــم )2 ةرــــقفلا(١٤١ ةداـــــملل
ةنس ربمتبس2١ خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ،ينطولا يبعشلا

ربمتبس٣١ خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ةمألا سلجمو٩١٠2
٣ خيراتب ةحوتفملا ةيداعلا ناملربلا ةرود لالخ ،٩١٠2 ةنس
،٩١٠2 ةنس ربمتبس

يروـــــتسدلا ســــــلجملا ةــــلودلا ســـيئر راــــــطخإ نأ اراـــــبتعاو–
نوـناـقـلـل مـّمـتملاو لّدـعملا يوضعــلا نوــناــقــلا ةـــقــباــطــم ةـــبــقارمل

ماكحأل اقفو ءاج ،روتسدلل تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا
،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٦8١ ةداملا

: عوضوملا يف

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت صخي اميف : الوأ
: راطخإلا

روــتسدلا نـــم١٩ ةداـــملا ىلإ داـــنتسالا صـــخي اـــميف -١
.راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض

تاــــــطلسلا ددـــــحت روـــــتسدلا نـــــم١٩ ةداـــــملا نأ اراــــــبتعا–
،ةيروهمجلا سيئر اهب علطضي يتلا تايحالصلاو

ادنس لــكشت ال ةداــملا هذـــه ّنإـــف ،ةـــجيتنلاب اراـــبتعاو–
يذــلا رــمألا ،راـــطخإلا عوــــضوم ،يوـــضعلا نوــــناقلل اــــيروتسد
.هتاريشأت نمض نم اهفذح هعم نّيعتي

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم صخي اميف : ايناث
: راطخإلا

نوــناقلا نـــم١٤١ ةداـــملا نـــم٤ ةرـــقفلا صـــخي اـــميف–
.راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

،يوضعلا نوــناقلا نم١٤١ ةداــملا نــم٤ ةرقفلاّ نأ اراـــبتعا–
يروتسدلا سلجملا قفاوي“ هّنأ ىلع صــنت ،راــطخإلا عوــضوم
ســــــيئر باــــختنال نيـــــــحشرتملل ةــــياهنلا ةـــــــمئاقلا ىلــــــــع رارـــــــــقب
ةعبس هاصقأ لجأ يف ،نوعطلا يف لصفلا كلذ يف امب ةيروهمجلا
ةــــلـــــــقـــــــتسملا ةـــطـــــــلسلـــــــل رارــــق رـــخآ لاــسرإ خـــيراـــــــت نـــم ماــــيأ )٧(
.”روتسدلا نم٣٠١ ةداملا ماكحأل  اـــقبط ،تاباختنالل

تالاحلا ىلع صنت روتسدلا نم٣٠١ ةداملا ّنأ ارابتعاو–
باحسنالا ةيروهمجلا ةسائرل حشرتملل اهيف نكمي يتلا

،ةنّيعم طورش قفو

نوناقلا نم١٤١ ةداملا نم٤ ةرقفلا عوـضوم نأ ارابتعاو–
نـــــم٣٠١ ةداـــملل اـــقبط مــتي ال ،راـــــطخإلا عوـــضوم ،يوـــــضعلا
،اهل ةاعارم امّنإو روتسدلا

نوناقلا نم١٤١ ةداملا نم٤ ةرقفلاّ نإف ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم دعت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

.اهتغايص

ةدـــــيرجلا يف يوـــضعلا نوــــناقلا اذـــــه رـــــشني:٤٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ربمتبس٤١ قـفاوملا١٤٤١ ماـع مّرــحم٤١ يف رـئازجلاب رّرـــح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماع مّرحم٤١ يفخّرؤم٩١/د.م/ع.ق.ر/٢٠ مقر يأر
ةـبقارمب قـــلعتي ،٩١٠٢ ةـــنس ربــمتبس٤١ قــــفاوملا

نوـــــــناــــقلل مـــّمتملاو لّدـــعملا يوـــضعلا نوـناقلا ةــقباــطم
ةدــــــعقلا يذ٢٢ يف خّرؤـــــــملا٠١-6١ مــــقر يوـــــــضعلا

قلعتملاو6١٠٢ ةـــــــنس تــــــــشغ٥٢ قـــــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــــــع
.روتسدلل ،تاباختنالا ماظنب

––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

نيتداملا ماكحأل اقبط ،ةلودلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
ةلاسرلاب ،روـــتسدلا نـــم )2 ةرـــــقفلا(٦8١و )٣ ةرـــــقفلا(١٤١
ةـــــنامألاب ةــــلجسملاو ،٩١٠2 ةــــنس رــــبمتبس٤١ يف ةــــــخّرؤملا
٩١٠2 ةنس ربمتبس٤١ خيراتب يروتسدلا ســـلجملل ةــــماعلا

يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم دصق ،٣٦١ مقر تحت
يذ22 يف خّرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا مّمتيو لّدعي
ماظنب قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا
،روتسدلل تاباختنالا

2٦و٥٣و١١و8و٧ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
٠2١و٩١١و8١١و٧١١و٣٠١و )٦ ةرقفلا(2٠١ و88و٧8و٥8و
28١و٧٤١و٤٤١و )2 ةرـــــــقفلا(٣٤١و8٣١و٦٣١و٩2١و٣2١و
،هنم٣٩١و١٩١و )ىلوألا ةرقفلا(٩8١و )2 ةرـــقفلا(٦8١و

٩١/د.م.ق/٠2 مــــقر يروـــتسدلا ســـلجملا رارـــق ىـــــضتقمبو–
ةــنس وـــينوي لوأ قـــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ناـــضمر٧2 يف خّرؤــــملا

٩١٠2،

قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع ناـــضمر٧ يف خّرؤـــملا ماـــظنلا ىـــضتقمبو–
،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا٩١٠2 ةنس ويام2١

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو

،ةلوادملا دعبو

: لكشلا يف

نوناقلا مّمتيو لّدعي يذلا يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعا–
عدوأ ،راطخإلا عوضوم ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

،ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم ىدل لوألا ريزولا هعورشم
نم )٣ ةرقفلا(٦٣١ ةداملل اقفو ،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب
،روتسدلا

ضورعملا ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعاو
ناك ،روتسدلل هتقباطم ةبقارم دصق يروسدلا سلجملا ىلع
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 ،ةوضع ،باحر ةيداش

 ،اوضع ،ليختوب ميهارـبإ

 ،اوــــضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم

 ،اوضع ،يوارق رونلا دبع

 ،ةوـــضع ،دابع ةجيدخ

 ،اوـضع ،طيلب ليعاـمس

 ،اوضع ،يمهارب يمشاهلا

.اوـــضع ،يواروب رمع

–––––––––––––––––––––––
١٤٤١ ماــع مّرــحم٤١ يف خّرؤم٨٠-٩١ مـــــقر يوــــــضع نوــــــناق

مّمــــــــــتــــــيو لّدــــــــــعي ،٩١٠٢ ةـــــــنس رــــــــبمتبس٤١ قــــــــفاوـــــملا
ةدـــــعقلا يذ٢٢ يف خّرؤملا٠١-6١ مـــقر يوـــضعلا نوـــــناقلا

قـــــــلعتملاو6١٠٢ ةـــــــنس تـــــــــشغ٥٢ قـــــــفاوــملا٧٣٤١ ماــــــــع
.تاباختنالا ماظنب

––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

2٦و٥٣و١١و8و٧ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
٠2١و٩١١و8١١و٧١١و٣٠١و )٦ ةرقفلا(2٠١و88و٧8و٥8و
٧٤١و٤٤١و )2 ةرقفلا(٣٤١و١٤١و8٣١و٦٣١و٩2١و٣2١و
،هنم٣٩١و١٩١و )ىلوألا ةرقفلا(٩8١و )2 ةرقفلا(٦8١و28١و

رفص٤ يف خّرؤملا١٠–8٩ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
تاصاصتخاب قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويام٠٣ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

١2يف خّرؤــملا١١–٤٠ مـــقر يوــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس٦ قفاوملا٥2٤١ ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

8١ يف خّرؤــملا٣٠–2١ مــقر يوــضعلا نوــناقلا ىــضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

،ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا ليثمت ظوظح عيسوت

8١ يف خّرؤــملا٤٠–2١ مـــقر يوــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
بازحألاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

،ةيسايسلا

8١ يف خّرؤملا٥٠–2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قــــلعتملاو2١٠2 ةــــنس رـــــياني2١ قــــــفاوملا٣٣٤١ ماــــــع رـــــــفص

،مالعإلاب

22 يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قـفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
،تاباختنالا ماظنب

بابسألا هذهل

: يتآلا يأرلاب يلدي

: لكشلا يف

،يوضعلا نوناقلا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نأ: الوأ–
قلعتملا يوضعلا نوناقلل مّـمتملاو لّدـــعملا ،راـــطخإلا عوـــضوم
نيترقفلا(٦٣١  داوملا ماكحأل اقيبطت تءاج ،تاباختنالا ماظنب
يـــــهف ،روــــــتسدلا نـــم )٣و2 نيـــترـــقفلا(١٤١و8٣١و )٣و ىلوألا

.روتسدلل ةقباطم

يروـــــتسدلا ســــلجملا ةــــلودلا ســــيئر راــــطخإ نأ : ايناث–
مّمتملاو لّدعملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
مت ،روتسدلل تاــباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوــناقلل
وـــهف ،روـــتسدلا نــــم )2 ةرــــقفلا(٦8١ ةداـــملا ماـــكحأل اقــــيبطت
.روتسدلل قباطم

: عوضوملا يف

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت صخي اميف : الوأ–
: راطخإلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نم١٩ ةداملا فذحت–
.راطخإلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم صخي اميف : ايناث–
: راطخإلا

نوــناقلا نـــم١٤١ ةداـــملا نـــم٤ ةرــــقفلا صــــخي اـــميف–
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم١٤١ ةداملا نم٤ ةرقفلا دعت–
: يتآلاك اهتغايص داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم راطخإلا

ةيئاهنلا ةـــمئاقلا ىلــــع رارــــقب يروـــتسدلا ســــلجملا قـــــفاوي“
يف لصفلا كلذ يف امب ةيروهمجلا سيئر باختنال نيحشرتملل
رخآ لاسرإ خيرات نم مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف ،نوعطلا

ةداملا ةاعارم عم ،تاباختنالل ةقلتسملا ةينطولا ةطلسلا رارق
.”روتسدلا نم٣٠١

راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب دعت: اثلاث
.روتسدلل ةقباطم

سلجم سيئر ىلإو ةلودلا سيئر ىلإ يأرلا اذه ّغلبي: اعبار
.لوألا ريزولا ىلإو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإو ةمألا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمّسرلا ةديرجلا يف يأرلا اذه رشني
."ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.٩١٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٤١

يروتسدلا سلجملا سيئر
شينف لامك

 ،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمحم

 ،ةوضع ،يتارسم ةميلس



٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٥١
13م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٥١

ماعرفص8١ يف خّرؤــملا٦٠–2١ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

لوألا عيبر٤2 يف خّرؤملا٤٠–٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طاشنلاب قلعتملاو٤١٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع
،يرصبلا يعمسلا

ناضمر٥2 يف خّرؤــملا٧٠–8١ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةـيامحب قـــلعتملاو8١٠2 ةـــنس وـــينوي٠١ قــــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع
تاذ تاــــــيطعملا ةـــجلاعم لاــــجم يف نييــــــــعيبطلا صاـــــــخشألا
،يصخشلا عباطلا

،ةلودلا سلجم يأر ىلع ءانبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو–

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لـــيدعت ىلإ يوـــضعلا نوــــناقلا اذـــــه فدــــهي : ىلوألا ةّداملا
22 يف خّرؤـــــــــملا٠١–٦١ مــــــــقريوــــــــضعلا نوــــــــناـــــــقلا مـــيمتتو
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قـــــفاوملا٧٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
.تاباختنالا ماظنب

مقر يوضعلا نوناقلا نم٣١ ةداملا ماكحأ مّمتت :٢ ةّداملا
تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا٠١–٦١

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس

ةينعملا حلاصملاّ نإف ،نيبخانلا دحأ يفوت اذإ:٣١ ةّداملا“
ةطلسلا علطت ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا حلاصملاو ةماقإلا ةيدلبل
نم هــبطشب الاـــح موـــقت يــتلا ،تاـــباختنالل ةــــلقتسملا ةـــينطولا

اذـــــه نـــــم٦١و٥١ نيــــــتداملا ماـــــكحأ ةاــــعارم عــــم ،نيـــبــــخانلا ةـــــمئاق
 .يوضعلا نوناقلا

ةيدلب ىلع ّنيعتي ،هتماقإ ةيدلب جراخ بخانلا ةافو ةلاح يف
لـــئاسولا عـــيمجب يفوـــتملا ةـــماقإ ةــــيدلب رابـــخإ ةاــــفولا ناـــــكم
ةـــــــلقتسملا ةــــينطولا ةـــــطلسلا عـــــلطت اــــهرودب يـــتلا ،ةــــينوناقلا
.”تاــباختنالل

٠١–٦١ مـــــقر يوـــــضعلا نوـــناـــقلا ماــــــكحأ مّمـــــــتت:٣ ةّداملا
ةنس تشغ٥2 قـــفاوملا٧٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ22 يف خّرؤــــــملا

: يتأي امك ررحت رركم٣١ ةدامب ،هالعأ روكذملا و٦١٠2

ةينطولا ةطلسلا ةيلوؤسم تحت ،ثدـــحت: رركم٣١ ةّداملا“
ةـــــبخانلا ةـــئيهلل ةـــينطو ةـــيقاـطب ،تاـــباـــختنالل ةــــــلقتسملا

زكارملاو تايدلبلل ةيباختنالا مــئاوقلا عوـــمجم نـــم لـــــكـــشتت
اقــــــــبط طَبـــــضُت يــــتلا ،جراــــخلا يف ةـيلصنقلاو ةــــيــــسامولبدلا
.لوعفملا يراسلا عيرشتلل

٤١ يف خّرؤملا٧٠-٩١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٩١٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارــــــجإلا نوــــناق نــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وــــينوي8 قــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تاــــــبوقعلا نوـــــناق نــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــــنس وـــــينوي8 قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناــضمر٠2يف خّرؤـــملا8٥–٥٧ مـــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـــناقلا نـــمضتملاو٥٧٩١ ةــــنس رــــبمتبس٦2 قــــفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا١١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةرسألا نوناق نمضتملاو٤8٩١ ةنس وينوي٩ قفاوملا٤٠٤١
 ،مّمتملاو لّدعملا

ىداــمج٣يف خّرؤـــملا82–٩8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
قلعتملاو٩8٩١ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا٠١٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالاب

ماـــع مّرـــحم٤2 يف خّرؤـــملا١2–٠٩ مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةــــــبساحـملاب قــــــــلعتملاو٠٩٩١ ةــــــنس تـــــــشغ٥١ قــــــــفاوــــملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ةيناثلا ىدامج٠٣يف خّرؤملا٥٠–١٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
مــــيمعت نــــمضتملاو١٩٩١ ةـــــنس رـــــياني٦١ قـــــفاوملا١١٤١ ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيبرعلا ةغللا لامعتسا

٦١٤١ ماع رفص٩١يف خّرؤملا٠2–٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةـــبساحـملا ســـلجمب قـــلعتملاو٥٩٩١ ةـــنس وـــيلوي٧١ قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

٩١٤١ ماع رفص٤يف خّرؤملا2٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةــــيرادإلا مـــــكاحـملاب قــــــلعتملاو8٩٩١ ةــــنس وـــــيام٠٣ قـــــــفاوملا

ماع مّرحم١2يف خّرؤملا١٠–٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نم ةياقولاب قلعتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

ماع رـــــــفص8١ يف خّرؤــــملا٩٠–8٠ مـــــقر نوـــــــناقلا ىـــــــضتقمبو –
نوـــــــــــناق نــــــــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــــنس رـــــــيارـــبف٧2 قـــــــــفاوــملا٩2٤١
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

لوألا عــيبر٠2 يف خّرؤــملا١٠–2١ مــقر رــمألا ىـــضتقمبو –
رئاودلا ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياربف٣١ قفاوملا٣٣٤١ ماــع
تاــــباختنا يف اـــهلغش بوــــلطملا دـــــعاقملا ددــــعو ةــــيباختنالا
 ،ناملربلا
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 .اهئاضعأ نيب نم اهل انيمأ ةنجللا نّيعتو

،ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا رقمب ةنجللا عمتجت
 .اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب

ةمئاقلا ديدحتب تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا موقت
رارق بجومب ،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةنجل ءاضعأل ةيمسالا

.ةبسانم ةليسو لكب رشني

ةطلسلا سيئرل رارق قيرط نع ةنجللا ريس دعاوق ددحت
 .”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ةــــلقتسملا ةـــــينطولا ةـــــطلسلا ســـــيئر ىلوـــــتي:٧١ ةّداملا“
ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةرتف حتف نع نالعإلا تاباختنالل
.”هالعأ٤١ ةّداملا ماكحأل اقفو ،ةبسانم ةليسو لكب اهماتتخاو

ةــــمئاق يف هـــليجست لــــفغأ نــــطاوم لـــك نــــكمي :8١ ةّداملا“
ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر ىلإهملظت مدـقي نأ ةــيباختنا
اهيلع صوصنملا لاجآلاو لاكشألانمض ةيباختنالا مئاوقلا

.”يوضعلا نوناقلا اذه يف

وأ لـــــيجستلا ىلـــــع تاـــضارتعالا ميدـــــــقت بــــــــجي :٠2 ةّداملا“
يوضعلا نوناقلا اذه نم٩١و8١ نيتداملا يف نيروكذملا بطشلا

تايلمعلا ماتتخانالعإ قيلعتل ةيلاوملا مايأ )٠١( ةرشعلا لالخ
 .يوضعلا نوناقلا اذه نم٧١ ةّداملا يف ةروكذملا

ةعجارملا ةلاح يف ،مايأ )٥( ةسمخ ىلإ لجألا اذه ضّفخي
 .ةيئانثتسالا

يف اهيلع صوصنملا ةــنجللا ىلع تاــضارتعالا هذـــه لاـــحت
اــهيف تـّـبت يــتلا ،يوـــضعلا نوـــناقلا اذــه نـــم٦١و٥١ نيـــتّداملا

 .مايأ )٣( ةثالث هاصقأ لجأ يف رارقب

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر ىلع بجي
رارق غّـلبي نأ ةـــيلصنقلا وأ ةــــيسامولبدلا ةـــيلثمملا ســــيئر وأ
لكب ،ةينعملا فارطألا ىلإ ،ةلماك مايأ )٣( ةثالث فرظ يف ةنجللا

.”ةينوناق ةليسو

تاباختنالل ةــلقتسملا ةــينطولا ةــطلسلا مزــتلت :22 ةّداملا“
زكارملل ةيباختنالا ةمئاقلا وأ ةيدلبلا ةيباختنالا ةمئاقلا عضوب
تحت باختنا لك ةبسانمب جراخلا يف ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

ةكراشملا ةيسايسلا بازحألل انوناق نيلهؤملا نيلثمملا فرصت
.رارحألا نيحشرتملاو تاباختنالا يف

نم ةخسن تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا مّلست
.يروتسدلا سلجمـلا ىلإ ةيباختنالا مئاوقلا هذه

يتلا ةيباختنالا ةمئاقلا ىلع عالطالا يف قحلا بخان لكل
.كلذ بلط ىتم هينعت

سيئرل رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
ةديرجلا يف رشني تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا
.”ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسرلا

ةـــــيقاطبلا تاـــــباختنالل ةــــلقتسملا ةــــينطولا ةــــطلسلا كـــــــسمت
،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ىلع رهستو ،ةِبخانلا ةئيهلل ةينطولا

يئاتفتسا وأ يباختنا قاقحتسا لك ةبسانمبو ةيرود ةفصب
.لوعفملا ةيراسلا ةينوناقلا ماكحألل اقبط

ةئيهلل ةينطولا ةــيقاطبلا كـــسم تاــيفيكو طورــــش ددــــحت
.”صاخ صن بجومب ،اهلامعتساو ةبخانلا

٠2و8١و٧١و٦١و٥١ داوملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٤ ةّداملا
٩٣و8٣و٧٣و٦٣و٥٣و٣٣و2٣و١٣و٠٣و٧2و٤2و٣2و22و
٧٤١و2٤١و١٤١و٠٤١و٩٣١و٤٦و٧٥و٦٥و٤٥و١٥و٠٥و١٤و
٧٧١و٩٦١و٤٦١و٣٦١و2٦١و١٦١و٠٦١و٤٥١و٣٥١و2٥١و
يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا نم٦٩١و28١و8٧١و
٦١٠2 ةــــــنس تــــــــشغ٥2 قــــــفاوــــملا٧٣٤١ ماــــــع ةدـــــــعقلا يذ22
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

اــــــــهتعجارمو ةـــيباــــختنالا مـــئاوـــــقلا دادـــــــعإ مـــتي :٥١ ةداملا“
يف يئاتفتسا وأ يباختنا قاقحتسا لك ةبسانمب وأ ةيرودلا

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلب ةنجل فرط نم ةيدلب لك
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا فارشإ تحت لمعت

: نم ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا نوكتت

،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا سيئر هّنيعيٍ ضاق–
،اسيئر

ةـــيبودنملا مهراـــتخت ةـــيدلبلا نـــم نيـــنطاوم )٣( ةــــثالث–
نيب نــم تاــباختنالل ةـــلقتسملا ةـــينطولا ةـــطلسلل ةـــيئالولا
.ةينعملا ةيدلبلل ةيباختنالا ةمئاقلا يف نيلجسملا نيبخانلا

ةـعجارمل ةـــيدلبلا ةــنجللا ةـــباـــقرو فرــــصت تــــــحت ،عـــــضوت
عتمتي يدلب فظوم اهريدي ةمئاد ةنامأ ،ةيباختنالا مئاوقلا

.دايحلاو ةبيطلا ةعمسلابو ةءافكو ةربخب

 .اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنجللا عمتجت

سيئرل رارق قيرط نع اهرقمو ةنجللا ريس دعاوق ددحت
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ةمئاقلا ديدحتب تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا موقت
رارق بجومب ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةنجل ءاضعأل ةيمسالا

.”ةبسانم ةليسو لكب رشني

يف اـــهتعجارمو ةــيباختنالا مـــئاوقلا دادـــعإ مـــتي :٦١ ةّداملا“
ةطلسلا ةـيلوؤسم تـــحت ةــيلصنق وأ ةــيسامولبد ةرـــئاد لك
ةــــعجارـــمل ةـــنجل لـــبق نـــم تاـــباـــختنالل ةـــلــــقتسملا ةـــينطولا
: نم نوكتت ةيباختنالا مئاوقلا

يلصنقلا زكرملا سيئر وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا سيئر –
،اسيئر ،هلثمم وأ

ةرئادلل ةيباختنالا ةمئاقلا يف نيلجسم نينثا )2( نيبخان –
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا امهّنيعت ،ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا
،نيوضع ،تاباختنالل

.اوضع ،يلصنق فظوم –



٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٥١
15م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٥١

نييفاضإلا ءاضعألاو تيوصتلا بتاكم ءاضعأ ةمئاق رشنت
ةينطولا ةطلسلل ةيدلبلا ةيبودنملاو ةيئالولا ةيبودنملا رقمب

رئاودلاو ةيرادإلا ةعطاقملاو ةيالولا رقمو تاباختنالل ةلقتسملا
لفق دعب ،رثكألا ىلع ،اموي )٥١(رشع ةسمخ ،ةينعملا تايدلبلاو
اـــــنوناق نيــــلهؤملا نيـــــــلثمملا ىلإ ّملـــــــستو ،نيـــحشرتملا ةــــمئاق
نيــحشرتمللو تاـــباختنالا يف ةـــكراشملا ةـــيسايسلا بازـــحألل
،مالــــتسا لـــصو لـــباقم تـــقولا ســـفن يف مـــهنم بـــــلطب ،رارـــحألا

.عارتقالا موي تيوصتلا بتاكم يف قلعتو

ضارتعا ةلاح يف ليدعت لحم ةمئاقلا هذه نوكت نأ نكمي
ةــيبودنملل اــيباتك ضارـــتعالا اذـــه مدـــقي نأ بــــجيو ،لوــــبقم
نوــــكيو تاـــباختنالل ةـــلقتسملا ةـــينطولا ةـــطلسلل ةـــيئالولا

ميلستلاو قيلعتلا خيراتل ةيلاوملا مايأ٥ لالخ انوناق اللعم
.ةمئاقلل يلوألا

)٣( ةثالث لجأ يف ةينعملا فارطألا ىلإ ضفرلا رارق غّلبي
.ضارتعالا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ

ةــــيرادإلا ةـــمكحـملا ماـــمأ نـــعطلل الـــباق رارـــقلا اذــــه نوــــكي
نم ءادـتبا ،ةــلماك ماــيأ )٣( ةــثالث لـــجأ يف اــيميلقإ ةـــصتخملا

.رارقلا غيلبت خيرات

يف نعطلا يف ايميلقإ ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت
نعطلا ليجست خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ )٥( ةسمخ لجأ

.نعطلا لاكشأ نم لكش يأل لباق ريغ رارقلا نوكيو

فارــــطالا ىلإ هرودــص روـــف ةـــيرادإلا ةــــمكحـملا رارــــق غــّلبي
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل يئالولا بودنملا ىلإو ةينعملا
.”هذيفنت دصق تاباختنالل

ءاـــضعألاو تـــــيوصتلا بـــــتاكم ءاــــضعأ يّدؤـــــي :١٣ ةداملا“
: اهصن يتآلا نيميلا نويفاضإلا

لكــــــب يـــماهمب موــــقأ نأ مـــيظعلا يلـــعلا هللاب مـــــسقأ“
ةيلمعلا ةهازن نامض ىلع رهسلاب دهعتأو دايحو صالخإ
.”ةيباختنالا

ةطلسلا سيئرل رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
ةيمسّرلا ةديرجلا يف رشني تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا
.”ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

،احابص )8( ةنماثلا ةــعاسلا ىلع عارتقالا أدــــبي:2٣ ةداملا“
.”ءاسم )٧( ةعباسلا ةعاسلا ىلع مويلا سفن يف متتخيو

موــــسرمب ددــــحي ادــــــحاو اـــــموي عارــــتقالا مودــــــي:٣٣ ةّداملا“
نوناقلا اذه نم٥2 ةّداملا يف هيلع صوصنم وه امك يسائر
.يوضعلا

ةــــــلقتسملا ةـــــينطولا ةــــــطلسلا ســــيئر نــــكمي هـــــــّنأ رــــــيـــــغ
ةينطولا ةطلسلل يــئالولا بودـــنملا نـــم بـــلطب تاــــباختنالل
عارـــــتقالا حاــــتتفا مــــــــيدقت ررـــــقي نأ ،تاباــــــختنالل ةـــــلقتسملا

تــــــحت ،ةـــــــيدلبلا ةــــيباـــختنالا ةــــــمئاقلا ظــــــــفحت :٣2 ةّداملا“
ةنامألاب ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةــطلسلا ةــيلوؤسم
.ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجلل ةمئادلا

طبض ةــنامأب ،يلاوـــتلا ىلع ،ةـــمئاقلا هذـــه نـــــم خــــــسن عدوـــتو
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا ىدلو ايميلقإ ةصتخملا ةمكحـملا
ةـــــينطولا ةــــــــطلسلل ةـــيئالوــلا ةــــيبودــــنملا رــــــــقمبو تاــــباختنالل
.”تاباختنالل ةلقتسملا

تاــــباختنالل ةــــلقتسملا ةــــينطولا ةــــــطلسلا ّدـــــــــعـت :٤2 ةّداملا“
،ةيباختنالا تاراشتسالا لكل ةحلاص نوكت يتلا بخانلا ةقاطب
.ةيباختنالا ةمئاقلا يف لجسم بخان لكل ّملستو

اذه يف ،تاــباختنالل ةـــلقتسملا ةينطولا ةـــطلسلا ديــفتست
تايلثمملاو ةيمومعلا حلاصملا فلتخم ةدــعاسم نــم ،راطإلا
.جراخلاب ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

رارقب تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر ددحي
ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشني
اهلادبتساو اــهميلستو بـــخانلا ةـــقاطب دادـــعإ تاـــيفيك ،ّةيبعّشلا

.”اهئاغلإو

عزويو ةيباختنالا ةرئادلا يف عارتقالا ىرجي:٧2 ةداملا“
ةـــــينطوـــلا ةــــــطلسلل يـــــئالوـــلا بودـــــنملا نــــم ررــــــــــقمب نوـــــــبخانلا
هيضتقت ام ردقب تيوصتلا بتاكم ىلع ،تاباختنالل ةــــلقتسملا
.نيبخانلا ددع هبلطتيو ةيلحـملا فورظلا

سفن يف تيوصت بتاكم ةدع وأ نابتكم دجوي امدنع هّنأ ريغ
ةيلوؤسم تحت عضوي ”تيوصت زكرم“ لكشت اهّنإف ،ناكملا

ةطلسلل يئالولا بودنملا نم ررقمب ّرخسيو ّنيعي زكرم سيئر
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

صوصنملا ررقملا بـــجومب تـــيوصتلا زـــكارم ءاـــشنإ مـــتي
.هالعأ ةرقفلا يف هيلع

١٤ ةداملا يف ةروكذملا ةلقنتملا تيوصتلا بتاكم قحلت
ةرئادلا يف تيوصتلا زكارم دحأب يوضعلا نوناقلا اذه نم
.ةيباختنالا

ةــــيئالولا ةــــيبودنملا رـــــقمب ،هالــــعأ روـــــكذملا ررـــــقملا قـــــلعي
تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل ةيدلبلا ةيبودنملاو
زكارمو ةيدلبلاو ةرئادلاو ةيرادإلا ةعطاقملاو ةيالولا تارقمو
.تيوصتلا

ةطلسلا سيئرل رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ءاـــــــــــــضعألاو تــــــــيوصـــتلا بـــــــــــــتــكم ءاــــــــــــضعأ ّنيـــــــــــــعي:٠٣ ةداملا“
ةــــــطلسلل يـــئالولا بودـــنملا نـــم ررـــــقمب نورـــخسيو نوــــيفاضإلا
يف نيميقملا نيبخانلا نيب نم تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا
ىلإ مهراهصأو مهبراقأو نيحشرتملا ءاـــنثتساب ةـــيالولا مـــيلقإ
ىلإ ةفاضإلاب مهـبازحأ ىلإ نيمتنملا دارفألاو ةعبارلا ةجردلا ةياغ
 .نيبختنملا ءاضعألا
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ةعوضوم ،بخان لكل حونمملا يبيترتلا مقرلا اذكو ناونعلاو
اهلوح سلجي يتلا ةلواطلا ىلع ةيباختنالا تايلمعلا ةّدم ةليط
ةـــــــمئاق ةــــــــخسنلا هذــــــــــه لكــــــــشتو .تـــــــيوــــصتلا بتــــــــــكم ءاــــــــضعأ
 .”تاعيقوتلا

بتكم يف ءاضعأ وأ وضع،عارتقالا موي ،ّبيغت اذإ:8٣ ةّداملا“
ةينطولا ةطلسلل يئالولا بودنملا ىلع ّنيعتي هّنإف ،تيوصتلا
مـهضيوـعـتـل تاـــــبـيـترـتـلا ةـــفاـك ذاــــخـتا تاــــباـخــتــنالــل ةــــــلــقــتسملا

نيب نمو نيرضاحلا نييساسألا ءاــــضعألا نيب نـــم ةـــيولوألاب
نع رظنلا ضــغب ،ةـــمئاقلا بـــيترت بـــسح نييـــفاضإلا ءاــــضعألا
.”يوضعلا نوناقلا اذه نم٠٣ ةداملا ماكحأ

لخاد نمألا ةطلس تيوصتلا بتكم سيئرل:٩٣ ةّداملا“
ّلخي صخش يأ درط ةفصلا هذهب  هنكميو،تيوصتلا بتكم
رّرحي ،ةلاحلا هذه يفو ،تيوصتلا تايلمعل يداعلا ريسلاب
.زرفلا رضحمب قحلي كلذب رضحم

رـــــيخست ،ةرورـــضلا دــــنع ،تــــيوصتلا زــــكرم ســــيئرل نـــــكمي
،تيوصتلا بتكم لخاد ماعلا ماظنلا ظفحل ةيمومعلا ةوقلا ناوعأ
.ينعملا تيوصتلا بتكم سيئر بلط ىلع ءانب

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

تـــيوصتلا بـــتكم ءاـــضعأ دـــعاست نأ نـــــكمي:١٤ ةّداملا“
ءانب نمألا حلاصم رــصانع مــهماهم يف ،ةــجاحلا دــنع لـــقنتملا

ةينطولا ةطلسلل يئالولا بودــنملا نــــم رـــيخست بلـــط ىلع
.تاباختنالل ةلقتسملا

ةّداملا ماكحأب المع ،ادحاو اموي عارتقالا تايلمع تزواجت اذإ
ذختي تيوصتلا بتكم سيئر نإف ،يوضعلا نوناقلا اذه نم٣٣
قئاثولاو قودنصلا ةناصحو نمأ لفكت يتلا ريبادتلا عيمج
.ةيباختنالا

نكامألاب قاحتلالا تيوصتلا بتكم ءاضعأ ىلع رذعت اذإو
وأ دعبلا ببسب ةيباختنالا قئاثولاو قودنصلا ءاويإل ةررقملا

نكامأ ريخست هنكمي بتكملا اذه سيئر نإف ،ىرخأ بابسأل
يف ةروــكذملا ةــناصحلاو نــمألا طورش اــهــيــف رـــفوـــتـــت ةـــيضرـــُم
.”هالعأ2 ةرقفلا

ّملسي ،طاقنلا ّدعو ةوالـــتلا ةـــيلمع ءاـــــهتنا دـــــنع :٠٥ ةّداملا“
ةعقوملا طاقنلا ّدع قاروأ تيوصتلا بتكم سيئرل نوزرافلا

يف نوّكشي يتلا تيوصتلا قاروأتقولا سفن يفو ،مهفرط نم
.اهتحص يف نوبخان عزان يتلا وأ اهتحص

تاـــئفلا ىدـــحإ نــــمض قاروألا هذـــه دوـــجو مدــــع ةــــلاح يف
هذه ربتعت ،يوضعلا نوناقلا اذه نم2٥ ةّداملا يف ةروكذملا
 .اهنع اربعم اتاوصأ قاروألا

اهتحص يف عزانتملا قاروألاو ةاغلملا قاروألا ءانثتساب
،هاندأ١٥ ةّداملا يف هيلع صوصنملا زرفلارضحمب ةقفرملا

يتلا تايدلبلا يف رثكألا ىلـــــع ةـــعاس )2٧( نيعـــبسو نيـــتنثاب
،هـــسفن عارــتقالا موـــي يف تـــيوصتلا تاـــيلمع ءارـــجإ رذـــعتي
تــتشتو تـــيوصتلا بـــتاكم دعـــبب لـــصتت ةـــيدام باــــبسأل
بجومب كلذو ،ام ةيدلب يف يئانثتسا ببس يألو ناكسلا

.ةبسانم ةليسو لكب روفلا ىلع رشني رارق

متي يتلا ةلقنتملا تيوصتلا بتاكم ددع عضخي نأ بجـي
ليهست ريياعمل  ،هالعأ2 ةرقفلا ماكحأ ذيفنت راطإ يف اهعضو
.طقف ماكحألا هذه يف ايرصح نيروكذملا نيبخانلا تيوصت

ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا اهذختت يتلا تارارقلا رشنت
يف قلعتو ،عارتقالا حاتتفا خيرات ميدقت لجأ نم تاباختنالل
تارقمو ةلقتسملا ةطلسلل ةيدلبلاو ةيئالولا ةيبودنملا رقم
رثكألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخب كلذو ،رمألاب ةينعملا تايدلبلا

.عارتقالا لبق

تاباـــختنالل ةـــلقتسملا ةـــينطولا ةــــطلسلا ســـيئر نــــكمي
ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملا عم قيسنتلابو رارقب
ةئامب عارتقالا حاتتفا خيرات ميدقت ،ةينعملا تايبودنملاو
.ةعاس )٠2١( نيرشعو

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

عارــــــتقالا موـــي بـــخانلا فرـــصت تـــــحت عـــــضوت:٥٣ ةداملا“
.تيوصتلل قاروأ

نيحشرم ةمئاق وأ حشرتم لكل تيوصتلا قاروأ عضوت
: يتأي امك ،تيوصتلا بتاكم نم بتكم لك يف

،ةيروهمجلا ةسائرل باختنالل نيحشرتملل ةبسنلاب –
نيحشرتملا ةمئاقل ددحـملا يروتسدلا سلجملا رارق بسح
 .ةيروهمجلا ةسائرل

يبعشلا سلجملا باختنال نيحشرتملا مئاوقل ةبسنلاب –
بسح ،ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا مئاوقو ينطولا

نع تاباختنالل ةـــلقتسملا ةـــينطولا ةـــطلسلا هدــــعت بيــــترت
.ةعرقلا قيرط

نم رارقب ةينقتلا اهتازيممو تيوصتلا ةقرو صن ددحي
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر

اـــــــهمدقت ةـــــفرظأ نــــمض تــــــيوــصتلا يرــــــجي:٦٣ ةّداملا“
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

جذومن ىلعو ةمغدم ريغو ةفافش ريغ ةفرظألا هذه نوكت
.دحوم

عارتقالا موي نيبخانلا فرصت تحت ةفرظألا هذه عضوت
 .”تيوصتلا بتكم يف

تيوصتلا بتكم يبخان ةمئاق نم ةخسن ىقبت :٧٣ ةّداملا“
ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر فرط نم اهيلع اقداصم ينعملا
اذــــه نـــم٥١ ةّداـــملا يف اـــهيلع صوـــصنملا ةـــيباختنالا مـــئاوقلا
مــسالاو بـــقللا صوــــصخلا ىلع ةـــنمضتملاو يوـــضعلا نوــــناقلا



٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٥١
17م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٥١

تاـــــيلثمملا ىدل ةــــيئاتفتسالا تاراـــــشتسالاو ةــــــيعيرشتلا
.مهتماقإ نادلب يف ةيرئازجلا ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

ةـــسرامم ةـــقباسلا ةرـــــقفلا يف نيروــــكذملا نيـــخانلا نــــكمي
ءادأ مــهيلع رذــــعت اذإ ،مــــهنم بـــلطب ةـــلاكولاب تـــيوصتلا قـــح
ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملا ىدل عارتقالا موي مهبجاو
.ةيرئازجلا

ةلاكولاب تيوصتلا قح ةسرامم ،كلذ نع الضف ،مهل زوجيو
.ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملل تاباختنالا يف

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

نيميقملا صاخشألا نع ةرداصلا تالاكولا نوكت:٦٥ ةّداملا“
ةـيدـلـبـلا ةـنـجـلــلا سيــئر ماــمأ دــقــعــب ةررــحــم ينــطوــلا بارــتــلاــب

نم٥١ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل
.يوضعلا نوناقلا اذه

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا نيمأ قداصي
لّكوملا عــيقوت ىلع ،هالـــعأ٥١ ةّداـــملا يف اـــهيلع صوــــصنملا

وأ نيقوعملا صاخشألا بلط ىلع ءانب ،هلزنم ىلإ باهّذلاب
 .لقنتلا مهيلع رذعتي نيذلا ىضرملا

يف ىــــــضرملا صاـــخشألا نــــع ةرداـــــــصلا تالاـــــكولا دـــــعـــــت
صخي اميفو .ىفشتسملا ريدم مامأ رّرحي دقعب تايفشتسملا
اذه متي ،هالعأ٣٥ ةّداملا نم٦ دنبلا يف نـــيروكذملا نيــبخانلا
.ةلاحلا بسح ،ةسسؤملا ريدم وأ ةدحولا دئاق مامأ ءارجإلا

نيدوجوملا صاخشألا فرط نم ةحونمملا تالاكولا دعت
 .ةيلصنقلا حلاصملا مامأ رّرحي دقعب ينطولا بارتلا جراخ

يف نيروكذملا نيبخانلل ةبسنلاب ،ةلاكولا دعت نأ نكمي
سيئر مامأ رّرحي دقعب ،هالـــعأ٣٥ ةّداـــملا نـــم٤و٣ نيدنبلا
نم ةيدلب يأ يف ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا
 .”ينطولا بارتلا

رشع ةسمخلا لالخ تالاكولا دادعإ ةرتف أدبت:٧٥ ةّداملا“
يهتنتو ،نيبخانلا ةئيه ءاعدتسا خيراتل ةيلاوملا اموي )٥١(
.عارتقالا خيرات لبق مايأ )٣( ةثالث

اــمــّقرــم ،ضرــغــلا اذــهــل حوــتــفــم رــتــفد ىلع تالاــكوــلا لـــجست
مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر لبق نم هيلع ارشؤمو
وأ ةـــيلصنقلا وأ ةـــيسامولبدلا ةــــيلثمملا ســــيئر وأ ةـــــيباختنالا

بـــــسح ،ىــــفشتسملا رـــيدم وأ ةـــسسؤملا رـــيدم وأ ةدــــحولا دــــئاق
 .”ةلاحلا

هرـــفوت دــــحاو عوـــبطم ىلع ةـــلاكو لـــــك رّرــــحت:٤٦ ةّداملا“
طورشلل اــــقفو تاـــــباختنالل ةـــــلقتسملا ةـــــينطولا ةـــــطلسلا

ةــــــينطولا ةــــطلسلا ســــيئر نــــم رارـــــقب ةددـــــحـملا لاـــــكشألاو
.“تاباختنالل ةلقتسملا

يف تيوصتلا بتاكم نم بتكملكل تيوصتلا قاروأ ظفحت
ءاضقنا ةياغ ىلإاهردصم بسح ةفّرعمو ةعّمشم سايكأ
 .تاباختنالا جئاتنل يئاهنلا نالعإلاو نعطلا لاجآ

ةطلسلا سيئرل رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

جئاتنل رضحم ،تيوصت بتكم لك يف عضوي:١٥ ةداملا“
بـــــتكم يف كلذ مـــتي نأ ىلـــع ،ىــــحمي ال ربــــحب رّرـــحم ،زرـــــفلا
،ءاـــضتقالا دـــــنع ،نــــمضتيو نيبــــخانلا روــــضحب تــــــيوــــصتلا

مهيلثمم وأ نيحشرتملا وأ نيبخانلا تاظفحت وأ/و تاظحالم
.انوناق نيلهؤملا

ءاـــضعأ اـــهعّقو خـــسن )٣( ثالـــث يف زرــــفلا رـــضحم رّرــــحي
:يتآلاك عزوتو ،تيوصتلا بتكم

لخاد اهقيلعتل تـــيوصتلا بـــتكم ســـيئر ىلإ ةــــخسن–
،تيوصتلا بتكم

قحالملا عم ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا سيئر ىلإ ةخسن–
وأ تيوصتلا بتكم سيئر اهمّلسي ،مالتسا لصو لباقم
،سيئرلا بئان

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لثمم ىلإ ةخسن–
 .تيوصتلا زكرم سيئر اهمّلسي

تارــــــيشأت ددــــــعل اـــيواسم ةـــفرظألا ددــــــع نوــــكي نأ بــــجـي
ةراشإلا بجت هّنإف امهنيب قراف دوجو ةلاح يفو ،نيبخانلا
 .زرفلا رضحم يف كلذ ىلإ

قــيلعت ىلوــتيو ،جــئاتنلاب اـــنلع بـــتكملا ســـيئر حرـــصي
 .هريرحت درجمب تيوصتلا بتكم يف زرفلا رضحم

رضحم نم ةخسن تيوصتلا بتكم لخادو اروف مّلست
بتكم سيئر لبق نم لصألل اهتقباطم ىلع اقداصم زرفلا
نيحشرتملل انوناق نيلهؤملا نيلثمملا لك ىلإ ،تيوصتلا
هذـــه غـــمدـــتو .مالـــتسا لصو لـــباــــقــــم نيحشرــــتملا مــــئاوــــق وأ
ةراـبــع لــمــحــي يدــن مــتــخــب اــهـتاــحــفص عــيــمــج ىلع ةــخسنــلا
 .”لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن“

اقداصم ،هالعأ روكذملا رضحـملا نم ةخسن كلذك مّلستو
ىلإ ،تيوصتلا بتكم سيئر لبق نم لصألل اهتقباطم ىلع

لصو لباقم تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لثمم
.مالتسا

عالطالا تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لثممل نكمي
 .زرفلا رضحم قحالم ىلع

ةينقتلا تازيمملا اذكو ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر نم رارقب زرفلا رضحـمل

.“تاباختنالل

مهقح جراخلا يف نوميقملا نوبخانلا سرامي:٤٥ ةّداملا“
تاـــباـــختنالاو ةـــــيساـــئرلا تاـــــباــــختنالا يف تـــــــيوــــصتلا يف
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دعب دولوملا حشرتملا يوبأ طروت مدع تبثت ةداهش –٩١
ةنس ربمفون لوأ ةروث دض لامعأ يف2٤٩١ةنس ويلوي لوأ
٤٥٩١،

 : يتأي ام نمضتي حشرتملا هعّقوي يباتك دهعت–٠2

يف ةينطولا ةيوهلل ةيساسألا تانوكملا لامعتسا مدع–
ضارــغأل ةــيــغــيزاــمألاو ةــبورــعـــلاو مالسإلا ةـــثالـــثـــلا اـــهداـــعـــبأ

،ةيبزح

ةيمالسإلا ةثالثلا اهداعبأ يف ةينطولا ةيوهلا ىلع ظافحلا–
،اهتيقرت ىلع لمعلاو ةيغيزامألاو ةيبرعلاو

،اهديسجتو٤٥٩١ ةنس ربمفون لوأ ئدابم مارتحا–

لاثتمالاب مازتلالاو ،اهـب لومعملا نيناوقلاو روتسدلا مارتحا–
،اهـل

،ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا ئدابم سيركت–

يساـيسلا لـمـعـلا وأ/و رـيـبـعـتـلـل ةـلـيسوــك فــنــعــلا ذــبــن–
،هب ديدنتلاو  ،ةطلسلا يف ءاقبلا وأ/و لوصولاو

قوـقـح مارـتـحاو ةـيـعاــمجلاو ةــيدرــفــلا تاــيرحلا مارــتــحا–
،ناسنإلا

،ةيبوسحـملاو ةيوهجلاو ةيعاطقإلا تاسرامملا ضفر–

،ةينطولا ةدحولا ديطوت–

،ةينطولا ةدايسلا ىلع ظافحلا–

،ةينطولا ميقلا مارتحا راطإ يف ةيطارقميدلاب كسمتلا–

،ةيسايسلا ةيددعتلا ينبت–

قـيرـط نـع ةــطــلسلا ىلع يطارــقــمــيدــلا لوادــتــلا مارــتــحا–
،يرئازجلا بعشلل رحلا رايتخالا

،ينطولا بارتلا ةمالس ىلع ظافحلا–

 .ةيروهمجلا ئدابم مارتحا–

يف هيلع صوصنملا حشرتملا جمانرب سكعي نأ بجـي
دـهـعـتـلا اذــه نوــمضم يوضعــلا نوــناــقــلا اذــه نــم٦٧١ ةّداملا
 .”يباتكلا

نيعبرألا فرظ يف حشرتلاب حيرصتلا عدوي:٠٤١ ةداملا“
يسائرلا موسرملا رشنل ةيلاوملا ،رثكألا ىلع ،اموي )٠٤(
.”ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتملا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لصفت:١٤١ ةداملا“
اليلعت للعم رارقب ةيروهمجلا ةسائرل تاحيشرتلا ةحص يف

حيرصتلا عاديإ خيرات نم مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف اينوناق
.حشرتلاب

ةيروهمجلا ةسائرل حشرتلاب حيرصتلا عدوي:٩٣١ ةّداملا“
ةــيــنــطوــلا ةـــطـــلسلا سيـــئر ىدـــل اـــيصخش حشرـــتملا لـــبـــق نـــم
سيـئرـل نـكـمــي .لصو مــيــلست لــباــقــم تاــباــخــتــنالــل ةــلــقــتسملا
ضيوفت ،ءاضتقالا دنع تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا
مايقلل تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا بتكم ءاضعأ
.ةمهملا هذهب

هعيقوتو هبقلو ينعملا مسا حشرتلاب حيرصتلا نمضتي
 .هناونعو هتنهمو

قـئاـثوـلا ىلع يوـتـحـي فـلمب حشرــتــلاــب حــيرصتــلا قــفرــي
 : ةيتآلا

،ينعملا داليم ةداهش نم ةلماك ةخسن–١

،ينعملل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش–2

عتمتي هنأ ينعملا هبجومب دهشي فرشلاب حيرصت–٣
سنجتلا هل قبسي ملو طقف ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلاب
،ىرخأ ةيسنجب

نيدي هنأ ينعملا هبجومب دهشي فرشلاب حيرصت–٤
،مالسإلاب

،ينعملل ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم٣ مقر جرختسم–٥

،ينعملل ةثيدح ةيسمش ةروص–٦

،ينعملا جوزل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش–٧

،نيفلحم ءابطأ فرط نم ينعملل ةّملسم ةيبط ةداهش–8

يـــنعملا جوز عــــتمت ىلـــع دهــــشي فرــــشلاب حــــيرصت–٩
،طقف ةيرئازجلا ةيسنجلاب

،يـنعملا بأل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش –٠١

،يـنعملا مأل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش –١١

،اهل ةلداعم ةداهش وأ ةيعماج ةداهش –2١

،ينعملل بخانلا ةقاطب نم ةخسن –٣١

ةماقإلا ىلع ينعملا هبجومب دهشي فرشلاب حيرصت –٤١
،تاوـنـس )٠١( رشعلا ةدم اهاوس نود رئازجلاب عاطقنا نود
،هحشرت عاديإ ةرشابم قبست يتلا ،لقألا ىلـع

،اهنم ءافعإلا وأ ةينطولا ةمدخلا ةيدأت تبثت ةداهش –٥١
،٩٤٩١ ماع دعب نيدولوملل ةبسنلاب

اذه نم2٤١ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا تاعيقوتلا –٦١
،يوضعلا نوناقلا

ةلوقنملاو ةيراقعلا هتاكلتممب ينعملل ينلع حيرصت –٧١
،هجراخو نطولا لخاد

ةنس ربمفون لوأ ةروث يف ةكراشملا تبثت ةداهش –8١
،2٤٩١ ةنس ويلوي لوأ لبق نيدولوملا نيحّشرتملل٤٥٩١
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ةعمتجملا ةيدلبلا ةـــيباختنالا ةــــنجللا موـــــقت:٣٥١ ةّداملا“
هددحي مولعم يمسر رخآ رقمب ،ءاضتقالا دنعو ،ةيدلبلا رقمب

،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل يئالولا بودنملا
بتاكـم لـك  يـف اهيلـع لصـحـملا تيوـصتلا جئاـتن ءاصحإب
رضحم يف اـهـلـيـجـستو ،ةـيدلـبلا ىوتـسم ىلـع تيوصـتلا

نيــلهؤملا نيلثمملا روـــضحب ،خـــسن )٣( ثالـــث يف يـــمسر
.نيحشرتملا مئاوق وأ نيحشرتملل انوناق

ةلجسملا جئاتنلا رييغت ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال
.اهـب ةقحلملا تادنتسملاو تيوصت بتكم لك يف

ةقيثو وه يذلا تاوصألل يدلبلا ءاصحإلا رضحم عقوي
ةــنــجــلــلا ءاضعأ عــيــمــج لــبــق نــم ،تاوصألا عــيــمــج نــمضتــت
 .ةيدلبلا ةيباختنالا

ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا )٣( ثالثلا ةيلصألا خسنلا عزوت
 : يتأي امك  ،هالعأ

ةـــيباختنالا ةـــنجللا ســـيئر ىلإ اروــــف لـــسرت ةــــخسن–
نوناقلا اذه نم٤٥١ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةيئالولا
 ،يوضعلا

رقمب ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا سيئر اهقلعي ةخسن–
،تاوصألل يدلبلا ءاصحإلا ةيلمع اهـب ترج يتلا ةيدلبلا

ةــلــقــتسملا ةــيــنــطوــلا ةــطــلسلا فــيشرأ يف كلذ دــعــب ظــفحتو
،تاباختنالل

ةطلسلل يئالولا بودنملا لثمم ىلإ اروف مّلست ةخسن–
 .تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ىلوـتـت ،ةـيدـلـبـلا ةـيـبـعشلا سلاـجملا باـخـتـنال ةـبسنـلاــبو
موقتو ،تاوصألل يدلبلا ءاصحإلا ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا

٧٦و٦٦ داوملا ماكحأل اقبط دعاقمـلا عيزوتب ،ساسألا اذه ىلع
 .يوضعلا نوناقلا اذه نم٩٦و8٦و

رضحم نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن مّلست
لـبـق نـم ةـنـجـلـلا رـقمبو اروــف ةــيدــلــبــلا ةــيــباــخــتــنالا ةــنــجــلــلا

ةمئاق وأ حشرتم لكل انوناق لهؤملا لثمملا ىلإ ،اهسيئر
ىلع ةخسنلا هذه غمدتو .مالتسالاب لصو لباقم نيحشرتم
قداصم ةخسن“ ةرابع لمحي يدن متخب اهـتاحفص عيمج
 .”لصألل اهتقباطم ىلع

ةيبودنملا ىدل نيحشرتم ةمئاق وأ حشرتم لك عدوي
مالتسال انوناق نيلّهؤملا مهيلثمم ةمئاق ةطلسلل ةيئالولا

قــلــعــتملا ةــيدــلــبــلا ةــيــباــخــتــنالا ةــنــجــلــلا رضحــم نــم ةــخسن
ةلماكلا اموي )٠2(نيرشعلا لالخ تاوصألل يدلبلا ءاصحإلاب
 .عارتقالا خيرات لبق

ةبسنلاب ةيوهلا رصانع لك ةمئاقلا هذه نمضتت نأ بجـي
.لهؤملا صخشلل

ىلإ تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا رارق غّلبي
يف نعطلا ،ضفرلا ةلاح يف هل قحيو ،هرودص روف حشرتملا

نامث هاصقأ لجأ يف يروتسدلا سلجملا ىدل رارقلا اذه
 .هغيلبت ةعاس نم ةعاس )8٤( نوعبرأو

اهترارق تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لسرت
لـجأ يف حشرـتـلا تاـفـلمب ةــقــفرــم تاــحــيشرــتــلاــب ةــقــلــعــتملا
ىلإ ،اهرودص خيرات نم ةعاس )٤2( نورشعو عبرأ هاصقأ
.يروتسدلا سلجملا

ةيئاهنلا ةمئاقلا ىلع رارقب يروتسدلا سلجملا قفاوي
كلذ يف اــــمب ،ةـــيروهمجلا ســـيئر باـــختنال نيــــحشرتملل
خيرات نم مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف ،نوعطلا يف لصفلا
ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،ةلقتسملا ةطلسلل رارق رخآ لاسرإ
.روتسدلا نم٣٠١

ةيمسرلا ةديرجلا يف يروتسدلا سلجملا رارق رشني
 .”ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

نم٧8 ةّداملا يف ةددحـملا طورشلا نع الضف:2٤١ ةّداملا“
ىلـــع بجـي ،يوـــضعلا نوـــناقلا اذـــه ماـــكحأ اذــــكو ،روـــتسدلا
)٠٠٠.٠٥( فلأ نيسمخ نمضتت ةمــئاق مدــــقي نأ حـــشرتملا

ةــــمئاق يف نيلـــجسم نيـــبخانل ،لــــقألا ىلــــع ،يدرـــــف عــــيقوت
يغبنيو .لقألا ىلع ،ةيالو٥2ربع عمجت نأ بجيو ،ةيباختنا
نم ةيالو لك يف ةبولطملا تاعيقوتلا نم ىندألا ددعلا لقي ّالأ
 .عيقوت٠٠2١ نع ةدوصقملا تايالولا

ىدل هيلع قداصم يدرف عوبطم يف تاعيقوتلا هذه نّودت
ةينطولا ةطلسلا ىدل تاعوبطملا هذه عدوتو ،يمومع طباض

فلم هيف عدوي يذلا تقولا سفن يف تاباختنالل ةلقتسملا
.يوضعلا نوناقلا اذه نم٩٣١ ةّداملا عوضوم ،حشرتلا

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ةيروهمجلا ســيئر باـــختنا جـــئاتن لـــــجست :٧٤١ ةّداملا“
خسن )٣( ثالـــث يف رّرـــحم رـــضحم يف تـــيوصت بـــتكم لـــكب
.ةصاخ تارامتسا ىلع ةيلصأ

سيئر نم رارقب رضحـملا اذهل ةينقتلا تافصاوملا ددحت
 .”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

،ضاق نم ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا لّكشتت:2٥١ ةّداملا“
،اـيـمـيـلـقإ صتـخملا يئاضقـلا سلــجملا سيــئر هــنــّيــعــي ،اسيــئر
يئالوــلا بودــنملا مــهــنــيــعــي ،نينــثا نــيدــعاسمو سيــئر بئاـــنو
،ةيدلبلا يبخان نيب نم تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل
مهراهصأو مهبراقأو مهـبازحأ ىلإ نيمتنملاو نيحشرتملا ادعام
 .ةعبارلا ةجردلا ةياغ ىلإ

ةيباختنالا ناجللا ءاضعأ نييعت نمضتملا رارقلا قلعي
.”ةينعملا تايدلبلاو ةيالولا رقمب اروف ةيدلبلا
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ةيلصنق وأ ةيسامولبد ةيباختنا ناجل أشنت :2٦١ ةداملا“
ةـــطلسلا ســــيئرل رارــــق قـــيرط نـــــع اــــهتليكشتو اهددـــــع ددــــحي
عــــم رواــــشتـلاو قـــيسنـتـلاـب تاـــــباـخـتـنالــل ةـــــلــقــتسملا ةــــــيــنــطوــلا

لصحـملا جئاـــتــــنــــلا ءاصحإل،ةــــيــــجراخلا نوؤشلا ةرازو حــــلاصم
ةـيـباـخـتـنالا رـئاودـلا يف تيوصتــلا بتاــكــم عوــمــجــم يف اــهــيــلــع
.”ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا

جراخلا يف نيميقملل ةيباختنا ةنجل أشنت:٣٦١ ةّداملا“
نم٤٥١ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا سفنب ةنوكم
ةلجسملا ةيئاهنلا جئاتنلا عمج دصق ،يوضعلا نوناقلا اذه
.ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا رئاودلا ناجل عيمج لبق نم

نوؤشلا ريزو هحرتقي فظومب ةنجللا هذـه ءاضـعأ نيـعتسـي
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر هحرتقي فظومو ةيجراخلا
ةينطولا ةطلسلا سيئر نم رارـقـب امهنييعت متي تاباختنالل
 .تاباختنالل ةلقتسملا

رـقمب جراخلا يف نيمـيـقـمـلـل ةــيــباــخــتــنالا ةــنــجــلــلا عــمــتجت
 .تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

نيعبسلاو نيتنثالا لالخ ةنجللا لاغشأ يهتنت نأ بجـي
يف نودتو ،رثكألا ىلع عارتقالا ماتتخال ةيلاوملا ةعاس )2٧(
يف ،اروــــف اــــهرضاحم عدوــــتو .خــــسن )٣( ثالـــث نــــم رــــضاحم
 .يروتسدلا سلجملا طبض ةنامأ ىدل موتخم فرظ

ةـــنجللا ىدـــــل جـــــئاتنلا عـــــيمجت رــــضحم نـــــم ةــــــخسن ظــــــفحت
ةنجللا ىدل وأ ةيباختنالا ةرئادلا ةنجل وأ ةيئالولا ةيباختنالا
 .ةلاحلا بسح ،جراخلا يف نيميقملل ةيباختنالا

ةينطولا ةطلسلا سيئر ىلإ رضحـملا سفن نم ةخسن لسرت
 .تاباختنالل ةلقتسملا

رـضـحـم نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن مّلست
رـقـمـبو  ،اروـف جراـخـلا يـف نـيـمـيـقـمـلل ةـيـباـخـتـنالا ةـنـجـلـلا
ةمئاق وأ حشرتم لكل انوناق لهؤـمـلا لـثـمملا ىـلإ ،ةـنـجـللا

ىلع ةخسنلا هذه غمدتو ،مالتسالاب لصو لباقم نيحشرتم
قداصم ةخسن“ ةرابع لمحي يدن متخب اهـتاحفص عيمج
.”لصألل اهتقباطم ىلع

ةيلوؤسم تحت ةيباختنالا تاراشتسالا يرجت:٤٦١ ةّداملا“
اهؤاضعأ مزتلي يتلا تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ةــــيساـــيسلا بازـــــحألا ءازإ داــــيحلاـــب اــــمراص اــــمازــــتــــلا اــــهـــــناوــــعأو
.نيحشرتملاو

لظ يـف تاباختنالل حشرتلا تافلم ةسارد متت نأ بجي
كلت اميس ال ،يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل مراصلا مارتحالا
انوناق ةــبولطملا تاــــفلملل ةـــــنّوكملا قــــئاثولاب ةــــــقــلعتملا

 .باختنالل ةيلباقلا مدع تالاحب ةقلعتملا ماكحألا مارتحاو

نأ ةـــــيباختنالا تاــــيلمعلاب فــــلكم نوــــع لـــــك ىلــــع بـــــجي
ىلإ ةءاسإلا هنأش نم لمع وأ فقوم وأ كولس لك نع عنتمي
 .هتيقادصمو عارتقالا ةهازن

مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف ةيفاضإ ةمئاق ميدقت نكمي امك
بايغ ةلاح يف ضيوعتلل طورشلا سفنبو عارتقالا موي لبق
 .لهؤملا لثمملا

يدـــــلـــــبـــــلا ءاصحإلا رضحـمل ةـــيــــنــــقــــتــــلا تاــــفصاوملا ددحت
ةــيـــنـــطوـــلا ةـــطـــلسلا سيـــئر نـــم رارـــق قـــيرـــط نـــع تاوصألل
 .”تاباختنالل ةلقتسملا

يتلا ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا لكشتت :٤٥١ ةّداملا“
تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا فارشإ تحت لمعت
: نيفلختسم ءاضعأ و ءاضعأ )٣( ةثالث نم

سلجملا سيئر هنيعي ،اسيئر راشتسم ةبترب ضاق–
،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل يئالولا بودنملا–
،سيئرلل ابئان ،هلثمم وأ

ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر هرخسي يمومع طباض–
 .ةنجللا ةنامأ ماهمب موقي ،اوضع تاباختنالل

ةيئالولا ةيبودنملا رقمب ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا عمتجت
 .”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل

،ةــــــــيروهمجلا ســــيئر باــــختنال ةــــبسنلاب:٠٦١ ةّداملا“
تايدلبـلا جئاـتـن عـمـجـب ةـيـئالوـلا ةـيـباـخـتـنالا ةـنـجـلـلا فـلـكـت
ةنياعمو ،تاوصألل ماعلا ءاصحإلاب مايقلاو ةيالولل ةعباتلا
.ةيروهمجلا سيئر باختنال جئاتنلا

نيعبسلاو نيتنثالا لالخ ةنجللا لاغشأ يهتنت نأ بجـي
عدوتو .رثكألا ىلع ،عارتقالا ماتتخال ةيلاوملا ةعاس )2٧(
سلجملا طبض ةنامأ ىدل موتخم فرظ يف ،اروف اهرضاحم
 .يروتسدلا

سيــــــــــئر ىلإ رضحـملا نــــم ةــــيــــلصأ ةـــــخسن اروـــــف لسرـــــت
 .تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن كلذك مّلستو
ىلإ ،ةنجللا رقمبو ،اروف ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا رضحم
.مالتسالاب لصو لباقم حشرتم لكل انوناق لهؤملا لثمملا

لمحي يدن متخب اهـتاحفص عيمج ىلع ةخسنلا هذه غمدتو
.”لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن“ ةرابع

ىدل نيحشرتم ةمئاق وأ حشرتم لك عدوي:١٦١ ةّداملا“
تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا

ةمئاق ،عارتقالا خيرات لبق ةلماكلا اموي )٠2( نيرشعلا لالخ
ةنجللا رضحم نم ةخسن مالتسال انوناق نيلّهؤملا نيلثمملا
 .جئاتنلا زيكرتب قلعتملا ةيئالولا ةيباختنالا

ةبسنلاب ةيوهلا رصانع لك ةمئاقلا هذه نمضتت نأ بجـي
 .لهؤملا صخشلل

،مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف ةيفاضإ ةمئاق ميدقت نكمي امك
بايغ ةلاح يف ضيوعتلل طورشلا سفنبو عارتقالا موي لبق
.”لهؤملا لثمملا
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قيسنتلاب تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا نمضت
 .”ةداملا هذه ماكحأ مارتحا ،يرصبلا يعمسلا طبضلا ةطلس عم

نكامأ ةـــيباختنالا رـــئاودلا لــــخاد صـــصخت :28١ ةّداملا“
 .يواستلاب اهتحاسم عزوت تاحيشرتلا قاصلإل ةيمومع

تاحاسملا جراخ راهشإلل رخآ لكش يأ لامعتسا عنمي
 .ضرغلا اذهل ةصصخملا

ىلـــــع تاــــباختنالل ةـــــلقتسملا ةــــينطولا ةـــــطلسلا رــــهست
 .”هالعأ ةروكذملا ماكحألا قيبطت

سيئر باختنال حــشرتم لــــك ىلـــع يغــــبني:٦٩١ ةّداملا“
ةيعيرشتلا تاباختنالل نيحشرتملا ةمئاق وأ ةيروهمجلا
تادارــيإلا عوــمــجــم نــمضتــي ةــلــمـــح باسح دادـــعإب موـــقـــي نأ
اهردصم بسح كلذو ،ةيقيقحلا تاقفنلاو اهيلع لصحتملا

 .اهتعيبطو

وأ ريبخ بساــحم لـــبق نـــم مدــــقملا باــسحلا اذـــه مّلـــسي
ةينطولا ةطلسلاو يروتسدلا سلجملا ىلإ تاباسح ظفاحم
 .تاباختنالل ةلقتسملا

ةديرجلا يف بـــختنملا ةـــيروهمجلا ســـيئر باـــسح رـــشني
 .ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا

 .يروتسدلا سلجملا ىدل نيحشرتملا تاباسح عدوت

فرـــط نـــــم ةــــيباختنالا ةـــــلمحلا باــــسح ضــــفر ةـــــلاح يفو
صوصنملا تاضيوعتلاب مايقلا نكمي ال ،يروتسدلا سلجملا

.”يوضعلا نوناقلا اذه نم٥٩١و٣٩١ نيتداملا يف اهيلع

٠١–٦١ مـــــقر يوـــضعلا نوـــناقلا ماـــــكحأ مّمتت:٥ ةّداملا
ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤــــملا

: يتأي امك ررحت رركم٧٠2 ةداملاب ،هالعأ روكذملاو٦١٠2

ثالث ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب بقاعي:رركم٧٠2 ةّداملا“
نم لك ،جد٠٠٠.٠٤ىلإ جد٠٠٠.٤نم ةمارغبو تاونس )٣(
وأ ةـــبخانلا ةــــئيهلل ةـــينطولا ةيـــقاطبلا نــــم ةــــخسن مـــّـلسي
زكرملل ةيباختنالا ةمئاقلا وأ ةــيدلبلا ةـــيباختنالا ةمــــئاقلا
صخش يأل ،اهنم ءزج وأ جراخلا يف يلصنقلاو يسامولبدلا
اذه نم22 ةداملا يف اهيلع صوصنملا كلت ريغ ةهج وأ
.“يوضعلا نوناقلا

ةدـــــــــيرجلا يف يوــــــضعلا نوـــــناقلا اذــــــه رـــــشني:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ربمتبس٤١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع مّرــــحم٤١ يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

ةيمومعلا كالمألا وأ ةرادإلا لئاسو وأ كالمأ لامعتسا عنمي
.”نيحشرتم ةمئاق وأ حشرتم وأ يسايس بزح ةدئافل

ةيئالولا ةــيبودنملا ىدل حــــشرتم لك عدوــــي :٩٦١ ةّداملا“
صاخشألا ةمئاق تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل
،هالعأ8٦١و٧٦١و٦٦١ داوملا ماكحأل اقبط ،مهلهؤي نيذلا

 .عارتقالا خيرات لبق ةلماكلا اموي )٠2( نيرشعلا لالخ

ةبسنلاب ةيوهلا رصانع لك ةمئاقلا هذه نمضتت نأ بجي
،اهبلطت نأ ةصتخم ةطلس لك نكمي يتلاو ،لهؤملا صخشلل
تيوصتلا زكرم لوؤسمو تيوصتلا بتكم ءاضعأ اميس الو
 .ةعدوملا مئاوقلا نم خسن هل تهجو يذلا

،مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف ةيفاضإ ةمئاق ميدقت نكمي امك
بايغ ةلاح يف ضيوعتلل طورشلا سفنبو عارتقالا موي لبق
 .”تيوصتلا زكرم وأ بتكم يف نيبقارملا

وأ ةيلحـملا تاباختنالل حشرتم لكل نوكي :٧٧١ ةّداملا“
،نيـبخانلل هــجمانرب ميدــــقت دـــصق ،ةـــيسائرلا وأ ةـــيعيرشتلا

صّخرملا ةيرصبلا ةــيعمسلا مالـــعإلا لــــئاسو يف لداـــع لاــجم
.امهب لومعملا ميظنّتلاو عيرشّتلل اقبط ةسرامملاب اهل

حشرتم لك نيب ةيواستم ةحونمملا صصحلا ةدم نوكت
تاباختنالا ىلإ ةبسنلاب فلتختو ،ةيسائرلا تاباختنالل رخآو
نـــيذلا نيـــحشرتملا ددـــــع ةـــيمهأل اــــعبت ،ةــــيعيرشتلاو ةــــــيلحـملا

 .ةيسايس بازحأ ةعومجم وأ يسايس بزح مهحشري

،مهنم ةردابمب نولتكتملا رارحألا نوحشرتملا ديفتسي
طورشلا بسحو  ،ةّداملا هذه يف ةدراولا تابيترتلا سفن نم
 .اهسفن

ةيباختنالا ةلمحلاب موقت يتلا ةيسايسلا بازحألا ديفتست
لئاسو يف لداع لاجم نم ةيئاتفـتسالا تاراشتسالا راطإ يف

اــقــبــط ةسراــمملاــب اــهـــل صـــّخرملا ةـــيرصبـــلا ةـــيـــعـــمسلا مالـــعإلا
 .امهب لومعملا ميظّنتلاو عيرّشتلل

ةيعمسلا مالعإلا لئاسو لامعتسا تاءارجإو تايفيك ددحت
ميظّنتلاو عيرّشتلل اقبط ةسرامملاب اهل صّخرملا ةيرصبلا
.امهب لومعملا

سيئر نم رارقب تاحيشرتلل ىرخألا راهشإلا تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ةـــــيعمسلا مالــــعإلا لــــئاسو لـــــك ىلــــع نيــــــعتي:8٧١ ةّداملا“
ميظنّتلاو عيرشّتلل اقبط ةسرامملاب اهل صّخرملا ةيرصبلا
ناــــمض  ،ةيباختنالا ةلمحلا ةيطغت يف ةكراُشملا ،امهب لومعملا
نم مالعإلا لئاسو لامعتسال ينمزلا زيحلل لداعلا عيزوتلا

 .نيحشرتملا فرط
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خّرؤملا8١–٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم8٣و٧٣و٦٣و2٣و
٩٠٠2 ةــنس رــياـــنـــي٠2 قـــــفاوملا٠٣٤١ ماـــع مّرـــحــــم٣2 يف

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

يف ةننقم ةنهم يراقعلا ليكولا طاشن لثمي :٥ ةداملا“
.”امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا موهفم

قـــــفو يراــــقعلا لــــيكولا داـــمتعا يلاوــــلا مّلــــسي :٧ ةداملا“
.”هاندأ ةروكذملا طورشلا

نـم يراقعلا ليكولا دامتعا بـلط عدوــــي نأ بـــــجي :٠١ ةداملا“
،ةــــيالولل نــــكسلاب ةـــــفلكملا ةــــيريدملا ىدـــــل بـــــلطلا بـــــــحاص لــــبق
.مالتسا لصو كلذ لباقم هل ّملسيو

: ةيتآلا قئاثولاب بلطلا قفري نأ بجي

: يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب)أ

،فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

: تبثي نأ –

ةرادإب مئاقلاو ةيراقعلا تالاكولا تاطاشنل ةبسنلاب•
وأ ينوناقلا ناديملا يف ايلع ةداهش ةزايح ،ةيراقعلا كالمألا
،ينقتلا وأ يراقعلا وأ يبساحـملا وأ يراجتلا

ينقت ةداهش ةزايح ،يراقعلا طيسولا طاشنل ةبسنلاب•
وأ يراــــقعلا وأ يـــبساحـملا وأ يراـــــجتلا نادــــــيملا يف ماـــــــس

،يــــنقتلا

.هتماقإ ةداهشو بلطلا بحاص ةيسنج ةداهش –

: يونعملا صخشلل ةبسنلاب)ب

،يونعملا صخشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

ةنمضتملا ةينوناقلا تانالعإلل ةيمسرلا ةرشنلا نم ةخسن –
،ةكرشلا سيسأت

دنعو ،سيئرلا اهلالخ نم نّيع يتلا ةلوادملا نم ةخسن –
نينيعم ءالؤه ناك اذإ ّالإ رّيسملا وأ ماعلا ريدملا ،ءاضتقالا

،يساسألا نوناقلا بجومب

ةداهشو لماكلا لامسأرلا يزئاح وأ زئاح ةيسنج ةداهش –
،مهتماقإ

نايفوتسي ينوناقلا رّيسملا وأ ماــعلا رـــيدملا ّنأ تاــــبثإ –
.هالعأ ةددحـملا ليهأتلا طورش

ىلع نّيعتي هنّإف ،ةبولطملا طورشلا ءالؤه فوتسي مل اذإ
ةدعاسملا نم ديفتسي هنأب تابثإلا ميدقت يونعملا صخشلا
.”طورشلا هذه هيف رفوتت يعيبط صخشل ةيلعفلاو ةمئادلا

١٤٤١ ماـــع مّرحم٨ يف خّرؤم٢٤٢-٩١ مــــــقر يذــيفنتموــسرم
مـــــــّـمتيو لّدـــــــــــعي ،٩١٠٢ ةــــــنس رــــــــــبــمتبس٨قــــــــــــفاوــــملا
مّرــحم٣٢ يف خّرؤــملا٨١-٩٠ مقر يذــيفنتلا موـــسرملا

ددــــــحي يذـــــلا٩٠٠٢ ةــــنس رــــــياني٠٢ قـــــفاوملا٠٣٤١ ماــــــع
.يراقعلا ليكولا ةنهم ةسراممب قلعتملا ميظنتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا

٣٤١و٤-٩٩ ناــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع مّرحم٣١ يف خّرؤــملا٩٠-٩٠ مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نوـــناق نــــمضتملاو٩٠٠2 ةنـــس رـــبمسيد٠٣ قـــــفاوملا١٣٤١
،هنم٥٣ ةداملا اميسال ،٠١٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىــضتقمبو –
نـــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس سراــــم١١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع بــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣2 يف خّرؤملا8١-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٩٠٠2 ةــنس رــــياني٠2 قــــفاوملا٠٣٤١ ماــــع مّرــــحم
لّدـعملا ،يراـــقعلا لـــيكولا ةـــنهم ةـــسراممب قــــلعتملا مـــــيظنتلا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا١١١-٥١ مـــقر يذـــيفنتلا موــسرملا ىــــضتقمبو –
ددحي يذلا٥١٠2 ةـــنس وــــيام٣ قــــفاوملا٦٣٤١ ماــــع بــــجر٤١
،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدعتلاو ديقلا تايفيك

: يتأي ام مسري

ماــــكحأ ضـــعب مـــّمتيو موــسرملا اذــــه لّدـــــعي : ىلوألا ةداملا
٠٣٤١ ماع مّرحم٣2 يف خّرؤملا8١-٩٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
قلعتملا ميظنتلا ددحي يذلا٩٠٠2 ةــنس رـــياني٠2 قـــفاوملا

.يراقعلا ليكولا ةنهم ةسراممب

٣١و١١و٠١و٧و٥ داوملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٢ ةداملا
٠٣و٩2و82و٧2و٦2و22و١2و٠2و8١و٧١و٦١و٥١و٤١و

ةّيميظنتميسارم
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ءالــــــــكولا داــــمتعا ةــــنجل ،يلاوــــــــلا ىدـــــــل أـــــــشنت:٠2 ةداملا“
صنلا بـــلص يف ىـــــعدت ،هـــــلثمم اـــــهسأري ةــــيالولل نييراـــــقعلا
: نم نوكتتو ”ةنجللا“

،ةيالولل ةماعلا نوؤشلاو نينقتلاب فلكملا ريدملا –

،ةيالولل ةلودلا كالمأب فلكملا ريدملا –

،ةيالولل ةراجتلاب فلكملا ريدملا –

،ةيالولل نكسلاب فلكملا ريدملا –

،ةيالولل ريمعتلاب فلكملا ريدملا –

،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع )١( لثمم –

هتعمسل يلاولا هراتخي ،ةيراقعلا تالاكولا نع )١( لثمم –
،هتاءافكو

هراتخي ،ةيراقعلا كالمألا ةرادإب نيمئاقلا نع )١( لثمم –
.هتاءافكو هتعمسل يلاولا

ةنامأ ةيالولل نكسلاب ةـــفلكملا ةــــيريدملا حــــلاصم ىلوـــــتت
.ةنجللا

،هتاءافك مكحب ،هنكمي صخش يأب ةناعتسالا ةنجللا نكمي
.”اهلاغشأ يف اهديفي نأ

يف ةروــــكذملا ةــــنجللا ءاــــضعأ يلاوـــــلا نيــــــعي:١2 ةداملا“
ةلباق تاونس )٣( ثالث ةدمل ،ررقم بجومب ،هالعأ٠2 ةداملا
.ديدجتلل

فلختسي ،هماهم نع نيّنّيعملا ءاضعألا دحأ فقوت ةلاح يف
.”اهسفن لاكشألا بسح

: ةيتآلا ماهملا ةنجللا ىلوتت:22 ةداملا“

يأرلا ءادبإو نييراقعلا ءالكولا دامتعا تابلط ةسارد –
،اهيف

هضرعي نييراقعلا ءالكولا دامتعا بحس فلم لك ةسارد –
،هيف يأرلا ءادبإو ،يلاولا اهيلع

،يراقعلا ليكولا طاشنب ةــطبترم ةـــلأسم لـــك يف رــــظنلا –
.”يلاولا اهيلع اهضرعي

: نيتغيصلا ىدحإ بسح ةنجللا ءارآ نوكت :٦2 ةداملا“

،ةقفاوملاب يأر –

.”لّلعم ضفرلاب يأر –

يف لــجستو رـــضاحم يف ةـــنجللا تالوادــــم نودـــــت:٧2 ةداملا“
نــــكسلاب ةـــفلكملا ةـــيريدملا حـــلاصم نـــم رـــشؤمو مــــقرم لــــــجس

.ةيالولل

ىلإ ةنجللا ءاضعأ اهعقوي يتلا تالوادملا رــضاحم لــــسرت
.”مايأ )8( ةينامث لجأ يف يلاولا

نييراــــــقعلا ءالـــــكولا داــــمتعا تاــــبلط عــــــضخت :١١ ةداملا“
يتلا ،ةصتخملا نمألا حلاصم هب موقت يذلا يرادإلا قيقحتلل
ةدم لالخ دامتعالا ةنجلل اـهتباجإب فــــيرعتلا اـــــهيلع نّيــــــعتي

.”اهراطخإ خيرات نم ءادتبا ،)١( رهش

يف بلطلا بحاص ىلع درلا يلاولا ىلع نّيعتي:٣١ ةداملا“
 .دامتعالا بلط مالتسا خيرات نم ءادتبا ،)2( نيرهش لجأ

ىلإ هغّلبيو يلاولا نم الّلعم ضفرلا رارق نوكي نأ بجيو
.”ةليسو لكب بلطلا بحاص

بــــلط ضــــفر ةـــلاح يف ،بـــلطلا بــــحاص نـــكمي:٤١ ةداملا“
تامولعمب اقوفرم ،يلاولا ىدل ايباتك انعط مدقي نأ ،دامتعالا
.ةيليمكت ةسارد ىلع لوصحلا دصق ةديدج تارربم وأ

،)١( رهش لـجأ يف يلاوـــلا ىلإ نـــعطلا بـــلط لـــصي نأ بـــجي
.ضفرلا غيلبت خيرات نم ءادتبا

يف كلذ يف لصفي نأ يلاوـــلا ىلـــع نّيعتي ،ةــــلاحلا هذــــه يفو
.”نعطلا بلط مالتسا يلي يذلا رهشلا نوضغ

الباقو ايصخش يراقعلا ليكولا دامتعا نوكي:٥١ ةداملا“
عوضوم نوكي نأ نكمي الو هنع لزانتلا نكمي الو ءاغلإلل
.هلكش ناك اّيأ راجيإ

تاداهش ىلع ةبيرضلا عفد ىلإ دامتعالا ميلست عضخي
.”هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،يراقعلا ليكولا دامتعا

)٥( سمخ ةدمل يراقعلا ليكولا دامتعا حنمي:٦١ ةداملا“
.تاونس

ةروكذملا ريراقتلل مظتنملا ميدقتلا ىلإ هديدجت عضخيو
 .هاندأ٠٣ ةداملا يف

بارـــــــتلا لـــــماك ىلــــــع ةــــنهملا ةــــــسراـــمم يف قــــــحلا لّوـــــخيو
.”ينطولا

ةيالولا لجس يف دمتعملا يراقعلا ليكولا ّديقي:٧١ ةداملا“
نــكسلاــب ةــفــلــكملا ةــيرــيدملا ىدــل حوــتــفملا نييراــقــعــلا ءالــكوــلـــل
.ةيالولل

ىلع نييراقعلا ءالـــكولاب صاـــخ يـــنطو لـــجس كـــسم مــــتي
هديوزت مــتيو ،نــــكسلاب ةــــفلكملا ةرازوـــــلا حـــــلاصم ىوتـــــسم
.”نييراقعلا ءالكولل ةيالولا تالجس لالخ نم ايرود

ىلإ نييراقعلا ءالكولا لـــجس يف دـــــيقلا يـــــضفي:8١ ةداملا“
ليكولا ةقاطب“ ىّمست يلاولا فرط نم ةينهم ةقاطب ميلست
.”يراقعلا

: ةيتآلا تامولعملا ىلع ةقاطبلا هذه يوتحت نأ بجي

،طاشنلا عون –

 ،هناونعو ةيراجتلا ةيمستلا وأ يراقعلا ليكولا مسا –

لـجس يف روــــكذملا مــــقرلل قــــباطملا يلــــسلستلا مـــــقرلا –
.“ نييراقعلا ءالكولا
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: ةلاح يف دامتعالل يئاهنلا بحسلا ردصي

ةدنسملا تامازتلالل ةررـــكتم ةــــفصبو دمــــعتملا رــــــكنتلا –
،هيلإ

دامتعالا ىلع لوصحلاب ةصاخلا طورشلا تــحبصأ اذإ –
،ةرفوتم ريغ

ملو نــيرربم رــــيغ طاـــشنلا فــــيقوت وأ قــــيلعت ناـــــك اذإ –
.”ارهش )2١( رشع ينثا لجأ يف امهنع نلعي

شغلا ببسب يــئاضق مــــكح رودـــــص ةــــــلاح يف:8٣ ةداملا“
امدنع وأ تالدابملاب صاخلا ميظنتلا ةفلاخم وأ يبيرضلا

بجي هّنإف ،ةيئاضق ةيفصت لــحم دامــتعالا بـــحاص نوــــكي
عيمج نـــع فــــقوتلا يراـــــقعلا لـــــيكولا داـــــمتعا بــــــحاص ىلـــــع
.روفلا ىلع كلذب يلاولا غيلبتو ،هتنهمب ةقلعتملا ةطشنألا

.“ايئاقلت دامتعالا يلاولا بحسي ،ةلاحلا هذه يفو

نكسلاب ةـــفلكملا ةرازوــــلا حـــلاصم ىلــــع نّيــــعتي:٣ ةداملا
ىلع ةدوجوملا ةساردلا دـــيق تاــــبلطلا ةــــجلاعم نـــــم ءاـــــهتنالا

خيرات نــم ءادـــتبا ،)2( نـــيرهش زواـــجتت ال ةدــــم يف اـــــهاوتسم
.ةيمسرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن

.موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:٤ ةداملا

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس8 قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم8 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع مّرحم٨ يف خّرؤم٣٤٢-٩١ مقر يذيفنتموسرم
مـــــــّمتيو لّدــــــعي ،٩١٠٢ ةـــــنس رــــــبمتبس٨ قـــــــفاوــملا
عيبر٧٢ يف خّرؤملا٤٨-٢١ مقر يذيفنتلا موسرملا
يذلا٢١٠٢ ةنس رياربف٠٢ قفاوملا٣٣٤١ ماع لوألا
ةـــــنهم ةــــسراممل داـــــمتعالا حـــــنم تاـــــيفيك ددــــــــحي
لودــــــجلا كــــسم تاــــيفيك اذـــــكو يراـــــقعلا يــــــقرملا
.نييراقعلا نيقرملل ينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا

٣٤١و٤–٩٩ ناـــتداملا اــــميسال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لوألا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤٠–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا١١٠2 ةنس رياربف٧١ قفاوملا2٣٤١ ماع
،ةيراقعلا ةيقرتلا طاشن مظنت يتلا

ةسرامم راطإ يف ،يراقعلا ليكولا ىلع بجي:82 ةداملا“
: يتأي امب مايقلا ،هتنهم

صوـــصنملا ماـــكحألل اــــقفو هــــنئابز هاــــجت هــــــتامازتلا ءادأ –
،ةنهملا فارعأ بسحو موسرملا اذه يف اهيلع

،تامدخلا ميدقت يف ناقتإلا –

،طاشنلا رّيست يتلا تاميظنتلاو نيناوقلا مارتحا –

همقرت لـــجس يف اـــهذفني يـــتلا تاـــيلمعلا عـــيمج دـــــيق –
نكسلاب ةفلكملا ةيريدملل ةصتخملا حلاصملا هيلع رشؤتو
.ةيالولل

،تاونس )٠١( رشع ةدم لالخ لجسلا اذهب ظافتحالا بجي
نوع لـــك ىلإ ىرــــخألا قـــــئاثولا عـــم هـــميدقتو ،لــــقألا ىلــــع
.تالجسلا هذه ةبقارمب مايقلل لهؤم ةلود

ةـــــــيئرم ةـــــفصب تاـــــفيرعتلاو باـــــعتألا لودــــــج قــــــــيلعت –
.”نئابزلل ةحضاوو

ةسرامم ءانثأ ،يراقع ليكو لك ىلع بجي:٩2 ةداملا“
ةفصب هالعأ ةروكذملا ةينهملا ةقاطبلا لمحي نأ ،هتاطاشن
فرـصت تـــحت هــــعضيو تاــــجاجتحا رـــــتفد حــــتفي نأو ،ةــــمئاد
ةفـــلكملا ةــــيريدملا  حــــلاصم نــــــم ارّـشؤمو اــــمّقرم ،نـــــئابزلا

.”ةيالولل نكسلاب

انوناق دمتعملا يراقعلا ليكولا ىلع نّيعتي:٠٣ ةداملا“
ايونس اريرقت ةيالولل نكسلاب ةفلكملا ةيريدملل مدقي نأ

.”هتاطاشن لوح ماقرألاب امعدم

يراقــــعلا لـــيكولا داــــــمتعا ىلــــع لــــــصاحلا مزـــــلي:2٣ ةداملا“
نم ءادتبا ،رهشأ )٦( ةتس هاصقأ لجأ يف هطاشن ةلوازم
.دامتعالا همالتسا خيرات

،هالعأ ةروكذملا لاجآلا يف دامتعالا لالغتسا مدع ةلاح يف
ةلاح تابثإب هبحاص ماق اذإ ّالإ ،هءاغلإ وأ هقيلعت يلاولا نكمي
.”ةرهاقلا ةوقلا

نــــــع هـــــيلخت وأ داــــمتعالا بــــــــحاص ةاــــــفو ةــــــلاح يف:٦٣ ةداملا“
ىدعتي ال لجأ يف دامتعالا ءاغلإب يلاولا حّرصي ،هطاشن ةسرامم
.)١( ارهش

نييراقعلا ءالــكولا لـــجس يف ءاـــغلإلا ةراـــبع دّيقت نأ بـــجي
.”هالعأ هيلع صوصنم وه امك

وأ ةتقؤم ةفصب دامتعالا بحس يلاوــــلا نكــــمي:٧٣ ةداملا“
.ةلاحلا بسح ،ةيئاهن

)٦( ةتس زواجتت ال ةدمل دامتعالل تقؤملا بحسلا ردصي
: ةلاح يف ،رهشأ

قفتملا تامازتلالل ررــبملا رــيغو يـــئزجلا ذـــيفنتلا مدــــع –
،نئابزلا عم ايباتك اهيلع

. اهفارعأو ةنهملا دعاوق مارتحا مدع –
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قــــفو يراـــــقعلا يـــــقرملا داـــــمتعا يلاوــــــلا مّلـــــسي:٥ ةداملا“
دامتعال ةيئالولا ةنجللا ةقفاوم دـــعب ،هاـــندأ ةنّيبملا طورـــشلا
.نييراقعلا نيقرملا

بارتلا لماك ربع طاشنلا اذه ةــسرامم يف قـــحلا لوــــخيو
.”ينطولا

يراــــقعلا يـــقرملا داـــمتعا بــلط عدوــي نأ بــجي:8 ةداملا“
 .فلمب ابوحصم نكسلاب ةفلكملا ةيئالولا ةيريدملا ىدل

مالتسا لـــصو مـــيلست مـــتي ،الـــماك فــــلملا نوـــــكي اــــمدنعو
.كلذب

: ةيتآلا قئاثولا نم فلملا نوكتي

: يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب)أ

،فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

،ةينهملا عجارملا تبثت ةقيثو لك –

،ايلعلا ةداهشلا نم ةخسن –

يراـــقعلا يــــقرملا تاـــمازتلاب قـــــلعتملا طورــــشلا رـــــتفد –
.ىضمملاو يغبني امك ءولمملا ،ةينهملا هتايلوؤسمو

: يونعملا صخشلل ةبسنلاب)ب

،يونعملا صخشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

ةنمضتملا ةينوناقلا تانالعإلل ةيمسرلا ةرشنلا نم ةخسن –
،ةكرشلا سيسأت

دنعو ،سيئرلا نييعت اهلالخ ّمت يتلا ةلوادملا نم ةخسن –
نينيعم ءالؤه ناك اذإ ّالإ رّيسملا وأ ماعلا رــيدملا ،ءاـــضتقالا

،يساسألا نوناقلا بجومب

يراـــــقعلا يـــــقرملا تاــــمازتلاب قـــــلعتملا طورـــــشلا رـــــتفد –
،ىضمملاو يغبني امك ءولمملا ،ةينهملا هتايلوؤسمو

نايفوتسي ينوناقلا رّيسملا وأ ماعلا ريدملا ّنأ تابثإ –
صاــــــــخشألل ةــــبسنلاب هالــــــعأ ةددـــــحـملا لـــــيهأتلا طورـــــــش

.نييعيبطلا

طورــش يـــنوناقلا ّريسملا وأ ماــــعلا رــــيدملا فوتــــسي مل اذإو
نــم ادـــيــفتسي نأ بــــجي ،هالــــعأ اــــهيلع صوــــصنملا لــــيهأتلا
هذه هيف رفوتت يعيبط صخشل ةيلعفلاو ةمئادلا ةدعاسملا
.”طورشلا

دامتعالا يبلاط ىلــع درــــلا يلاوــــلا ىلـــع نّيـــــعتي:٩ ةداملا“
يف ،هالعأ٦ ةداملا يف ةــنّيبملا طورــــشلا مـــــهيف رــــفوتت نــــــيذلا
.”بلطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )٣( ةثالث لجأ

ىلإ يراــــقعلا يـــقرملا داـــمتعا تاـــبلط عــــضخت:٠١ ةداملا“
يتلا ،ةصتخملا نمألا حلاصم هب موقت يذلا يرادإلا قيقحتلا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

٤ يف خّرؤــملا٧٩–٩١ مقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو –
نـمضتملاو٩١٠2 ةـــنس سراــــم١١ قـــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع بـــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٧2 يف خّرؤملا٤8–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا2١٠2 ةــنس رـــياربف٠2 قــــفاوملا٣٣٤١ ماـــع لوألا عــيبر
يراقعلا يقرملا ةنهم ةسراممل دامتعالا حنم تايفيك ددحي
،نييراــــقعلا نيــقرملل يــنطولا لودـــجلا كـــسم تاـــيفيك اذـــــكو
 ،لّدـــعملا

٧ يف خّرؤملا١8١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس وـــينوي٥ قــــفاوملا٥٣٤١ ماــــع ناــــبعش
يف ةــــــلدابتملا ةـــــلافكلاو ناـــــمضلا قودـــــنص لوـــــلح طورـــــش

ةاــطغملا ةــــيراقعلا كالــــمألا يــنتقم لـــحم ةــــيراقعلا ةــــيقرتلا
،كلذ تايفيكو ةيراقعلا ةيقرتلا نامضب

٧ يف خّرؤملا28١–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـــلا٤١٠2 ةـــنس وـــينوي٥ قــــفاوملا٥٣٤١ ماـــع ناــــبعش
ةيرابجإلا تاـعفدلاو تـــاكارتشالا دـــــيدست تايفيكو طورــــش

يف اهيلع صوصنملا نييراقعلا نيقرملا فرط نم ىرـــخألا
يف ةـــلدابتملا ةـــلافكلاو ناـــمضلا قودــــنصل يلـــخادلا ماــــظنلا
،ةيراقعلا ةيقرتلا

يف خّرؤملا١١١–٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥١٠2 ةــنس وــــيام٣ قــــفاوملا٦٣٤١ ماــــع بـــــجر٤١
،يراجتلا لجسلا يف بطشلاو ليدعتلاو ديقلا تايفيك

: يتأي ام مسري

مــيمتتو لـــــيدعت ىلإ موـــسرملا اذـــــه فدـــــهي : ىلوألا ةداملا
٧2 يف خّرؤـــملا٤8–2١ مــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ماــكحأ ضـــــعب
يذــلا2١٠2 ةــنس رــــياربف٠2 قــــفاوملا٣٣٤١ ماــــع لوألا عــــيبر
يراقعلا يقرملا ةنهم ةسراممل دامتعالا حنم تايفيك ددحي
.نييراقعلا نيقرملل ينطولا لودجلا كسم تايفيك اذكو

2١و٠١و٩و8و٥و٣ داوملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :٢ ةداملا
٤8–2١ مـــــقر يذــــــيفنتلا موــــسرملا نــــــم٣2و22و٧١و٦١و٤١و
ةــنس رـــياربف٠2 قــــفاوملا٣٣٤١ ماــــع لوألا عــــيبر٧2 يف ّخرؤـــــملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو2١٠2

يف ةننقم ةنهم يراقعلا يقرملا طاشن لثمي:٣ ةداملا“
.“ امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا موهفم
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يف لجستو رضاحم يف ةنجللا تالوادم نّودت:22 ةداملا“
.هيلع رشؤمو مقرم لجس

ىلإ ،ةنجللا ءاضعأ اهعّقوي يتلا تالوادملا رضاحم لسرت

.”مايأ )8( ةينامث لجأ يف يلاولا

مايقلا دــــنع ،داــــمتعالا بــــحاص ىلــــع نّيعـــــتي:٣2 ةداملا“

قئاثولاب يلاولا ةافاوم ،يراجتلا لجسلا يف ديقلا تايلكشب

نيــــــقرملل يــــنطوــلا لودـــــجلا يف دــــــيقلاب هــــــــل حاــــــمسلل ةـــــيتآلا

: نييراــــقعلا

،رّيسملاو كّالملا وأ كلاملل فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

،يراجتلا لجسلا جرختسم نم ةخسن –

،يبيرضلا فيرعتلا مقر نم ةخسن –

،ءافولا لحم كنب ةقيثو نم ةخسن –

.رقمك لمعتسملا لحـملا لغش دنس نم ةخسن –

قـــيبطت ،تاـــيلكشلا هذـــه ةاـــعارم مدــــع ىلـــع اـــنوناق بــــترتي

نــــــم٤٦ ةداــــملا ماـــــكحأ بـــــجومب اـــــهيلع صوـــــصنملا تاـــبوقعلا

قفاوملا2٣٤١ ماع لوألا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤٠-١١ مــقر نوــناقلا

.هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس رياربف٧١

نم رارق بجومب ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت

.“نكسلاب فلكملا ريزولا

نـــــــكسلاب ةـــــــفلكملا ةرازوــــــــلا حـــــلاصم ىلـــــع ّنيـــــــــعتي :٣ ةداملا

ديق يراقعلا يقرملا دامتعا حنم تاـــبلط ةـــجلاعم نــــم ءاـــــهتنالا

،)2( نيرهش زواجتت ال ةدم يف اهاوتسم ىلع ةدوجوملا ةساردلا

.ةيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا

: ىغلت :٤ ةداملا

خرؤملا٤8–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٥١ ةداملا ماكحأ –

يذلا2١٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٣٣٤١ ماع لوألا عيبر٧2 يف

يراقعلا يقرملا ةنهم ةسراممل دامتعالا حنم تايفيك ددحي

،نييراقعلا نيقرملل ينطولا لودجلا كسم تايفيك اذكو

.موسرملا اذه ماكحأل ةفلاخملا ماكحألا لك –

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــــشني :٥ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس8 قــفاوملا١٤٤١ ماــع مّرــحم8 يف رـــئازجلاب رّرـــح

 .٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون

،)١( رهش هاصقأ لجأ يف اهتباجإب فيرعتلا اهيلع نّيعتي
.”اهتلسارم خيرات نم ءادتبا

غّلبيو داــمتعالا ضـــفر رارــــق ررـــبي نأ بــــجي:2١ ةداملا“
.لئاسولا لكب بلطلا بحاص ىلإ

لجأ يف ،مدقي نأ بــلطلا بـــحاص نــــكمي ،ةــــلاحلا هذــــه يفو
انعط ،ضفرلا هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠٣( نيثالث
: لجأ نم يلاولا ىدل ايباتك

،هبلط معدل تابثإ وأ ةديدج تامولعم رصانع ميدقت –

.ةلمكم ةسارد ىلع لوصحلا –

نيرهشلا نوضغ يف كلذ يف لصفلا يلاولا ىلع نّيعتيو
.”نعطلا مالتسا نايلي نيذللا )2(

داـــــــمتعال ةـــــيئالو ةـــــنجل ،يلاوـــــلا ىدــــــل أــــــشنت:٤١ ةداملا“
صنلا بلص يف ىــــعدت ،هـــلثمم اــــهسأري نييراــــقعلا نيـــــقرملا
: نم نوكتتو ،”ةنجللا“

،ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلاب فلكملا ريدملا –

،ةلودلا كالمأب فلكملا يئالولا ريدملا –

،نكسلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

،ريمعتلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

.ةراجتلاب فلكملا يئالولا ريدملا –

ةـــنامأ ماــــهم نـــــكسلاب ةـــــفلكملا ةـــــيريدملا حــــــلاصم ىلوـــــتت
 .ةنجللا

نأ هتاءافك مكحب ،هنكمي صخش يأب ةناعتسالا ةنجللا نكمي
.”اهلاغشأ يف اهديفي

   : ةيتآلا ماهملا ةنجللا ىلوتت:٦١ ةداملا“

يراقعلا يقرملا ةنهم ةسراممل دامتعالا تابلط ةسارد –
،اهيف يأرلا ءادبإو

،يلاولا اهيلع اهضرعي ةنهملاب قلعتت ةلأسم يأ ةسارد –
،اهيف يأرلا ءادبإو

،يلاولا اــهيلع هـــضرعي داـــمتعالا بـــحس رارـــق لــــك ةــسارد –
.”هيف يأرلا ءادبإو

مّلسي ،ةقفاوملاب اهيأر ةنجللا يدبت امدنع:٧١ ةداملا“
بجومب ددحـملا جذومنلا قفو بلطلا بحاصل دامتعالا يلاولا

.نكسلاب فلكملا ريزولا نم رارق

ماـــيقلا داــــمتعالا بـــــحاص ىلــــع نّيعــــــتي ،ةــــــلاحلا هذــــــــه يفو
لـــــــجسلا يف دــــــيقلا دــــصق ةـــــيرورــــضلا تاـــــيلكشلا عـــــــيمجب
.”يراــــــجتلا
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ةّيدرف ميسارم
قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ82 يفخّرؤم يسائر موسرم

ةــــــفلكم ماـــــهم ءاــــــــهنإ نمـــــــضتي ،9102 ةــــــنس تــــــــشغ92
.ةيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
لامأ ةنيمي ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس تشغ92 قفاوملا

ةسائرب صيخلتلاو تاــساردلاب ةـــفلكم اــــهتفصب ،فاــــيضوب
.ةيروهمجلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ02 يفخّرؤم يسائر موسرم
فـــــــلكم ماـــــــهم ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،9102 ةـــــنس تــــــشغ12
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ديمحلا دــبع ّديسلا ماــهم ىـــهنت ،9102 ةـــنس تــــشغ12 قــــــفاوملا

ةرازوـــــــب صــــــيخلتلاو تاـــــساردلاب اــــــــفلكم هـــــــتفصب ،يداـــــيع
هفيلكتل ،ةينارمعلا ةــئيهتلاو ةــــيلحملا تاــــعامجلاو ةــــيلخادلا

.ىرخأ ةفيظوب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــــع ةـــــــــجحلا يذ02 يفخّرؤـــــــم يـــــــسائر موـــــــــسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،9102 ةـــنس تـــشغ12 قــــفاوملا
- ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوـب رـــيدم بـــئان

.اقباس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دوـــمحم دّيــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،9102 ةـــــنس تــــشغ12 قـــــفاوملا

ةرازوــب تاــــقفصلاو دوــــقعلل رـــــيدم بــــئان هــــتفصب ،يـــــسيرغ
ةـــــفيظوب هـــــفيلكتل ،اــــقــباس - ةــــيلحملا تاــــعامجلاو ةــــيلخادلا
.ىرـــــخأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــع ةــــــجحلا يذ02 يفخّرؤـــــــم يـــــسائر موــــــسرم
ماهــم ءاــهنإ نــمضتي ،9102 ةــنس تـــشغ12 قــــفاوملا

.مناغتسم ةيالو يف ةماعلا ةيشتفملاب شتفم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ناــــــــيفس ّديـــــــــسلا ماـــــــــــهم ىـــــــــهنت ،9102 ةــــــنس تــــــــشغ12 قـــــــــفاوــــملا

ةـــــــيالو يف ةـــــماـــعلا ةــــــيشتفملاب اـــــــــشتفم هـــــــــتفصب ،رــــــــيغص نـــــــــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم

0441 ماـــع ةــــجحلا يذ82 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نــمضتي ،9102 ةـــنس تــــشغ92 قـــــفاوملا

.ةقاطلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فلكم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
سأر دمــحم ّديسلا ماـــهم ىـــهنت ،9102 ةـــنس تــــشغ92 قـــــفاوملا
،ةــقاطلا ة رازوــب صــيخلتلاو تاــساردلاب اــفلكم هـــتفصب ،فاــــكلا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ82 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةــــــسيئر ماـــــهم ءاـــــهنإ نــــــمضتي ،9102 ةــــــنس تــــــشغ92
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ناويد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ميلس ةينم ةدّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس تشغ92 قفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو ناويدل ةسيئر اهتفصب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع ةـــــجحلا يذ81 يفخّرؤـــــم يــــسائر موـــــسرم
ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،9102 ةـــنس تـــشغ91 قــــفاوملا

.ةزابيتب يعماجلا زكرملا ريدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ليضف حبار دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس تشغ91 قفاوملا

.ةزابيتب يعماجلا زكرملل اريدم هتفصب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس تشغ91 قفاوملا

.تاعماجلا يف تايلك ءادمع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يــــتآلا نيدّيسلا ماــــهم ىــــهنت ،9102 ةــــنس تـــــشغ91 قــــفاوملا
،نيتيتآلا نيتعماجلا يف نيتيلك يديمع امهتفصب ،امهامسا

: امهيبلط ىلع ءانب

ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع ،يبيط يرامغ–
،ركسعم ةعماجب

ةعماجب ءايميكلاو تاقورحملا ةيلكل اديمع ،يباح ريديإ–
.سادرموب
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،ركسعم ةيالو يف ،رامع يلع نب ةنيمساي–

،ةلقرو ةيالو يف ،نيدامح مساقلب–

،نارهو ةيالو يف ،يقيدص ميرم–

،ضيبلا ةيالو يف ،شميع ميهاربإ–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،يناملس دارم–

،سادرموب ةيالو يف ،تاكرب رداقلا دبع–

،فراطلا ةيالو يف ،رافلب لالج–

،فودنت ةيالو يف ،ةعرتوب رعاولا–

،تليسمسيت ةيالو يف ،سومقد نب مالسلا دبع–

،يداولا ةيالو يف ،قازرلا دبع دلاخ–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،يضاق ةينوص–

،ةماعنلا ةيالو يف ،يزودنق ةشاكع–

،تنشومت نيع ةيالو يف ،شويز نب سيردإ–

،ةيادرغ ةيالو يف ،ةوعش ىسوم–

.نازيلغ ةيالو يف ،يلادوب دمــحم–
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ربمتبس42 نم ءادتبا ،ىهنت ،9102 ةنس تشغ12 قفاوملا

نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ماهم ،8102 ةنس
،ةيتآلا تايالولا يف لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ديربلل
: لكيهلا ءاغلإ ببسب

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يدلاخ زيزعلا دبع–

،يزيليإ ةيالو يف ،يلاوع ناميلس–

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،يراقوز دعاس–

.ةليم ةيالو يف ،باحر سيرد–
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع ةـــــــجحلا يذ81 يفخّرؤـــــــم يــــــسائر موـــــسرــم
ماهم ءاهنإ نــمضتي ،9102 ةـــنس تــــشغ91 قـــــفاوملا

.ةسبت ةيالو يف ةيحالفلا حلاصملا ريدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
فوــــلخم دّيسلا ماــــهم ىـــــهنت ،9102 ةــــنس تـــــشغ91 قـــــفاوملا

،ةسبت ةيالو يف ةــيحالفلا حـــــلاصملل ارـــــيدمهـــــتفصب ،يـــــمرح
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ياب مالعوب دّيسلا ماهم ىهنت ،9102 ةـنس تــشغ91 قــفاوملا

ةيعامتجالا موــلعلاو ةــيناسنإلا موـــلعلا ةيلكل ادـــيمع هــــتفصب
.ناسملت ةعماجب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس تشغ12 قفاوملا

لاصتالاو مالعإلا تاـيجولونكتو دــــيربلل نــــــيريدم
.تايالولا يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىـــهنت ،9102 ةنـــس تـــــشغ12 قـــفاوملا
تايجولونكتو ديربلل نيريدم مــهتفصب ،مـــهؤامسأ ةـــيتآلا
فـــئاظوب مـــهفيلكتل ،ةـــيتآلا تاــــيالولا يف لاـــصتالاو مالــــعإلا
: ىرخأ

،فلشلا ةيالو يف ،لحكل ةفولب دوليم–

،طاوغألا ةيالو يف ،نيماغز ظوفحم–

،ةنتاب ةيالو يف ،يرامحل لالب–

،ةياجب ةيالو يف ،دادحلب ةبيهو–

،ةركسب ةيالو يف ،ةيبيوب حبار–

،ةديلبلا ةيالو يف ،بودجم ةيماس–

،ةريوبلا ةيالو يف ،شيديد نامحرلا دبع لامك ىفطصم–

،تسغنمات ةيالو يف ،يقزرو ميكح–

،ةسبت ةيالو يف ،حيصف رداقلا دبع–

،ناسملت ةيالو يف ،رتيخ يدهم–

،ترايت ةيالو يف ،يواديعلا ةريصن–

،وزو يزيت ةيالو يف ،يمخل نيدلا زع–

،لجيج ةيالو يف ،لامج دمــحم–

،فيطس ةيالو يف ،مجر بيطلا دمــحم–

،ةديعس ةيالو يف ،نيز نب نيمأ دمــحم–

،ةبانع ةيالو يف ،حضاو نب ىسيع–

،ةملاق ةيالو يف ،طايخ ةليلد–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،ةلخنلا نب بيطلا–

،ةيدملا ةيالو يف ،ةيرهاوط بوقعي نب–

،مناغتسم ةيالو يف ،يعمج دمــحم–

،ةليسملا ةيالو يف ،يوازمح اضر–



٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٥١
29م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٥١

قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ82 يفخّرؤم يسائر موسرم
ناوـــيد ســـيئر نييــــعت نــــمضتي ،9102 ةـــــنس تـــــشغ92
.ةـــقاطلا رــيزو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،فاكلا سأر دمــحم دّيسلا نّيعي،9102 ةنس تشغ92 قفاوملا

.ةقاطلا ريزو ناويدل اسيئر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــع ةــــــجحلا يذ02 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم
نييـــعتلا نــــمضتي ،9102 ةـــــنس تــــــــشغ12 قـــــفاوـــملا
ةيكلساللاو ةـيكلسلا تالــصاوملاو دـــيربلا ةرازوـــب
.ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو ناتديسلا نّيعت،9102 ةنس تشغ12 قفاوملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازوب ،مهؤامسأ

: ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

،ماعلا نيمألا ىدل تاساردلل اريدم ،نارمع تيآ ميهاربا–

ةماعلا ةيريدملاب تاساردلل ةريدم ،ريبك عماج لاون–
،يمقرلا داصتقالل

ةــــــماعلا ةـــــــيرــــيدملاب تاــــــساردـــلل ارــــــيدـــم ،ةــــــيلاعلا دارـــــم–
،لاصتالا مالعإلا تايجولونكتل

.ايجولونكتلا لقنو ريوطتلل ريدم ةبئان ،بلاط ةيدان–
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع ةــــجحلا يذ02 يف ةـــــخّرؤم ةــــيسائر مـــــيسارم
نييـــــــعت نــــــمضتت ،9102 ةـــــنس تــــــــشغ12 قـــــفاوــــملا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو دــيربلل نــيريدم
.تايالولا يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مــــــــــــــهؤامسأ ةـــــيتآلا ةداــــسلا ّنيـــــعي ،9102 ةـــــنس تــــــشغ12 قـــــــفاوملا

تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل نيريدم
: ةيتآلا تايالولا يف ةنمقرلاو

،راردأ ةيالو يف ،ةنيك ةنيك–

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،يدمح فيطللا دبع–

.ةدكيكس ةيالو يف ،لقاعلا نيعامس–

0441 ماــــــع ةـــــجحلا يذ81 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم
ماــــهم ءاــــهنإ نمضتي ،9102 ةنس تـــشغ91 قــــفاوملا

.ركسعم ةيالو يف تاباغلا ظفاحم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميكحلا نامقل ّديسلا ماهم ىهنت ،9102 ةنس تشغ91 قفاوملا

هتلاحإل ،ركسعم ةيالو يف تاباغلل اظفاحم هتفصب ،ليلق
.دعاقتلا ىلع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،9102 ةنس تشغ91 قفاوملا

.نيتيالو يف ةئيبلل نيريدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دمــحم دّيــــــسلا ماــــهم ىـــــهنت،9102 ةــــــنس تـــــــشغ91 قـــــــفاوملا

هفيلكتل ،ةركسب ةــيالو يف ةئيبلل ارـــيدم هـــتفصب ،يواـــــفرك
.ىرخأ ةفيظوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ريشب رفعج دّيسلا ماهم ىهنت،9102 ةنس تشغ91 قفاوملا

ىلـــع هــــتلاحإل ،تــــسغنمات ةـــــيالو يف ةـــــئيبلل ارــــيدم هـــــتفصب
.دـــعاقتلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ81 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاسارد سيئر نييعت نمضتي ،9102 ةنس تشغ91
.ةّيروهمجلا ةسائرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يليم رهاطلا دمـحم ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس تشغ91 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب تاساردلل اسيئر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــع ةـــــجحلا يذ02 يفخّرؤــــــم يــــسائر موــــسرم
نييـــعتلا نـــمــــضتي ،9102 ةــــنس تــــشغ12 قــــفاوملا
ةـــئيهتلاو ةــــيلحملا تاــــعامجلاو ةــــيلخادلا ةرازوـــــب
.ةــــينارمعلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي،9102 ةنس تشغ12 قفاوملا

: ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

،ناويدلل اسيئر ،يدايع ديمحلا دبع–

.زيهجتلاو ةيساسألا لكايهلل اريدم ،يسيرغ دومحم–
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،تنشومت نيع ةيالو يف ،يواديعلا ةريصن–

،ةيادرغ ةيالو يف ،ةوعش ىسوم–

.نازيلغ ةيالو يف ،يلادوب دمــحم–
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ريغص نب نايفس ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس تشغ12 قفاوملا

تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل اريدم
.ةزابيت ةيالو يف ةنمقرلاو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــع ةــــــجحلا يذ81 يفخّرؤــــــم يـــــسائر موـــــــسرم
نييــــــعت نـــــمضتي ،9102 ةــــــنس تـــــــشغ91 قـــــــفاوملا

ةيرادإلا تاعطاقملاب ةراــجتلل نيـــبدتنم نــــيريدم
.تايالولا يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيعي ،9102 ةنس تشغ91 قفاوملا

تايالولا يف ةيرادإلا تاعطاقملاب ةراجتلل نيبدتنم نيريدم
: ةيتآلا

،راردأ ةيالو يف راتخم يجاب جربب ،يبيعش يركزوب–

،راردأ ةيالو يف نوميميتب ،ميعز رابجلا دبع–

،ةركسب ةيالو يف لالج دالوأب ،شيوع رينم–

،راشب ةيالو يف سابع ينبب ،يقداص روصنم–

،تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ،يفونم نب دمــحم–

،تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب ،يدامح دمــحم–

،ةلقرو ةيالو يف ترقوتب ،فايضب ىفطصم دمــحم–

،يزيليإ ةيالو يف تناجب ،سيردا ساوح–

،يداولا ةيالو يف ريغملاب ،يساب لامك–

.ةيادرغ ةيالو يف ةعينملاب ،ةواقج ميهاربا–
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــــع ةــــــجحلا يذ81 يفخّرؤـــــــم يـــــسائر موــــــسرــم
نييــــــعتلا نـــــمضتي ،9102 ةــــــنس تــــــشغ91 قــــــفاوملا
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةــيتآلا نادّيسلاو ةديسلا نّيعت،9102 ةــنس تــشغ91 قــفاوملا
: ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،اشتفم ،ةيفاعوب ديشر–

0441 ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،9102 ةنس تشغ12 قفاوملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلل نيريدم ،مهؤامسأ

: ةيتآلا تايالولا يف ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

،فلشلا ةيالو يف ،لحكل ةفولب دوليم–

،طاوغألا ةيالو يف ،نيماغز ظوفحم–

،ةنتاب ةيالو يف ،شويز نب سيردإ–

،ةياجب ةيالو يف ،يقزرو ميكح–

،راشب ةيالو يف ،تاكرب رداقلا دبع–

،ةديلبلا ةيالو يف ،نيز نب نيمأ دمــحم–

،ةريوبلا ةيالو يف ،شيديد نامحرلا دبع لامك ىفطصم–

،تسغنمات ةيالو يف ،يمخل نيدلا زع–

،ناسملت ةيالو يف ،رتيخ يدهم–

،ترايت ةيالو يف ،يناملس دارم–

،وزو يزيت ةيالو يف ،حضاو نب ىسيع–

،ةفلجلا ةيالو يف ،ةيرهاوط بوقعي نب–

،لجيج ةيالو يف ،لامج دمــحم–

،فيطس ةيالو يف ،مجر بيطلا دمــحم–

،ةديعس ةيالو يف ،شميع ميهاربإ–

،سابعلب يديس ةيالو يف ،يرامحل لالب–

،ةبانع ةيالو يف ،ةيبيوب حبار–

،ةملاق ةيالو يف ،طايخ ةليلد–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،ةلخنلا نب بيطلا–

،ةيدملا ةيالو يف ،حيصف رداقلا دبع–

،مناغتسم ةيالو يف ،يعمج دمــحم–

،ةليسملا ةيالو يف ،يوازمح اضر–

،ركسعم ةيالو يف ،رامع يلع نب ةنيمساي–

،نارهو ةيالو يف ،يقيدص ميرم–

،يزيليإ ةيالو يف ،رافلب لالج–

،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،قازرلا دبع دلاخ–

،سادرموب ةيالو يف ،بودجم ةيماس–

،فراطلا ةيالو يف ،يضاق ةينوص–

،فودنت ةيالو يف ،ةعرتوب رعاولا–

،تليسمسيت ةيالو يف ،سومقد نب مالسلا دبع–

،ةلشنخ ةيالو يف ،دادحلب ةبيهو–

،ةليم ةيالو يف ،نيدامح مساقلب–

،ةماعنلا ةيالو يف ،يزودنق ةشاكع–



٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٥١
31م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٥١

،فارطألا ددعتملا نواعتلل ريدم ةبئان ،ريغص ءانس–

ةـــــــلئاسلا تاـــــقفدتلل رــــيدم ةـــــبئان ،ةــــــباطوب ةــــــنيمسي–
،ةــــــيرضحلا

يرازولا بتكملاب تاسارد سيئر ،فسوي نب هــللا دبع–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــع ةـــــجحلا يذ81 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــــسرم
نييــــــعت نــــــمضتي ،9102 ةــــــنس تــــــــشــغ91 قـــــــفاوــــملا
.تايافنلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نامو ميرك دمــحم ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس تشغ91 قفاوملا

.تايافنلل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نييــــعت ناــــنمضتي ،9102 ةــــنس تـــــشغ91 قــــــفاوملا

.تايالولا يف ةئيبلل نيريدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداــسلاو ةدّيــسلا نّيــعت ،9102 ةــنس تــــشغ91 قـــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةئيبلل نيريدم ،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،يوارهز ةرهز–

،ةركسب ةيالو يف ،شرطلب ليبن–

،ةسبت ةيالو يف ،زاويع رضخل–

،ترايت ةيالو يف ،ةبيرڤ نب باهولا دبع دمــحم–

،ةنيطنسق ةيالو يف ،قيرطوب يقزرأ–

،مناغتسم ةيالو يف ،قودصلا دبع نيدلا رون–

،يداولا ةيالو يف ،رماعوب رمع–

،ةماعنلا ةيالو يف ،طيرشوب روصنم–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،يوافرك دمــحم–
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،عبسلا نب ريبكلا دبع ّديسلا ّنيعي ،9102 ةنس تشغ91 قفاوملا

.تسغنمات ةيالو يف ةئيبلل اريدم

ةــــــيمالعإلا تاــــــموــــظنملل ارــــــيدـــــم ،يرورــــــــسم نيـــــــساي–
،تايئاصحإلاو

.نواعتلل ريدم ةبئان ،غاز ايسآ–
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماـــــــع ةـــــــجحلا يذ81 يفخّرؤــــــم يــــسائر موــــــسرم
نييـــــــعت نــــــمضتي ،9102 ةــــــنس تــــــشغ91 قــــــفاوملا

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةـــــحايسلل نيـــــبدتنم نـــــيريدم
يف نيـــــــتيرادإ نيــــــتعــــطاـــــــقمب يــــــــنهملا نـــــيوــــــــــكتلاو
.نيـــــتيالو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،اــمهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي،9102 ةــنس تـــشغ91 قــــفاوملا

نـيوكتلاو ةــيديلقتلا ةـــعانصلاو ةـــحايسلل نيبدتنم نــــيريدم
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نيتيرادإ نيتعطاقمب ينهملا

،راشب ةيالو يف سابع ينبب ،يواسوم ميركلا دبع–

.تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب ،ريازلا نب ةديمح–
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا0441 ماع ةجحلا يذ82 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـــعلا رـــيدملا نييــعت نـــمضتي ،9102 ةـــنس تــــشغ92
لاـــمعلل ةـــــيعامتجالا تاـــــنيمأتلل يـــــنطولا قودــــــنصلل
.ءارـــــــجألا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ناـــــمحرلا دــــبع دّيــــسلا نّيـــــعي،9102 ةـــــنس تــــــشغ92 قــــــفاوملا

تاـــــــنيمأتلل يــــنطولا قودـــــــنصلل اــــماـــع ارـــــيدــــــم ،ةــــــياـــــفــــحل
.ءارـــجألا لاـــمعلل ةـــــيعامتجالا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماــــع ةـــــجحلا يذ81 يفخّرؤـــــم يــــسائر موــــــسرم
نييـــــعتلا نـــــمضتي ،9102 ةـــــنس تـــــشغ91 قــــــفاوملا
.ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0441 ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا نادّيسلاو تادّيسلا نّيعت،9102 ةنس تشغ91 قفاوملا
: ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب ،مهؤامسأ

لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب افلكم ،ةبغز نب نيدلا زع–
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا

اههباش امو ةيلزنملا تايافنلل ريدم ةبئان ،ينايزمأ ةيزاف–
،ةدماهلاو ةمخضلاو
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

٠٤٤١ ماــع ةدــــعقلا يذ٤ يف خّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارـــــق
بـصانملا ددـــع ددـــحي ،٩١٠٢ ةـــنس وــــيلوي٧ قـــــفاوملا
ةـــــكرتشملا كالــــسألل نيــــمتنملا نيــــفظوملل اــــيلعلا

ةرادإلا ناونعب ةــــيموــمعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف
.ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملل ةيزكرملا

–––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

٧١ يف خّرؤملا٧٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
ايلعلا بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا تادايزلا حنم تايفيك

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس سراـــم١١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع بــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٣٠٥-١٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٩٩١ ةنس ربمسيد١2 قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا ىداــمج٤١

ةـــــماعلا ةـــــيريدملا يف ةـــيزكرملا ةرادإلا مــــيظنت نـــــمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيندملا ةيامحلل

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

١١ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نــــــــمضتملاو8٠٠2 ةــــــنس رــــــياــني٩١ قــــــــفاوملا٩2٤١ ماـــــــع مّرـــــحم
كالـــــسألل نيـــــمتنملا نيـــــــــفظوملاب صاـــــخلا يــــــــساسألا نوــــــناقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

،هنم٧٩١و٣٣١و8٩و٦٧ داوملا اميس ال

٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٤١٠2 ةنس ويلوي٣ قفاوملا٥٣٤١ ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤملا١٣٣-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8١٠2 ةنس رـــبمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع يـــــناثلا عــــيبر٤١
ةيلحملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددـــــحي يذـــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نوررقي
نم٧٩١و٣٣١و8٩و٦٧ داوملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا

٩2٤١ ماع مرحم١١ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
،هالـــــــعأ روـكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،8٠٠2 ةــنس رـياني٩١ قفاوـملا

تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالـــسألل اـــيلعلا بـــــصانملا ددـــــــع ددحي
ةـــماعلا ةــــيريدملل ةــــيزكرملا ةرادإلا ناوــــنعب ،ةــــيمومعلا تارادإلاو
: هاندأ لودجلا بسح ،ةيندملا ةـــيامحلل

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا

نومحد نيدلا حالص

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب

ةيلاملاريزو

لاكولدـمحم

ددعلاايلعلا بصانملابعّشلا

ةماعلا ةرادإلا

ةمجرتلا– ةمجرتلا
ةيروفلا

تاظوفحملاو قئاثولا

يلآلا مالعإلا

ةيزكرملا ةرادإلا يف عورشمبو تاساردلاب فلكم

ةيروفلا ةمجرتلاو ةمجرتلا جماربب فلكم

ةيقئاثولا جماربلاب فلكم

تايطعملا دعاوق لوؤسم

ةكبشلا لوؤسم

ةيتامولعملا تاموظنملا لوؤسم

4

3

1

1

1

1

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢ ةداملا
.٩١٠2 ةنس ويلوي٧ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٤ يف رئازجلاب رّرح
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: يتأي ام نوررقي

نــــــم )2 ةرـــــــــقفلا(٩ ةداــــــملا ماــــــــــكحأل اـــــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٣٠٤١ ماــع يـــناثلا عـــيبر22 يف خّرؤــــملا8٠١-٣8 مـــقر موـــسرملا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٣8٩١ ةنس رياربف٥ قفاوملا
رـــــيطأتلاو زـــــيهجتلاو ةـــــيرادإلاو ةـــــينقتلا لــــــــكايهلا دـــــــــيدحت ىلإ
ةـــــــيامحلل ةـــــينطولا ةـــــسردملل بـــــيردتلا ةدــــــحو رــــيسل ةـــــمزاللا
.”ةدحولا“ صنلا بلص يف ىعدتو ،ةيندملا

ةطونملا ماهملا ءادأ لجأ نم ،بيردتلا ةدحو مضت:2 ةداملا
: )2( نيمسق ،اهب

،ينقت مسق –

.يرادإ مسق –

: يتأي امب ينقتلا مسقلا فلكي :٣ ةداملا

ةـــــــيقيبطتلا نـــــــيرامتلاب ةــــــصاخلا جــمارـبلا ذــــيفنت –
،تاروانملاو

ذيــــــــــفنتل يرورـــــــــضلا يــــــجوـــــــغادـــــيبلا داــــــــتعلا رـــــــــــــيضحت –
،تاروانملاو ةيقيبطتلا نيرامتلا

ةصاخلا ةينقتلا ةلدألاو ةــيجوغاديبلا مـــئاعدلا دادــــعإ –
،يجوغاديبلا داتعلاو تازيهجتلا لالغتساب

داتعلاو ةاكاحملا ةزهجأ ةنايصو لالغتساو رييست –
.يجوغاديبلا ينقتلا

: )2( نيعرف مضيو

،ةاكاحملا ةزهجأ لالغتساو ةجمرب عرف –

ينقتلا داــتعلاو تازـــيهجتلا ةـــنايصو ةــــعباتم عرف –
.يجوغاديبلا

: يتأي امب يرادإلا مسقلا فلكي :٤ ةداملا

يرورضلا يجوغاديبلا داتعلا نم تاجايتحالا مييقت –
،ةدحولا ريسل

قئاثولاو تالجسلا ،ةديج ةيعضو يف ،كسم ىلع رهسلا –
،ةدحولل ةيجوغاديبلا

ةيجوغاديبلا لئاسولاو داتعلا ةكرحل ةيمويلا ةعباتملا –
،ةدحولل

ةــــــينقتلا تاــــــشرولا رــــييستو ةـــــعباتم ىلـــــع رـــــــهسلا –
،ةيجوغاديبلا نزاخملاو

لـــــــقنتل ةــــــيرورضلا لــــــئاسولا رـــــيفوت ىلـــــــع رــــــــهسلا –
.نيصبرتملا

: )2( نيعرف مضيو

،ةيجوغاديبلا نزاخملا رييست عرف –

.ةينقتلا تاشرولا رييست عرف –

ىلع بيردتلا ةدــحو رـــفوتت ،اـــهريس ناـــمضل :٥ ةداــــملا
: ىلع ،صوصخلا

0441 ماع ةدعقلا يذ٥٢يف خّرؤـــــــم كرتشم يرازو رارـــــــق
لـــــــــكايهلا ددــــــــحي ،9102 ةــــــــنس وــــــيلوــي٨٢ قــــــــــفاوـــملا
ةــــــمزاللا رــــــــيطأتلاو زــــــيـــهجتلاو ةــــــيرادإلاو ةـــــيــنقتلا
ةيامحلل ةينطولا ةــــسردملل بــــيردتلا ةدـــــحو رــــــيسل
.ةيندملا

`````````````````````````

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

يناثلا عيبر22 يف خّرؤملا8٠١-٣8 مقر موسرملا ىضتقمب –
ءاــــــــشنإ نـــــمضتملاو٣8٩١ ةـــــنس رــــــيارـــبف٥ قــــــــفاوـــملا٣٠٤١ ماــــــع
لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملا

،مّمتملاو

٤ يف خّرؤملا٧٩-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا

يف خّرؤملا111-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا٦٠١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
١١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا2٣٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةيندملا ةيامحلاب ةصاخلا كالسألل

لوأ يف خّرؤملا٧٠١-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو١١٠2 ةنس سرام٦ قفاوملا2٣٤١ ماع يناثلا عيبر
ةيامحلل نيهيبشلا نيـــمدختسملا ىلـــع ةـــــقبطملا ةصاخلا ماـكحألا
،ةيندملا

يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
يذـــــــلا٤١٠2 ةـــنس وــــيلوــــي٣ قـــــفاوـــــــملا٥٣٤١ ماــــــع ناـــــــــضمر٥
حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص ددحي
،يرادإلا

41 يف خّرؤملا133-81 مقر يذــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذـــــلا8102 ةـــنس رــــبمسيد22 قـــــــفاوملا0441 ماــــــع يــــناثلا عــــيبر
ةئيهتلاو ةيلحملا تاـــــعامجلاو ةـــــيلخادلا رــــــيزو تاـيحالص ددحي
،ةينارمعلا
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ةمئاقلا ددـــحي يذـــلا8١٠2 ةــنس رــــياربف٥2 قــــفاوملا٩٣٤١ ماـــع
تاــساردلل يـــنطولا زــــكرملا ةرادإ ســــلجم ءاـــضعأل ةــــيمسالا

: يتأي امك ،ةيمنتلاو ناكسلاب ةصاخلا ليلاحتلاو

.................................رييـغـت نودـب..................................."

: ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ولثمم–

،اسيئر ،ماع ريدم ،ديزي بيبغز دّيسلا–

،اوضع ،شتفم ،ديعس تماص دّيسلا–

.................................رييغت نودب ................................–

."..................................)رييغت نودب يقابلا (.............................

لدعلا ةرازو

ةنس تشغ6 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم رارق
ةرادإ ســـلجم ءاـــضعأ ةــــليكشت لــــيدعت نــــمضتي ،٩١٠٢
.ةيئاضقلاو ةينوناقلا ثوحبلا زكرم

––––––––––

تشغ٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةجحلا يذ٥ يف خّرؤم رارق بجومب
ماع يناثلا عيبر٠2 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ لّدعت ،٩١٠2 ةنس
ءاضعأ نييعت نمضتملاو٧١٠2 ةنس يفناج٩١ قفاوملا8٣٤١
: يتأي امك ،ةيئاضقلاو ةينوناقلا ثوحبلا زكرم ةرادإ سلجم

)ىتح رييغت نودب( ............................................ “

افلخ ،اوضع ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،لامأ رودم–
ةيقبتملا ةرتفلل ،دعسب ةجوز ،ةيزوف رصان دوعسم ةدّيسلل
.ةدهعلا نم

.“  ..................... )رييغت نودب يقابلا( .....................–

ةيلاملا ةرازو

٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٨١ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارـــــق
يرازولا رارقلا لّدعي ،٩١٠٢ ةنس ويلوي١٢ قفاوملا
قفاوملا٢٣٤١ ماع ناضمر٢ يف خّرؤملا كرتشملا
لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا١١٠٢ ةنس تشغ٢
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو

ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةهجوملا لامعألاو ثحبلا رباخم –

،ةاكاحملا ةزهجأ –

،ةيجوغاديبلا تازيهجتلل نزاخم –

،ةيجوغاديب ةينقت تاشرو –

،سطغلا ةسراممل يئاملا بيردتلا ضوح –

،تاروانملاو بيردتلاب مايقلل ناديم –

،يندبلا ريضحتل تاضايرلا ةددعتم ةعاق –

.تاروانملل جرب –

دامخإ تانحاشو ،يجوغاديب داتع ىلع كلذك ةدحولا رفوتتو
تازيهجتو ،فاــعسإلا تاراــيسو ،فاـــعسإلاو ذاـــقــنإلاو قـــــئارحلا

جمارب يف ةددحملا سيياقملاو ىشامتت ةيجوغاديب لئاسوو
.نيوكتلا

نم ،ةيندملا ةيامحلل ةينطولا ةسردملا لفكتت :6 ةداملا
.نيمدختسملاب ريطأتلا نامضب ،ةدحولا ريس لجأ

ةسردملا ريدم ةطلس تحت ،بيردتلا ةدحو ريدي:٧ ةداملا
.ةدحو سيئر ،ةيندملا ةيامحلل ةينطولا

،عرف سيئرو مسق سيئرو ةدحو سيئر بصانم :٨ ةداملا
اــــقفو اـــهب قاـــحتلالا طورـــشو اــــــهفينصت ددــــحي اـــــيلع بصانم
.هب لومعملا مــــيظنتلل

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذــــــه رــــــشني:٩ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

82 قفاوملا0441 ماعةدعقلا يذ٥2 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس ويلوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويلوي٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ6 يف خّرؤم رارق
ىداــــــمج٩ يف خّرؤـــــملا رارــــــقلا لّدــــــعــي ،٩١٠٢ ةــــــنس

٨١٠٢ ةنس رياربف٥٢ قــــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع ةيناثلا
ةرادإ سلجم ءاضعأل ةــيمسالا ةـمئاقلا ددـــحي يذــــلا
ةصاخلا لــــيلاحتلاو تاــــساردلل يـــــنطولا زــــــكرــملا
.ةيمنتلاو ناكسلاب

––––––––––

٩ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٦ يف خّرؤم رارق بجومب
ةيناثلا ىدامج٩ يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٩١٠2 ةنس ويلوي

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

نومحد نيدلا حالص

هنم ضيوفتبو لوألا ريزولا نع
 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

لاكول دمــحم



٥٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع مّرحم٥١
35م٩١٠٢ ةنس ربمتبس٥١

ناضمر2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادـــعت ددـــحي يذــــلا١١٠2 ةـــنس تــــشغ2 قــــفاوملا2٣٤١ ماــــــع
ناوعألاب صاــخلا دــــقعلا ةدـــمو اــــهفينصتو لــــغشلا بـــصانم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
،لّدعملا ،كرامجلل ةماعلا ةيريدملا

: يتأي ام نارّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت : ىلوألا ةداملا
تشغ2 قفاوملا2٣٤١ ماع ناضمر2 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو١١٠2 ةنس

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا "
ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر٧١ يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر

لغشلا بصانم دادعت رارقلا اذه دّدحي ،هالعأ روكذملاو٧٠٠2 ةنس
اهفينصتو تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا

ةماعلا ةيريدملا ناونعب نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدم اذكو
: يتآلا لودجلا يف ّنيبم وه امك ،كرامجلل

٧١ يف خّرؤملا8٠٣-٧٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

٤ يف خّرؤــملا٧٩-٩١ مــقر يــسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو–
نـــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس سراـــم١١ قـــفاوملا٠٤٤١ ماـــع بــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
٥ يف خّرؤملا٣٩١-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددــحي يذـــلا٤١٠2 ةــنس وـــيلوي٣ قــــفاوملا٥٣٤١ ماـــع ناــــضمر
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

ماعلاعومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ددحم ريغ دقع
)١( ةدملا

ددحم دقع
)٢( ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

 دادعتلا
)٢+١(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

186

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

186

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

436

–

21

10

19

16

–

–

13

–

–

–

–

515

622

–

21

10

19

16

–

–

13

–

–

–

–

701

1

2

3

4

5

6

7

200

219

240

263

288

315

348

“.

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيـــــمسّرلا ةدـيرجلا يف رارـقلا اذـه رشني:٢ ةداملا
.٩١٠2 ةنس ويلوي١2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدـــــعقلا يذ8١ يف رـــــئازجلاب رّرـــــح

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


