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51  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩1
3م٨102 ةنس سرام٧

ءارآ
قفو لصح ،روتسدلل هتقباطم ةبقارمل يروتسدلا سلجملا
ةقداــصم ىلـع روـتسدـلا نــم )3 ةرــقفلا(1٤1 ةداــملا ماــكحأ
ةدــقــعــنملا ةــيــنــلــعـــلا هـــتسلـــج يف ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا

يف ةمألا سلجم ةقداصمو٧1٠2 ةنس ربمسيد81 خيراتب
،81٠2 ةــنس رــياـــنـــي٠1 خـيراـتـب ةدـقـعـنملا ةــيــنــلــعــلا هــتسلــج
يتـلا ةدـحاوـلا ةـيداـعـلا ةـيــناملرــبــلا ةرودــلا لالــخ نيتدــقــعــنملا
ربمتبس٤ قفاوملا83٤1 ماع ةجحلا يذ31 خيراتب تحتتفا

،٧1٠2 ةنس

سلــجملا ةــيروــهــمجلا سيــئر راـــطـــخإ نأ اراـــبـــتـــعاو–
يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب يروتسدلا

رفص٤ يف خرؤملا1٠ -89 مقر يوضعلا نوناقلا ممتيو لدـعي
تاصاصتخاب قلعــــتملاو8991 ةـــنس وياـــم٠3 قــفاوـــملا91٤1 ماع
ءاـج ،مـمـتملاو لّدـعملا ،هـلـمـعو هــمــيــظــنــتو ةــلودــلا سلــجــم
نم )2 ةرقفلا(681و )3 ةرقفلا(1٤1 نيتداملا ماكحأل اقبط

،روتسدلا

 : عوضوملا يف

،يوضعــلا نوــناــقــلا تارــيشأت صخـــي اـــمـــيـــف : الوأ
: راطخإلا عوضوم

ةداملا نم٣ ةرقفلا ىلا ةراشإلا مدع صخي اميف  .1
،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض روتسدلا نم6٣1
: راطخإلا عوضوم

نوناقلا تاريشأت نمض دنتسا عّرشملا ّنأ ارابتعا–
نود ،روتسدلا نم631 ةداملا ىلإ ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

عيراشم نأ ىلع صنت يتلا اهنم )3( ةثلاثلا ةرقفلا ديدحت
 ،ةلودلا سلجم يأر دعب ءارزولا سلجم ىلع ضرعت نيناوقلا

)3( ةثلاثلا ةرقفلا ديدحت مدع نأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نوــناـــقلا تارــــيشأت نــمض روــــتسدلا نـــم631 ةداـــملا نـــم
.هكرادت نيعتي اوهس ّدعي ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

ةيناثلا نيترقفلا ىلا ةراشإلا مدع صخي اميف .2
نـــمض روـــتسدـــلا نـــم1٧1 ةداملا نــــــــــــــــــم )٣و2( ةـثـلاــثــلاو
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت

نوناقلا تاريشأت نمض دنتسا عّرشملا ّنأ ارابتعا–
نود روتسدلا نم1٧1 ةداملا ىلإ ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

ةرشاـبـم ةـقالـع اـمـهـل نيتــلــلا ،اــهــنــم3و2 نيترــقــفــلا دــيدحت
سلجمب ،يلاوتلا ىلع ،ناقلعتتو ،راطخإلا عوضوم ،صنلاب

يروتسدلا سلجملا
ىلوألا ىدامج62 يفخرؤم٨1 / د.م / ع.ق.ر /10 مقر يأر

قلعتي ،٨102 ةنس رياربف٣1 قفاوملا٩٣٤1 ماع
لدــــعملا يوضـعــــلا نوــــناــــقــــلا ةــــقـــــباـــــطـــــم ةـــــبـــــقارمب
خرؤملا10-٨٩ مقر يوضعلا نوناقلل ممتـمـلاو

٨٩٩1 ةنس ويام0٣ قفاوملا٩1٤1 ماع رفص٤ يف
هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو
.روتسدلل ،هلمعو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

ماكحأل اقبط ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
22 يف ةخرؤم ةلاسرب روتسدلا نم )2 ةرقفلا(681 ةداملا

سلجملل ةماــعلا ةناـمألاب ةلجسمو81٠2 ةنس رياـني
كلذو1٠ مقر تحت81٠2 ةنس رياني22 خيراتب يروتسدلا

ممتيو لدعي يذلا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم دصق
91٤1 ماع رفص٤يف خرؤملا1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا
سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا
،روتسدلل ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا

)3 ةرقفلا(631 داوـمـلا اـمـيـس ال ،روـتـسدـلا ىـلـع ءاـنـبو–
981و )2 ةرـقـفــلا(681و )ىلوألا ةرــقـــفـــلا(281و٤٤1و1٤1و
،هنم )3 ةرقفلا(191و )ىلوألا ةرقفلا(

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
لــمــع دــعاوــقــل ددحملا61٠2 ةـــنس لـــيرــــبأ6 قـــــفاوملا٧3٤1
،يروتسدلا سلجملا

،ررقملا وضعلا ىلا عامتسالا دعبو–

،ةلوادملا دعبو–

: لكشلا يف

نوناقلل ممتملاو لدعملا يوضعلا نوناقلا نأ ارابتعا–
٠3 قفاوملا91٤1 ماع رفص٤ يف خرؤملا1٠ -89 مقر يوضعلا

ةلودلا سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو8991 ةنس ويام
عدوأ ،راطخإلا عوضوم ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو
دعب ينطولا يبعشلا سلجملا بتكم لوألا ريزولا هعورشم
نــــم )3 ةرـقـفــلا(631 ةداــمــلــل اــقــفو ةــلودـــلا سلـــجـــم يأر ذـــخأ
،روتسدلا

مــمــتــيو لدــعــي يذــلا يوضعــلا نوــناــقــلا نأ اراــبــتــعاو–
91٤1 ماع رفص٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا
سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا
ىلع ضورـعملا ،مـمـتملاو لدـعملا ،هـلـمــعو هــمــيــظــنــتو ةــلودــلا
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نوناقلا نم٣و ىلوألا نيتداملاب قلعتي اميف .1
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

يوضعلا نوناقلا نم3و ىلوألا نيتداملا ّنأ ارابتعا–
،عوضوملاو ةلعلا يف امهداحتال اعم ناتذوخأم ،هالعأ روكذملا

،يوضعلا نوناقلا يف اهيلإ راشملا داوملا فييكت ىلإ نافدهت
بجومب دّدحملا روتسدلا داوم ميقرت عم ،ليدعتلا عوضوم
٧3٤1 ماع ىلوألا ىدامج62 يف خرؤملا1٠-61 مقر نوناقلا
،يروتسدلا ليدعتلا نمضتملاو61٠2 ةنس سرام6 قفاوملا

نم3و ىلوألا نيتداملا ّنأ ،ةـــجـــيـــتـــنـــلاـــب اراـــبـــتــــعاو–
مـــكـــح يأب ناــّـســمت ال ،راـــطـــخإلا عوضوـــم ،يوضعـــلا نوـــناـــقــــلا
.يروتسد

ثلاثلا بابلا نم عبارلا لصفلاب قلعتي اميف .2
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم

نم ثلاثلا بابلا نم عبارلا لصفلا ليدعت ّنأ ارابتعا–
91٤1 ماع رفص٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا
سلجم تاصاصتخاب قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا
لادبتسا ىلإ فدهي ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا

ّنأو ،درفملا يف ”ةليكشت” ةملكب عمـجلا يف ”تاليكشت” ةملك
،ةلودلا سلجم يتليكشت لادبتسا ةجيتن ءاج ليدعتلا اذه
ةيراشتسا ةنجلب ،ةمئادلا ةنجللاو ةماعلا ةيعمجلا امهو
،ةدحاو

”تاليكشت” ةملك لادبتسا ّنأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.يروتسد مكح يأب ّسمي ال ”ةليكشت” ةملكب

نوناـقـلا نـم1٤و6٣و٤ داوملاـب قـلــعــتــي اــمــيــف .٣
اهداحــتال ةعمتجم ةذوخأم ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

: عوضوملاو ةّلعلا يف

يوضعلا نوـناـقـلا نـم1٤و63و٤ داوـمـلا ّنأ اراـبـتـعا–
عــم ةــقــباــطــم ماــكـــحألا هذـــه لـــعـــج ىلإ فدـــهـــت ،هالـــعأ روـــكذملا

ىلوألا ىدامج62 يف خرؤملا1٠-61 مقر نوناقلا تايضتقم
ليدعتلا نمضتـملاو61٠2 ةنس سرام6 قفاوملا٧3٤1 ماع
)ىلوألا ةرقفلا(2٤1 ةداملا بجومب عّسوي يذلا ،يروتسدلا

ىلإ ،ةــــــلودــــــلا سلــــــجمل ةــــــيراشتسالا تاصاصتـــــــخالا ،هـــــــنـــــــم
 ،ساسألا اذه ىلع ةذختملا رماوألا عيراشم

ماـكـحأل اـقـفو ،هـل يوـضـعـلا عّرـشـمـلا نأ اراـبــــــــــــــــــــــــتـعاو–
دادـــعإ ةيـــحالـــص روتــسدــلا نــم )ىلوألا ةرـــقفلا(211 ةداــــمـلا
راطإ يف ،يلاتلاب هلو ،ةدايس لكب هيلع تيوصتلاو نوناقلا
نم1٤1 ةداملا بجومب ةددحملا تاءارجإلاو طورشلا مارتحا
،ايئزج وأ ايلك نوناقلا ليدعت قح ،روتسدلا

ّسمي ال عّرشملا هب ماق ام نأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.يروتسد مكح يأب

،ةــيرادإلا ةــيــئاضقــلا تاــهجلا لاــمــعأل ةــمّوــقــم ةــئيــهــك ةــلودــلا
ءاحنأ عيمج يف يئاضقلا داهتجالا ديحوت نمضت ةئيهكو
،نوناقلا مارتحا ىلع رهستو دالبلا

ةيناثلا نيترقفلا ديدحت مدع ّنأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
تاريشأت نمض روتسدلا نم1٧1 ةداملا نم )3و2( ةثلاثلاو
.هكرادت نيعتي اوهس ّدعي ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

نم ةيناثلا ةرقفلا ىلا ةراشإلا مدع صخي اميف .٣
نوــناــقلا تارـــيشأت نمض روــتسدلا نــم6٨1 ةداــملا
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

نوناقلا تاريشأت نمض دنتسا عّرشملا ّنأ ارابتعا–
نود روتسدلا نم681 ةداملا ىلإ ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

ةرشاـبــم ةــقالــع اــهــل يتــلا ،اــهــنــم )2( ةـيـناـثـلا ةرـقــفــلا دــيدحت
سلـــــجملا ءادـــــبإب قـــــلـــــعـــــتـــــتو ،راـــــطـــــخإلا عوضوـــــم ،صنـــــلاـــــب
ابوجو هيأر ،ةيروهمجلا سيئر هرطخي نأ دعب ،يروتسدلا

اـــهـــيـــلـــع قداصي نأ دـــعـــب ةـــيوضعـــلا نيناوـــقــــلا ةــــيروــــتسد يف
 ،ناملربلا

)2( ةيناثلا ةرقفلاديدحت مدع نأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
نوـــناـــقـــلا تارـــيشأت نـــمض روـــتسدـــلا نــــم681 ةداملا نــــــــــــم
.هكرادت نيعتي اوهس ّدعي ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

)٣ ةرقفلا(1٩1 ةداملا ىلإ ةراشإلا مدـع صـخـي امـيـف .٤
،يوضعــــلا نوـــــناـــــقـــــلا تارـــــيشأت نـــــمض روـــــتسدـــــلا نـــــم
: راطخإلا عوضوم

)3 ةرقفلا(191 ةداملا ىلإ دنتسي مل عّرشملاّ نأ اراـبـتـعا–
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نمض ،روتسدلا نم
يروـــــتسدـــــلا سلــــــجملا ءارآ نأ ىلع صنــــــت يتــــــلا ،راــــــطــــــخإلا

ةــيــموــمــعــلا تاــطــلسلا عــيــمجل ةــمزــلــمو ةـــيـــئاـــهـــن هـــتارارـــقو
،ةيئاضقلاو ةيرادإلا تاطلسلاو

3 اهترقف يف ّرـقت روتسدلا نم ةداملا هذه ّنأ ارابتعاو–
يروتسدلا سلجملا ءارآل هيف يضقملا ءيشلا ةيجح أدبم
تاريشأت نمض وهسلا اذه كرادت بجوتسي امم ،هتارارقو
.راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا

عوضوــم ،نوـــناـــقـــلا ماـــكـــحأ صخـــي اـــمـــيـــف : اـــيـــناـــث
: راطخإلا

6٣ و5٣و٤1و٤و٣و ىلوألا داوملاب قلعتي اميف
ةلدعملا ،٣ رركم1٤و رركم1٤و1٤و0٤و٩٣و٨٣و٧٣و
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٤و٣و2 داوملا بجومب

: راطخإلا
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،يوضعلا نوناقلا نم83 ةداملاّ نأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
ةاـــعارـــم ةـــطـــيرش ،روـــتسدـــلـــل ةـــقـــباـــطـــم ،راـــطـــخإلا عوضوـــم
.هالعأ راثملا يريسفتلا ظفحتلا

،يوضعلا نوناقلا نم0٤ ةداملاب قلعتي اميف .٧
: راطخإلا عوضوم

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٠٤ ةداملا ّنأ ارابتعا–
تاءارـــجإلا نوـــناـــق ىلإ ةراشإلا ةـــفاضإ ىلإ فدـــهـــت ،راــــطــــخإلا
سلجم مامأ ةيئاضقلا تاءارجإلل ةبسنلاب ،ةيرادإلاو ةيندملا
،ةلودلا

ةقباطم ىلإ فدهي كلذب همايقب عّرشملا ّنأ ارابتعاو–
٠٤1 ةداملا ماكحأ عم ،روكذملا يوضعلا نوناقلا نم٠٤ ةداملا
ةديدجلا اهتغايص يف تفاضأ يتلا ،روتسدلا نم )8 ةطملا(
 ،ةيندملا تاءارجإلا ىلإ ةيرادإلا تاءارجإلل ةماعلا دعاوقلا

مكح يأب ّسمت ال ةفاضإلا هذه ّنأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.يروتسد

: بابسألا هذـهل

: يتآلا يأرلاب يلدي

: لكشلا يف

،يوـــــضعلا نوناـــــقلا ىلع ةقداصملاو دادــــعإلا تاءارجإّ نأ : الوأ
يوضعـلا نوــناــقــلــل مــمــتملاو لدــعملا ،راــطــخإلا عوضوــم
ويام٠3 قفاوملا91٤1 ماع رفص٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر

هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب قلعتملا8991 ةنس
631 داوملا ماكحأل اقيبطت تءاج ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو
)3و2 ناترقفلا(1٤1و831و )2 ةرقفلا(٧31و )3و ىلوألا ناترقفلا(
.روتسدلل ةقباطم يهف ،روتسدلا نم

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإّ نأ: ايناث
ممتملاو لدعملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
91٤1 ماع رـفـص٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلل
سلجم تاصاصتخاب قلعتملا8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا
ماكحأل اقيبطت مت ،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا
قباطم وهف ،روتسدلا نم ))2( ةيناثلا ةرقفلا(681 ةداملا
.روتسدلل

: عوـضوملا يف

،يوضعلا نوناقلا تاريشأت صخي اميف: الوأ
: راطخإلا عوضوم

نم631 ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا ىلإ ةراشإلا ةفاضإ–1
،تاريشأتلا نمض روتسدلا

رركم1٤و٩٣ و6٣ و5٣ و٤1 داوملاب قلعتي اميف .٤
،راـطـخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم٣ رركم1٤و
: عوضوملاو ةّلعلا يف اهداحـــتال ةعمتجم ةذوخأم

1٤و رركم1٤و93و63و٥3و٤1 داوملا ّنأ ارابتعا–
يف فدهت ،راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم3 رركم
ةـمـئادـلا ةـنـجـلـلاو ةـماــعــلا ةــيــعــمجلا لادــبــتسا ىلإ اــهــعوضوــم

ىلإ امهتاصاصتخا ةلاحإو ،ةيراشتسا ةنجلب ةلودلا سلجمل
،اهميظنت ديدحت عم ةريخألا هذه

دادعإ عّرشملا تايحالص نم ناك اذإ هّنأ ارابتعاو–
لـكـب نوـناـقـلا لـيدـعـت يلاـتـلاـبو ،اـهـيـلــع تيوصتــلاو نيناوــقــلا

سلجملل دوعي هّنإف ،ةيروتسدلا تاءارجإلا مارتحا عم ةدايس
عـم ،لـيدـعـتـلا عوضوـم ،ماـكـحألا ةــقــباــطــم رــيدــقــت يروــتسدــلا
،روتسدلا

ةمئادلا ةنجللاو ةماعلا ةيعمجلا لادبتسا ّنأ ارابتعاو–
،ةريخألا هذه ىلإ امهتاصاصتخا ةلاحإو ،ةيراشتسا ةنجلب
.يروتسد مكح يأب ّسمي ال اهميظنت ديدحتو

،يوضعلا نوناقلا نم٧٣ ةداملاب قلعتي اميف .5
: راطخإلا عوضوم

عوضوم يوضعلا نوناقلا نم٧3 ةداملا ّنأ ارابتعا–
ليكشت نم سيئرلا بئان ةفيظو فذح ىلإ فدهت راطخإلا
ةراـبــعــب ”عاضوألا” ةراــبــع لادــبــتساو ،ةــيراشتسالا ةــنــجــلــلا
،ةروكذملا ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلاب ”طورشلا”

راطإ يف ّمت يذلا رييغتلا اذه ّنأ ،ةجيتنلاب ارابتعاو–
.يروتسد مكح يأب ّسمي ال ،ةيروتسدلا تاءارجإلا مارتحا

،يوضعلا نوناقلا نم٨٣ ةداملاب قلعتي اميف .6
: راطخإلا عوضوم

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم83 ةداملا ّنأ ارابتعا–
يف ،ةــيراشتسالا ةــنــجــلــلا سردـــت” هـــّنأ ىلع ّصنـــت ،راـــطـــخإلا
يف نيناوــــــقـــــــلا عـــــــيراشمو رـــــــماوألا عـــــــيراشم ،لاـــــــجآلا رصقأ
ىلع لوألا رـــــيزوـــــلا هـــــّبـــــنـــــي يتـــــلا ةـــــيــــــئاــــــنــــــثــــــتسالا تالاحلا
،”اهلاجعتسا

ّنأ ةداملا هذــه ةــغاــيص نــم مــهـــفـــي دـــق هـــّنأ اراـــبـــتـــعاو–
عيراشم لمشي لوألا ريزولا فرط نم لاجعتسالاب هيبنتلا
رماوألا عيراشم نأ نيح يف ،اًعم نيناوقلا عيراشمو رماوألا

ماكحأ ىلإ رظنلاب ةلجعتسملا لئاسملاب ،اهتعيبطب قلعتت
سيئر لّوخت يتلا ،روــتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا(2٤1 ةداملا
 ،ةلجاعلا لئاسملا يف رماوأب عيرشتلا ةيناكمإ ةيروهمجلا

،رماوألا نأشب يلاجعتسالا عباطلا ريدقت نأ ارابتعاو–
هــيــبــنــتــلا ّنأو ،هاوس نود ةــيروــهــمجلا سيــئر ةــيـــحالص نـــم
تالاحلا يف لوألا رــــــــيزوــــــــلا فرــــــــط نــــــــم لاـــــــــجـــــــــعـــــــــتسالاـــــــــب
،طقف نيناوقلا عيراشم صخي ،ةيئانثتسالا
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ةدـقـعـنـمـلا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
ةنس رياربف31 قفاوملا93٤1 ماع ىلوألا ىدامج62 خيراتب
81٠2.

يروتسدلا سلجملا سيئر

يـسلدم دارـم

 ،سيئرلل ابئان ،يشبحدمحم–

 ،اوضع ،نابعش نب ةفينح–

 ،اوضع ،ىلعلب ليلجلا دبع–

 ،اوضع ،ليختوب ميهارب–

 ،اوضع ،دواد نيسح–

 ،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

 ،اوضع ،فيضدمحم–

 ،اوضع ،تيلب ليعامسإ–

 ،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

 ،اوضع ،ةلق نب ةيزوف–

.اوضع ،شينف لامك–

نم ةثلاثلاو ةيناثلا نيترقفلا ىلإ ةراشإلا ةفاضإ–2
،تاريشأتلا نمض روتسدلا نم1٧1 ةداملا

روتسدلا نم681 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ةفاضإ–3
،تاريشأتلا نمض

نم )ةثلاثلا ةرقفلا(191 ةداملا ىلإ ةراشإلا ةفاضإ–٤
.تاريشأتلا نمض روتسدلا

،يوضعــلا نوــناــقــلا ماــكــحأ صخــي اـــمـــيـــف: اـيــناــث
: راطخإلا عوضوم

٠٤و93و٧3و63و٥3و٤1و٤و3و ىلوألا داوملا دعت .1
عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم3 رركم1٤و رركم1٤و1٤و
.روتسدلل ةقباطم ،راطخإلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم83 ةداملا ماكحأ دعت .2
ظــفــحــتـــلا ةاـــعارـــم ةـــطـــيرش روـــتسدـــلـــل ةـــقـــباـــطـــم ،راـــطـــخإلا
 .هالعأ راثملا يريسفتلا

.ةيروهمجلا سيئر ىلإ يأرلا اذه غّلبي: اثلاث

ةــــيــــمسّرــــلا ةدــــيرجلا يف يأرـــــلا اذـــــه رـشنـــــُي: اـعــــــبار
.ةيبـعّـشلا ةيطارقميدلا ةيرئازـجلا ةيروهمجلل

نيناوق
ةيناثلا ىدامج61 يفخرؤم20-٨1 مقر يوضع نوناق

ممتيو لدعي ،٨102 ةنسسرام٤ قفاوملا٩٣٤1 ماع
رفـــص٤ يفخرؤــــملا10-٨٩ مـــقر يوــضعلا نوناــقلا

قلـــعتملاو٨٩٩1 ةنــس وــياـــــم0٣ قـــفاوـــملا٩1٤1 ماــــع
.هلمعو هميظنتو ةلودلا ســلجم تاــصاـــصتخاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)3 ةرقفلا(631 داوـمـلا اـمـيـس ال ،روــتـسدـلا ىـلـــع ءاـنـب–
)3و2 ناـترــــقـفـلا(1٧1و161و٤٤1و2٤1و1٤1و )2 ةرـــقــفلا(٧31و
 ،هنم  )3 ةرـقـفـلا(191و )2 ةرـقـفـلا(681و2٧1و

٤ يف خرؤـملا1٠-89 مقر يوــضعلا نوــناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قـفاوملا91٤1 ماـع رفص

لدــعملا ،هــلــمــعو هــمــيــظــنــتو ةـــلودـــلا سلـــجـــم تاصاصتـــخاـــب
،ممتملاو

12 يف خرؤملا11-٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥2٤1 ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

٠1 يف خرؤملا11-٥٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
٥٠٠2 ةــنس وــيــلوــي٧1 قــــفاوملا62٤1 ماـع ةـيــناــثــلا ىداــمــج
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

مرحم٤2 يف خرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

رفص81 يف خرؤملا9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

 ،ناملربلا ةقداصم دعبو–

،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو–
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: هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

ليدعـت ىلإ يوضعلا نوناقلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ماع رفص٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا ميمتتو
تاصاصتخاب قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا91٤1
.ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

نـــم٤1و٤و3و ىلوألا داوـــملا مـــمتتو لدــــعت:2 ةّداملا
91٤1 ماـــع رــــفص٤ يف خرؤـــملا1٠-89 مـــقر يوـــضعلا نوناــــقلا
ررـــــحتو ،هالــــعأ روـــكذــــملاو8991 ةـنـــس وــــياـــم٠3 قـفاوـــمـلا

:يتأي امك

تاصاصتخا يوضعلا نوناقلا اذه ددحي: ىلوألا ةداملا”
161و2٤1و631 داوملل اقبط ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم
.” روتسدلا نم2٧1و1٧1و

،روتسدـلا نم٧٠1 ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :3 ةداملا”
 .” ةمصاعلا رئازجلا يف ةلودلا سلجم رقم ددحي

عــيراشم يف هــيأر ةـــلودـــلا سلـــجـــم يدـــبـــي:٤ ةداملا”
اذه اهددحي يتلا طورشلا بسح ،رماوألا عيراشمو نيناوقلا
.” يلخادلا هماظن نمض ةددحملا تايفيكلاو يوضعلا نوناقلا

هتاصاصتخا ةسراممل ،ةلودلا سلجم مظني:٤1ةداملا”
هذــه ميسقت نكميو ،فرغ لكش يف ،يئاضقلا عباطلا تاذ
.ماسقأ ىلإ فرغلا

،يراشتسالا عــــباــــطـــــلا تاذ هـــــتاصاصتـــــخا ةسراـــــمملو
.” ةيراشتسا ةنجل لكش يف مظني

ثلاثلا بابلا نم عبارلا لصفلا ناونع لدعي:٣ ةّداملا
ماع رفص٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر يوضعلا نوناقلا نم
ررحيو ،هالعأ روكذملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا91٤1
: يتأي امك

عبارلا لصفلا “

” يراشتسالا عباطلا تاذ ةلودلا سلجم ةليكشت

83و٧3و63و٥3 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤ ةّداملا
يوضعلا نوناقلا نم3ررـكم1٤و رركم1٤و1٤و٠٤و93و
ويام٠3 قفاوملا91٤1 ماع رفص٤ يف خرؤملا1٠-89 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو8991 ةنس

يراشتسالا لاجملا يف ةلودلا سلجم لوادتي:٥3 ةداملا”
.” ةيراشتسا ةنجل لكش يف

عيراشم يف اهيأر ةيراشتسالا ةنجللا يدبت:63 ةداملا”
.” رماوألا عيراشمو نيناوقلا

سلجم سيئر ةيراشتسالا ةنجللا سأري:٧3 ةداملا”
ةثالثو ،فرغلا ءاسؤرو ةلودلا ظفاحم نم لكشتتو ،ةلودلا
سلجم سيئر لبق نم مهنييعت متي ،ةلودلا يراشتسم )3(
.ةلودلا

فصن روضحب ةيراشتسالا ةنجللا تاعامتجا حصت
.لقألا ىلع ،اهئاضعأ ددع

نــم اوــنــيــعــي وأ مــهسفــنأب اوــكراشي نأ ءارزوــلا نــكـــمـــي
ةعباتلا اياضقلا يف لصفلل ةصصخملا تاسلجلا يف مهلثمي
93 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ،مهتاعاطقل
.” هاندأ

رـــصقأ يف ،ةــيراــــشتسالا ةـــنجللا سردــــت:83 ةداملا”
تالاحلا يف نيناوـــــقـــــلا عـــــيراشمو رـــــماوألا عــــــيراشم ،لاــــــجآلا
.” اهلاجعتسا ىلع لوألا ريزولا هبني يتلا ةيئانثتسالا

نورضحي نيذلا ةرازو لك ولثمم نيعي:93 ةداملا”
،مهتاعاطقل ةعباتلا اياضقلا يف ةيراشتسالا ةنجللا تاسلج
،ةيزكرم ةرادإ ريدم ةبترب ايلعلا فئاظولا باحصأ نيب نم
.” لقألا ىلع

يئاضقلا عباطلا تاذ تاءارجإلا عضخت:٠٤ ةداملا”
ةــيـــندملا تاءارـــجإلا نوـــناـــق ماـــكـــحأل ةـــلودـــلا سلـــجـــم ماـــمأ

.” ةيرادإلاو

عــيراشمب ةــلودــلا سلـــجـــم راـــطـــخإ مـــتـــي:1٤ ةداملا”
دعب ةموكحلل ماعلا نيمألا لبق نم رماوألا عيراشمو نيناوقلا

رصاـنـع عـيـمـجــب ةــقــفرــم نوــكــتو اــهــيــلــع ةــموــكحلا ةــقداصم
.” ةلمتحملا فلملا

ةداملا يف روكذملا فلملا مالتسا دعب: رركم1٤ ةداملا”
دـــحأ ،رـــمأ بجومب ،ةـــلودـــلا سلـــجـــم سيـــئر نيعـــي ،هالــــعأ1٤
.” اررقم ،ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأ

ةيراشتسالا ةنجللا تالوادم ذختت:3 رركم1٤ ةداملا”
لداــــعــــت ةــــلاــــح يفو ،نــــيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ ةــــيــــبـــــلـــــغأب
.” احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا

ةديرجلا يف يوضعلا نوناقلا اذه رشني:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

قفاوملا93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس سرام٤

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
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ةـّيميظنتميسارم

ةيناثلا ىدامج٧1 يفخرؤم٣٨-٨1 مقر يذيفنت موسرم
لح نمضتي ،٨102 ةنس سرام5 قفاوملا٩٣٤1 ماع
- ةماــــحلا ةقطنم ةلــــكيـه ةداــــعإوةــــئيهت ناوــــيد
كالمألا ليوحـــتو رئازجلا ةنيدم يف ياد نـيسح
ةــــلاــــكوــــل نيمدــــخــــتسملاو تاــــبـــــجاوـــــلاو قوـــــقحلاو
.رئازجلا ةيالول ةئيهتلاو ريمعتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةــيــلــخادــلا رــيزو نيب كرــتشملا رــيرــقــتـــلا ىلع ءاـــنـــب–
نـكسلا رــيزوو ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو
،ةنيدملاو نارمعلاو

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

ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،لمعلا

ىدامج٤ يف خرؤملا٠٠2-38 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3891 ةنس سرام91 قفاوملا3٠٤1 ماع ةيناثلا

اــهــمــيــظــنــتو ةــيـــلحملا ةـــيـــموـــمـــعـــلا ةسسؤملا ءاشنإ طورش
،اهريسو

يذ٥ يف خرؤملا٥91-٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥891 ةنس ويلوي32 قفاوملا٥٠٤1 ماع ةدعقلا
ةنيدم يف ياد نيسح ةماحلا ةقطنم ةئيهت ناويد ءاشنإ
،اهئانب ةلكيه ةداعإو رئازجلا

خرؤـملا2٤2-٧1 مقر يساــئرلا موـسرــملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةـنـس تشــغ٥1 قفاوـملا83٤1 ماـع ةدــعــقـلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نـييـعـت نـمـضـتــملاو

خرؤمـلا3٤2-٧1 مقر يساــئرلا موـسرــملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةـنــس تشــغ٧1 قفاوملا83٤1 ماـع ةدــعــقـلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاـضــعأ نـييــعـت نمــضـتملاو

خرؤملا٥٥٤-19 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون32 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61 يف

،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

خرؤملا٤92-٤9 مقر يذيفنتلا موـسرــملا ىضتقمبو–
٤991 ةنس ربمتبس٥2 قفاوملا٥1٤1 ماع يناثلا عيبر91 يف

ريغ ةيمومعلا تاسسؤملا ةيفصتو لح تايفيكب قلعتملاو
يعاــنصلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملاو ةـــلـــقـــتسملا

،يراجتلاو

 : يتأي ام مسري

ةلــــكيه ةداـــــعإو ةئـــيهت ناوــــيد لـــــحي: ىلوألا ةداملا
أشنملا ،رــــئازجلا ةــــنــــيدــــم يف ياد نيسح - ةــــماحلا ةــــقــــطــــنــــم
ماع ةدعقلا يذ٥ يف خرؤملا٥91-٥8 مقر موسرملا بجومب
.هالعأ روكذملاو٥891 ةنس ويلوي32 قفاوملا٥٠٤1

ةيالول ةئيهتلاو ريمعتلا ةلاكو ىلإ لّوحت:2 ةداملا
تناك امهم ،لئاسولاو تابجاولاو قوقحلاو كالمألا رئازجلا

ةداملا يف روــكذملا ناوــيدــلا اــهزوــحــي ناــك يتــلا ،اــهــتــعــيـــبـــط
.هالعأ ىلوألا

قوقحلاو كالمألا ليوحت ىلع بترتي :٣ ةداملا
اذه نم2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا لئاسولاو تابجاولاو
: دادعإ ،موسرملا

نيناوقلل اقبط ،هدعت يريدقتو يعونو يمك درج  -1
نييعت يف كرتشي ةصتخم ةنجل ،اهب لومعملا تاميظنتلاو
ةــئيــهــتــلاو ةــيــلحملا تاــعاــمجلاو ةــيــلـــخادـــلا رـــيزو اـــهـــئاضعأ
.ةيلاملا ريزوو ريمعتلاب فلكملا ريزولاو ةينارمعلا

ريزو نيب كرتشم رارق بجومب درجلا ىلع قفاوي
ريزولاو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
.ةيلاملا ريزوو ريمعتلاب فلكملا

عـيرشتـلـل اـقـبــط دــعــت ةــيروضح ةــيــماــتــخ ةــلــيصح -2
ةميق نيبتو لئاسولاب قلعتتو ،امهب لومعملا ميظنتلاو
.ليوحتلا عوضوم ةيلاملا ةمذلا رصانع

ةقطنم ةئيهت ناويد ومدختسم لوحي:٤ ةداملا
،اهئانب ةلكيه ةداعإو رئازجلا ةنيدم يف ياد نيسح - ةماحلا
.رئازجلا ةيالول ةئيهتلاو ريمعتلا ةلاكو ىلإ ،لحملا

ةعضاخ نيلّوحملا نيمدختسملا تابجاوو قوقح ىقبت
رشن خيرات دنع مهيلع ةقبطم تناك يتلا ةينوناقلا ماكحألل

ءاهتنالا خيرات ةياغ ىلإوةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه
.ليوحتلا ةيلمع نم

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:5 ةداملا
ةدعقلا يذ٥ يف خرؤملا٥91-٥8 مقر موسرملا ماكحأ اميس ال
ناويد ءاشنإ نمضتملاو٥891 ةنس ويلوي32 قفاوملا٥٠٤1 ماع
ةداعإو رئازجلا ةنيدم يف ياد نيسح ةماحلا ةقطنم ةئيهت
.اهئانب ةلكيه



51  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩1
9م٨102 ةنس سرام٧

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٧1 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس سرام٥

ىيحيوأ دمحأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ى دامج٧1 يفخرؤم٤٨-٨1 مقر يذيفنت موسرم
مّمتيو لّدعي ،٨102 ةنس سرام5 قفاوملا٩٣٤1 ماع
لّوأ يـفخّرؤــملا2٤2 -٨0 مــقر يذـــيفنتلاموسرملا

يذلا٨002 ةنس تشغ٣ قــفاوملا٩2٤1 ماــع ناــبعش
اهتسراممو قثوملا ةنهمب قاحتلالا طورش ددحي
.اهميظنت دعاوقو يبيدأتلا اهماظنو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

مّرحم12 يف خّرؤملا2٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنت نمضتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤1 ماع
،قثوملا ةنهم

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤـــملا3٤2-٧1 مـــقر يساــئرلا موــسرــملا ىضـــتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـف خّرؤــملا2٤2 -8٠ مــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس تشغ3 قــفاوملا92٤1 ماــع ناــبعش لّوأ
اهماظنو اهتسراممو قثوملا ةنهمب قاحتلالا طورش ددحي
،اهميظنت دعاوقو يبيدأتلا

 : يتأي ام مسري

ميمتتو ليدعت ىـلإ موـسرملا اذــه فدهي: ىلوألا ةّداملا
لّوأ يــف خّرؤــملا2٤2-8٠ مـــقر يذـيفنتلا موــسرملا ماــكحأ

ددحي يذلا8٠٠2 ةنس تشغ3 قــفاوملا92٤1 ماــع ناــبعش
اـــهـــماـــظـــنو اـــهـــتسراممو قــــثوملا ةــــنــــهمب قاــــحــــتــــلالا طورش

.اهميظنت دعاوقو يبيدأتلا

يذيفنتلا موسرملا نم٥و٤ ناتداملا لدعت:2 ةّداملا
3 قــفاوملا92٤1 ماــع ناــبعش لّوأ يـف خّرؤــملا2٤2-8٠ مــقر
: يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةنس تشغ

ةنهمب قاحتلالا ةقباسم يف نوحجانلا عباتي :٤ ةداملا“
لــــمشي ،)1( ةدــحاو ةــنس هــتدــم اصصخــتــم اــنــيوـــكـــت قـــثوملا

)٠1( ةرشع هــتدــم نيقــثوملا بتاــكــم دــحأب اــيــنادــيــم اــنــيوــكــت
.”)2( نارهش هتدم ايرظن انيوكتو ،رهشأ

تارضاــــحمو اـــسورد نـيوـــكتلا نـــمضتي :٥ ةداملا“
.ةيقيبطتالامعأو

رارقب قثوملا ةنهمب قاحتلالل نيوكتلا جمانرب ددحي
ةـــفرـــغـــلا ةراشتسا دـــعـــب ،ماـــتـــخألا ظـــفاـــح ،لدــــعــــلا رــــيزو نــــم
.”نيقثوملل ةينطولا

2٤2-8٠ مــقر يذــيــفــنــتــلا موسرملا مـــمـــتـــي:٣ةّداملا
ةنس تشغ3 قــفاوملا92٤1 ماــع ناــبعش لّوأ يـف خّرؤــملا

2 رركم٥و1 رركم٥و رركم٥ داوملاب ،هالعأ روكذملاو8٠٠2
: يتأي امك ررحتو ،3 رركم٥و

تاسسؤم ىوتسم ىلع نيوكتلا متي: رركم٥ ةداملا“
نيوكتلا دهاعمو تاسسؤم وأ ةلادعلا عاطقل ةعباتلا نيوكتلا
ةــفرــغــلاو لدــعــلا ةرازو عــم مرــبــت تاــيــقاــفــتا بجومب ىرــخألا
.نيقثوملل ةينطولا

،ةداـــملا هذـــه يف اـــهـيلع صوــــصنملا ةـــيقاـــفتالا ددـــحت
فيراصمب لفكتلا تايفيكو فارطألا تامازتلا اميس ال
.نيوكتلا

لاــــمــــعــــتساــــب دــــعــــب نــــع نـــــيوـــــكـــــتـــــلا مـــــتـــــي نأ نـــــكـــــمـــــي
.”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

متي ةذتاسأ نيوكتلا ريطأت ىلوتي:1 رركم٥ ةداملا“
لدعلا ةرازو تاراطإو ةاضقلاو نيقثوملا نيب نم مهرايتخا

ماهمب ةلصلا تاذ نيدايملا يف نيصتخمو نييعماج ةذتاسأو
.”قثوملا

يف مييقت ىلإ نوصبرتملا عضخي:2 رركم٥ ةداملا“
.يناديملا نيوكتلاو يرظنلا نيوكتلا ةياهن

ةمالع ىلع لصحي صبرتم لك نيوكتلا يف احجان دعي
.”٠1/٠2 قوفت وأ يواست

ىلع لوصحلاـب نـيوـكــتــلا جوــتــي :3 ررـكــم٥ ةداملا“
.“ لدعلا ةرازو اهمّلست قثوملا ةنهمل ةينهملا ةءافكلا ةداهش

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٧1 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس سرام٥

 ىيحيوأ دمحأ



ـه٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج51٩1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس سرام٧ 10

ةيناثلا ىدامج٧1 يفخرؤم5٨-٨1 مقر يذيفنت موسرم
مّمتيو لّدعي ،٨102 ةنس سرام5 قفاوملا٩٣٤1 ماع
51 يـف خّرؤــملا٧٧-٩0 مــقر يذـــيــفــنـــتـــلا موـسرملا

يذـلا٩002 ةـنس رـيارـبف11قــفاوملا0٣٤1 ماـع رــفـص
يئاضقلارـضحملا ةنهمب قاــــحتلالا طورـــش ددــــحي
.اهميظنت دعاوقو يبيدأتلا اهماظنو اهتسراممو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ،لوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب -

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

مّرحم12 يف خّرؤملا3٠-6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنت نمضتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤1 ماع
،يئاضقلا رضحملا ةنهم

خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ32 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا3٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خّرؤــملا٧٧-9٠ مــقر يذـــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـلا9٠٠2 ةـنس رـيارـبف11 قــفاوملا٠3٤1 ماــع رفص٥1 يـف
اهتسراممو يئاضقلا رـضحملا ةـنهمب قاحتلالا طورش ددـحي
،اهميظنت دعاوقو يبيدأتلا اهماظنو

 : يتأي ام مسري

ميمتتو ليدـــــعت ىـلإ موــــسرـــملا اذــــه فدــهي: ىلوألا ةّداملا
رفص٥1 يـف خّرؤــملا٧٧-9٠ مــقر يذـــيفنتلا موسرملا ماــكحأ

طورش ددـحي يذـلا9٠٠2 ةـنس رـيارـبف11 قــفاوملا٠3٤1 ماــع
اــهــماــظــنو اــهــتسراممو يئاضقــلا رـضحملا ةـنــهمب قاــحــتـــلالا
.اهميظنت دعاوقو يبيدأتلا

يذـــيفنتلا موسرملا نم٥و٤ ناتداملا لدعت :2 ةّداملا
11 قــفاوملا٠3٤1 ماــع رـــــــفـص٥1 يـف خّرؤــملا٧٧-9٠ مــقر
: يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةـنس رـيارـبف

ةنهمب قاحتلالا ةقباسم يف نوحجانلا عباتي:٤ ةداملا“
،)1( ةدحاو ةنس هتدم اصصختم انيوكت يئاضقلا رضحملا

نييئاضقلا نيرضحملا بتاكم دحأب ايناديم انيوكت لمشي
.”)2( نارهش هتدم ايرظن انيوكتو،رهشأ )٠1( ةرشع هتدم

الامعأو تارضاحمو اسورد نيوكتلا نمضتي:٥ ةداملا“
.ةيقيبطت

رضحملا ةــنــهمب قاــحــتــلالــل نـــيوـــكـــتـــلا جماـــنرـــب ددـــحـــي
ةراشتسا دعب ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارقب يئاضقلا
.”نييئاضقلا نيرضحملل ةينطولا ةفرغلا

٧٧-9٠ مــقر يذـــيـــفـــنـــتـــلا موسرملا مـــمـــتـــي:٣ ةّداملا
ةـنس رـيارـبف11 قــفاوملا٠3٤1 ماــع رفص٥1 يـف خّرؤــملا

2 رركم٥و1 رركم٥و رركم٥ داومب ،هالعأ روكذملاو9٠٠2
: يتأي امك ررحت ،3 رركم٥و

تاسسؤم ىوتسم ىلع نيوكتلا متي: رركم٥ ةداملا“
نيوكتلا دهاعمو تاسسؤم وأ ةلادعلا عاطقل ةعباتلا نيوكتلا
ةــفرــغــلاو لدــعــلا ةرازو عــم مرــبــت تاــيــقاــفــتا بجومب ىرــخألا
.نييئاضقلا نيرضحملل ةينطولا

ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا ةيقافتالا ددحت
فيراصمب لفكتلا تايفيكو فارطألا تامازتلا اميسال
.نيوكتلا

لاــــمــــعــــتساــــب دــــعــــب نــــع نـــــيوـــــكـــــتـــــلا مـــــتـــــي نأ نـــــكـــــمـــــي
.”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

متي ةذتاسأ نيوكتلا ريطأت ىلوتي:1 رركم٥ ةداملا“
تاراطإو ةاضقلاو نييئاضقلا نيرضحملا نيب نم مهرايتخا

تاذ نيدايملا يف نيصتخمو نييعماج ةذتاسأو لدعلا ةرازو
.”يئاضقلا رضحملا ماهمب ةلصلا

يف مييقت ىلإ نوصبرتملا عضخي:2 رركم٥ ةداملا“
.يناديملا نيوكتلاو يرظنلا نيوكتلا ةياهن

ةمالع ىلع لصحي صبرتم لك نيوكتلا يف احجان دعي
.”٠1/٠2 قوفت وأ يواست

ىلع لوصحلاـب نـيوـكــتــلا جوــتــي:3 ررـكــم٥ ةداملا“
اـهـمـلست يئاضقـلا رضحملا ةــنــهمل ةــيــنــهملا ةءاــفــكــلا ةداــهش
.”لدعلا ةرازو

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٧1 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس سرام٥

 ىيحيوأ دمحأ
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ةيناثلا ىدامج٧1 يف خرؤم6٨-٨1 مقر يذيفنت موسرم
ةيلآ نمضتي ،٨102 ةنس سرام5 قفاوملا٩٣٤1 ماع
راطإ يف ةيلكيهلا تاحالصإلاو ريبادتلا ةعباتم
.يديلقتلا ريغ ليومتلا ذيفنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

ىدامج٧2 يف خرؤملا11-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
قلعتملاو3٠٠2 ةنس تشغ62 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا

رركم٥٤ ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو دقنلاب
،هنم

يف خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٥1 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ32
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةــــــــــنس تشغ٧1 قـــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

 : يتأي ام مسري

نم رركم٥٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٧2 يف خرؤملا11-3٠ مقر رمألا
،ضرقلاو دـقـنـلاـب قـلـعـتملاو3٠٠2 ةـــــــنس تشغ62 قـــفاوملا
ةعباتم ةيلآ ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،مّمتملاو لّدعملا
ةــيـــلاملاو ةـــيداصتـــقالا ،ةـــيـــلـــكـــيـــهـــلا تاـــحالصإلاو رـــيـــبادـــتـــلا

ةـلودـلا ةـنـيزـخ تاـنزاوـت ةداــعــتسا ىلإ ةــيــمارــلا ،ةــيــنازــيملاو
)٥( سمخ هاصقأ لجأ يف كلذو ،تاعوفدملا نازيم نزاوتو

.81٠2 ةنس رياني لوأ نم ًءادتبا ،تاونس

ليومتلا دهعتم هتفصب ،رئازجلا كنب فّلكي:2 ةداملا
نامضب ،هالعأ ىلوألا ةداملل اقبط ،ةنيزخلا ةدئافل يدقنلا

اهيلع صوصنملا لامعألاو ريبادتلا ذيفنت مييقتو ةعباتم
.موسرملا اذهب قحلملا جمانربلا يف

ةمــــهملا راـــطإ يف ،رئازــــجلا كــــنب دمـــتعي:٣ ةداملا
نم نوكتت ةنجل ىلع ،هالعأ2 ةداملا بجومب هيلإ ةدنسملا

.ةيلاملا ةرازو يلثممو هيلثمم

: يتأي امب ةنجللا هذه فّلكت:٤ ةداملا

ىوتسم دامتعا ىلع لمعتو ةيلاملا ريزو ىلع حرتقت–
يرـيدـقـتـلا جماـنرـبـلاو يدـيـلـقـتـلا رـيـغ لــيوــمــتــلا ىلإ ءوــجــلــلا

   ،كلذ ىلع ةبترتملا ةلودلا تادنس رادصإل

يف ةدراولا لامعألاو ريبادتلا زاجنإ ةعباتم نمضت–
،قفرملا جمانربلا

ةنيزخ تانزاوت ةداعإ لاجم يف جئاتنلا دصر نمضت–
.تاعوفدملا نازيم نزاوتو ةلودلا

ةددحملا اهماهم ءادأ يف ،ةنجللا مالعإ متي:5 ةداملا
لامعألاب ، ةيلاملا ريزو فرط نم رهشأ )3( ةثالث لك هالعأ

.قفرملا جمانربلا زاجنإب ةقلعتملاو ةققحملا ريبادتلاو

،رئازجلا كنب ظفاحم ىلإ ةنجللا لسرت:6 ةداملا
:يتأي ام نّـيـبي ايلصف اًفشك

زاجنإل ةققحملا تاحالصإلاو ريبادتلا ذيفنت ىدم–
 ،قفرملا جمانربلا

ةلودلا ةنيزخب ةقلعتملا ةيلاملا تايطعملا ةيعضو–
،ةيجراخلا تانزاوتلاو

عوجرلاب يديلقتلا ريغ ليومتلا ىلإ ءوجللا ىوتسم–
.ةلوخملا فادهألا ىلإ

لك يف ،ريرقت ةيروهمجلا سيئر ىلإ عفري :٧ ةداملا
تامازتلالا زاجنإ نع ،رئازجلا كنب ظفاحم لبق نم يسادس

صوصنـم وـه اـمـك رــيــبادــتــلاو لاــمــعألاو ،ةــيدــقــنــلاو ةــيــلاملا
.اهرثأ اذكو ،جمانربلا يف اهيلع

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٧1 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس سرام٥

ىيحيوأ دمحأ
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قـــــحلملا

ةلودلا ةنيزخ تانزاوت ةداعتسا ناونعب - الوأ

تاــقفنلل رــييستلاو رــيدقتلا تاردـق زيزـعت -1
ةـمــــــظــــــنألا عوـمــــــجـــــــم ةـنرصعو ةـلودـــــــلـــــــل ةــيـــــــموـــــــمـــــــعـــــــلا
نم كلذو ،ةينازيملا ذيفنتو ريضحــت يــف ةـمدختسملا

: لالخ

نوناقلا عورشم ،81٠2 ةنس لالخ ،رادصاو لامكتسا )أ
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملا يوضعلا

نع ةيمومعلا ةيلاملا رييست يف ةقيرط دامتعا )ب
تاــــعاــــمجلا ىوــــتسم ىلع تاصاصتــــخالا ضيوــــفـــــت قـــــيرـــــط

،ةيمومعلا ةمدخلل ةمدقملا ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلحملا

91٠2 ةــنسل ةـيلاـملا نوناــق عورـشم نـمـض جاردإلا )ج
،12٠2 -91٠2 لماشلا طسوتملا ىدملا ىلع تاقفنلل راطإل

حـــمسي ةـــيـــنازـــيملا رـــيـــيستــــل جمدــــنــــم ماــــظــــن عضو  )د
تاطاشنلا ةجلاعمب ليجعتلاو ةينازيملا تاراسم ديشرتب
.قافنإلاب ةطبترملا
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: لالخ نم،ةيداعلا ةيئابجلا تاداريإلا نيسحــت -2

،بئارضلا زكارم زاجنإ جمانربب ليجعتلا )أ

نــم لــيصحــتــلا نيسحتو يئاــبجلا شغــلا ةــحــفاــكـــم )ب
بئارضلا ليصحت مكحت يتلا دعاوقلا زيزعتو ةعجارم لالخ
،تاقيقحتلا تاودأ ةعجارمو

ةيطبضلا ةفص مهل بئارضلا يشتفمل كلس ءاشنإ )ج
.ةيئاضقلا

نم ،اهديشرتو ةيمومعلا تاقفنلا يف مكحتلا -٣
: لالخ

تاـقــفــنــب ةـقــلــعــتملا ةــيــمـــيـــظـــنـــتـــلا ماـــكـــحألا زـــيزـعـــت  )أ
ضرـغلا اذـهل ةـميلعت رادـصتسا مـتي فوسو ،ةلودلل زيهجتلا

،81٠2 ةنس يــف

ةــــنس يف ،رسألا لــــيــــخادمل ينــــطو ءاصحإ زاـــــجـــــنإ )ب
،ةيمومعلا تاناعإلا ةسايس ديشرتل اريضحت ،81٠2

ةبراقم يف ،91٠2 ةنس نم ءادتبا ،ايجيردت عورشلا )ج
نم ةرشابملا ريغو ةرشابملا تاناعإلا لاجم يف ةديدج
،رسألا ةدئافل ةلودلا

ةـساـيسل ةمداـقلا تاوـنسلا لالـخ ديازـتملا دـيشرتلا )د
يــف عـيرشتـلا ذـيــفــنــتو ةــيــموــمــعــلا ةـفــيــظوــلا يف فـيــظوــتــلا

،دعاقتلا لاجم

ةيمومعلا تازيهجتلل ةيلبقتسملا جماربلا فييكت  )ـه
يداصتقا ديشرت عم ،عاطق لك يف ققحت يذلا روطتلا عم
،ةلودلل ةيلاملا تاردقلا عمو ربكأ

ةمـهاـــسملا حالــصإ يف81٠2 ةيادـــب عــم قالــــطنالا )و
فيفختلا لالخ نم اميس الو ،ناكسإلا ةسايسل ةيمومعلا

ةكراشمو ةهج نم ناكسلل يرضحلا زكرمتلا ةريتو نم
، ىرخأ ةهج نم ةصاخلا ةيراقعلا ةيقرتلا يف ربكأ

طـــطـــخـــمــــلــــل ةدــــيدجلا ةــــنودملا ذــــيــــفــــنــــت يف عورشلا )ز
،ةلودلل يبساحملا

نم زيهجتلل ينطولا قودنصلا قّدصي نأ بجي )ح
زواـجـتـي راـمـثـتسالـل يموـمـع قاـفــنإ يأ ىلع ةــيــمــنــتــلا لــجأ

.رانيد رييالم٠1 غلبم

نازــــيــــم تاــــنزاوــــت ةداــــعــــتسا ناوــــنـــــعـــــب - اـــــيـــــناـــــث
 تاعوفدملا

نم ،تاـــمدخلاو عـــلسلا نـــم تادراوــــلا دــــيشرــــت -1
: لالخ

عم ،يمومعلا بلطلا فرصب نيرمآلا عومجم ةئبعت  )أ
علسلل يلحملا جاتنإلل ةيولوألا ءاليإ ضرغب ،81٠2 ةيادب
،ةيمومعلا تاقفصلا نوناق ماكحأل اقبط ،تامدخلاو

لــجأ نــم تاـــمدخلاو عـــلسلـــل يلخادـــلا ضرـــعـــلا عـــفر )ب
ىدملا ىلع ،ءاــــقــــبــــلــــل تاــــعوــــفدملا نازــــيــــم ةــــيــــلــــباــــق ناــــمض

،فرصلل ةيمسرلا تاطايتحالا لكآت يدافتو ،طسوتملا

ةفاثكلا تاذ ةيمومعلا تازيهجتلا تاقفن فيرعت )ج
،اهنم دحلاو تادراولا ثيح نم ،ةيلاعلا

تادراولا نم ليلقتلا فدهب ةيجراخلا ةراجتلا طبض )د
،ةموكحلا اهترقأ يتلا ةديدجلا ريبادتلا ذيفنت لالخ نم

قيرط نع تادراولا نم ريتاوفلا ميخضت ةحفاكم ) ـه
دلب يف ةيكرمجلاو ةيئابجلا تارادإلا عم تامولعملا لدابت
.أشنملا

اذه نوكيو ،تاقورحملا جراخ تارداصلا ةيقرت -2
ةضرعتسملا ةيلكيهلا تاحالصإلا فلتخم عوضوم بناجلا
.هاندأ

ةيلاملا ةيلكيهلا تاحالصإلا ناونعب - اثلاث

: لالخ نم،نيتيلحملا ةيابجلاو ةيلاملا حالصإ -1

ةيابج ةسايسل ،91٠2 ةنس يف ،يعيرشت راطإ عضو )أ
ةــيــئاــبجلا تاــجــتــنملا نيسحتو عــيسوــت لالــخ نــم ةـــيـــلـــحـــم
،تايدلبلل

تاينقت ىلع تايدلبلل ةيرشبلا تاردقلا ليهأت )ب
ةــيــلاــعــف رــثــكأ رــيــيست لــجأ نــم كلذو ةــيرصعــلا ةــيـــنازـــيملا
،ةيلحملا ةيلاملل

تاـطـطـخـمـلـل ةـمارص رـثـكأ رـيــطأت رــيــياــعــم دــيدحت )ج
يمومعلا قافنإلا ةيلاعف نيسحت لجأ نم ةيمنتلل ةيدلبلا
.يلحملا

يـفضرعلا عيوـنت لـجأ نـم،يلاـملاو يفرـصملا حالـصإلا -2
نم اميس ال ،ضرقلا قوس ةيكرح عفدو ليومـتلا لاـجم
: لالخ

قيرط نع ةيرصعلا عفدلا لئاسو لامعتسا ميمعت  )أ
، ينورتكلإلا عفدلا ىلع ةقفاوملا ةكبش ريوطت

تاجتنملا ةيواز نم ةليدبلا ةيلاملا ريوطتب مايقلا )ب
نـــم دـــيزملا بلـــج فدـــهــــب ،تادــــنسلاو نيمأتــــلاو ةــــيــــفرصملا
،راخدالا

يراــــجـــــيإلا ناـــــمـــــتـــــئالا تاـــــطاشن ةـــــفـــــعاضمو رشن )ج
تاسسؤملا ةقفارم لجأ نم اميس الو ،ةرطاخملا لامسأرو
،اهزوربو اهروطت يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاعانصلاو

كونبلا يف ريطأتلاو نيمدختسملا ليهأت ةلصاوم )د
تاــحالصإلا فــلــتــخمب لــفــكــتــلــل كلذو ،ةــيــلاملا تاسسؤملاو
،ةررقملا

ةـــــــيــــــــفرصملا تاسسؤملا يف ةــــــــماــــــــكحلا ةــــــــنرصع ) ـه
،ةيلاملاو
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راــمــثــتسالــل ةــيوــهجلا قــيداــنصلا رــيـــيست لـــيـــعـــفـــت )و
نـــمض ةـــطسوـــتملاو ةرـــيـــغصلا تاسسؤملا وـــحـــن ةــــهــــجوملا

.يسفانت قايس

ةيداصتقالا ةيلكيهلا تاحالصإلا ناونعب - اعبار

ةنرــــصع لـــــجأ نم،يمقرلا داصتقالا ريوطت -1
: لالخ نم اميس ال ،نيدايملا لك يف ةماكحلا

ةنس نم ءادتبا ،اهميمعتوةيمقرلا ةماكحلا ةلصاوم )أ
،ةيلحملاو ةيزكرملا ةيمومعلا تارادإلا ىوتسم ىلع ،81٠2

ةلصاوم قيرط نع تامولعملا عمتجم ريوطت معد )ب
ةدـــيدجلا تاـــيـــجوـــلوـــنـــكـــتـــلا مـــيـــمـــعـــتو يلآلا مالــــعإلا سيردــــت
ةيبرتلل ةينطولا ةموظنملا تايوتسم عيمج ىلع ،لاصتالل
.نيوكتلاو ميلعتلاو

: لالخ نم،ةيزكرماللا زيزعت -2

تقولا يف ةعباتلا تارارقلا عومجمل مييقت زاجنإ )أ
اهليوحت نكمي يتلاو ةيزكرملا تارادإلا صاصتخال رضاحلا
،81٠2 ةنس يف كلذو ،ةيميلقإلا تاعامجلا ىلإ

قـلـعـتملا عــيرشتــلــل ،81٠2 ةــــنس لالــــخ ،ةـــــعـــــجارملا )ب
ةـمدـخ يف نوـكــيــل هــلــيــهأت فدــهــب كلذو ،ةــيدــلــبــلاو ةــيالوــلاــب
ةــيــطارــقــمــيدــلاــب ضوــهــنــلاو ،ةـــيـــلاـــعـــف رـــثـــكألا ةـــيزـــكرـــمالـــلا
.يلحملا ليومتلا ةيقرتو ةيكراشتلا

: لمعلا قوس حالصإ -٣

يف امب ،لمعلا قوس ديشرت لوح رواشتلا ةلصاوم  )أ
،ةلاطبلا ىلع نيمأتلا تايلآب قلعتي ام كلذ

.ةبانإلاو بيصنتلا تالاكو ريوطت )ب

ةيامحلا ناديم يف يمومعلا قافنإلا ديشرت -٤
: لالخ نم اميس ال،ةيحصلا ةسايسلاو ةيعامتجالا

نم ،81٠2 ةنس يف ،ةحصلا لوح ديدج نوناق رادصإ )أ
،دالبلل ةيحصلا ةسايسلا ةنرصع هنأش

تاـــيـــفشتسملا نيب يدـــقاــــعــــتــــلا ماـظــــنــــلا ذــــيــــفــــنــــت  )ب
دـيازـتملا دـيشرــتــلا لــجأ نــم ،يعاــمــتــجالا ناــمضلا تاــئيــهو
،ةحصلا لاجم يف تاقفنلل

يعامتجالا نامضلا قيدانص رييست ليهأتو مييقت )ج
،اهرارمتساو اهءاقب نمضت يتلا ةيفيكلاب ،دعاقتلاو

لــجأ نـــم ضرملا ىلع نيمأتـــلا تاـــجـــتـــنـــم رـــيوـــطـــت  )د
،رسألا صخي اميف ةيلاملا ةيطغتلا لاجم عيسوت

دعب ،يعامتجالا نامضلاو دعاقتلا قيدانص حالصإ  )ـه
ةيلاملا اهتانزاوت ةداعتسا لجأ نم اهتاباسح يف قيقدتلا

.اهتموميد نامضو

قيقحتب حمسي امب يحالفلا عاطقلا ةنرصع -5
كلذو،ةيحالفلا تارداصلا ةيقرتو يئاذغلا نمألا فده
: لضفب اصوصخ

،ةيقسملا تاحاسملا ةيمنت )أ

،يحالفلا راقعلا ريهطت )ب

،يحالفلا ناديملا يف نيوكتلا ريوطت )ج

.عاطقلل يرشبلا ريطأتلا زيزعت )د

،ّومنلا ليعفتو داصتقالا عيونت ةلصاوم -6
: لالخ نم،تاقورحملا جراخ اميس ال

عفر لجأ نم ضرقلا رفوتو يراقعلا ضرعلا نيسحت  )أ
 ،تارامثتسالا مجح

رامثتسالا هيجوتل ةيزيفحتلا ةسايسلا زيزعت  )ب
داصتـقالا اـهـيـف رـفوـتــي يتــلا تاــعاــطــقــلا وــحــن رــثــكأف رــثــكأ
،ةنراقملا ايازملا ىلع ينطولا

تارداصلا ةيقرتو ةقفارملا تاودأ زيزعتو ةنرصع )ج
،تاقورحملا جراخ

زيهجتلا علس نم ةينطولا تاجتنملل ةنودم دادعإ )د
.رماوألا يمدقمو نيرمثتسملا ىلإ غلبتو تالخدملاو

رئازجلا ةهجو ةيبذاجو لامعألاخانم نـيسحــت -٧
اميس ال،ةيبنجألا ةرشابملا تارامـثتسالا صخي اميف
: لالخ نم

فلملا اذــهب فلكت ةيــنطو ةيراشتسا ةنجل ثادحإ )أ
نييداصتقالا نيلماعتملا ولثمم اهيف كراشي ،81٠2 ةنس يف
تارادإلا يلثمم اذكو ينطولا داصتقالا تاعاطق فلتخمل

،ةينعملا

مـــيـــظـــنـــتـــلاو عـــيرشتـــلــــل يجــــيردــــتــــلا فــــيــــيــــكــــتــــلا )ب
ةــنــجــلــلا اــهــمدــقــت يتـــلا تاـــيصوـــتـــلا ءوض ىلع نييداصتـــقالا
،لامعألا خانم نيسحتب ةفلكملا ةينطولا ةيراشتسالا

ءاشنإ لجأ نم تاءارجإلا طيسبتو لاجآلا صيلقت )ج
ةرشاـــبملا تاراـــمــــثــــتسالا راــــطإ يف اصوصخو ،تاسسؤملا
.ةيبنجألا

: لالخ نم،ةيوقاطلا ةيلاعفلا جمانرب ذيفنت -٨

قافآل ةيوقاطلا ةيلاعفلل ينطولا جمانربلا ذيفنت )أ
،81٠2 ةنس ةيادب عم كلذو ،٠3٠2

تازــــيــــهــــجــــتــــلا جاــــتــــنإ يف راـــــمـــــثـــــتسالا رـــــيوـــــطـــــت )ب
ةـــيرارحلا لزاوـــعـــلا كلذ يف امب ،جماـــنرـــبــــلا اذــــهــــل ةــــيرورضلا

.ةيوقاطلا ةيلاعفلا تاذ تازيهجتلاو
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٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج61 يفخرؤم يسائر موسرم
سنـجـتــلا نــمضتــي ،٨102 ةــــنس سراــــم٤ قــــفاوملا
.ةيرئازجلا ةيسنجلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيناثلا ىدامج61 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيسنجلاب سنجتت ،81٠2 ةنس سرام٤ قفاوملا93٤1 ماع
68-٠٧ مقر رمألا نم رركم9 ةداملا طورش نمض ،ةيرئازجـلا
ةنس ربمسيد٥1 قفاوملا٠931 ماع لاوش٧1 يف خرؤملا

لدــــعملا ،ةــــــــــــــــــــيرـئازـــجلا ةــيسنجلا نوــناــق نـــمضتملاو٠٧91
ةدولوملا ،ىوجن يفطل ىفطصم ينسح : ةاّمسملا ،ممتملاو

.)رصم( ديعس روبب6٥91 ةنس ربمتبس٤ يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣1 قفاوملا٨٣٤1 ماع لاوش٩1 يفخرؤم يسائر موسرم
.)كاردتسا(ةالو نييعت نمضتي ،٧102 ةنس ويلوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رداصلا٣5 ددعلا - ةيمسرلا ةديرجلا

٨٣٤1 ماع ةجحلا يذ22 خيراتب

.٧102 ةنس ربمتبس٣1 قفاوملا

:9 رطسلا ،يناثلا دومعلا ،11 ةحفصلا : الوأ

،” ةديلبلا ةيالو يف يدايعل ىفطصم ”: نم الدب–

.” ةديلبلا ةيالو يف يضايعل ىفطصم ”: أرـــقـــي–

:3 رطسلا ،لوألا دومعلا ،21 ةفحصلا : ايناث

،” تنشومت نيع ةيالو يف زنيو ةبيبل ”: نم الدب–

.” تنشومت نيع ةيالو يف زانيو ةبيبل ”: أرـــقـــي–

.................... )رييغت نودب يقابلا( ....................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٣٤1 ماع لاوش٩1 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،٧102 ةنس ويلوي٣1 قفاوملا

.)كاردتسا(نيبدتنم ةالو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رداصلا٣5 ددعلا - ةيمسرلا ةديرجلا

٨٣٤1 ماع ةجحلا يذ22 خيراتب

.٧102 ةنس ربمتبس٣1 قفاوملا

:٧1 رطسلا ،لوألا دومعلا ،21 ةحفصلا

ةيالو يف مازق نإب عاقر رداقلا دبع ”: نم الدب -
،” تسغنمات

ةـــــيالو يف مازـــــق نإب عـــــقار رداــــــقــــــلا دــــــبــــــع ”: أرـــــقــــــي -
.”تسغنمات

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

ةّيدرفميسارم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

ماع ةيناثلا ىدامج٤ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
نـــمضتـــي ،٨102 ةـــنس رـــيارـــبـــف02 قــــــفاوملا٩٣٤1
طاــــبض ةــــفصب ينــــطوــــلا نــــمألل نيشتــــفــــم نييـــــعـــــت
.ةيئاضقلا ةطرشلل

––––––––––––

ةــئيـــهـــتـــلاو ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــيـــلـــخادـــلا رـــيزو ّنإ
،ةينارمعلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو

ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1–66 مقر رـمألا ىضتقمب–
نوــــناــق نمـــضتملاو6691 ةنـــس وــــينوـــي8 قــفاوـــملا6831
٥1 ةداملا اـــمـــيس ال ،مـــمــــتملاو لّدــــعملا ،ةــــيــــئازجلا تاءارــــجإلا
،هنم )٥ ةرقفلا(

رفص81 يف خرؤملا٧61–66 مقر موسرملا ىضتقمبو–
هبجومب ددحي يذلا6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع
ماهمل نيحشرتملا ناحتماب ةفلكملا ةنجللا رييستو فيلأت

 ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

خرؤملا3٤2–٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةنس تشغ٧1 قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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خرؤملا٧٤2–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس تشغ٠1 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا233–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠1 يف

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

81 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ناحتماب قلعتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص

،لّدعملا ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابضل لوبقلا

ةنس ويام61 يف خرؤملا رضحملا ىلع عالطالا دعبو–
يــنطوـــلا نـــمألا يشـتـــفم ناـــحتماــب ةفـلـــكملا ةـــنجـــلل٧1٠2
ةيداحلا ةعفدلا( ةيئاضقلا ةطرشلا طباض ماهمل نيحشرملا

،)نورشعلاو

: يتأي ام ناررقي

ةيئاضقلا ةطرشلل طابض ةفصب نّيعي : ىلوألا ةداملا
ةيمسالا ةمئاقلا يف مهؤامسأ ةدراولا ينطولا نمألا وشتفم
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـــلا اذـــه رشنـــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤ يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس رياربف٠2

: ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ولثمم –

،اسيئر ،ريدم ،ديزي بيبغز ديسلا –

،اوضع ،شتفم ،نيمأدمحم يشمارد ديسلا –

.اوضع ،ريدم ،دمحم يرارف ديسلا –

: ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

.اوضع ،ةريدم ،ةجيدخ دعاس ةديسلا –

: يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا لثمم –

.اوضع ،تاسارد ريدم ،دمحم فسوي يس ديسلا –

لـــيــــغشتــــلاو لــــمــــعــــلاــــب فــــلــــكملا رــــيزوــــلا لــــثمم –
: يعامتجالا نامضلاو

تاساردلاب ةفلكم ،ماركإ ةنيمأ يدادغب ةديسلا –
.اوضع ،صيخلتلاو

: ناكسلاو ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

.اوضع ،ريدم ،رمع يلاو ديسلا –

: ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم –

.اوضع ،ريدم،دمحمأ يروفيت ديسلا –

سرام٤2 خيرات نم ءادتبا رارقلا اذه لوعفم يرسي
.81٠2 ةنس

ةراـجتلا ةرازو

٤ قـفاوملا٩٣٤1ماعيناثلاعيبر٧1 يفخرؤم رارـق
تانيعلا رـيضحــت جهنـم لـعـجـي ،٨102ةنسرياني
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لولحملاو
يرــحـــبـــلا دـــيصلا تاـــجـــتـــنمل يجوـــلوـــيـــبوركيملا

.ايرابجإ ،ةيئاملا ةيبرتلاو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا3٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧1٠2 ةـــــــــنس تشغ٧1 قــــفاوملا83٤1 ماـــع ةدـــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠991 ةـنس رـياـنـي٠3 قـفاوملا٠1٤1 ماـــع بجر3
 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش٧1

،ةراجتلا ريزو تايحالص

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

يودب نيدلا رون

،لدعلا ريزو
ماتخألا ظفاح

حول بيطلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52 قفاوملا٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩ يفخرؤم رارق
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،٨102 ةنس رياربف
تاساردــــــــلــــــــل ينــــــــطوــــــــلا زـــــــــكرملا ةرادإ سلـــــــــجـــــــــم
.ةيمنتلاو ناكسلاب ةصاخلا ليلاحتلاو

––––––––––––

93٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خرؤم رارق بجومب
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت ،81٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا

ةصاخلا ليلاحتلاو تاساردلل ينطولا زكرملا ةرادإ سلجم
مقر موسرملا نم9 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،ةيمنتلاو ناكسلاب
٠1 قفاوملا٤٠٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٧ يف خرؤملا٤6–٤8
تاساردـلـل ينـطوـلا دــهـعـملا لــعــجــي يذــلا٤891 ةـــنس سراــــم
تاساردـلـل اـيـنـطو ازـكرـم طـيـطـخــتــلاــب ةصاخلا لــيــلاــحــتــلاو
: يتأي امك ،ممتملاو لدعملا ،طيطختلاب ةصاخلا ليلاحتلاو
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يف خرؤملا68-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحييذلا٤٠٠2 ةنس سرام81 قفاوملا٥2٤1 ماع مّرحم62
،مّـمتملاولّدعــــملا ،ةيــجوـــلوـــيبلا دراوـــملل ايــندــلا ةيراــجــتلا ماــــجحألا

يف خرؤملا823-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2
ةـياـمـح دصق رـباـخـمـلا داـمـتـعا تاـيـفـيـكو طورـــش ددـــحـي
،شغلا عمقو كلهتسملا

يف خرؤملا2٧1-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس وينوي٥2 قفاوملا63٤1 ماع ناضمر8
صئاصخلا لاـــــجـــــم يف ةـــــقـــــبـــــطملا تاـــــيـــــفـــــيـــــكــــــلاو طورشلا
،ةيئاذغلا داوملل ةيجولويبوركيملا

يف خرؤملا26-٧1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٧1٠2 ةـنس رـيارـبـف٧ قــفاوملا83٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج٠1
ةــيــنــفــلا حــئاوـــلـــل ةـــقـــباـــطملا مسو عضو طورشب قـــلـــعـــتملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصئاصخو

31 يف خرؤملا كرـتشملا يرازوـلا رارــقــلا ىضتــقمبو–
قلعتملاو9991 ةنس ربمفوـن12 قفاوملا٠2٤1 ماع نابـعش
دــــيرــــبــــتــــلا ةــــطساوــــب ظــــفحلا بيــــلاسأو ةرارحلا تاـــــجردـــــب
،ةيئاذغلا داوملل فثكملاديمجتلاوأ ،ديمجتلاو

٥3٤1 ماـــــــع بجر82 يف خرؤملا رارــــقـــــلا ىضتـــــقمبو–
رـيضحت جهـنـم لــعــجــي يذــلا٤1٠2 ةــنس وــياـــم82 قـــفاوملا
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفـخـتـلاو مألا لوـلحملاوتانيعلا
،ايرابجإ يجولويبوركيملا

٧3٤1 ماع ةدعـقـلا يذ22 يف خرؤملا رارـقـلا ىضتـقمبو–
رـيضحت جهـنـم لـعـجــي يذــلا61٠2 ةــــــنس تشغ٥2 قـــفاوملا
صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو مألا لوـلحملاو تاـنـيـعـلا
بيـــلحلا تاـــجوـــتــــنــــم رــــيــــغ داوــــمــــلــــل يجوــــلوــــيــــبورــــكــــيملا

،ايرابجإ يرحبلا ديصلا تاجوتنمو ةيمحللا تاجوتنملاو

:يتأيام ررقي

موسرملا نم91 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠1٤1 ماـع بجر3 يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتـلا

فدهي ،هالعأروكذملاو ممتملا و لدعملا ،٠991 ةنس رياني٠3
مألا لوـلحملاو تاـنـيـعـلا رـيضحت جهـنـم لـعـج ىلإ رارــقــلا اذــه
تاجتنمل يــجولوــيبورـــكيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو
.ايرابجإ ،ةيئاملا ةيبرتلاو يرحبلا ديصلا

مألا لوـلحملاو تاـنـيـعــلا رــيضحت لــجأ نــم:2 ةداملا
تاجتنمل يــجولوــيبورــكيملا صحفلا دصق ةيرشعلا تافيفختلاو
ةدوجلا ةبقارم رباخم مزلت ، ةيئاملا ةيبرتلاو يرحبلا ديصلا

لاـمـعـتساـب ضرـغـلا اذـهـل ةدـمـتــعملا رــباــخملاو شغــلا عــمــقو
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نيبملا جهنملا

دنع رـبـخملا فرـط نـم جهـنملا اذـه لـمـعـتسي نأ بجـي
.ةربخ ءارجإب رمألا

ةـــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذــه رشنــي:٣ ةداملا
.ةــّيبعّشلا ةــّيطارقميّدلا ةــّيرئازجلا ةـّيروهمجلل

٤ قفاوملا93٤1ماعيناثلاعيبر٧1يف رئازجلاب ررح
.81٠2ةنسرياني

يدارمنبدمحم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

تافيفختلاو مألا لولحملاو تانيعلا ريضحــت جهنم
تاجتنمل يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا

.ةيئاملا ةيبرتلاو يرحبلا ديصلا

:قيبطتلا لاجم .1
تاجتنمل تانيعلا ريضحت دعاوق جهنملا اذه ددحي

لولحم لكش ىلع اهلعجو ةيئاملا ةيبرتلاو  يرحبلا ديصلا
.يجولويبوركيملا صحفلا دصق

عاــطــتــقال ةصاــخ لــمــع قرـــط كلذـــك جهـــنملا اذـــه ددـــحـــي
قطانم يف دلجلا تايكوشو رحبلا خاخبو ةئينلا تايوخرلا
.ةيلوألا جاتنإلا

تاـــــــــفدصلاو كاـــــــــمسألا ىلع جهـــــــــنملا اذـــــــــه قـــــــــبــــــــــطــــــــــي
تاجتنملا اذكو ،ةّدمجملا وأ ةلّوحملا ،ةئينلا تايرشقلاو
:ةيتآلا ةقتشملا

ةــيــئاملا ةــيــبرــتــلاو يرــحــبــلا دــيصلا تاــجـــتـــنـــم )أ
،ةئينلا دلجلا تايكوشو رحبلاخاخبو تاــــيوــــــخرلاو
: اميس ال

،ربه لكش ىلع وأ ةـلـماـك  ءاشحألا ةـعوزـنـم كاـمسأ–
،سأر اهل وأ /و ال وأ دلجلا ةعوزنم

،ةرشقلا ةعوزنم وأ  ةلماك تايرشقلا–

،لجرألا تايسأر–

،تامامصلا ةيئانث تايوخر–

،مدقلا تاينطب–

.دلجلا تايكوشو رحبلا خاخب–

: اميس ال ،ةلّوحملا تاجتنملا )ب

ةعوزنمو ربـه لـكش ىلع وأ ةـلـماـك  ةـّنـخدـم كاـمسأ–
 ،ال وأ دلجلا

تاـيوـخرــلاو ةرشقــلا ةــعوزــنــم وأ ةــلــماــك تاــيرشق–
،ايئزج ةّوهطم وأ ةّوهطم دلجلا تايكوشو رحبلا خاخبو

اساسأ ةرّضحم ةسناجـتم ريغ تاجتـنـمو كاـمسأ–
 .ايئزج ةّوهطم وأ ةّوهطم ،كمسلا  نم
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،ىرـــخأو تاــــيوــــخرــــلاو تاــــيرشقــــلاو كاــــمسألا )ج
لكش وأ  ةلتك لكش ىلع ،ةّوهطم ةدمجم وأ ةئين ةدمجم
: اميس ال ،رخآ

،كمسلا نم عطقو  كمسلا نم ربهو ةلماك كامسأ–

محل لــثــم( ةرشقـــلا ةـــعوزـــنـــمو ةـــلـــماـــك تاـــيرشقـــلا–
تايكوشو رحبلا خاخبو تايوخرلاو )يربمجلاو ناطرسلا
.دلجلا

: فيراعتو تاحلطصم .2

لاــــــمــــــعــــــتسا نسحــــــتسي ،جهـــــــنملا اذـــــــه قـــــــيـــــــبـــــــطـــــــتـــــــل
قــلـــعـــتملا جهـــنملا يف ةاـــطـــعملا فـــيراـــعـــتـــلاو تاـــحـــلـــطصملا

ةـيرشعـلا تاـفـيـفـخـتــلاو مألا لوــلحملاو تاــنــيــعــلا رــيضحــتــب
ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا صحفلا دصق
.هب لومعملا

 : أدبملا .٣

تاـنـيـعـلا رـيضحـتـب ةـقــلــعــتملا ةــماــعــلا ئداــبملا حضوــت
تاـنـيـعـلا رـيضحـتــب قــلــعــتملا جهــنملا يف ةــقــحالــلا لــحارملاو
صحـــــفـــــلا دصق ةـــــيرشعـــــلا تاـــــفـــــيـــــفـــــخـــــتـــــلاو مألا لوـــــلحملاو
.هبلومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا

ىلع ةـــقـــبـــطملا ةصاخلا رـــيــــبادــــتــــلا جهــــنملا اذــــه ددــــحــــي
امب ةـيـئاملا ةـيـبرـتـلاو يرـحـبـلا دــيصلا تاــجــتــنــمو كاــمسألا

.ةدّمجملاو اهنم ةلّوحملاو ةئينلا تاجتنملا اهيف

: تاففخملا.٤

ةلصفملا تابلطتملل اقبط تاففخملا رضحت نأ بجي
مألا لوـــلحملاو تاـــنـــيـــعــــلا رــــيضحــــتــــب قــــلــــعــــتملا جهــــنملا يف

يجوــلوــيــبورــكــيملا صحــفــلا دصق ةــيرشعــلا تاــفــيــفــخــتــلاو
.هبلومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحملا

: تازيهجتلا .5

تاذ يجولويبوركيملا ربخملا يف ةلوادتملا ةزهجألا
:يتأيام صخألاب  ،ماعلا لامعتسالا

: ةسناجملا زاهج5.1

،)ruegnalém(ينارود عون ةسناجملا زاهج5.1.1
ةـقــــيــقد /ةرود٠٠٠8 نــــيـــــــب حوارـــتــت ةـيرــــظـنـلا هــتــعرـــس
ةلباق ديدح وأ جاجز نم حادقأب زهجم ةقيقد /ةرود٠٠٠٥٤و
ةـبرـجـتـلا ةـنـيـع ةـيـمـك تناـك  اذإ .ءاـطــغــب ةدوزــمو مــيــقــعــتــلــل
.دحاو  رتل هتعس حدقب دوزم زاهج ريفوت يغبني ،ادج ةريبك

،)rehcamotS(يقلحلا عونلا نم ةسناجملا زاهج5.1.2
ةعرسلا رّيغم ىلع يوتحي نأ نكميو ،ةمقعم سايكأب دوزم
.قئاقدلا سايقمو

تاعقوقلا حتفو تانيعلا حيرشتل: ةمقعم ةزهجأ5.2
ةعطاق طقالمو تاقرطمو راحملاب ةصاخ نيـــكاــــكس :لــــثم(
لصفــــلـــــل ةادأو )selbalgér xuaté( لــيدــعــتــلــل ةــلــباــق  ةضباــقو
تايرشقلاو تاعقوقلاب صاخ)euqip ( زرغمو مقعم صقمو
طرشمو)xuaenrogib( ةـيـنادــنسلاــب صاــخ)euqip( زرــغــمو
.)رازجلا نيكاكسو

قعالمو قعالم ،)ةريبكلاو اهنم ةريغصلا( طقالم٣.5
.ةمقعم ةريبك

،تافدصلا فيظنتب حمست ،ةبلص ةريغص ةاشرف٤.5

ةمقعم بشخلا نم ةليتفب دّوزم ،يئابرهك باقثم5.5
،)مم61 وأ مم٤1 اهرطق(

ءانثأ تاعقوقلا تتشت بنجتل بسانممقعم شاش5.6
.ةرشقلا ريسكت

تاــــــقــصلمب ةدوزـــــــــمةـــــيكيتسالب ةــــيئاذغ ساــيكأ٧.5
.عاطتقالل ةيواحك لمعتست ءاملل ةمواقم

يذـــلا صـخـشلا حرــج بـنــجتلةمواــقم تازاــفق٨.5
  .ليلحتلاب موقي

 تانيعلا عاونأو عاطتقالا .6

: ةماعلا لمعلا قرط6.1

هذه يف ةددحملا تابلطتملل اقبط عاطتقالا ىرجي
وأ )6.2( ةيلوألا جاتنإلا ةلحرم يف تانيعلل ةبسنلاب ةرقفلا

 .)6.3( ةقّوسملا تاجتنملل ةبسنلاب

تايوخرلا عاـطـــتقال ةبــســنلاب ةــصاـــخلا لــمعلا قرـــط6.2
يف رـحــبــلا خاــخــبو دــلجلا تاــيــكوشو تاــماــمصلا ةــيــئاــنــث
: ةيلوألا جاتنإلا ةلحرم

: تايمومع6.2.1

ىلع لوصحلل ربخملا ةنيع نم ةيفاك ةيمك عطتقت
.جهنملا اذه يف ددحم وه امك ةلّثمم ةبرجتلا ةنيع

: تانيعلا عاطتقا6.2.2

قـلاوـعـلاـب ةـقصتـلملا ةـقــيــقدــلا ماسجألا ثوــلــت بنــجــتــل
.طسولا يف ةدوجوملا  قلاوعلا طلخ دعبتسي ،ةيئاملا

دـنــع  ةــقــلــغــم ةــعــقوــق تاذ رصاــنــعــلا فــظــنــت نأ بجــي
رـــحـــبـــلا ءامب اـــهـــلسغـــب وأ اـــهـــفـــطشب ءاملا نـــم اـــهـــجارــــخــــتسا
 .درابلا بورشلا ءاملا وأفيظنلا

.ديدج نم رحبلا ءام يف رصانعلا سطغ داعي ّالأ بجي
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يف ةــقرــفــتــم رــبــخملا تاـــنـــيـــع فـــلـــتـــخـــم عضو بجـــي
يف وأ ةديج ةلاح يف ةدرفنم )٥.٧( ةيكيتسالب ةيئاذغ سايكأ
ىلع يوتحت ءاملل ةمواقم تاقصلم عضو عم ،ةلثامم ةيعوأ
.تانيعلا عبتت دكؤت يتلا تامولعملا

: ةنيع لكل رصانعلا ددعو مجح6.2.3

مجح اهل رصانع ىلع ربخملا تانيع يوتحت نأ بجي
ىلع ،لقألاىلع ،يوتحت ةنيع لامعتسا  اضيأو داع يراجت
ام لئاسلاو محللا نم  ايندلا ةيمكلا نوكت ثيح رصانع٠1
لثم ادج ةريغصلا عاونألل ةبسنلاب( غ٠٥ ،تامامصلا نيب
.)ايند ةيمكك غ٥2 ـب حمست ،)pps xanoD( سكانود

:  ةظحالم

رصانعلاب اهلادــبتسال ةيـفاــضإ رصاـنع عاـطـتقا بــجي
رصاــــنــــعــــلا ددــــع ،هاــــندأ لودجلا نيبـــــي .توملا ىلع ةـــــكشوُملا
 . عون لكل اهب ىصوملا

: لقنلا لالخ ةرارحلا ةجرد ةبقارم٤.6.2

ةرارـح ةـجرد ،عاــطــتــقالا دــعــب ةرشاــبــم لــيــجست بجــي
.) عاطتقالا مّت  نيأ رحبلا ءام وأ ربخملا ةنيع ءاوس( ةنيعلا

نيب ام حوارتت لقنلا ةرارح ةجرد نوــكت نأ بــجي
ىلع ةرداق ةلمعتسملا ةزهجألا نوكت نأ بجي امك ،م°٠1و م°٠
تاــــعاس )٤(عبرألا لالـــخ هذـــه ةرارحلا ةـــجرد لاـــجــــم غوــــلــــب
،ةعاس٤2 ةدمل ةتباث ىقبتو ،تانيعلا بيضوتل ةيلاوملا

ّالأ بجي ،ةدربم وأ ةيديلج لتك لامعتسا ةلاح يف .لقألا ىلع
.اهحطسأ عم رشابم لاصتاب ربخملا ةنيع نوكت

: ةظحالم

.ةدّمجم تانيعلا نوكت ّالأ بجي

ةدوزملا لــقــنــلا ةـــيواـــح ةرارـــح ةـــجرد لـــجست نأ بجـــي
.ربخملا يف تانيعلا لابقتسا دنع ةرارحلا سايقمب

نم رغصأ ةنيعلا /طسولا ةرارح ةجرد نوكت نأ بجي
تانيعلل ةبسنلاب عاطتقالا لالخ ةلجّسملا ةرارحلا ةجرد
يف عاطتقالا نيب تاعاس )٤(عبرأ نم رثكأ اهيلع رم يتلا

.ربخملا يف لابقتسالاو  ةيلوألا جاتنإلا ةقطنم

٤2 دعب يجويبوركيملا صحفلا يفءدبلا نسحتسي
.ةيلوألا جاتنإلا ةقطنم يف  ةنيعلا  عاطتقا نم ةعاس

وأ ةعاس٤2 لالخ براجتلا أدب نكمملا ريغ نم ناك اذإ
رثؤتّالأ بجي ،م°٠1 و م°٠ نيب تانيعلا ةرارح ةجرد  غولب

ةيجولويبوركيملاةـيـعوـنـلا ىلع نـيزـخــتــلاو لــقــنــلا طورش
.ةنيعلل

 : ةظحالم

لـــــكشب )iloC.E( يلوــك اـــيشيرشإ رـــثاـــكـــتـــتّالأ نـكــمــي
ينابايلا راحملا يف وأ )silude silutyM( تافدصلا يف ظوحلم
)sagig aertsossarC(، يواــسي وأ رـــغصأ  ةرارـــح تاــجرد دنـــع
.ةعاس8٤ ةدمل م٥1°

عاطــتقال ةـــــبـــسنـــــلاـــــب ةصاـخــلا لــمـــــــعــــــــلا قرــط٣.6
مدـــقـــلا تاـــيـــنـــطـــبو تاــــماــــمصلا ةــــيــــئاــــنــــث تاــــيوــــخرــــلا

: ةقّوسملا رحبلاخاخبو دلجلا تايكوشو

.)6.2.3( يف ةددحملاةصاخلا عاطتقالا لمع قرط قبطت

: ةماعلا لمعلا قرط .٧

بسح  تاجلاــــــعملاو تارــــــيضحــــــتـــــــلا ىرجت نأ بجـــــــي
.ةمقعم ةزهجأ ةطساوب ةمقعم تاينقت

: ةصاخلا لمعلا قرط .٨

ةـيـبرـتـلاو ةـئيـنـلا يرــحــبــلا دــيصلا تاــجــتــنــم1.٨
تاـيوـخرــلاو تاــيرشقــلاو كاــمسألااصوصخ ،ةــيـــئاملا

: دلجلا تايكوشو رحبلاخاخبو

٥1 نم ربكأ اهلوط( ةلماكو ةـــــــجزاــــــط كامــــسأ1.1.٨
: )مس

رومغم مقعم نطقب جرشلاو مصالغلا ىطغت نأ بجي
مقعم نطق ةطساوب(رهظلا ةقطنم مقعت .%٠٧ يف لوحكلاب
.)%٠٧ يف لوحكلاب رومغم

)٥.3( مقعم طقلم ةطساوب دلجلا نم ءزج فذحيو عزني
 .)٥.2( طرشمو

مسقتو بعكم لكش ىلع رهظلا ةلضع نم ةنيع عطتقت
ةكمسلا تناك اذإ .بسانم ففخم يف تتفتو ،تابعكم ىلإ

روــمــغــم مــقــعــم نــطــقــب مصالــغـــلا ىـــطـــغـــت ،ءاـــعـــمألا ةـــعوزـــنـــم
بعكم لكش ىلع ةنيعلا عطتقت نأ بجيو ،%٠٧ يف لوحكلاب
.ةكمسلا فوج لخاد ةلضعلا نم

٠1 يف1 ـل لوـــلـــحـــم ىلع لوصحـــلـــل فــــفــــخملا فاضي
يقـــلحلا وأ ينارودـــلا ةسناـــجملا زاـــهـــج يف جزـــمــــيو ،ماــــجــــحأ
.رمألا ىضتقا اذإ ،)1.٥(

٥1 نم لقأ اهلوط( ةلماكلا ةجزاطلا كاــــمسألا1.2.٨
: )مس

ءزج عزني ،)٥.3 ( ةمقعم طقالمو )٥.2( صقم ةطساوب
نيقش ثادحإو ليذلا قاصتلا لبق ام ةقطنم يف ةكمسلا نم
عم ليذلا عزن ضرغل لوألا قشلا . ةيضرع عطاقم ليكشتل
يذلا كمسلا ةحيرش عزنل يناثلا قشلاو ،قصتلملا ءزجلا

يحيضوتلا مسرلا نم1 لكشلا( لوألا قشلا لبق ام نوكي
. )هاندأ نيبملا
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٠1 يف1 ـل لوـــلـــحـــم ىلع لوصحـــلـــل فــــفــــخملا فاضي
)٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف جزميو ،ماجحأ
.رمألا ىضتقا اذإ

: حئارشو ربه ،عطق لكش ىلع كامسألا٣.1.٨

قــــلــــعــــتملا جهـــــنملا بسح عاـــــطـــــتـــــقالا ةـــــيـــــلـــــمـــــع ىرجت
ةـيرشعـلا تاـفـيـفـخـتــلاو مألا لوــلحملاو تاــنــيــعــلا رــيضحــتــب
ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا صحفلا دصق
.هبلومعملا

: حئارش لكش ىلعو ةلماك لجرألا تايسأر٤.1.٨

مقعم نطق ةطساوب تاصاصملاو  دلجلا حطس مقعي
ةطساوب تاصاصملاو دلجلا عزني .%٠٧ يف لوحكلاب رومغم
عطتقتو .اهنم صلختلاو )٥.3( طرشمو )٥.3( ةمقعم طقالم
نــم عــطــقو بعــكــم لــكش ىلع رــهــظــلا تالضع نــم تاــنــيــعــلا
.دئاوزلا

ةــــنــــيــــع قــــحست  ،نشخ لـــــجرألا تاـــــيسأر دـــــلـــــج نأ امب
ينارودـلا ةسناـجملا زاـهــج ةــطساوــب فــفــخملا يف ةــبرــجــتــلا
.ةقيقر ءازجأ ىلإ عطقت وأ )1.1.٥(

لولحم ىلع لوصحلل ىرخأ ةرم ففخملا فاضي
وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف جزميو ماجحأ٠1 يف1 ـل
.رمألا ىضتقا اذإ )٥.1( يقلحلا

:ناطرسلا عون نم ةلماكلا تايرشقلا1.5.٨

لوحكلا يف رومغم مقعم نطق ةطساوب حطسلا مقعي
وأ )٥.2( ةعطاق طقالم ،)٥.2( ةقرطم لمعتستو ،%٠٧ يف

نم2 لكشلا( ةعقوقلا رسك وأ عزنل ةمقعم )٥.3( طقالم
جارختسال طقالم لمعتستو .) هاندأ نيبملا ينايبلا مسرلا

طـقالـمـلـل ةـبسنـلاـب .لـيـلـحــتــلا لــجأ نــم مــحــلــلا نــم نــكــمأام
)٥.2( راحملاب ةصاخ ةلصاف  ةادأ لامعتسا نكمي  ،ةريبكلا
.محللا  جارختسا لبق ةعقوقلا رسكل

ىلع لوصحــلــل فــفــخملا نــم ةــمزالــلا ةـــيـــمـــكـــلا فاضت
ةسناجملا زاهج يف جزميو ،ماجحأ٠1 يف1 مجحيذ لولحم
                                                                         .)٥.1( يقلحلا ةسناجملا زاهج وأ ينارودلا

:ةرشقلا عوزنم تايرشقلا محل1.6.٨

،ةــبرــجــتــلا جهــنــم يف ةددحملا مـــحـــلـــلا ةـــيـــمـــك عـــطـــتـــقـــت
.ففخملا نم ماجحأ٠1 يف دحاو مجحب مألا لولحملا رضحيو
ىضتقا اذإ )٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا سناجتلا زاهج يف جزمت

.رمألا

ناـيـبرـلاو يرـبـمـجــلا عوــن نــم تاــيرشقــلا٧.1.٨
: دنكركلاو

: لكألل حلاص ليذلا الإ اهيدل يتلا عاونألا1.٧.1.٨

رسكي .%٠٧ يف رومغم نطقلا ةطساوب حطسلا مقعي
3 لكشلا ( نطبلاو يسأرلا ردصلا نيب لصفملا يف يرشقلا

لكألل حلاصلا مسقلا عزنيو .)هاندأ نيبملا ينايبلا مسرلا نم
ةطساوب نطبلا نم يلخادلا فرطلاو يسأرلا ردصلا محل نم
.)٥.3( ةمقعم طقالم

لولحم ىلع لوصحلل ففخملا نم ةمزال ةيمك فاضت
.ماجحأ٠1 يف1 مجحل

ةسناجملا زاهج وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف جزمت
.رمألا ىضتقا اذإ )٥.1( يقلحلا

: ةلماك لكؤت يتلا عاونألا2.٧.1.٨

ةمزال ةيمك فاضت .ليلحتلل هلماكب رصنعلا لمعتسي
.ماجحأ٠1 يف1 مجحل لولحم ىلع لوصحلل ففخملا نم

زاــــهــــج وأ ينارودــــلا ةسناــــجملا زاـــــهـــــج يف سناـــــجـــــي
.رمألا ىضتقا اذإ )٥.1( يقلحلا ةسناجملا

: ةيحلا تامامصلا ةيئانث  تايوخرلا٨.1.٨

: تايمومع1.٨.1.٨

لقنلا ةيواحل طسولا ةرارح ةجرد لجست نأ بجي
تانيعلل ةبسنلابو .ربخملاىلإةنيعلا لوصو دنع ةرشابم
عاــطــتـــقالا نيب تاـــعاس )٤(عبرأ نـم رــثــكأ اــهــيــلــع رــم يتــلا

.  م°٠1و  م°٠ نيب طسولا ةرارح ةجرد نوكت نأ بجي ،لابقتسالاو

نم ربكأ لقنلا ةيواحل طسولا  ةرارح ةجرد تناك اذإ
هذه  ىدعتت ال ثيحب ،ةنيعلا ةرارح ةجرد سايق بجي ،م٠1°
. م°٠1 ةريخألا

رغصأ ةنيعلا وأ طسولا ةرارح ةجرد نوكت نأ بجي
ةبسنلاب اذهو عاطتقالا لالخ ةلجسملا ةرارحلا ةجرد نم
نيب تاــــــــعاس )٤(عبرأ نــــم لــــقأ اـهـيــلع رـم يتـلا تاــنــيــعــلــل
 . لابقتسالاو  عاطتقالا

.م°2 ± م°3 يف ربخملا ةنيع ظفح بجي

يتلا رصانعلا ىمرتو . ةيح رصانعلا نوكت نأ بجي
.ةفلتم وأ ةحوتفم ةعقوق اهل

ىلع رصانع٠1 ىلع ةلـّثمملا ةنيعلا يوتحت نأ بجي
ةبسنلابامارغ٥2( ،لقألا ىلع ،امارغ٠٥ نزت نأ بجيو لقألا
))pps xanoD(سكانود لثم ريغصلا مجحلا تاذ رصانعلل

.)6.2.3( يف ةاطعملا تانايبلا بسح

تامامصلا نيب ام لئاسلاو محللا رابتعالا نيعب ذخؤي
ةمزاللا ةيمكلا ىلع لوصحلل .تامامصلا ةيئانث ليلحت يف

جهـــنـــم يف ةددحملا تاـــماــــمصلا نيب اــــم لــــئاسلاومحـلـلا نـم
.تاعقوقلا نم فاك ددع حتفيو ،ةبرجتلا

٤2 لالخ يجولويبوركيملا صحفلا يف ءدبلا نسحتسي
.ةنيعلا عاطتقا نم ةعاس



ـه٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج51٩1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨102 ةنس سرام٧ 20

ةعاس٤2 لالخ براجتلا ءدب نكمملا ريغ  نم ناك اذإ
،م°٠1 و م°٠ نيب ام حوارتت ةرارحةجرد تانيعلا غولب وأ
ةيعونلا ريغت  ىلع نيزختلاو لقنلا طورش رثؤتّالأ بجي
.ةنيعلل ةيجولويبوركيملا

يلوــك اــيشيرشإ رــثاــكــتـــت ّالأ نـــكـــمملا نـــم : ةـــظـــحالـــم
)iloC.E(تافدصلا يف ظوحلملكشب )silude silutyM( يف وأ
ةرارــح تاـــجرد دـــنـــع ،)sagig aertsossarC( يناــباــيـــلا راحملا
.ةعاس8٤ ةدمل م°٥1 يواسي وأ رغصأ

:01 يف1 ـب مألا لولحملا يضتقي جهنم2.٨.1.٨

ةصاخ ،بورشلا ءاملا تحت ةعقوق لك فظنتو لسغت
.حتفلا ةقطنم وأ لصفملا ىوتسم ىلع

.فيظن حطس ىلع عضوتو  تامامصلا تايئانث رطقت

عـــطـــقــــت اــــمــــنإو عزــــنــــت ال )sussyb( ةــــــلاّسن تدـــــــــــــجو اذإ
لبق )٥.2( مقعم طرشملاب وأ نيكسلا وأ صقملا ةطساوب
.حتفلا

مقعم ءاعو يف تامامصلا نيب ام لئاسلا و محللا عمّجي
يتلا تامامصلا ةيئانث لامعتسا نكميو .قحسلل بسانم
ءانثأ ةيح لازت ال تناك اذإ تامامصلا نيب ام لئاسلا تدقف
.حتفلا

ىلإ تامامصلا نيب ام لئاسلاو  محللا نم مسق فاضي
زاــــهـــــج ةـــــطساوـــــب قـــــحسلا ىرـــــجـــــي .فـــــفـــــخملا نـــــم نيمسق
،نيتـقـيـقد ىلإ ةـيـناــث٠3 ةدمل )٥.1.1( ينارودـــلا ةسناــــجملا

زاهج لامعتسا نكميو .لمعتسملا ةسناجملا زاهج بسح
نأ نــكــمــي هــنأ ةــظــحالــم عــم نـــكـــل )٥.1.2( يقـــلحلا ةسناــــجملا

. ةيكيتسالبلا سايكألا يفابقث تاعقوقلا اياظش ثدحت
ةقيرط يه كلذ قوف ام وأ ةجودزم سايكأ لامعتسا ّنإو
.ثولتلا رطخ وأ برست يأ بنجتل ةيدجم

يتلا3 يف1 ـل لولحم ىلع لصحن  ،ةقيرطلا هذهب
ىلع لوصحــلــل فــفــخملا نــم ةــمزالــلا ةــيــمــكــلا اــهــيــلإ فاضت
.٠1 يف1 قيقدتب مألا لولحملا

دحاو مجحب مألا لولحملا يضتقت جهانم٨.٣.1.٨
:نيمجح يف

مسق فاضي نكل  )8.1.8.2( يف امك تايلمعلا ىرجت
نم دحاو مسق ىلإ تامامصلا نيب ام لئاسلاو محللا  نم دحاو
.2 يف1  قيقدتب مألا لولحملا ليكشتل ففخملا

:دلجلا تايكوش٩.1.٨

:رحبلا ذفانق عون نم دلجلا تايكوش1.٩.1.٨

بورشلا ءاملا رايت تحت رصانع٠1 ،لقألا ىلع ،لسغت
.مقعم قبط يف عضوتو

ةطساوب وأ )٥.3( طقالم ةطساوب رحبلا ذوفنق ذخؤي
نطبلا حطس نم ءزج عطقيو )٥.8( مواقمو فيظن زافق
عمجيو.محللا جارختسال )٥.2( ننسمو مقعم صقم ةطساوب
.قحسلل بسانم مقعم ءاعو يف لئاسلاومحللا نم لك

،ابيرقت ففخملا نم3 يف1 ـب مألا لولحملا رّضحي
اذإ،)٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف سناجيو
فــــفــــخملا نــــم ةــــمزال ىرــــخأ ةـــــيـــــمـــــك فاضتو ،رـــــمألا ىضتـــــقا
.٠1 يف1 قيقدتب لولحملا ىلع لوصحلل

رـــحـــبـــلا راـــيـــخ عوـــن نـــم دــــلجلا تاــــيــــكوش2.٩.1.٨
.رحبلاخاخبو

بورشلا ءاملا رايت تحت لقألا ىلع رصانع٠1 لسغت
.مقعم قبط يف عضوتو

صقم ةطساوب ةقيقر عطق لكش ىلع رصانعلا عّطقت
.)٥.2( مقعم

،ففخملا نم3 يلاوح يف1 ـل مألا لولحملا رضحي
اذإ )٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف سناجت

فـــفـــخملا نـــم ةـــمزال ىرـــخأ ةـــيـــمـــك فاضتو ،رـــمألا ىضتــــقا
.٠1 يف1 قيقدتب لولحم ىلع لوصحلل

: ةلّوحملا تاجتنملا2.٨

: ةنـّخدملا ةلماكلا كامسألا2.1.٨

ةنيعلا لمشت نأ بجي ،لماكلاب لكؤي كمسلا ناك اذإ
 .هنم صلختلا  بجي ،لكؤي ال دلجلا ناك اذإ .دلجلا ىلع

عطقيو ،رهظلا ةقطنم نم عاطتقالا نوكي نأ بجي
ةسناجملا زاهج ةطساوب سناجيو تابعكم لكش ىلع محللا
فــــفــــخملا يف رـــــمألا ىضتـــــقا اذإ ،)٥.1( يقـــــلحلا وأ ينارودـــــلا
.٠1 يف1 ـل لولحم ىلع لوصحلل

لكش ىلع وأ ربه لكش ىلع ةنخّدملا كامسألا2.2.٨
: دلجلا ةعوزنم وأ اهدلجب  حئارش

يف تابعكم لكش ىلع عّطقتو  ربهلا نم ءازجأ عطتقت
 .دلجلا عزن نودبو ةمقعم فورظ

يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج ةطساوب سناجت
لولحملا ىلع لوصحلل ففخملا يف رمألا ىــضــتـــقا اذإ )1.٥(
.٠1 يف1 ـل

:  ةرشقلا لخاد ةوّهطملا ةلماكلا تايوخرلا٣.2.٨

: ايئزج ةّوهطم وأ ةوّهطم لجرألا تايسأر1.٣.2.٨

جرختسيو )٥.2( مقعم طرشم ةطساوب ءاطغلا عزني
صاـــــــخ )euqip( زرـــــــــــغــــــــــــم وأ )٥.3( طــــقــــلـــــم ةـــــطساوـــــب مسجلا

تافدصلاب صاخ )euqip( زرغم وأ)xuaenrogib( ةينادنسلاب
.)٥.2( تايرشقلاو



51  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٩1
21م٨102 ةنس سرام٧

ةـــحوـــتـــفملا تاـــفدصلا ةـــياـــنـــعـــب قـــحسلا كلذـــك نـــكـــمـــي
.محلل فالتإ نودب )٥.2( ةقرطم ةطساوب

عّطقيو )٥.3( مقعم طقلم ةطساوب تافدصلا اياقب عزنت
.تابعكم لكش ىلع محللا

،ففخملا نم3 يلاوح يف1 ـل مألا لولحملا رضحي
ىلع لوصحلل ففخملا نم ةمزاللا ةيمكلا فاضت مث سناجت

.٠1 يف1 قيقدتب لولحملا

: ايئزج ةّوـهطم وأ ةّوهطم تامامصلا ةيئانث2.٣.2.٨

نيكسو  طرشم ،)٥.3( طقلمب ةفدصلا مسج جرختسي
تاـــيرشقـــلاو تاـــفدصلاــــب صاــــخ زرــــغــــم وأ راحملاــــب صاــــخ
.)٥.2( ةمقعم

.تابعكم لكش ىلع محللا عّطقي

،ففخملا يف3 يلاوح يف1 مجحل مألا لولحملا رضحي
مث )٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف سناجت

لولحم ىلع لوصحلل ففخملا نم ةمزاللا ةيمكلا فاضت
.٠1 يف1  قيقحتب

ةّوـهــــطــــم وأ ةّوهــطــم  ةــلــماــكــلا  تاــيرشقـــلا٣.٣.2.٨
: ايئزج

ىلع لوصحــلــل فــفــخملا نــم ةــمزالــلا ةـــيـــمـــكـــلا فاضت
.٠1 يف1 ـللولحم

.)٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف جزمي

ةرّضحم ةسناجتملا ريغ تاجتنمو كامسألا٤.2.٨
كمسلا وكات  : لاثملا ليبس ىلع( كمسلا نم  اساسأ
)nossiop ed socat( هــكاوــف نــم طــيــلــخ ،اــقــبسم ارضحـــم
: كمسلا تايرك طيلخ ،رحبلا

ةقفاوم نوكت ثيح بكرم لكل ةلثّمم ءازجأ عطتقت
. هليلحت دارملا جوتنملا يف ةدوجوملا تايمكلل

ىلع لوصحــلــل فــفــخملا نــم ةــمزالــلا ةـــيـــمـــكـــلا فاضت
.٠1 يف1 ـل لولحملا

.)٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف جزمت

وأ ةّوهطم ةرشقلا ةعوزنم تامامصلا ةيئانث8.2.5
: اقبسم ةّوهطم

تانـّيــعــلا رـــيضحت جهـــنمل اـــقـــبـــط تاـــيـــلـــمـــعـــلا ىرجت
صحـــــفـــــلا دصق ةـــــيرشعـــــلا تاـــــفـــــيـــــفـــــخـــــتـــــلاو مألا لوـــــلحملاو
.هبلومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا

اـــمـــيس ال( ةـــحـــّلـــمملا وأ ةحلاملا تاـــجــــتــــنملا2.6.٨
لاـــثملا لـــيـــبس ىلع كمسلـــل  حـــيـــقـــلـــتـــلا لـــئاس /ضيـــبـــلا
: )raivac(رايفاكلا

وأ ءاملا ةعوزنم تاجتنملا يف امك تايلمعلا ىرجت
مألا لوـــلحملاو تاـــنــــــّيـــعـــلا رـــيضحت جهــــنمل اــــقــــبــــط ،ةضماــــح
يجوــلوــيــبورــكــيملا صحــفــلا دصق ةــيرشعــلا تاــفــيــفــخــتــلاو
.هبلومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحملا

ةــفــفــجــم كاــمسأ اــمـــيسال ،ةـــفـــفـــجـــم كاـــمسأ٧.2.٨
: ةحلامو

اقبط ءاملا ةعوزنم تاجتنملا يف امك تايلمعلا ىرجت
تاـــفـــيـــفـــخـــتــــلاو مألا لوــــلحملاو تاــــنـــــّيــــعــــلا رــــيضحت جهــــنمل

قيرط نع ددحملا  يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا
.هبلومعملا ميظنتلا

: ةرمّخم تاجتنم٨.2.٨

اقبط ،ةضماحلا تاجتنملا يف امك تايلمعلا ىرجت
تاـــفـــيـــفـــخـــتـــلاو مألا لوـــلحملاو تاــــنـــــــّيــــعــــلا رــــيضحت جهــــنمل

قيرط نع ددحملا  يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا
.هبلومعملا ميظنتلا

: ةيرحب تاجتنم٩.2.٨

اقبط ،ةضماحلا تاجتنملا يف امك تايلمعلا ىرجت
تاـــفـــيـــفـــخـــتــــلاو مألا لوــــلحملاو تاــــنـــــّيــــعــــلا رــــيضحت جهــــنمل

قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا صحفلا دصق ةيرشعلا
.هبلومعملا ميظنتلا

 : زبخلا قوحسمب ةاطغم تاجتنم2.01.٨

تانـــــّيـــعـــلا رـــيضحت جهـــنمل اـــقـــبـــط تاـــيــــلــــمــــعــــلا ىرجت
صحـــــفـــــلا دصق ةـــــيرشعـــــلا تاـــــفـــــيـــــفـــــخـــــتـــــلاو مألا لوـــــلحملاو
.هبلومعملا ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا

خاــخــبو تاـــيوـــخرـــلاو تاـــيرشقـــلاو كاـــمسألا٨.٣
: ةدّمجم دلجلا تايكوشو رحبلا

كامسألا نم ةريبك عطقو كامسألا نم ربه1.٨.٣
ةيدرف ءازجأو ةريغص عطقو لتك لكش ىلع ةدّمجملا

: ةدّمجم

ةطساوب ةدّمجملا ةلتكلا نم ةبرجتلا ةنـّيع عطتقت
ةجرد يف بّوذت وأ ،)٥.٥( ةمقعم بشخ نم ةليتفيذ بقاث
نكلو ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل )م°٧2و م°81 نيب( طسولا ةرارح
.)تاعاس3 نم رثكأ سيل

.ةمّقعم ةعطاق طقالم وأ طقالم ةطساوب عطق عزنت
ىلإ ةنّيل حبصت ىتح رمألا ىضتقا اذإ ،رثكأ بوذتل كرتت
)٥.2( نيكس ةطساوب ةريغص عطق ىلإ اهميسقتل ام دح
.)٥.3( ةمقعم طقالمو
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وأ ينارودــلا ةسناـــجملا زاـــهـــج ةـــطساوـــب عـــطـــقـــلا جزمت
.٠1 يف1 ـل لولحم ىلع لوصحلل ففخملا عم )٥.1( يقلحلا

)يربمج عون نم( ةرشقلا ةعوزنم تايرشقلا2.٨.٣
: لتك لكش ىلع ةدّمجم

نكل ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل بوذتل ربخملا ةنيع كرتت
طسولا ةرارح ةجرد يف تاعاس )3( ةثالث نم رثكأ سيل
ةلتكلا ةيانعب لصفت .ةلتكلا رسكتت نأ ىلإ )م°٧2و م°81 نيب(
)٥.2( مقعم رازجلا نيكس وأ ةقرطم ةطساوب ءازجأ ةدع ىلإ

ةطساوبو )٥.3( طقالم ةطساوب محللا نم ءازجأ عطتقتو
 .)٥.2( ةمقعم  ةعطاق طقالم

ةدـّمجملا ةلتكلل ةبرجتلا ةنـّيع عاطتقا اضيأ نكمي
 .)٥.٥( ةمقعم بشخ نم  ةليتفيذ باقثم ةطساوب

وأ ينارودــلا ةسناـــجملا زاـــهـــج ةـــطساوـــب عـــطـــقـــلا جزمت
.٠1 يف1 ـل لولحم ىلع لوصحلل ففخملا  يف )٥.1( يقلحلا

ةدّمجم )يربمج عون نم( ةلماكلا تايرشقلا٨.٣.٣
: لتك لكش ىلع

هنكل ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل بوذتل ربخملا ةنيع كرتت
طسولا ةرارح ةجرد يف تاعاس )3(ثالث نم رثكأ سيل
رصنع لك جرختسي .ةلتكلا رسكتت نأ ىلإ )م°٧2و م°81 نيب(
كرتت .)٥.2( ةمقعم ةعطاق طقالم وأ )٥.3( طقالم ةطساوب
3 لكشلا ( نطبلا نع يسأرلا ردصلا لصفني ىتح بوذتل
حــلاصلا ءزجلا عزــنــيو )هاــندأ نيبملا يناــيــبــلا لــيــثــمــتــلا نــم
.)٥.3( ةمقعم طقالم ةطساوب لكألل

زاهج وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج ةطساوب سناجت
لولحم ىلع لوصحلل ففخملا يف )٥.1( يقلحلا ةــسناجــملا
 .٠1 يف1 ـل

ناـــطرس تاــــتــــف عوــــن نــــم( تاــــيرشقــــلا محل٨.٣.٤
: لتك لكش ىلع ةدمّجملا )رحبلا

لامـعـتساـب ةدـمـّجملا ةـلـتـكـلـل ةـبرـجـتـلا ةـنـيـع عـطـتـقـت
ةجرد يف بّوذت وأ )٥.٥( ةمقعم بشخ نم ةليتفيذ باقثم
نكلو ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل م°٧2و  م°81 نيب طسولا ةرارح
عزنت .ةلتكلا رسكنت نأ ىلإ تاعاس )3( ثالث نم رثكأ سيل
ةعطاق طقالم وأ )٥.3( ةمقعم طقالم ةطساوب محللا نم عطق
.)٥.2( ةمقعم

)٥.1( يقلحلا وأ ينارودلا ةسناجملا زاهج يف سناجت
.٠1 يف1 ـل  لولحم ىلع لوصحلل ففخملا يف

ةيئانث تايوخرو لجرألا تايسأر( تايوخرلا5.٨.٣
: )ةلماك دلجلا تايكوشو تامامصلا

لكش ىلع ةدّمجم ةلماك لجرألا تايسأر5.1.٨.٣
: لتك

نم ةمقعم ةليتفيذ باقثم لامعتساب ةنـّيعلا عطتقت
)م°٧2و  م°81نيب( طسولا ةرارح ةجرد يف بّوذت وأ )٥.٥( بشخ

.تاعاس )3( ثالث نم رثكأ سيل نكلو ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل
.)٥.2 ( مقعم رازجلا نيكس وأ صقم ةطساوب ءازجأ عطقت

زاــــــــهــــــــج وأ ينارودــــــــلا ةسناــــــــجملا زاــــــــهـــــــــج يف سناجت
لولحم ىلع لوصحلل ففخملا يف )٥.1( يقلحلا ةسناجـــملا
.٠1 يف1 ـل

تامامصلا ةيئانث تايوخرلاو لجرألا تاينطب5.2.٨.٣
: لتك لكش ىلع ةدـّمجم ةلماك

طسولا ةرارح ةجرد يف بوذتل ربخملا ةنيع كرتت
نم رثكأ سيل نكلو ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل م°٧2و م°81 نيب
رصنع لك جرختسي .ةلتكلا رسكنت نأ ىلإ تاعاس  )3( ثالث
.)٥.2( ةمقعم ةعطاق طقالم وأ )٥.3( ةمقعم طقالم ةطساوب
رصنعلا حبصي نأ ىلإ ،رمألا ىضتقا اذإ ،رثكأ بوذتل كرتت
طقلم ةطساوب ةفدصلا نم مسجلا جارختسال ةيافكب انّيل
صاخ زرغم وأ راحملاب صاخ نيكس وأ طرشم وأ )3.٥(
.)٥.2( مقعم تايرشقلا و تافدصلاب

ةـــطساوـــب ةـــحوـــتــــفملا تاــــفدصلا قــــحس اضيأ نــــكــــمــــي
.محللا فالتإ نودب )٥.2 ( ةمقعم ةقرطم

عطقيو )٥.3( مقعم طقلم ةطساوب تافدصلا اياقب عزنت
 .تابعكم لكش ىلع محللا

زاــــــــهــــــــج وأ ينارودــــــــلا ةسناــــــــجملا زاــــــــهـــــــــج يف سناجت
لولحم ىلع لوصحلل ففخملا يف )٥.1( يقلحلا ةسناــجــملا
.٠1 يف1 ـل

ةّوهطملا ةرشقلا ةعوزنم تايوخرلا٣.5.٨.٣
تايوخرلاو لجرألا تاينطب عون نم ايئزج ةّوهطملاو
: لتك لكش ىلع ةدّمجم تامامصلا ةيئانث

طسولا ةرارح ةجرد يف بوذتل ربخملا ةنـّيع كرتت
رثكأ سيل نكلو ،ابيرقت ةقيقد٠6 ةدمل )م°٧2و م°81نيب(
لك  جرختسي .ةلتكلا رسكنت نأ ىلإ ،تاعاس )3( ثالث نم
ةــعــطاـــق طـــقالـــم ةـــطساوـــب وأ )٥.3( طــقالــم ةــطساوـــبرصنع
.)٥.2( ةمقعم

زاــــــــهــــــــج وأ ينارودــــــــلا ةسناــــــــجملا زاــــــــهـــــــــج يف سناجت
لولحم ىلع لوصحلل ففخملا يف )٥.1( يقلحلا ةسناجملا
.٠1 يف1 ـل

:ةيلاوملا تافيفختلا .01

قـلـعـتملا جهـنـمـلـل اـقـبـط ةـيـلاوملا تاــفــيــفــخــتــلا رـــّضحت
ةـيرشعـلا تاـفـيـفـخـتـلاو مألا لوـلحملاو تاــنــــّيــعــلا رــيضحــتــب
ميظنتلا قيرط نع ددحملا يجولويبوركيملا صحفلا دصق
.هبلومعملا
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: ربخملا ىلإ ةلسرملاو اهب ىصوملا ةيحلا تامامصلا ةيئانث تايوخرلا رصانع ددع : لودجلا

رصانعلا ددع
عونلا

لوادتملا مسالايملعلا مسالا

سموميسكام ناتكيب
)sumixam netceP(

سيرالوكرابوا ناتكابيكا
)siralucrepo netcepiuqeA(

ساغيغ ايرتسوسارك
)sagig aertsossarC(

سيلوديأ ايرتسوأ
)silude aertsO(

ايرانيسرام  ايرانيسرام
)airanecrem airanecreM(

مويرانيبيليف سبات
)muranippilihp sepaT(

سوتاسوكيد سباتيدور
)sutassuced sepatiduR(

اديلوص الوسيبس
)adilos alusipS(

ايرانورأ ايم
)airanera ayM(

سيسنا
).pps sisnE(

سيلوتيم
).pps sulityM(

لودإ امرادوتساريس
)elude amredotsareC(

سكانود
).pps xanoD(

كاج سيدقلا ةفدص
)seuqcaJ-tniaS elliuqoC(

ضيبأ لكنوتيب
)cnalb elcnotéP(

ينابيلا راحملا
)esianopaj ertîuH(

حّطسملا راحملا
)etalp ertîuH(

ئطاشلا ةراحم
)eriarP(

ةيناباي ةفدص
)esianopaj edruolaP(

ةفدص
)enummoc edruolaP(

سوغاتب
)sogataP(

نيموك يم
)enummoc eyM(

ةيضبق
)uaetuoC(

لوم
)eluoM(

يداعلا يرحبلا فدصلا
)enummoc euqoC(

نيليت
)enilleT(

81 ىلإ21 نم

٥3 ىلإ81 نم

81 ىلإ21 نم

81 ىلإ21 نم

81 ىلإ21 نم

٥3 ىلإ81 نم

٥3 ىلإ81 نم

٥٥ ىلإ٥3 نم

81 ىلإ21 نم

81 ىلإ21 نم

٥3 ىلإ81 نم

٥٥ ىلإ٥3 نم

٠٧ ىلإ٠٤ نم
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نايبرلاو دنكركلاو رحبلا ناطرسو ةريغصلا كامسألاب قلعتملا ينايبلا مسرلا

صقم ةطساوب ليذلا قاصتلا لبق ام ةقطنم يف  ةكمسلا نم ءزج عزني: )مس51 نم لقأ اهلوط( ةريغصلا كامسألا .1
عزنل يناثلا قشلاو قصتلملا ءزجلا عم ليذلا عزن ضرغل لوألا قشلا .ةيضرع عطاقم ليكشتل نيقش ثادحإو ةمقعم طقالم و

.)1لكشلا( لوألا قشلا لبق ام نوكي يذلا كمسلا ةحيرش

. ةدعملا ىوتحم وأ وشحلا عزن مدع

قش -1: حيضوت

قش -2

يسأر ردص -1: حيضوت

نطبلا -2

مس٥1 نم رغصأ اهلوط ةكمسل ةبرجتلل ةنــّيع عاطتقا نع لاثم :1 لكشلا

.مقعم طقلم ةطساوب )2 لكشلا( اهطقالم رسكتو ةعقوقلا عزنت : رحبلا ناطرس .2

 : نايبرلاو دنكركلا محل  .٣
. )3لكشلا( نطبلاو يسأرلا ردصلا نيب لصفملا يف ةيوخرلا رسكت

لكؤت يتلا ةقيقدلا ءاعمألا كلذ يف امب( نطبلل يلخادلا فرطلاو يسأرلا ردصلا محل جرختسي ،مقعم طقلم ةطساوب
.)امومع

: حيضوت

ةعقوقلا -1

رحبلا ناطرس ةعقوق :2 لكشلا

دنكركلا نطبو يسأرلا ردصلا :٣ لكشلا

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


