
ـه٩341  ماع لاّوش٦ ءاعبرألا ٧٣ ددعلا

م٨1٠٢  ةنس وينوي٠٢ قفاوملا نوسمخلاو ةسماخلا ةنّسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا
36.46.56.120

21.53.45.120 سكافلا
رئازجلا0023-05 ب.ج.ح
ZD FOPMI 081 56 : xeléT

GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيميظنتميسارم

لكايهلا نع لزانتلا ةيلباق مدع نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٦ يف خرؤم٦٦١-8١ مقر يسائر موسرم
...................................................................................................................لحاسلل ةلودلا ةماقإل ةيمومعلا ةسسؤملل ةعباتلا

ةينطولا ةسردملا ءاشنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٩2 يف خرؤم٤٦١-8١ مقر يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو ةنيدملا يسدنهمل

ةّيدرفميسارم

.....ةيروهمجلا ةسائرب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم

ةيروهمجلا ةسائرب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

ةئيهلاب تاسارد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا

ةفيظولل ةماعلا ةيريدملاب ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

نوؤشلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................ةيجراخلا

ةماعلا ةيريدملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................يدلبلا سرحلل

................رئازجلا ةيالوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

يف رئاود ءاسؤر ماهم ءاهنإ نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
....................................................................................................................................................................................تايالولا

.ةلودلا سلجمب ةحلصم سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ةينوناقلا تاساردلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب نواعتلاو

ينطولا يمومعلا فحتملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................نارهوب “ ةنابز دمحأ “

لاغشألا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................................................................اقباس– ةيمومعلا

نواعتلا مسقب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب تاساردلاو

ةينطولا ةئيهلل ماعلا نيمألا نييعت نــــــمضتي ،8١٠2 ةــــــنس وـــــينوي٠١ قـــــفاوملا٩٣٤١ ماـــــــع ناــــــضمر٥2 يف خرؤــــــم يــــسائر موـــــسرم
...................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

ةينطولا ةئيهلاب ريدم بئان نييعت نـــمضتي ،8١٠2 ةـــــنس وـــــينوي٠١ قـــــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع ناـــــضمر٥2 يف خرؤــــــم يـــــسائر موـــــسرم
...................................................................................................................................................هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

ةمئادلا ةيرادإلا ةنامألاب نييعتلا نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
..............................................................................................................................تاباختنالا ةبقارمل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل

ةيرئازجلا ةيروهمجلل لصنق نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...........................................................)ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا( ندنلب ةيبعشلا ةيطارقميدلا

ةماعلا ةيريدملاب نيريدم باون نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

ـه٩٣٤1 ماع لاّوش٧٣٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨1٠٢ ةنس وينوي٠٢ 2

سرهف

4

4

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14



٧٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع لاّوش٦
3م٨1٠٢ ةنس وينوي٠٢

ةيكلسلا تالصاوملل نيريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................تايالولا يف ةينطولا ةيكلساللاو

يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع باتك نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................تايالولا

يف تايدلبل نيماع باتك نييعت نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
...........................................................................................................................................................................رئازجلا ةيالو

........تايدلبل نيماع باتك نييعت نانمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم

..............رئازجلا اربوأل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ينطولا يمومعلا فحتملا ةريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................................ةنيطنسقب “ اتريس “

.........نازيلغ ةيالو يف ةفاقثلا ريدم نييعت نمضتي ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٩٣٤١ماع نابعش٤١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا صيصختلا

.........................................................................................................................”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط ةلكيه

باسح تاقفنو تاداريإ ذيفنت تايفيك ددحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٩٣٤١ماع نابعش٤١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا صيصختلا

.........................................................................................................................”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط ةلكيه

باسح مييقتو ةعباتم تايفيك دّدحي ،8١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٩٣٤١ماع نابعش٤١ يف خرؤم كرتشم يرازو رارق
ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا صيصختلا

.........................................................................................................................”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط ةلكيه

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،8١٠2 ةنسليربأ٧١قفاوملا٩٣٤١ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
..............................................................................................)وزو يزيت ةيالو( بوباجوأ يزيت يحايسلا عقوملاو عسوتلا

ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،8١٠2 ةنسليربأ٧١قفاوملا٩٣٤١ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
....................................................................................................................................)لجيج ةيالو( ”ونيزاك“ يحايسلا عقوملاو عسوتلا

ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،8١٠2 ةنسليربأ٧١قفاوملا٩٣٤١ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
.....................................................................................................................................)فيطس ةيالو( سرقم يحايسلا عقوملاو عسوتلا

ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،8١٠2 ةنسليربأ٧١قفاوملا٩٣٤١ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
.........................................................................................................................)ةديعس ةيالو( ةنوخسلا نيعلا يحايسلا عقوملاو عسوتلا

ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،8١٠2 ةنسليربأ٧١قفاوملا٩٣٤١ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
.............................................................................................................................)سارهأ قوس ةيالو( رودملا يحايسلا عقوملاو عسوتلا

ةــــــقطنمل ةـــــيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،8١٠2 ةنسليربأ٧١قفاوملا٩٣٤١ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
........................................................................................................................)ىلفدلا نيع ةيالو( بيرغ دس يــــحايسلا عــــقوملاو عــــــسوتلا

ةيحايسلا ةئيهتلا يططخم ىلع ةقفاوملا نمضتي ،8١٠2 ةنسوينوي٤ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٩١ يف خرؤم رارق
........................................................فلشلا ةيالو،” ءاوح ينب ”و ” ةينانارت “ نييحايسلا نيعقوملاو عسوتلا يتقطنمل

)عبات( سرهف

14

14

15

15

15

15

15

16

20

21

23

23

24

25

26

27

28



ـه٩٣٤1 ماع لاّوش٧٣٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨1٠٢ ةنس وينوي٠٢ 4

ةّيميظنتميسارم
٥ يف خرؤملا٤٩2-٧٩ مــقر يذيفنتلا موسرملا نم٦١ ةداملا

.لزاــنتلل ةــــــلباق رـــــيغ ،هالــــــعأ روــــــــكذملاو٧٩٩١ ةــــــنس تـشغ

صوـــــصنملا لزاـــــنتلا ةــــــيلباق مدــــــــع صـــــــخت:٢ ةداملا
تاــهــيــلاشلاو تالـــيـــفـــلا لــــك ،هالـــــعأ ىلوألا ةداــــملا يف اـــهـــيـــلـــع
امهم ،ىرخأ ةيراقع كالمأ يأو يضارألاو تالحملاو ققشلاو
 .هالعأ ةروكذملا ةيمومعلا ةسسؤملل ةعبات ،اهتعيبط نكت

يتلا تالحملاو لكايهلا ،لزانتلا ةيلباق مدع صخت امك
ينــطوــلا لالــقــتسالا ةداــعــتسا لــبــق اــم ىلإ اــهــخــيراــت عـــجرـــي
.لحاسلل ةلودلا ةماقإ كالمأل ةعباتلاو

،موسرملا اذـــــهل ةــــفلاخملا ماـــــكحألا لـــــك ىــــغلت:٣ ةداملا
،٦١ ةداملا نم١ دنبلا نم2 ةرقفلا ماكحأ اهنم اميس الو
٤٩2-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا نم2 ةرقفلاو
.هالعأ روكذملاو٧٩٩١ ةنس تشغ٥ يف خرؤملا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٤ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٠2 قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٦ يف رئازجلاب ررح
   .8١٠2 ةنس

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ناضمر٩٢ يفخرؤم٤٦1-٨1 مقر يذيفنت موسرم
ءاشنإ نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٤1 قفاوملا٩٣٤1
اهميظنتو ةنيدملا يسدنهمل ةينطولا ةسردملا

.اهريسو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامج22 يف خرؤملا١٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو88٩١ ةنس رياني2١ قفاوملا8٠٤١ ماع ىلوألا
،ةــيداصتــقالا ةــيــموــمــعــلا تاسسؤمــلــل يهــيــجوــتــلا نوــناــقــلا
 ،هنم ثلاثلا بابلا اميسال ،لدعملا

٩٣٤1 ماع لاّوش٦ يفخرؤم٦٦1-٨1 مقر يسائر موسرم
ةيلباق مدع نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠٢ قفاوملا
ةيمومعلا ةسسؤملل ةعباتلا لكايهلا نع لزانتلا

.لحاسلل ةلودلا ةماقإل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٦–١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

ناضمر٠2 يف خرؤملا٩٥-٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نــــمضتملاو٥٧٩١ ةـــــنس رــــــبمتبس٦2 قــــــــــفاوملا٥٩٣١ ماــــــع
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا نوناقلا

ىدامج22 يف خرؤملا١٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو88٩١ ةنس رياني2١ قفاوملا8٠٤١ ماع ىلوألا
،ةــيداصتــقالا ةــيــموــمــعــلا تاسسؤمــلــل يهــيــجوــتــلا نوــناــقــلا
،هنم ثلاثلا بابلا اميسال ،لّدعملا

مرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ىدامج٤١ يف خرؤملا٠٣-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٩٩١ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا١١٤١ ماع ىلوألا

،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ماع رفص٩١ يف خرؤملا٠2-٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
ســـــــلجمب قـــــــــــلعتملاو٥٩٩١ ةــــــــنس وــــــــيلوي٧١ قــــــــــفاوملا٦١٤١
،ممتملاو لدعملا ،ةبساحملا

يذ٥١ يف خرؤملا١١-٧٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤١ ماع ةدعقلا
،يلاملا يبساحملا ماظنلا

خرؤملا٤٩2-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧٩٩١ ةنس تشغ٥ قفاوملا8١٤١ ماع يناثلا عيبر2 يف

،لحاسلل ةلودلا ةماقإل ةيمومع ةسسؤم ءاشنإ نمضتملاو
،هنم٧١و٦١و٥١ داوملا اميس ال

: يتأي ام مسري

كالمأل ةعباتلا لكايهلا عيمج نوكت: ىلوألا ةداملا
بجومب ةددحملا ،لحاسلل ةلودلا ةماقإل ةيمومعلا ةسسؤملا
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ةذـتاسأ اـهـب موـقـي يتـلا نـيوـكـتـلاو مـيـلــعــتــلا ماــهمب قــلــعــتملاو
ناوـعأو ثحـبـلا وـمدـخــتسمو نييــلاــعــلا نــيوــكــتــلاو مــيــلــعــتــلا

،ايوناث المع اهرابتعاب نورخآ نويمومع

خرؤملا٤٩2-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١٠٠2 ةنس ربوتكأ لوأ قفاوملا22٤١ماع بجر٣١يف

ةذـــــتاسألاو نيكراشملا ةذـــــتاسألا فـــــيـــــظوـــــت طورش ددـــــحــــــي
،نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم يف مهلمعو نيوعدملا

خرؤملا٤٣٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةـنس رـبـمــتــبس٠2 قـــفاوملا2٣٤١ ماـــــــع لاوش22 يف

ةرادإ يفـــــــــظومب صاخلا يساسألا نوـــــــــناـــــــــقـــــــــلا نــــــــــمضتملاو
 ،ةيميلقإلا تاعامجلا

خرؤملا٤٩١-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ليربأ٥2 قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣ يف

تاــناــحــتــمالاو تاــقــباسملا مــيــظـــنـــت تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي يذـــلا
ةــيــموــمــعـــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةـــيـــنـــهملا صوـــحـــفـــلاو
،اهئارجإو

 :  يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ماهملا - رقملا - ةيمستلا

يــــــسدنهمل ةــــــــــينطو ةــــــــسردم أـــــــــــشنت : ىلوألا ةّداملا
. ”ةسردملا“ صنلا بلص يف ىعدت ،ةنيدملا

يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ةسردملا:٢ ةّداملا
عضوـتو يلاملا لالــقــتسالاو ةــيوــنــعملا ةــيصخشلاــب عــتــمــتــت

.ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا ةياصو تحت

هلقن نكميو ناسملتب ةسردملا رقم ددحي:٣ ةّداملا
نـــم رارـــق بجومب ينـــطوـــلا بارـــتـــلا نـــم رــــخآ ناــــكــــم يأ ىلإ
.ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا

كرتشم رارق بجومب ةسردملل تاقحلم ءاشنإ نكمي
فلكملا ريزولاو ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا نيب
.ةيلاملاب

ىوتسم نيسحتو نيوكت ةسردملا ىلوتت:٤ ةّداملا
ةرازوـــلا عاـــطـــقـــل نيعـــباـــتـــلا نيمدـــخــــتسملا فراــــعــــم دــــيدجتو
ةـــطـــبـــترملا نــــيداــــيملا يف ةــــيــــلحملا تاــــعاــــمجلاــــب ةــــفــــلــــكملا

.يئيبلاو يرضحلا رييستلاب

صوـــــصخلا ىلـــــع ،ةـــــــسردملا فـــــــــلكت ،ةـــــــفصلا هذـــــــهبو
 : يتأي اـــــمب

مرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبساحملاب قلعتملاو٠٩٩١ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١ ماع
،ةيمومعلا

ىدامج٩١ يف خّرؤملا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥١ قفاوملا٧2٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

بجر٠2 يف خرؤملا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22قفاوملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يف خرؤملا٧٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةـنس رــيارــبــف١2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع لوألا

،ةيالولاب

مرحم8١ يف خرؤملا٦٩2-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ماهمب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ربوتكأ٣١ قفاوملا8٠٤١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،ايوناث المع اهرابتعاب نيوكتلاو سيردتلا

خرؤملا2٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةـــــــنس تشغ٥١ قـــفاوملا8٣٤١ ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٣2يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةـــــــنس تشغ٧١ قـــفاوملا8٣٤١ ماــع ةدــعـــقـــلا يذ٥2يف

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٩-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠٩٩١ ةـــــنس سراــــــم٧2 قـــــفاوملا٠١٤١ ماـــــــــــــــــع ناضمر لوأ

ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستـــلاو نييـــعـــتـــلا ةـــطـــلسب قـــلـــعـــتملاو
تاـيدـلـبـلاو تاـيالوـلاو ةــيزــكرملا ةرادإلا ناوــعأو نيفــظوــمــلــل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

خرؤملا822-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠٩٩١ ةنس ويلوي٥2 قفاوملا١١٤١ ماع مرحم٣ يف

نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك ددحي
،ممتملاو لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

خرؤملا٧٤2-٤٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤٩٩١ ةنس تشغ٠١ قفاوملا٥١٤١ ماع لوألا عيبر2 يف

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا2٩-٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦٩٩١ ةنس سرام٣ قفاوملا٦١٤١ماع لاوش٤١
،مهتامولعم ديدجتو مهاوتسم نيسحتو نيفظوملا نيوكتب
،ممتملاو لدعملا

خرؤملا٣٩2-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٠٠2 ةـــنس رـــبوـــتـــكأ لوأ قــــفاوملا22٤١ماــــع بجر٣١ يف
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لوألا مسقلا
ةرادإلا سلجم

عيمج ةساردب ةسردملا ةرادإ سلجم فلكي:٧ ةّداملا
.ةسردملل ماعلا ريسلاب ةلصتملا لئاسملا

 : يتأي اميف صوصخلا ىلع لوادتي ،ةفصلا هذهبو

تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلاو تاططخملا –
،ثحبلاو تاساردلاو نيوكتلل

،ةسردملل يلخادلا ميظنتلاو يلخادلا ماظنلا –

يوــــــــــنسلا يرادإلا باسحلاو ةــــــــــيــــــــــنازـــــــــــيملا عورشم –
،ةسردملل

ةــــيــــنــــطوــــلا تالداــــبملاو نواــــعـــــتـــــلا جمارـــــب عـــــيراشم –
،ةيلودلاو

 ،اهريجأت وأ تاراقعلا عيب وأ ءانتقا –

،اهتئيهتو ةسردملا عيسوت عيراشم –

تاقافتالاو تايقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا عيراشم –
،ةيلودلاو ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملا عم ةمربملا

،اياصولاو تابهلا لوبق –

دـــــيدجتو ىوـــــتسملا نيسحتو نــــــيوــــــكــــــتــــــلا ةــــــلــــــيصح –
،فراعملا

.ةسردملا طاشنل يونسلا ريرقتلا –

ريزولا هسأري يذلا ةرادإلا سلجم نوكتي :٨ ةّداملا
 : نم ،هلثمم وأ ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،لقنلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

مـــــيلعتلاو نـــــيوكتلاب فـــــلكملا رـــــيزولا نـــــع لــــــــثمم –
،نيينهملا

يتبعشل ةيمتنملا روصتلا تاراطإل نيوكتلا نامض –
ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا” و ”يرضحلاو ينقتلا رييستلا“
،“ ةئيبلاو

دـيدجتو ىوــتسملا نيسحت تاــيــلــمــع مــيــظــنــت ناــمض –
،ةيميلقإلا ةرادإلا يفظوم ةدئافل فراعملا

لـــــغشل يرـــــيضحتلا نــــيوكتلا تارود مـــيظنت ناـــمض –
ضـــعبب قاـــــحتلالل ةـــــيقرتلا لــــــبــق اـــم نـــــيوكتلاو بــــــصنم
،بــــترلا

تاـناـحـتـمالاو تاـقـباسملا مــيــظــنــتو رــيضحت ناــمض –
،تاناحتمالا هذهل يريضحتلا نيوكتلا تارودو ةينهملا

ردابملا نيوكتلا جمارب دامتعاو دادعإ يف ةمهاسملا –
،يئيبلاو يرضحلا رييستلا لاجم يف ةياصولا  نم اهب

ةــيرورضلا قــئاــثوــلاو ةــيــجوــغادــيــبــلا مــئاـــعدـــلا دادـــعإ –
،نيوكتلا لاجم يف اهتاطاشنب ةقلعتملا

تاسراـمملا يف اـهرــثأو نــيوــكــتــلا تاــطاشن مــيــيــقــت –
.ةينهملا

،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا ماهملا ىلع ةدايز:5 ةّداملا
يرضحلا رييستلا لاجم يف ةربخلا رود ةسردملا ىلوتت
  .يئيبلاو

 : يتأي امب ةسردملا فلكت ،راطإلا اذه يفو

يف اهتاجايتحا ديدحت يف ةيلحملا تاعامجلا ةدعاسم –
،اهنع بارعإلاو نيوكتلا

اــهدــعــت يتــلا نــيوــكــتــلا تاــطــطــخــم ةــيــلاــعـــف لـــيـــلحت –
،ةيلحملا تاعامجلا

ةربخلاو ةراشتسالاو ثحبلاو ةساردلا لامعأب مايقلا –
ةيرضحلا لئاسملا لوح ةيلحملا تاعامجلاو ةياصولا ةدئافل
،ةيئيبلاو

لاـمـعأ لـك مــيــظــنــتــب ثحــبــلا رــيوــطــت يف ةــمــهاسملا –
،اـــهـــل ةـــلوـــخملا ماـــهملا راـــطإ يف ،مالـــعإلاو ةساردـــلاو ثحــــبــــلا

نم ةيلودلاو ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملا عم قيسنتلاب
.صاصتخالا سفن

يناثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

اهريديو ةرادإ سلجم ةسردملا ىلع فرشي:٦ ةّداملا
.يجوغاديبو يملع سلجمب دوزتو ماع ريدم
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ةطلسلا ىلإ ةرادإلا سلجم تاعامتجا رضاحم لسرت
نوضغ يف سلجملا يف وضع لك ىلإ لسرت امك ،ةيصولا
 .عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا

دـعب ةذـفان ةرادإلا سلجم تالوادـم نوكت:٣1 ةّداملا
رضاـــحـــم ةـــيصوـــلا ةـــطـــلسلا مالــــتسا نــــم اـموــــي )٠٣( نيـثالـــــث
.اهيلع ةحارص ضرتعت مل ام تاعامتجالا

ةــقــلــعــتملا ةرادإلا سلــجــم تالوادــم نوــكــت ال ،هـــّنأ رـــيـــغ
وأ اهعيب وأ تاراقعلا ءانتقاو يرادإلا باسحلاو ةينازيملاب
ّالإ ةذفان يلخادلا ماظنلاو اياصولاو تابهلا لوبقو اهريجأت
.اهيلع ةيصولا ةطلسلل ةحيرصلا ةقفاوملا دعب

يناثلا مسقلا

ماعلا ريدملا

بـــــــــجومب ةـــــسردملل ماـــــــــــعلا رــــــــيدملا نيــــــعي:٤1 ةّداملا
فـــلـــكملا رــــيزوــــلا نــــم حارــــتــــقا ىلع ءاــــنــــب يساــــئر موسرــــم
.ةيلحملا تاعامجلاب

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

ىلإ ادانتسا ةسردملل ماعلا ريدملا ةفيظو بتار عفدي
.ٍلاو ةفيظو

نـــــــــــسحلا رـــــــــيسلا ماــــــــعلا رــــــــيدملا نــــــــــمضي:51 ةّداملا
.ةسردملل

 : ةفصلا هذهبو

ةايحلا لامعأ عيمج يفو ءاضقلا مامأ ةسردملا لثمي –
،ةيندملا

ذــيــفــنــت ىلوــتــيو ةرادإلا سلــجــم تاــعاــمــتــجا رضحـــي –
،هتارارق

،ةينازيملا تاريدقت ايونس دعي –

،يرادإلا باسحلا دعي –

مـــيـــظـــنـــتـــلا عورشمو يلخادـــلا ماـــظـــنــــلا عورشم دــــعــــي –
 ،ةسردملل يلخادلا

،تاطاشنلل يونسلا ريرقتلا دعي –

ىرـخأ ةـقــيرــط ررــقــت مــل نــيذــلا نيمدــخــتسملا نــّيــعــي –
،مهنييعتل

،نيمدختسملا عيمج ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا سرامي –

تاـــــيـــقاـــفـــتالاو دوـــــقـــعـــلاو تاـــــقـــفصلا عـــــيـــمـــج مرــــــبـــي –
.هــــب لوـــمعملا مـــيظنتلا راــطإ يف تاـــقافتالاو

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نع لثمم –

فـلـكملا رـيزوـلا هـنــّيــعــي ةــيــمــيــلــقإلا ةرادإلا نــم راــطإ –
،ةيلحملا تاعامجلاب

فلكملا ريزولا هنّيعي يدلب يبعش سلجم سيئر –
،ةيلحملا تاعامجلاب

.ةسردملل يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا سيئر –

سلجم تاعامتجا يف ةسردملل ماعلا ريدملا كراشي
.سلجملا ةنامأ ىلوتيو ،يراشتسا توصب ةرادإلا

ةءافك يذ صخش يأب نيعتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
.هلامعأ يف هديفي نأ هنأش نم

نم رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأ نّيعي:٩ ةّداملا
تاونس )٣( ثالث ةدمل ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا

نومتني يتلا ةطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل ةلباق
.اهيلإ

هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
 .ةدهعلا ءاهتنا ةياغ ىلإ ،اهسفن لاكشألا قفو

ةــــيداع ةرود يف ةرادإلا ســـــــلجم عـــــــمتجي:٠1 ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2( نيترم

ىلع ءاــنــب ،ةــيداــع رــيــغ ةرود يف عــمـــتـــجـــي نأ نـــكـــمـــيو
بلطب وأ ،هئاضعأ )2/٣( يثلث نم وأ ،هسيئر نم ءاعدتسا

. ماعلا ريدملا نم

لودج اهيف ددحي يتلا ةيدرفلا تاءاعدتسالا لسرت
)٥١( رشع ةسمخ لبق ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ ،لامعألا

.عامتجالل ررقملا خيراتلا نم ،لقألا ىلع ،اموي

رــيــغ تارودــلــل ةــبسنــلاــب لــجألا اذــه صيــلــقـــت نـــكـــمـــيو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود ةيداعلا

روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال :11 ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/٣( يثلث

دــعــب ،دــيدــج عاــمــتـــجا دـــقـــعـــي باصنـــلا لـــمـــتـــكـــي مـــل اذإو
خيراتل ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا نوضغ يف ،ناث ءاعدتسا
امهم ،ذئنيح ،سلجملا تالوادم حصتو ،لجؤملا عامتجالا

.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي

ءاضعألا ةــــيــــبــــلــــغأب ةرادإلا سلـــــجـــــم تالوادـــــم ذـــــخـــــتـــــت
توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا
.احجرم سيئرلا

،رضاحم يف ةرادإلا سلجم تالوادم نّودت :٢1 ةّداملا
بتاكو سيئرلا هيلع رشؤيو هعّقوي صاخ رتفد يف لجستو
.ةسلجلا
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ةــــيــــنازــــيــــم فرصب رــــمآلا وــــه ماــــعـــــلا رـــــيدملا نوـــــكـــــيو
.ةسردملا

ماـــــع نيــــمأ ةـــسردملل ماـــــعلا رـــــيدملا دـــــــعاسي :٦1 ةّداملا
.نوريدمو

ثلاثلا مسقلا
يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا

يــــــــجوغاديبلاو يـــــملعلا ســـــــــلجملا يدـــــــبي:٧1 ةّداملا
صخـي اـمـيـف هـتاـيصوـتو هــتاــحارــتــقا مدــقــيو هــيأر ةسردــمــلــل
 : اهنم اميس الو ،ةسردملل يجوغاديبلا ريسلا

ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا جمارب عيراشم –
،فراعملا

مييقت تايفيكو تاساردلا جمارب ليدعت عيراشم –
،فراعملا ةبقارمو نيوكتلا تارود

ديدجتو ىوتسملا نيسحتو نيوكتلا جمارب دامتعا –
،اهتدمو فراعملا

تاناحتمالاو ةسردملاب قاحتلالا تاقباسم ميظنت –
،نيوكتلا راطإ يف ةمظنملا

ةسردملاــــــب قاــــــحــــــتــــــلالا تاــــــقــــــباسم ناجل لــــــيــــــكشت –
،نيوكتلا راطإ يف ةمظنملا تاناحتمالاو

،اهريسو تاصبرتلا ميظنت –

،نيوكتلا تارود ةياهن تاركذم عيراشم –

تارود ةـــــياـــــهـــــن تارـــــكذـــــم ةشقاـــــنـــــم ناجل لـــــيــــــكشت –
،نيوكتلا

يمدــخــتسمب ةــقـــلـــعـــتملا تاـــجاـــيـــتـــحالاو تاـــفصاوملا –
 ،سيردتلا

ةيملعلا تارهاظتلا فلتخمو ةسردملا تاروشنم –
 ،ةسردملا اهمظنت يتلا

،ثحبلا جمارب عيراشم –

تائيهلاو تاسسؤملا عم لدابتلاو نواعتلا عيراشم –
.ةيبنجألاو ةينطولا

يــــــــــجوغاديبلاو يــــــملعلا ســــــــلجملا سأرــــــي:٨1 ةّداملا
.ىلعألا ةبترلا وذ ةسردملا يف ذاتسأ

 : نم يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا نوكتيو

،تاصبرتلاو تاساردلاب فلكملا ريدملا –

،نواعتلاو لصاوتملا نيوكتلاب فلكملا ريدملا –

،قيثوتلاو ثحبلاب فلكملا ريدملا –

 ،ماعلا ريدملا مهنّيعي ةذتاسأ )٤( ةعبرأ –

نارـــــمعلاو نــــكسلاب فـــــلكملا رـــــيزولا نــــع لــــــثمم –
،ةنيدملاو

تاعامجلاب فلكملا ريزولا هنّيعي ةيدلب ماع نيمأ –
،ةيلحملا

رييستلا يف صصختم دهعم ريدم وأ ةيلك ديمع –
ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولل عبات ةئيبلاو يرضحلاو ينقتلا
 .يملعلا ثحبلاو يلاعلا

يأب نيعتسي نأ يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا نكمي
.هلامعأ يف هديفي نأ هنأش نم ةءافك يذ صخش

يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا ءاضعأ ّنيعي :٩1 ةّداملا
ةدمل ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٣( ثالث

هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
 .ةدهعلا ءاهتنا ةياغ ىلإ ،اهسفن لاكشألا قفو

يـــــجوغاديبلاو يــــملعلا ســــــلجملا عـــــمتجي :٠٢ ةّداملا
.ةيداع ةرود يف ةنسلا يف )2( نيترم

ىلع ءانب ،ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو
بلطب وأ ،هئاضعأ )١/2( فصن نم وأ هسيئر نم ءاعدتسا

.ةسردملل ماعلا ريدملا نم

هترود داقعنا دنع هيلع قداصيو يلخادلا هماظن ّدعيو
.ىلوألا

دنع ،يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا ّدعي :1٢ ةّداملا
اهرارقإ مت يتلا ءارآلا هيف نّودي ارضحم ،ةرود لك ةياهن
.لامعألا لودج يف ةجردملا لئاسملا فلتخم صوصخب

ريدملا ىلإ مايأ )8( ةينامث نوضغ يف رضحملا لسريو
.ةسردملل ماعلا

ريدملل يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا مدقي:٢٢ ةّداملا
هرودب همدقيل ايملع ايمييقت ايونس اريرقت ةسردملل ماعلا

.هيأرب اقفرم ،ةيصولا ةطلسلاو ةرادإلا سلجمل

ثلاثلا لصفلا
ةسردملا ميظنت

،ماعلا ريدملا ةطلس تحت ،ةسردملا نوكتت:٣٢ ةّداملا
 : ةيتآلا لكايهلا نم

،ةماع ةنامأ –

،تاصبرتلاو تاساردلا ةيريدم –

،نواعتلاو لصاوتملا نيوكتلا ةيريدم –

.قيثوتلاو ثحبلا ةيريدم –
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يعوـنــلاو يـمــكــلا مـيــيــقــتــلــل ةـظــقــيــلا ةــمــظــنأ ذـيــفــنــت –
عاـطقلا تاجايتحا راـعشتساو اـهذيفنتو نيوكتلا جـماربل
،نيوكتلا لاجم يــف

تاجايتحا مييقتو ةبتكملاو قئاثولا ةظفحم رييست –
.راطإلا اذه يف ةسردملا

ريزولا نم رارق بجومب نوريدملا نّيعي :٩٢ ةّداملا
. ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

ريدم ةفيظو ىلإ ادانتسا ريدملا ةفيظو بتار عفدي
.ةيزكرملا ةرادإلاب

ءادأ يف نـــيرـــيدملاو ماــــعــــلا نيمألا دــــعاسي:٠٣ ةّداملا
.حلاصم ءاسؤر ،مهماهم

رـــــيزوـــــلا نـــــم رارـــــق بجومب حـــــلاصملا ءاسؤر نـــــّيـــــعـــــي
ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانب ،ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا
ريدم بئان ةفيظو ىلإ ادانتسا مهبتار عفديو .ةسردملل
.ةيزكرملا ةرادإلاب

.بتاكم ءاسؤر حلاصملا ءاسؤر دعاسي

ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب بتاكملا ءاسؤر نّيعي
سيئرل يلاعلا بصنملا ىلإ ادانتسا مهبتار عفديو .ةسردملل
.ةيزكرملا ةرادإلاب بتكم

بجومب ةسردملل يلخادلا ميظنتلا ددحي:1٣ ةّداملا
ةــيـــلحملا تاـــعاـــمجلاـــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نيب كرـــتشم رارـــق
ةــفــيــظوــلاــب ةــفــلــكملا ةــطــلسلاو ةــيــلاملاــب فــلــكملا رـــيزوـــلاو
.ةيمومعلا

عبارلا لصفلا

ميلعتلا ومدختسم

تاـــــطاشنب لـــــــــفكتلل ،ةــــسردملا نيــــــــــعتست:٢٣ ةّداملا
نيراشتسمو نيثحابو نييعماج ةذتاسأب ،ثحبلاو ميلعتلا

مـيـظـنــتــلــل اــقــبــط ،بناــجأو نييــنــطو نيلــهؤم نيمدــخــتسمو
.هب لومعملا

سماخلا لصفلا

تاساردلا ماظنو ةسردملاب قاحتلالا طورش

ةقباسم قيرط نع ةسردملاب قاحتلالا متي:٣٣ ةّداملا
رـــيزوـــلا نـــم رارـــق بجومب حــــتــــفــــت تاراــــبــــتــــخالا ساسأ ىلع
.ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا

ةـــــيسنجلا يوذ نيحشرـــــتـــــمـــــلـــــل ةـــــقــــــباسملا حــــــتــــــفــــــتو
 : ةيتآلا طورشلا دحأ مهيف رفوتي نيذلا ةيرئازجلا

فـــــلكي ماـــــع نيــــمأ ةـــــماعلا ةـــــنامألا رــــــــيسي:٤٢ ةّداملا
لئاسم اهنم اميس الو  ،اهقيسنتو ةسردملا لكايه طيشنتب
لئاسولا رييستو ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملاو ةماعلا ةرادإلا
لــفــكــتــلا نيسحت ىلإ ةــيــمارــلا رــيــبادــتــلا لــك ذــخــتــيو .ةـــيداملا

.نيصبرتملاو ذيمالتلاب

ريزولا نم رارق بجومب ماعلا نيمألا نّيعي :5٢ ةّداملا
 .ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو

سيئر ةفيظو ىلإ ادانتسا ماع نيمأ ةفيظو بتار عفدي
.ةيزكرملا ةرادإلاب ناويد

ىلع تاصبرتلاو تاساردلا ةيريدم فلكت:٦٢ ةّداملا
 : يتأي امب ،صوصخلا

تاراـبـتـخاو ةسردملاـب قاـحـتـلالا تاـقـباسم مــيــظــنــت –
،جرختلا تاناحتماو

،نيوكتلا جمارب ذيفنت –

مــــــــــــهــتــعــباــتــمو تاــــــــصبرــتــلاو نــــــــيوــكــتـــلا مــــــــيـــظـــنـــت –
.مــــــهمييقتو

لــــــصاوتملا نــــــــيوكتلا ةـــــــيريدم فـــــــلكت:٧٢ ةّداملا
 : يتأي امب صوصخلا ىلع ،نواعتلاو

ديدجتو ىوتسملا نيسحتل يونسلا جمانربلا ذيفنت –
،هريس نسح نامضو هتعباتمو فراعملا

نيوكتلاو بصنم لغشل يريضحتلا نيوكتلا ميظنت –
كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةيقرتلا لبق ام
ةـــبـــعشبو ”يرضحلاو ينـــقـــتـــلا رـــيـــيستـــلا“ ةـــبــــعشب ةصاخلا
،”ةيميلقإلا ةرادإلل ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا“

نيفــظوملاــب ةصاخلا ةــيــنــهملا تاــناــحــتــمالا مــيــظــنــت –
ةــبــعشو ”يرضحلاو ينــقــتــلا رــيــيستــلا“ ةـــبـــعشل نيمـــتـــنملا
.”ةيميلقإلا ةرادإلل ةئيبلاو ةيمومعلا ةواقنلاو ةفاظنلا“

ةـــيـــلحملا تاـــعاـــمجلا عـــم نواـــعـــتـــلا ذـــيـــفـــنـــتــــب فــــلــــكــــت
ذــيــفــنــت اذــكو ،ةــيــلودــلاو ةــيــنــطوــلا تاــئيـــهـــلاو تاسسؤملاو
.راطإلا اذه يف ةمربملا تايقافتالاو تاقافتالا

ىلع قــــــيثوتلاو ثـــــــحبلا ةـــــــــيريدم فــــــــلكت:٨٢ ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

ةراشتسالاو ثحـــبــــلا تاــــطاشن رــــيوــــطــــتو ةــــيــــقرــــت –
لــــئاسملاو ندملا رــــيــــيست لاــــجــــم يف ةرــــبخلاو قــــيــــقدــــتـــــلاو
،ةيئيبلاو ةيرضحلا
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نيــــلصحتملا بــــناجألا نيــــحشرتملا نــــكمي:٠٤ ةّداملا
تاداهش وأ ةلود سدنهم ةداهش وأ سناسيللا ةداهش ىلع
نيوكتلاب قاحتلالا ،ةبولطملا تاصاصتخالا يف اهل ةلداعم
بجومب ،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف ةداهشلا ساسأ ىلع
يف كلذو ،ةــيــلحملا تاــعاــمجلاــب فـــلـــكملا رـــيزوـــلا نـــم رارـــق
.ةقباسملل ةحوتفملا دعاقملا نم %٠١ دودح

8٣و٥٣ نيتداملا ماكحأ ىلإ بناجألا ذيمالتلا عضخي ال
.موسرملا اذه نم

سداسلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

عورـــشم ةـــسردملل ماــــعلا رــــيدملا رـــــضحي :1٤ ةّداملا
.ةلوادملل ةرادإلا سلجم ىلع هضرعيو ةسردملا ةينازيم

فلكملا ريزولل ةكرتشملا ةقداصملا ىلع ضرعي مث
.ةيلاملا ريزوو ةيلحملا تاعامجلاب

باب ىلــــع ةـــــسردملا ةــــينازيم لــــمتشت:٢٤ ةّداملا
.تاقفنلا بابو تاداريإلا

 :  تاداريإلا باب يف

،ةلودلا تاناعإ –

،ةيلحملا تاعامجلا تامهاسم –

،ةسردملا تاطاشنب ةطبترملا تاداريإلا –

.اياصولاو تابهلا –

 :  تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

.زيهجتلا تاقفن –

دــــــــعاوق قـــــفو ةــــسردملا ةــــــبساحم كــــــسمت :٣٤ ةّداملا
.ةيمومعلا ةبساحملا

وأ هــنــّيــعــي بساــحــم نوــع ةسردملا ةــبساـــحـــم كسمـــي
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هدمتعي

بقارم ةسردملل ةيلاملا ةبقارملا ىّلوتي :٤٤ ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنّيعي يلام

ّةيمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :5٤ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤١ قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر٩2 يف رئازجلاب رّرح
.8١٠2 ةنس وينوي

ىيحيوأ دمحأ

ميلعتلا يف سناسيل ةداهش ىلع نيلصاح اونوكي نأ –
ةــبوــلــطملا تاصصخـــتـــلا يف اـــهـــل ةـــلداـــعـــم ةداـــهش وأ يلاـــعـــلا

،ةقباسملا حتف رارق يف ةددحملاو

وأ ةـــلود سدـــنـــهـــم ةداـــهش ىلع نيلصاـــح اوـــنوــــكــــي نأ –
يف ةددحملاو ةبولطملا تاصصختلا يف اهل ةلداعم ةداهش
،ةقباسملا حتف رارق

ةفلكملا ةرازولا عاطقل نيعبات نيفظوم اونوكي نأ –
ةيمدقألا نم تاونس )٣( ثالث مهيدلو ةيلحملا تاعامجلاب

ةفاظنلا ” ةبعش وأ ”يرضحلاو ينقتلا رييستلا“ ةبعش يف
ةداــــهش ىلع نيــــــلصاــحو ،”ةــــئيــبــلاو ةــــيـــموـــمـــعـــلا ةواـــــــقـــنـــلاو
وأ ةـــلود سدـــنـــهـــم ةداـــهش وأ يلاـــعـــلا مـــيـــلـــعـــتـــلا يف سناسيـــل

يف ةددحملاو ةبولطملا تاصصختلا يف اهل ةلداعم تاداهش
بصاــــنملا نــــم %٥١ دودــــح يف كلذو ةــــقــــباسملا حــــتـــــف رارـــــق
.ةقباسملا يف ةحوتفملا

ةداهش ىلع نيلصاح نيحشرتملا لك نوكي نأ بجي
.ةينطولا ةمدخلا ءازإ ةينوناق ةيعضو يفو ايرولاكبلا

تارابتخالا ددعو ةـــــقباسملا مـــــيظنت ددـــــحي:٤٣ ةّداملا
،تارابتخالا ةنجل ةليكشتو اهجمانربو اهتالماعمو اهتعيبطو
.ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

نوـــــــــيجراخلا نوــــــــــــحشرتملا ىــــــــــــضاقتي:5٣ ةّداملا
%٠٧ ـب اهغلبم ددحي ةيرهش ةحنم ةقباسملا يف نوحجانلا

.لابقتسالا ةبترب صاخلا يدعاقلا رجألا نم

يف نوـــــحـــــجاـــــنــــــلا نوــــــفــــــظوملا نوــــــحشرــــــتملا عضوــــــي
اــقــبــط ،نــيوــكــتــلا ةدــم لالــخ بادــتــنا ةــيـــعضو يف ،ةـــقـــباسملا
 .هب لومعملا ميظنتلل

.)2( نيتنسب نيوكتلا ةدم ددحت:٦٣ ةّداملا

تاـيـفـيـكو تاصبرـتـلا مـيـظـنـتو نـيوـكـتــلا جمارــب ددحت
رارــق بجومب ،ةسردملا ةداــهش مــيــلستو يئاــهــنــلا مــيــيـــقـــتـــلا

ةطلسلاو ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

مـــهنيوكت اوعـــبات نــــيذلا ذــــيمالتلا لــــصحتي:٧٣ ةّداملا
مــيــظــنــتــلــل اــقــبــط نوــنــّيــعــيو ،ةسردملا ةداــهش ىلع حاــجــنـــب
.هب لومعملا

ةــسردملا نم نوـــــجرختملا ذــــيمالتلا مزــــلي:٨٣ ةّداملا
عبس ةدمل ةيلحملا تاعامجلاب ةفلكملا ةرازولا ةرادإ ةمدخب
.تاونس )٧(

وأ ةساردلا نع ىلختي ذيملت يأ نكمي ال:٩٣ ةّداملا
ةرم ةسردملاب  قحتلي نأ ،ةسردملا نم درط لحم نوكي
.ىرخأ



٧٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع لاّوش٦
11م٨1٠٢ ةنس وينوي٠٢

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ماـــــــهـــــم ءاــــهـــــنإ نـــــمضتـــــي ،٨1٠٢ ةــــــنس وــــــيـــــنوـــــي٠1
حالصإلاو ةـيـموـمـعـلا ةـفـيـظوـلـل ةـماــعــلا ةــيرــيدملاــب
.يرادإلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
حالصإلاو ةيموـمـعـلا ةـفـيـظوـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملاـب ،اـمـهاــمسا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،يرادإلا

،يلآلا مالعإلل اريدم هتفصب ،لبيبط كيلملا دبع–

رـــيدـــم بئاـــن هـــتـــفصب ،ناـــمـــيـــلس نـــب رداــــقــــلا دــــبــــع–
.نيمدختسملل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ليربأ٣2 نم ءادتبا ،ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

ريدم ةبئان اهتفصب ،يلع نب ةزنك ةسنآلا ماهم ،٦١٠2 ةنس
ةـيـنوـناـقـلا نوؤشلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملاـب ةـيـئاـنـثـلا تاـقاـفـتالــل
ةـفـيـظوـب اـهـفـيـلـكـتـل ،ةـيـجراخلا نوؤشلا ةرازوـب ةـيـلصنــقــلاو
.ىرخأ

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1
.يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملاب ريدم

––––––––––––

ماع ناـــضمر٥2 يف خرؤــــم يـــــسائر موـــــسرم بـــــــجومب
دــّيـسـلا ماــــــهـم ىـــــهـنـت ،8١٠2 ةــــنـس وـــــيــنوـي٠١ قــــــفاوــملا٩٣٤١
دادمإلاو تازيهجتلل ريدم بئان هـتـفـصب ،قفاوت نيدلا زع
هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،يدلبلا سرحلل ةماعلا ةيريدملاب
.ةيلصألا

٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاــــهنإ ناـــنمضتي ،٨1٠٢ ةــــنس وـــــينوي٠1 قــفاوملا

.ةيروهمجلا ةسائرب ماهم
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،8١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاوملا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،ةيروهمجلا ةسائرب ،امهامسا

تاساردـــلاـــب اـــفـــلـــكـــم هـــتـــفصب ،يبوـــهـــيـــم كورـــبــــم–
،صيخلتلاو

.تاساردلل اسيئر هتفصب ،ةدامح نب نيدلا رون–
––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ايسأ ةدــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

،ةيروهمجلا ةسائرب تاساردلل ةسيئر اهـتـفـصب ،يلاصرم
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1
ةــــماــــعــــلا ةــــناــــمألا( ةـــــيروـــــهـــــمجلا ةساـــــئرـــــب رـــــيدـــــم
.)ةموكحلل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةمطاف ةدــّيـسـلا ماـهـم ىـهـنـت ،8١٠2 ةـنـس وـيـنوـي٠١ قـفاوـملا

ةــيروـــهـــمجلا ةساـــئرـــب رـــيدـــم ةـــبـــئاـــن اـــهـتـفـصب ،سورـــع نـــب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1
داسفـلا نـم ةــياــقوــلــل ةــيــنــطوــلا ةــئيــهــلاــب تاسارد
.هتحفاكمو

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــــّيـسـلا ماـــــهـم ىــــــــــهـنـت ،8١٠2 ةـــــــنـس وـــــيـنوـي٠١ قــــــــفاوـملا

ةـيــنــطوــلا ةــئيــهــلاــب تاسارد سيــئر هـتـفـصب ،ةردوــب مــيسو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل

ةّيدرف ميسارم
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،ةياجب ةيالو يف ةشابرب ةرئادب ،يواجرم رامع–

،ةملاق ةيالو يف غابد مامح ةرئادب ،يدوعسم رامع–

ةيالو يف يراخبلا رصق ةرئادب ،فاكلا عاق روشاع–
،ةيدملا

،ةيدملا ةيالو يف ةيقاوربلا ةرئادب ،ةداق نب دوليم–

ةيالو يف ديعلا موغلش ةرئادب ،ةطالبوب بيطلا دمـحم–
.ةليم

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1
.ةلودلا سلجمب ةحلصم

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــــــّيـسـلا ماــــــهـم ىـــــــهـنـت ،8١٠2 ةــــــنـس وــــــيــنوـي٠١ قــــــــفاوــملا

نيفظوملا ةحلصمل اسيئر هـتـفـصب ،ينونحس نيمألا دمـحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةلودلا سلجمب نيوكتلاو

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨1٠٢ ةـنس وـيــنوــي٠1
نوؤشلا ةرازوب نواعتلاو ةينوناقلا تاساردلا
.فاقوألاو ةينيدلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــــــــّيـسـلا ماــــــــــهـم ىـــــــــــهـنـت ،8١٠2 ةـــــــنـس وــــــــيــنوـي٠١ قـــــــــفاوــملا

ةـيـنوــناــقــلا تاساردــلــل ارــيدــم هـتـفـصب ،قاــقــبس قازرــلا دــبــع
هــفــيــلــكــتـــل ،فاـــقوألاو ةـــيـــنـــيدـــلا نوؤشلا ةرازوـــب نواـــعـــتـــلاو
.ىرخأ ةفيظوب

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨1٠٢ ةـنس وـيــنوــي٠1
“ ةـــناـــبز دــــمــــحأ “ ينــــطوــــلا يموــــمــــعــــلا فــــحــــتملا
.نارهوب

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــــــــّيـسـلا ماــــــهـم ىـــــــهـنـت ،8١٠2 ةـــــــنـس وـــــــيــنوـي٠١ قــــــــــفاوــملا

ينـطوـلا يـموـمـعلا فـحتـملل ارـيدـم هــتـــفــصـب ،نارـقـمأ حـلاـص
.هبلط ىع ءانب ،نارهوب “ ةنابز دمحأ “

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1
.رئازجلا ةيالوب

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــــــّيـسـلا ماــــــهـم ىــــــهـنـت ،8١٠2 ةــــــنـس وــــــــيــنوـي٠١ قـــــــــفاوــملا

هـتـلاـحإل ،رـئازجلا ةـيالوــب اشتــفــم هـتـفـصب ،يرــهاــطــم كيــلــم
.دعاقتلا ىلع

–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
ءاــــــهنإ ناــــنمضتي ،٨1٠٢ ةـــــنس وـــــينوي٠1 قـــــفاوملا

.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ماهم
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماــهـــم ىـــهـــنـــت ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٠١ قـــفاوملا
،ةـــــيتآلا تاـــــيالولا يف رـــئاود ءاــــــسؤر مـــــــهتفصب ،مـــــــهؤامسأ

: دعاقتلا ىلع مهتلاحإل

،وزو يزيت ةيالو يف تريزقت ةرئادب ،نارصم ىسيع–

ةــــيالو يف يــــني يــــنب ةرــــئادب ،بوــــهوم نب رـــــيصـن–
،وزو يزيت

،لجيج ةيالو يف ةيليملا ةرئادب ،يداوع بيطلا–

ةــــــــــــــيالو يف نــــــــــــــيرم ةرـــــــــــــئادب ،يدوـــــــــــــــــف ناـــــــــــــيزوب–
،سابعلب يديس

،ةنيطنسق ةيالو يف ديبع نيع ةرئادب ،يفاك ريشب–

،سادرموب ةيالو يف رسي ةرئادب ،يناسح ركبوب–

ةــيالو يف ةــفــيــلــخ يساــح ةرــئادــب ،نوــفـــع لـــيـــخدوـــب–
،يداولا

،ةليم ةيالو يف ةليم ةرئادب ،ماسوب نيدلا رون–

ةيالو يف ةـبارــغــلا ةــصاــهـــلو ةرــئادـــب ،شاوـــلـــع راــتــخــم–
.تنشومت نيع

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماــهـــم ىـــهـــنـــت ،8١٠2 ةـنس وــيــنوــي٠١ قـــفاوملا
ةداعإل ،ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر مهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيلصألا مهتبتر يف مهجامدإ

،طاوغألا ةيالو يف ولفأ ةرئادب ،نوعوب زيزعلا دبع–
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٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعتلا نانمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1 قفاوملا
ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةمئادلا ةيرادإلا ةنامألاب

.تاباختنالا ةبقارمل
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــــــيتآلا ةداـــــــــــسلا نّيـــــعي ،8١٠2 ةـــــــــنـس وـــــــــيــنوـي٠١ قــــــــــفاوــملا
ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلل ةمئادلا ةيرادإلا ةنامألاب ،مهؤامسأ

: تاباختنالا ةبقارمل

،ناويدلل اسيئر ،يلوزرغ يلع–

،دراوملا ةرادإل اريدم ،ةعلط قوراف–

تاـــــساردلاب اـــــــــفلكم ،يدــــــيرس فـــــــيرشلا دـــــــــمحم–
،صـــــيخلتلاو

تاـــساردلاب اــــفلكم ،فــــيرشلا ةزــــمح يــــقوش لاــــمك–
،صيخلتلاو

تاــــــــساردـــــلاـــــب اـــــــــــــفـــــلـــــكـــــم ،قرزـــــــــل قازرــــــــــــلا دــــــــــبــــــع–
.صـــــــيخلتلاو

––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دــيــجملا دــبــع دــّيسلا نــّيــعـــي ،8١٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠١ قــفاوــملا

تاراــطــخإلا رــيضحتو تاــيــئاصحإلل رــيدــم بئاــن ،شودـــيـــح
ةـبـقارمل ةـلـقـتسملا اـيـلـعـلا ةـئيـهـلـل ةـمـئادـلا ةــيرادإلا ةــناــمألاــب
.تاباختنالا

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
لصنــــق نييــــعــــت نــــمضتــــي ،٨1٠٢ ةـــنس وـــيـــنوــــي٠1
ةـّيـبـعشلا ةـّيـطارـقــمــيّدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمــجــلــل
ىـمـظـعـلا اــيــناــطــيرــبــل ةدــحــتملا ةــكــلــمملا( ندــنــلــب
.)ةيلامشلا ادنلريإو

––––––––––––

ناــــــضمر٥2 يف خرؤـــــــــم يساـــــــــئر موــــــسرــــــــــم بـــــجومب
ةـــــــــــــسنآلا ّنيـــــــعت ،8١٠2 ةــــــــــــنـس وـــــــــــــيــنوـي٠١ قــــــــــــــفاوــملا٩٣٤١ ماــــــع
ةـــــــــّيرــــــــئازجلا ةــــــــّـيروــــــــهـمـجـلـل الــــــصنــق،يلـــــــــــــع نــــــــــــــــب ةزـــــــــنــــــــك
ةدــــــــــــحـتملا ةــــــــــــكـلـمملا( ندـــــــنـلــب ةـــــــــــــّيــبــعّشلا ةــــــــــــّيــطارــقــمــيّدــلا
ءادــــــــــــتــبا ،)ةـــــــــيــلاــمشلا ادــــــنـــلرــيإو ىــــــــمــظــعــلا اــــــــــــيــناــطــيرـــبـــل
.٦١٠2 ةـــــنس لـــــــــيربأ٣2 نــــــم

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1
.اقباس– ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــــــــــّيـسـلا ماـــــــهـم ىــــــــهـنـت ،8١٠2 ةـــــــنـس وـــــــــــيــنوـي٠١ قـــــــفاوــملا

– ةيمومعلا لاغشألا ةرازوب اشتفم هـتـفـصب ،ةعلط قوراف
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،اقباس

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،٨1٠٢ ةـنس وـيــنوــي٠1
ةرازوـــــب تاساردــــــلاو نواــــــعــــــتــــــلا مسقــــــب تاسارد
.ناملربلا عم تاقالعلا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
دـــــــــّيـسـلا ماـــــــهـم ىـــــــــــهـنـت ،8١٠2 ةـــــــنـس وـــــــيــنوـي٠١ قـــــــــــفاوــملا

تاساردـــلـــل ارـــيدـــم هـتـفـصب ،فـــيرشلا ةزـــمـــح يقوش لاـــمــــك
،ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب تاساردلاو نواعتلا مسقب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤1 ماـــــــع ناــــــضمر5٢ يفخرؤــــــم يــــساـــئر موـــــسرــــم
نييعت نــــــمضتي ،٨1٠٢ ةــــــنس وـــــينوي٠1 قـــــفاوملا
داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلل ماعلا نيمألا

.هتحفاكمو
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
قازرــلا دــبــع دــّيسلا نــّيــعـــي ،8١٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠١ قــفاوــملا

داسفـلا نـم ةـياـقوـلـل ةـيـنـطوـلا ةـئيـهـلـل اــماــع اــنــيــمأ ،قاــقــبس
.هتحفاكمو

–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤1 ماـــــع ناـــــضمر5٢ يفخرؤــــــم يـــــساـــئر موـــــسرــــم
نييعت نـــمضتي ،٨1٠٢ ةـــــنس وـــــينوي٠1 قـــــفاوملا
داسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلاب ريدم بئان
.هتحفاكمو

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةردوب ميسو دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠١ قــفاوــملا

ةــئيــهـــلاـــب لـــئاسوـــلاو نيمدـــخـــتسملاـــب اـــفـــلـــكـــم رـــيدـــم بئاـــن
.هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل ةينطولا
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،يزيليإ ةيالو يف ،شوطيمح ةرون–

،فودنت ةيالو يف ،دعسإشيمح–

،ةلشنخ ةيالو يف ،نينيعلبيحي–

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،ةكلس دـمحميديس–

.ةليم ةيالو يف ،مازروبنيدلارون–
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نيماع باتك نييعت نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1
.تايالولا يف رئاود ءاسؤر ىدل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةسنآلاو ناتديسلا نّيعت ،8١٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠١ قــفاوــملا

يف رئاود ءاسؤر ىدل نيماع اباتك ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
: ةيتآلا تايالولا

،فلشلا ةيالو يف ةجوبزلا ةرئادب ،بيبحرداقلادبع–

،ةنتاب ةيالو يف ةرمشلا ةرئادب ،سيرد ناسح–

ةيالو يف صيرخأ جرب ةرئادب ،ةميلح نب ةريجه–
،ةريوبلا

،ةسبت ةيالو يف ةزنولا ةرئادب ،شودق ةقيتع–

،ناسملت ةيالو يف ناوتش ةرئادب ،يريشب رصان–

،ترايت ةيالو يف ةليغم ةرئادب ،ىسوم يلاليجلا–

،ترايت ةيالو يف يليل يداو ةرئادب ،ةفيلخ دـمحم–

،وزو يزيت ةيالو يف نوفزأ ةرئادب ،يدرو يلع–

ةيالو يف نازيملا عارذ ةرئادب ،شورمع دلو داؤف–
،وزو يزيت

،ةفلجلا ةيالو يف لبإلا نيع ةرئادب ،يعانم قازرلا دبع–

ةيالو يف سابعلب يديس ةرئادب ،لوهسلوم ةريخ–
،سابعلب يديس

ةـــــــــــــيالو يف ةــــــــــــــلاست ةرــــــــــئادب ،روــــــــــــبج فــــــــــــسوي–
،سابعلب يدـــــيس

ةـيالو يف سيـلوــبوــيــلــيــه ةرــئادــب ،يتوــغ قحلا دــبــع–
،ةملاق

،ةليسملا ةيالو يف حلملا نيع ةرئادب ،يوايحي بيطلا–

،ركسعم ةيالو يف ةيفينحوب ةرئادب ،زوعب يفنح–

،ركسعم ةيالو يف ناكف نيع ةرئادب ،نابعل بيط–

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
باوــــن نييــــعـــــت نـــــمضتـــــي ،٨1٠٢ ةـــنس وــــيــــنوــــي٠1
ةـيـكـلسلا تالصاوـمـلـل ةـماـعـلا ةـيرـيدملاـب نــيرــيدــم
.ةينطولا ةيكلساللاو

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،8١٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠١ قــفاوــملا
ةـــــماـــعـــلا ةـــــيرـــيدملاـــب نــــــيرـــيدـــم باوـــــن ،مـــــــــهؤاــــمسأ ةــــيــــتآلا
: ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

مالـعإلا ةـمـظـنأ رـيوـطـتـل رـيدـم بئاــن ،يرــعــل دوــلــيــم–
،يلآلا

،تاكبشلا رييستل ريدم بئان ،يشاعد يوارحص–

،تالاصتالل ريدم بئان ،فيض جاحلا–

،ةيئابرهك ويدارلا ةنايصل ريدم بئان ،يسوم زاوف–

تآشنملاو تازيهجتلل ريدم ةبئان ،يخيشب لامأ–
،ةيساسألا

،نيوكتلاو نيمدختسملل ريدم ةبئان ،طاطنح ةنيمأ–

،ةبساحـمـلاو ةينازيملل ريدم ةبئان ،دانج ةيمس–

،قيسنتلاو نينقتلل ريدم بئان ،يقرش ةزمح–

ةينقتلا تاساردلل ريدم بئان ،يشيشح ميركلا دبع–
.جماربلاو

–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
نــيرــيدــم نييــعــت نـــمضتـــي ،٨1٠٢ ةــنس وــيـــنوـــي٠1
يف ةــيــنــطوــلا ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالصاوـــمـــلـــل
.تايالولا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،8١٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠١ قــفاوــملا
ةــيـــكـــلسالـــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوـــمـــلـــل نـــيرـــيدـــم ،مـــهؤاـــمسأ
: ةيتآلا تايالولا يف ةينطولا

،ةريوبلا ةيالو يف ،تاسيع رصانلا دبع–

،ةسبت ةيالو يف ،يقورحم زيزعلا دبع–

،ترايت ةيالو يف ،ريهشالأ دـمحم يديس–

،ةفلجلا ةيالو يف ،شيرح يدفم–

،ةديعس ةيالو يف ،يربإ نيمأ دـمحم–

،ةليسملا ةيالو يف ،ديلج ليبن–



٧٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع لاّوش٦
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٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1 قفاوملا

.تايدلبل نيماع باتك
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
يـــــــــتآلا نادّيسلا نّيـــــعي ،8١٠2 ةــــــنـس وـــــــيــنوـي٠١ قــــــــــفاوــملا
: نيتيتآلا نيتيدلبلل نيماع نيبتاك ،امهامسا

،يقاوبلا مأ ةيدلب يف ،يزياع نيساي–

.تنشومت نيع ةيدلب يف ،يلاليف يراوه–
––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةريخب يبرعلا دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠١ قــفاوــملا

.ترايت ةيدلبل اماع ابتاك
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1
.رئازجلا اربوأل

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
نــيدــلا روــن دــّيسلا نـــّيـــعـــي ،8١٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠١ قــفاوــملا

.رئازجلا اربوأل اماع اريدم ،يدوعس
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةرـــــــيدم نييعت نــــــــمضتي ،٨1٠٢ ةــــــــنس وـــــــــينوي٠1
.ةنيطنسقب “ اتريس “ ينطولا يمومعلا فحتملا

––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يناطلس لامأ ةسنآلا نّيعت ،8١٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠١ قــفاوــملا

.ةنيطنسقب “ اتريس “ ينطولا يمومعلا فحتملل ةريدم
–––––––––––H–––––––––––

قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يفخرؤم يسائر موسرم
ةفاقثلا ريدم نييعت نمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1

.نازيلغ ةيالو يف
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
،يشولعل ديجم دّيسلا نّيعي ،8١٠2 ةـنـس وـيــنوـي٠١ قــفاوــملا

.نازيلغ ةيالو يف ةفاقثلل اريدم

ةيالو يف لاطبألا يداو ةرئادب ،يلولج نيدلا رون–
،ركسعم

،سادرموب ةيالو يف ةيرصانلا ةرئادب ،يبقع دمحأ–

،يداولا ةيالو يف ةعماج ةرئادب ،يرداق طسابلا دبع–

ةيالو يف شاشر دالوأ ةرئادب ،ناديز نب يوانفح–
،ةلشنخ

،ةلشنخ ةيالو يف سياق ةرئادب ،ريبلوب ركابوب–

قوس ةيالو يف شوروادم ةرئادب ،بوبحم نيدلا زع–
،سارهأ

.ةيادرغ ةيالو يف ةرونب ةرئادب ،راشق رموع–
–––––––––––H–––––––––––

٩٣٤1 ماع ناضمر5٢ يف ناخرؤم نايسائر ناموسرم
نييعت نانمضتي ،٨1٠٢ ةنس وينوي٠1 قفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف تايدلبل نيماع باتك
––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــــــــسنآلاو ةدّـيسلا نّيـــــــــعت ،8١٠2 ةــــــنـس وـــــــيــنوـي٠١ قـــــــفاوــملا

يف ةيتآلا تايدلبلل نيماع اباتك ،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو
: رئازجلا ةيالو

،شيرق يداو ةيدلب يف ،يدامحم ةرهز–

،نيغولوب ةيدلب يف ،سابع ةريخ–

،نافيكلا جرب ةيدلب يف ،ةجعنوب نب يلع–

،ةبقلا ةيدلب يف ،ةليسعلب ناسح–

.ءاضيبلا رادلا ةيدلب يف ،نايفح زيزعب–
––––––––––––––––––––

٩٣٤١ ماع ناضمر٥2 يف خرؤم يسائر موسرم بجومب
ةـــــــيتآلا ةداـــــــــسلا نّيــــــــعي ،8١٠2 ةــــــنـس وـــــــيــنوـي٠١ قـــــــــــفاوــملا
: رئازجلا ةيالو يف ةيتآلا تايدلبلل نيماع اباتك ،مهؤامسأ

،رامسلا يداو ةيدلب يف ،يبوعل نيسح–

،ةجرملا ةلاست ةيدلب يف ،يمساقلب هللا دبع–

،ةينامحرلا ةيدلب يف ،ودغوب فسوي–

،دـمحما يديس ةيدلب يف ،يهابوأ حلاص–

،ةيدمحـملا ةيدلب يف ،ةنسوب ليعامس–

،راوزلا باب ةيدلب يف ،وتوتوب ينغلا دبع–

.يداولا باب ةيدلب يف ،تاركزت يلكأ–
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: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف خرؤملا٣٠١-8١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس سرام٩2
باسحل2 و١ مقر نيرطسلا تاقفنو تاداريإ ةمئاق ديدحت

كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا صيصختلا
ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو لامعتسالا

.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط ةلكيه

مقر نيرطسلا تاقفنو تاداريإ ةمئاق دّدحت:٢ ةداملا
هناونع يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا صيصختلا باسحل2و١
مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكــت رــيوــطــتو لاــمــعــتسالا كلمت قودــنص“
ةـــيـــكــــلسالــــلا تاــــبذــــبذــــلا فــــيــــط ةــــلــــكــــيــــه ةداــــعإو لاصتالاو
: يتآلاك ،”ةيئابرهكلا

: تاداريإلا باب يف

رــيوــطــتو لاــمــعــتسالا كلمت“ هــناوــنـــع يذـــلا١ رـــــطسلا
: ”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا صيصختلا باسح ديصر –
تاـيـجوـلوـنـكـت رـيوـطـتو لاـمـعـتسالا كلمت قودـنص“ هـناوــنــع
،٧١٠2 ةنس ربمسيد١٣ يف طوبضملا ”لاصتالاو مالعإلا

،ةينازيملا تاصصخم –

طبضب ةفلكملا ةطلسلا فرط نم ةمهاسملا عفد ةداعإ –
ثحـــبـــلا حـــلاصل ةـــيـــكـــلسالـــلاو ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو دــــيرــــبــــلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف سييقتلاو نيوكتلاو

دــــــيرــــــبــــــلا طــــــبضب ةــــــفــــــلــــــكملا ةــــــطــــــلسلا عـــــــفد ةداـــــــعإ –
تاــطاشن ىلع مسرـــلا ،ةـــيـــكـــلسالـــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملاو
،يفتاهلا ديصرلل ةينورتكلإلا ةئبعتلل ةلمجلاب نيعزوملا

ىلع ردصملا نم عاطتقالا جتان نم %٠٥ اهردق ةصح –
اهل سيل يتلا ةيبنجألا تاسسؤملا اهضبقت يتلا ليخادملا

يف اهزجنت ةيلمع لك دنع ،رئازجلا يف ةمئاد ةينهم تآشنم
تاكبش لالغتساو ةماقإل ةهجوملا تامدخلاو علسلا داريتسا
ةـــلاـــقـــنـــلاو ةـــتـــباـــثـــلا ةـــيـــكــــلسالــــلاو ةــــيــــكــــلسلا تالصاوــــمــــلــــل
،ةيئاضفلاو

ةضئافلا ةيلاملا غلابملا نم %٥ ةبسن عفد ةداعإ –
ةــفــلــكملا ةــطــلسلا فرــط نــم ةــلصحملا ىواـــتألا نـــع ةجتاـــنـــلا

رــيــغو ةــيــكــلسالــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملاو دـــيرـــبـــلا طـــبضب
،اهب ةطونملا ماهملاو اهرييست تاجاحل ةلمعتسملا

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو
ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

٩٣٤1ماع نابعش٤1 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
تاداريإ ةمئاق ددحي ،٨1٠٢ ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا

٢٠٣-٨٢1 مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو
ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا
ةــلــكــيــه ةداــعإو لاصتالاو مالــعإلا تاــيــجوـــلوـــنـــكـــت

.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ةــيــكــلسالــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملاو دـــيرـــبـــلا ةرـــيزوو
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا١٧2-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مرحم٦١ يف

ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو دــــيرــــبــــلا رــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

خرؤملا٣٠١-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8١٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف

صاـــــــخلا صيــــــصختلا باـــــــــسح رــــــييست تاـــــيفيك ددـــــــــحي
لاـــمـــعـــتسالا كلمت قودـــنص“ هـــناوــــنــــع يذــــلا2٠٣-82١ مـــقر
فيط ةلكيه ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو
،”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

٤ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا٠٣٤١ ماع نابعش
مــقر صاخلا صيصخــتــلا باسح تاــقـــفـــنو تادارـــيإ ةـــمـــئاـــق
ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١
،ممتملاو لّدعملا ،”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

ءارآ ،تاررقم ،تارارق
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ةـقـلـعـتملا تاـيـلـمـعـلا عـيــمــجــب ةــطــبــترملا تاــقــفــنــلا–
كلذــــــــــكو)eireglA-E( ةـــــــــــــــينورتكلإلا رـــــــــــــــئازجلا جــــــــــــمانربب
ةــيــموـــمـــعـــلا تاسسؤملاو تاـــئيـــهـــلـــل ةـــمدـــقملا تاصصخملا
: ةيتآلا تاقفنلا صخت يهو ،قودنصلا ليومتل ةلهؤملا

عورشملا بحاص اهذفني يتلا تامدخلا رجأ -1
.بدتنملا

: ةيتامولعملا لولحلاو تازيهجتلا ءانتقا -٢

،تاحولو بساوح –

،تايجمرب  –

،تاسوريفلا نم ةيامح  –

،ةيامحلا رادج  –

،مداخ  –

،مداوخلا ةنازخ  –

،يئوضلا حساملا  –

،ةعباط  –

،ةكبشلا تادعم  –

،نيزختلا تادعم  –

،نيزختلا فئافص –

،)hctiws teruetuor( لّدبملاو هّجوملا  –

،ةكبشلا ذفانم  –

،ةنمقرلل لولحو تادعم  –

.يلآلا مالعإلل نمألا تادعم  –

: يلآلا مالعإلا ةكبش ليهأت ةداعإ -٣

،سييقتلا  –

،ريياعملا ديحوت  –

،ةيتامولعملا لولحلا ىوتسم ليهأت  –

.)noitacfiitrec( قيدصتلا ةداهش  –

ةيكلسلا تالصاوملاو ةيندملا ةسدنهلا لاغشأ -٤
: ةيكلساللاو

ةــــيــــكـــــلسلا تالصاوملا لـــــكاـــــيـــــه زاـــــجـــــنإ لاـــــغشأ –
،فصرلا تحت نخاسلا فصرلا ،فصرلا مده( ةيكلساللاو
،ةـــبـــلصلا ةـــطالـــبـــلا بيــــكرــــتو دــــيروــــتو ،طــــغضلا كلذ يف امب
،)خلإ...ريذحتلا تامالع بيكرتو ريفوتو

،)كالسألا( تالباكلا لاغشأ  –

ةـكـبشل ةـيـتــحــتــلا ةــيــنــبــلا لاــمــعأ عــيراشم ةرادإ  –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا

،ىرخأ تاليومت –

.اياصوو تابه –

تابذبذلا فيط ةلكيه ةداعإ“ هناونع يذلا2 رطسلا
: ”ةيئابرهكلا ةيكلساللا

دــــــيرــــــبــــــلا طــــــبضب ةــــــفــــــلــــــكملا ةــــــطــــــلسلا عـــــــفد ةداـــــــعإ –
ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــلاـــكوـــلاو ةـــيـــكــــلسالــــلاو ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو
حنمل ةيونسلا ىواتألا نم %٥ اهتبسن ةمهاسم ،تابذبذلل
وأ ةـيـموـمـعـلا تاـكـبشلـل ةـيـئاــبرــهــكــلا ةــيــكــلسالــلا تاــبذــبذــلا
،ةصاخلا

ةطلسلل يونسلا لامعألا مقر نم %٥.٠ لداعي مسر –
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا طبضب ةفلكملا

يوـــــنسلا لاـــــمــــــعألا مــــــقر نــــــم %٥.٠ هــــــــــتـــــــــــبسن مسر –
تاكبش لالغتسا ةماقإ صخر ىلع نيزئاحلا نيلماعتملل
ةحوتفملا لومحملا فتاهلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا
،روهمجلل

يفاصلا يوــــــنسلا جتاــــــنــــــلا نــــــم %٥.٠ لداـــــــــعـــــــــي مسر –
،تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ديوزت صيخارت باحصأ نيلماعتملل

ىلع ردصملا نم عاطتقالا جتان نم %٠٥ اهردق ةصح –
اهل سيل يتلا ةيبنجألا تاسسؤملا اهضبقت يتلا ليخادملا

يف اهزجنت ةيلمع لك نع رئازجلا يف ةمئاد ةينهم تآشنم
تاكبش لالغتساو ةماقإل ةهجوملا تامدخلاو علسلا داريتسا
،ةيئاضفلاو ةلاقنلاو ةتباثلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

،ةينازيملا تاصصخم –

،ىرخأ تاليومت –

.اياصوو تابه –

: تاقفنلا باب يف

رــيوــطــتو لاــمــعــتسالا كلمت“ هــناوــنـــع يذـــلا١ رـــــطسلا
: ”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

ةـــلصتملا تاـــيـــلـــمـــعــــلا لــــكــــب ةــــطــــبــــترملا تاــــقــــفــــنــــلا –
ةـــــــــيــنورــتــكــلإلا رــــــــــــئازــــــجلا يـــــــــــجــيـــتارـــتسالا جـــــــــــماـــنرـــبـــلاـــب
)٣١٠2eireglA-E(،

،تاساردلا –

،ةينقتلا ةدعاسملا –

،ريوطتلاو ثحبلا –

،عاطقلل ةينهملا تايعمجلا ةيقرت –

تاسسؤملاو تاـــــــئيـــــــهـــــــلــــــــل ةــــــــمدــــــــقملا تاصصخملا –
ررقم بجومب باسحلا اذه نم ليومتلل ةلهؤملا ةيمومعلا

ناونعب لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب فلكملا ريزولا نم
.اهل ةحاتملا تايلمعلاب ةقلعتملا تاقفنلا
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،ةجمدملا ةيامحلا ماظن  –

.تايلمعلا ةبقارم زكرم  –

: ةيئابرهكلا ةيذغتلاو ةقاطلا تازيهجت -٧

،ءاوهلا فييكت ماظن  –

،ءابرهكلا ديلوت ةعومجم  –

،ءابرهكلا نازخ  –

،سكاع  –

،ةيراطب  –

.ةقاطلا راركت ةدحو  –

ايجولونكتل ةيتحتلا ىنبلا ةكراشمو عيمجت -٨
.تامولعملا

: ةيمومعلا قفارملاو تارادإلا ةنمقر -٩

.ةيتامولعملا ةمطنألا )étilibaréporetnI( ةيقفاوت  –

: نومضملا جاتنإل ةيزيفحــــــت تاءارجإ عضو -٠1

،تاسارد–

،ينورتكلإلا عقوملا ريوطت–

،ةيرادإلا تامدخلا ىلإ ذافنلا ةباوب رييستو ريوطت–

،طخلا ىلع تامدخلا عضو–

،طئاسولا ددعتملا نومضملا ريوطت ةيضرأ–

،نومضملا ريوطت لاجم يف تاءافكلا نيوكت–

،تايجمربلا ريوطت ةيضرأ–

،نومضملا بيرعت–

.ةيغيزامألا ةغللاب نومضم جاتنإ–

ريدصت عيجشتو تنرتنإلا ىلإ ذافنلا ميمعت -11
: جراخلا ىلإ لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت جوتنم

تنرتنإلا مادختسا لوح يعولا ةدايزل تاءارجإ–
،اهراطخأو تالاصتالاو مالعإلا ايجولونكتو

مالعإلا تايجولونكت ىلإ ذافنلل ةكرتشم تاءاضف–
،لاصتالاو

/ لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتل ةيوبرت تاءاضف–
،ةنمقرلا

.ةيمومعلا ةمدخلل ةصصخملا لاصتالا زكارم–

ةــكـــبشل )tnemessiuofne( ضرألا تحت عضوـــــــــــــــــــــــلا –
ةــكــبشلا عــم قــيسنــتــلاــب ةــيــكــلسالــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملا
،ةيئابرهكلا

كلذ يف امب ،)xuaerruof( مامكألا بيكرتو ديروت  –
،ةيئاقولا نزاخملاو ةينقتلا تالحملاو فرغلا بيكرت

ماــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــكألا رورـــــــــــــــــمل ةأشنملا قارــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــخا –
)xuaerruof ed egassap ruop egarvuo‘dtnemecreP(،

ةـــقـــيرـــطـــلاـــب ةدـــيدــــج بيــــباــــنأ طوــــطــــخ بيــــكرــــت –
)حوتفملا قدنخلا( ةيديلقتلا

))etrevuo eéhcnart( rap ellennoitnevnoc edohtém(

،ةيرضحلا قدانخلل عيرس فيظنت  –

،لوصولا رابآ بيكرت  –

،ةياغلل ةيعضوم ةقيرطب تاونقلا كف ءاغلإ  –

،تاونقلا حالصإو لادبتسا  –

،)lennoitceridegarof( يهاجتا رفح  –

،ةيناسرخلا لتكلا بيكرت –

،ضرألا تحتو ةيولعلا تالباكلا بيكرت  –

،ةيرصبلا فايلألا جمد  –

.تاكبشلا ليغشت  –

: ةيتامولعملا ةكبشلا زيزعت -5

،يكلساللا داشرإلا –

،ليغشتلاو بيكرتلاو عضولا  –

،بحسلا ةفرغ –

،كلسلا راسم  –

،كلاسملاو كالسألا  –

.جمدلا نئازخ  –

: ينابملا نمأ -٦

،ةبقارملا اريماك  –

،قئارحلا نم ةيامحلا ماظن  –

،راذنإلا ماظن  –

،لزعلا ماظن  –

،ءافطإلا ماظن  –

،ذافنلا ةباوب  –

،ذافنلا ةبقارم ماظن  –
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فيط رييستب ةقلعتملا ةينقتلا تاساردلا ليومت–
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

عيزوت ةداعإل ةمزاللا تادعملاو تازيهجتلا ليومت–
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط

،صخرلا فيلاكت ضيوعت–

فــــيــطــلا يلــــمــعــتسمو يلـــغــتسمل تاــــصصخملا–
يأ زاجنإ لجأ نم ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلل يددرتلا

تاـبذـبذـلا مزـح عـيزوـت ةداـعإ وأ/و رـيرـحـتـب ةـقـلـعـتـم ةــيــلــمــع
يلودلا ميظنتلا ذيفنتو تابذبذلل ينطولا ططخملا ةئيهتو
.ةيويدارلا تابذبذلل

راطإ يف قودنصلا لبق نم ليومتلل ةلهؤملا تايلمعلا
: صخت ،هالعأ روكذملا تاقفنلا باب

تابذبذلا فيط رييستب ةقلعتملا ةينقتلا تاساردلا–
لامعتسا رييستو طيطختو نيسحتو ةيئابرهكلا ةيكلساللا

،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط

تابذبذلا فيطل ةيكيتاموتوأ رييست ةمظنأ ءانتقا–
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا

عيزوت ةداعإل ةمزاللا تابيكرتلاو تادعملا ءانتقا–
،تابذبذلل ينطولا ططخملا طيطختو

ةيكلساللا تاـــبذبذلاب قلعتملا يلودلا ميظنتلا قــــيبطت–
،ةيئابرهكلا

طيطختو رييستب صاخ تانايب ظفاح ةماقإ–
،ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط ةبقارمو

يف نواعتلا ريوطت ناونعب اهب مزتلملا فيلاكتلا–
.فيطلا ةبقارمو طيطختو رييست لاجم

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:٣ ةداملا
يذلا ،٩٠٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا٠٣٤١ ماع نابعش٤ يف

صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ةمئاق ددحي
ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١ مقر
.ممتملاو لّدعملا ،”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

ةـــيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني :٤ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت جوتنم ةقباطم–
،ةيلودلا ريياعملل

جوـتــنــم ىلع يصخشلا عــباــطــلا ءاــفضإ لاــمــعأ–
.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

: لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ميلعت ميمعت -٢1

،هيلع قداصم نيوكت–

تايجولونكت / يلآلا مالعإلا يف صصختم نيوكت–
،لاصتالاو مالعإلا

مالعإلا تايجولونكت لاجم يف نينوكم نيوكت–
،ةنمقرلا / لاصتالاو

ةمكوحلاو ةينورتكلإلا ةنطاوملا لاجم يف نيوكت–
.ةينورتكلإلا

.عادبإلاو ريوطتلا– ثحبلا زيزعت -٣1

مالـعإلا تاـيـجوــلوــنــكــت عاــطــق لــيــهأت ةداــعإ -٤1
: عاطقلل ةعباتلا تاسسؤملاو ةنمقرلا /لاصتالاو

عاطقلا ليهأت فدهي يونعملاو يداملا رامثتسالا–
،هل ةعباتلا تاسسؤملاو

ةـــيمومعلا تاـــــسسؤملاو تاــــئيهلل تاـــــصيصخت–
نع رداص ررقم قيرط نع باسحلا اذه نم ليومتلل ةلهؤملا
لاصتالاو مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكـتو دـيرـبـلاـب فـلـكملا رــيزوــلا

.اهل ةحاتملا تايلمعلاب ةقلعتملا تاقفنلا ناونع تحت

ولماعتمو )emètsysocé( يئيبلا ماظنلا ريوطت -51
: يمقرلا داصتقالا

ةكارشلاو نواعتلا ناونعب اهب مزتلملا فيلاكتلا–
،يمقرلا داصتقالا لاجم يف

ةكارشلا ريوطت ناونعب اهب مزتلملا فيلاكتلا–
.ةيجيتارتسالا

تايجولونكت لاجم يف ةربخلاو ينقتلا معدلا -٦1
.ةنمقرلا / لاصتالاو مالعإلا

تابذبذلا فيط عيزوت ةداعإ“ هناونع يذلا2 رطسلا
: ”ةيئابرهكلا ةيكلساللا

،بدتنملا عورشملا بحاص اهذفني يتلا تامدخلا رجأ–

مزح عيزوت ةداعإ وأ/و ريرحت تايلمع لك ليومت–
ميظنتلا ذيفنتو تابذبذلل ينطولا ططخملا ةئيهتو تابذبذلا
،ةيويدارلا تابذبذلل يلودلا

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تالصاوملاو ديربلا ةريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
نوعرف ناميإ ىده
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مــقر صاخلا صيصخـــتـــلا باسح رـــيـــيست تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي
ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١
فـــيـــط ةـــلـــكـــيـــه ةداـــعإو لاصتالاو مالــــعإلا تاــــيــــجوــــلوــــنــــكــــت
،”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

٤١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش
مــقر صاخلا صيصخــتــلا باسح تاــقـــفـــنو تادارـــيإ ةـــمـــئاـــق
ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١
فـــيـــط ةـــلـــكـــيـــه ةداـــعإو لاصتالاو مالــــعإلا تاــــيــــجوــــلوــــنــــكــــت
،”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف خرؤملا٣٠١-8١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس سرام٩2
صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ ذيفنت تايفيك ديدحت

لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا
فيط ةلكيه ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو
.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

وأ يلكلا ليومتلا ىلع لوصحلل ةلهؤم ّدعت:٢ ةداملا
رـــــــــيوـــــــــطـــــــــتو لاـــــــــمـــــــــعـــــــــتسالا كلمت قودـــــــــنص“ نـــــــــم يئزجلا

فـــيـــط ةـــلـــكـــيـــه ةداـــعإو لاصتالاو مالــــعإلا تاــــيــــجوــــلوــــنــــكــــت
: ”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

،ةيمومعلا تارادإلا –

.ةيمومعلا تاسسؤملاو تائيهلا –

دــــــيربلا طـــــبضب ةـــــــــــفلكملا ةـــــــــطلسلا موــــــــــقت:٣ ةداملا
مــظــتــنملا عــفدــلا ةداــعإب ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكـــلسلا تالصاوملاو
نيلــماــعــتملا لـــــبــق نـــــم ةـــــعوــفدملا تاـــــمـــهاسملاو موــــــسرـــلـــل
.2٠٣-82١ مقر صاخلا صيصختلا باسح ىلإ ،نيينعملا

ديربلا طبضب ةفلكملا ةطلسلا لبق نم عفدلا ةداعإ متت
تاعفد )٣( ثالث لكش ىلع ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو
،ةـــيـــنـــعملا ةـــنسلا لالـــخ اـــهـــعــــفد بجــــي يتــــلاو ،باسحلا ىلع
.ةيلام ةنس لك ةياهن يف ةيفصتلا ديصر فقو بجيو

تاعوفدملا غلبم نيب قرفلا نع ةيفصتلا ديصر جتني
ةــيــلاحلا ةــنسلــل ةــيــبساحملا دوــيــقـــلا ساسأ ىلع ةـــبوسحملا

.ةعوفدملا باسحلا ىلع تاعفدلا غلبمو

: مصخلا اذه رهظي

،عفدلل ةلمكت اّمإ –

.ةيلاتلا ةعفدلا ىلإ هليحرت متي يذلا عفدلا ضئاف ّامإو –

٩٣٤1ماع نابعش٤1 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ذيفنت تايفيك ددحي ،٨1٠٢ ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا
مقر صاخلا صيصختلا باسح تاقفنو تاداريإ
لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا٢٠٣-٨٢1
ةداـعإو لاصتالاو مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكـت رــيوــطــتو
.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط ةلكيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ةــيــكــلسالــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملاو دـــيرـــبـــلا ةرـــيزوو
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

ماع مّرحم٤2 يف خرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمب –
ةبساحملاب قّلعتملاو٠٩٩١ ةنس تشغ٥١ قفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع مّرحم2 يف خرؤملا١2-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٠٣٤١
،هنم8٥ ةداملا اميس ال ،٩٠٠2 ةنسل ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

٥٧ و٤٧و٣٧و2٧ داوملا اميس ال ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق
،هنم٥٣١و٦٧و

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا8٦2-٧٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧٩٩١ ةنس ويلوي١2 قفاوملا8١٤١ ماع لوألا عيبر٦١ يف

ةيمومعلا تاقفنلاب مازتلالاب ةقلعتملا تاءارجإلا ددحي يذلا
فرصلاــــــب نــــــيرــــــمآلا تاــــــيــــــحالص طــــــبضيو اــــــهذــــــيــــــفــــــنـــــــتو
،ممتملا ،مهتايلوؤسمو

خرؤملا٠2٣-٤١  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةـنس رـبـمــفوــن٠2 قـــفاوملا٦٣٤١ ماــع مرــحـــم٧2 يف

ىلع بدتنملا فارشإلاو عورشم ىلع فارشإلاب قلعتملاو
،عورشملا

خرؤملا١٧2-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مّرحم٦١ يف

ةــــيــــكــــلسلا تالصاوملاو دــــيرــــبــــلا رــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

خرؤملا٣٠١-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8١٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف



٧٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع لاّوش٦
21م٨1٠٢ ةنس وينوي٠٢

ةـيـجوـلوـنـكـتـلا رـئاـظحلا ةـيـقرــتــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا –
،١ مقر رطسلل اهريوطتو

.2 مقر رطسلل تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا –

الوؤسم بدتنملا عورشملا بحاص نوكي ال:٧ ةداملا
يتلا تايحالصلل ديجلا ذيفنتلا نع ّالإ عورشملا بحاص مامأ
.ريخألا اذه اهب هفلك

لك يف ،مايقلا قحب يسيئرلا فرصلاب رمآلا ظفتحيو
اـهارـي يتـلا ةـيـلاملاو ةـيرادإلاو ةـيــنــقــتــلا تاــبــقارملاــب ،تقو
.ةمزال

فرصلاب رمآ بدتنملا عورشملا بحاص:٨ ةداملا
ةيقافتا عوضوم عورشملاب ةقلعتملا تاقفنلا ذيفنتل يوناث
تاءارــجإو دــعاوـــقـــل اـــقـــفو ،عورشملا ىلع بدـــتـــنملا فارشإلا
.ةيمومعلا ةبساحملا

رـجأ باــــــستحا ةــــقيرطو غــــلبملا دـــــيدحت مـــــتي :٩ ةداملا
يف دادسلا تايفيكو عورشملا بحاص اهذفني يتلا تامدخلا
.عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا ةيقافتا

ةــــــيمسّرلا ةدــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رـــــشني :٠1 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

ةيريدقتلا تاباـــــسحلا ىلـــــع عـــــــفدلا مـــــتي:٤ ةداملا
: ةيتآلا ةـــــمانزرلل اــــــقفو

،سرام٠2 ىلإ رياربف٠2 نم : ىلوألا ةعفدلا –

،وينوي٠2 ىلإ ويام٠2 نم : ةيناثلا ةعفدلا –

،ربمفون٠2 ىلإ ربوتكأ٠2 نم : ةثلاثلا ةعفدلا –

يسادسلا ةياهن هاصقأ دعوم يف : ةيفصتلا ديصر –
.ةيلاتلا ةنسلا نم لوألا

اهيلع صوصنملا تاداريإلا غلابم عفد متي :5 ةداملا
8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا نم٥٧و٤٧و2٧ داوملا يف

٧١٠2 ةــنس رـــبـــمسيد٧2 قــــفاوملا٩٣٤١ ماــع يناــثــلا عـــيـــبر
نيينعملا نيلماعتملا لبق نم مظتنم لكشب ،هالعأ روكذملاو
ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملاو دـــيرـــبـــلا طـــبضب ةـــفــــلــــكملا ةــــطــــلسلــــل
يف اــهــيــلـــع صوصنملا طورشلا سفـــن بجومب ةـــيـــكـــلسالـــلاو
: ةيتآلا ةمانزرلل اقفو ،هالعأ٣ ةداملا ماكحأ

،سرام٠١ ىلإ رياربف٠١ نم : ىلوألا ةعفدلا –

،وينوي٠١ ىلإ ويام٠١ نم : ةيناثلا ةعفدلا –

،ربمفون٠١ ىلإ ربوتكأ٠١ نم : ةثلاثلا ةعفدلا –

يسادسلا ةياهن هاصقأ دعوم يف : ةيفصتلا ديصر –
.ةيلاتلا ةنسلا نم لوألا

باب يف اهيلع صوصنملا تايلمعلا ذفنت:٦ ةداملا
فــلــكملا رــيزوــلا نيب مرــبــت ةــيـــقاـــفـــتا ساسأ ىلع تاـــقـــفـــنـــلا

نــم ةدــيــفــتسملا ةــهجلاو لاصتالاو مالــعإلا تاــيــجوــلوــنـــكـــتـــب
ذـيـفـنـتو قـيـبـطـت تاـيـفـيـك اــمــيس ال ،ددحت يتــلاو ،لــيوــمــتــلا

قودـنصلا فرـط نــم لــيوــمــتــلــل ةــلــباــقــلا ةــطشنألا ةــعــباــتــمو
قوـقـح اذـكو ،هـلـيوحت تاـيـفـيــكو حوــنــمملا لــيوــمــتــلا غــلــبــمو
.فارطألا تابجاوو

نوكي بدتنم عورشم بحاص نييعتب نافرطلا موقي
حــــــلاصل عورشملا نــــــم ءزــــــج وأ لــــــك ذــــــيــــــفــــــنــــــت نــــــع الوؤسم
.كلذ عورشملا ذيفنت بلطتي امدنع ،ديفتسملا

رمآلا نيب ةيناث ةيقافتا عيقوت متي ،ةلاحلا هذه يفو
ددحت يتلاو ،بدتنملا عورشملا بحاصو قودنصلا فرصب
ةصاخلا قوــقحلاو تاــمازــتــلالا عـــيـــمـــج نييـــنـــعملا نيفرـــطـــلـــل
ةــياــغ ىلإ ةــيـــقاـــفـــتالا ىلع عـــيـــقوـــتـــلا نـــم ءادـــتـــبا ،فارـــطألاـــب
.ضيوفتلا عوضوم عورشملل يئاهنلا مالتسالا

ىوــتــحــمو ةــيرودو ةــعــيــبــط ةــيــقاــفــتالا ددحت نأ بجـــي
عورشملا بحاص ىلع بجي يتلا لاحلا ضورعو ريراقتلا
.يسيئرلا فرصلاب رمآلل اهميدقت بدتنملا

ةدــعــب هــلــيومت مــتــيس يذــلا عورشملا قــلــعـــتـــي اـــمدـــنـــعو
عورشملا ىلع بدتنملا فارشإلا دوقع ماربإ متي ،تاعاطق
:و فرصلاب رمآلا نيب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تالصاوملاو ديربلا ةريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
نوعرف ناميإ ىده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٣٤1ماع نابعش٤1 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
تاــيــفــيــك دّدــحــي ،٨1٠٢ ةــــنس لــــيرــــبأ٠٣ قــــــفاوملا

مقر صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم
لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا٢٠٣-٨٢1
ةداـعإو لاصتالاو مالـعإلا تاـيـجوـلوـنـكـت رــيوــطــتو
.”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا فيط ةلكيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

ةــيــكــلسالــلاو ةـــيـــكـــلسلا تالصاوملاو دـــيرـــبـــلا ةرـــيزوو
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو

يف خرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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وأ عورشملا ذيفنت تايفيكو ةمانزرو لجأو ناكم –
،ةيلمعلا

اذــكو ةــيــلــمــعــلا وأ عورشملا ةــفــلــكــتــل لصفـــم رـــيدـــقـــت –
.ةبولطملا ةدعاسملا ةفلكتو ةعيبط

عيراشملا وأ تايلمعلا تاحرتقم مييقت متي :٤ ةداملا
.قودنصلا تاناعإ نم ةدافتسالل ةيلهألا ريياعم بسح

وأ /و عــــــيراشملا نــــــــم نودـــــيفتسملا غــــــــّلبي :5 ةداملا
ليومتلا تايقافتا ءاضمإب مايقلا لجأل ةاقتنملا تايلمعلا
.مهتايلمع وأ /و مهعيراشم ذيفنتل

وأ /و تايلمعلا عاونأو تالمتشملا رشنت :٦ ةداملا
صيصخـــتـــلا باسح لـــيومت تاـــمـــهاسم عوضوـــم عـــيراشملا
لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا

فيط ةلكيه ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو
ةرازولا عقوم يف ،ايونس ،”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا
.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةفلكملا

تايجولونكتب ةفلكملا ةرازولا حلاصم ّىلوتت:٧ ةداملا
لاـــمـــعـــتسا تاـــيـــفـــيـــك ةــــبــــقارــــمو ةــــعــــباــــتــــم لاصتالاو مالــــعإلا
.ةحونمملا تاليومتلا

ةــبــلاـــطمل ةـــلـــّهؤم حـــلاصملا هذـــه نوـــكـــت ،ةـــفصلا هذـــهـــبو
.ةيرورضلا ةبساحملا تادنتسمو قئاثو لكب نيديفتسملا

تائيه ةـــــــباقرل حوــــنمملا لــــيومتلا عـــضخي :٨ ةداملا
لوـمـعملا ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا تاءارـجإلل اـقــفو ةــلودــلا

.اهلجأل حنم يتلا تاياغلل ّالإ لمعتسي نأ نكمي الو ،اهب

مالعإلا تايجولونكتب فلكملا ريزولا ّدعي :٩ ةداملا
غـلاـبملا نــّيــبــي يذــلا يوــنسلا مادــخــتسالا ةــلــيصح لاصتالاو
ةيلاملا ةرازو ىلإ اهلسريو نيديفتسملا ةمئاقو ةحونمملا

.ةيلام ةنس لك ةياهن يف

كرـــــــتشملا يرازوـــــلا رارــــــقلا ماـــــــكحأ ىـــــغلت :٠1 ةداملا
،٩٠٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا٠٣٤١ ماع نابعش٤ يف خرؤملا
صيصخـتـلا باسح مـيـيـقــتو ةــعــباــتــم تاــيــفــيــك ددــحــي يذــلا
لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١ مقر صاخلا

.مّمتملاو لّدعملا ،”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو

ةيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارــــــــقلا اذـــــــه رـــــــشني :11 ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش٤١ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

يف خرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا١٧2-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٧١٠2 ةنس ربوتكأ٧ قفاوملا٩٣٤١ ماع مرحم٦١ يف

ةـــــيكلسلا تالـــــصاوملاو دـــــــيربلا رــــــيزو تاـــــــيحالص ددـــــحي
،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

خرؤملا٣٠١-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8١٠2 ةنس سرام٩2 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف

صاـــــــخلا صيــــــصختلا باـــــــــسح رــــــييست تاـــــيفيك ددـــــــــحي
لاـــمـــعـــتسالا كلمت قودـــنص“ هـــناوــــنــــع يذــــلا2٠٣-82١ مـــقر
فيط ةلكيه ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو
،”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

٤ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٩٠٠2 ةنس ويلوي٦2 قفاوملا٠٣٤١ ماع نابعش
مـقر صاخلا صيصخـتـلا باسح مـيـيـقـتو ةـعـباــتــم تاــيــفــيــك
ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١
،ممتملاو لّدعملا ،”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

٤١ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش
مــقر صاخلا صيصخــتــلا باسح تاــقـــفـــنو تادارـــيإ ةـــمـــئاـــق
ريوطتو لامعتسالا كلمت قودنص“ هناونع يذلا2٠٣-82١
فـــيـــط ةـــلـــكـــيـــه ةداـــعإو لاصتالاو مالــــعإلا تاــــيــــجوــــلوــــنــــكــــت
،”ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر١١ يف خرؤملا٣٠١-8١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس سرام٩2
صاخلا صيصختلا باسح مييقتو ةعباتم تايفيك ديدحت
لاــــمعتسالا كلـــــمت قودـــــــنص“ هـــــناونع يذـــــلا2٠٣-82١ مقر
فيط ةلكيه ةداعإو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت ريوطتو
يتأي اـمـيـف ىـعدـي يذـلا ،”ةـيـئاـبرـهـكـلا ةــيــكــلسالــلا تاــبذــبذــلا
.”باسحلا“

مّدقي صيصخت بلط لك قفري نأ بجي :٢ ةداملا
تاداريإلاب ةقلعتملا تاريربتلاب ةينازيملا تاشقانم لالخ
.ةعّقوتملاو ةزجنملا تاقفنلا اذكو ةلّصحملا

قودــــــنصلا نــــم ةداـــــفتسالا تاــــبلط هــّـــجوت :٣ ةداملا
ةـقـفرـم لاصتالاو مالـعإلا تاـيــجوــلوــنــكــتــب ةــفــلــكملا ةرازوــلــل

: ةيتآلا رصانعلا ىلع لمتشي فلمب

،ةيصخشلا تامولعملا لك عم ديفتسملا ميدقت –

ةرـــطسملا فادــــهألاو ةــــيــــلــــمــــعــــلا وأ عورشملا ميدــــقــــت –
،ةعّقوتملا جئاتنلاو

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

تالصاوملاو ديربلا ةريزو
ةيكلساللاو ةيكلسلا

ةنمقرلاو تايجولونكتلاو
نوعرف ناميإ ىده
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تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع نّيعتي :٤ ةداملا
دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا ةطلس
فـلـكملا رـيزوـلا مالـعإب موـقـيو ،ةـيـحاـيسلا ةـئيـهـتـلا طــطــخــم
.كلذب ايميلقإ صتخملا يلاولاو ةحايسلاب

ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز :5 ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا يف اهيلع
لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف

تامظنملاو فرغلاو تايعمجلا راشتست ،هالعأ روكذملاو
ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا ةينهملا
.ةّينعملا

يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأل اقبط:٦ ةداملا
سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر

ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٧٠٠2 ةنس
)٣( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

: ارهش )2١( رشع ينثا لجأ يف كلذو ،لحارم

عاوـنأ فـلـتـخــم دادــعإو صيــخشت: ىلوألا ةـــلـــحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،ةئيهتلا

،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ: ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم

تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ: ةثلاثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

ّةيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــــقلا  اذـــــه رــــــــشني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لوأ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

دوعسم نب رداقلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ٧1قفاوملا٩٣٤1ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،٨1٠٢ ةنس

يــــــحايسلا عــــقوملاو عـــــــسوتلا ةـــــــــــــقطنمل ةــــــيحايسلا
.)لجيج ةيالو( ”ونيزاك“

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

عيبر٥2 يف خرؤملا2٣2-88 مقر موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو88٩١ ةنس ربمفون٥ قفاوملا٩٠٤١ ماع لوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

ليربأ٧1قفاوملا٩٣٤1ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،٨1٠٢ ةنس

يــــحايسلا عــــقوملاو عـــــسوتلا ةـــــــقطنمل ةـــــــيحايسلا
.)وزو يزيت ةيالو( بوباجوأ يزيت

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم٦و٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خّرؤملا٥٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا8٠٣-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص82

اهب حيرصتلاو ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم ديدحت
،اهفينصتو

ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت دنع

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٦و٥ نيتداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا

دادعإ ررقي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١
يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
ةحاسمب ،وزو يزيت ةيالو ،حونوب ةيدلب ،بوباجوأ يزيت
.اراتكه8١١ اهردق

تازيهجت ةمئاقو ةئيهتلا تاهّجوت دّدحت:٢ ةداملا
ططخم لــــكش اذــــكو ةيدعاقلا تآـــشنملاو ةـــماعلا ةــــحلصملا
عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا ةئيهتلا

ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

يذــــلا ،يـــنعملا يلاولا ىلإ رارـــــقلا اذـــــه لــــسري :٣ ةداملا
سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم هيلع ّنيعتي
هقيلعتب مايقلا لجأ نم ،ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )١( دحاو رهش ةدمل
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عاوـنأ فـلـتـخــم دادــعإو صيــخشت: ىلوألا ةـــلـــحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،ةئيهتلا

،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ: ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم

تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ: ةثلاثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لوأ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

دوعسم نب رداقلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ٧1قفاوملا٩٣٤1ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،٨1٠٢ ةنس

سرقم يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا
.)فيطس ةيالو(

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم٦و٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خّرؤملا٥٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا8٠٣-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص82

اـهـب حـيرصتـلاو ةـيـحاـيسلا عـقاوملاو عسوــتــلا قــطاــنــم دــيدحت
،اهفينصتو

ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت دنع

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٦و٥ نيتداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا

دادعإ ررقي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١

يف خّرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم٦و٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خّرؤملا٥٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
،اهب حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت دنع

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٦و٥ نيتداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا

دادعإ ررقي ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١
يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
٣٧ اـهردـق ةـحاسمب ،لـجـيـج ةـيالو ،لـجــيــج ةــيدــلــب ”وــنــيزاــك“
،اراتكه

تازيهجت ةمئاقو ةئيهتلا تاهجوت دّدحت:٢ ةداملا
ططـــخم لــكش اذكو ةـــيدعاقلا تآــــشنملاو ةــــماعلا ةــــحلصملا
عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا ةئيهتلا

ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

يذلا ،ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسري :٣ ةداملا
سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم هيلع ّنيعتي
هقيلعتب مايقلا لجأ نم ،ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )١( دحاو رهش ةدمل

تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع نّيعتي :٤ ةداملا
دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا ةطلس
فـلـكملا رـيزوـلا مالـعإب موـقـيو ،ةـيـحاـيسلا ةـئيـهـتـلا طــطــخــم
.كلذب ايميلقإ صتخملا يلاولاو ةحايسلاب

ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز :5 ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا يف اهيلع
لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف

تامظنملاو فرغلاو تايعمجلا راشتست ،هالعأ روكذملاو
ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا ةينهملا
.ةينعملا

يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأل اقبط:٦ ةداملا
سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر

ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس
)٣( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

: ارهش )2١( رشع ينثا لجأ يف كلذو لحارم
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ليربأ٧1قفاوملا٩٣٤1ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،٨1٠٢ ةنس

يـــــحايسلا عــــــقوملاو عـــــسوتلا ةـــــقطنمل ةـــــيحايسلا
.)ةديعس ةيالو( ةنوخسلا نيعلا

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم٦و٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خّرؤملا٥٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا8٠٣-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8٣٤١ ماـــع رـــفص82 يف

ةـــيحايسلا عــــقاوملاو عـــسوتلا قــــطانم دــــيدحت نــــمضتملاو
،اهفينصتو اهب حيرصتلاو

ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت دنع
،اهب

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٦و٥ نيتداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا

دادعإ ررقي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١
يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
ةحاسمب ،ةديعس ةيالو ،ةنوخسلا نيعلا ةيدلب ،ةنوخسلا نيعلا

.اراتكه٠٥١ اهردق

تازــــيهجت ةـــــمئاقو ةــــئيهتلا تاـــــّهجوت دّدـــــحت:٢ ةداملا
ططخم لــــكش اذــــكو ةــــيدعاقلا تآــــشنملاو ةــــماعلا ةـــــحلصملا
عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا ةئيهتلا

ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

يذلا ،ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسري :٣ ةداملا
سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم هيلع ّنيعتي
هقيلعتب مايقلا لجأ نم ،ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا

.ةّينعملا ةيدلبلا رقمب )١( دحاو رهش ةدمل

يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
ةــــحاسمب ،فــــــيـــطس ةـــــيالو ،ةـــــساـــبـــع نيع ةـــــيدـــلــــب ،سرـــــقــــم
.ارآ٠٥ اراتكه٥١2 اهردــــــق

تازيهجت ةمئاقو ةئيهتلا تاهّجوت دّدحت:٢ ةداملا
ططــــخم لــــــكش اذكو ةــــيدعاقلا تآــــشنملاو ةــــماعلا ةـــــحلصملا
عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا ةئيهتلا

ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا يحايسلا عقوملاو
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

يذلا ،ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسري :٣ ةداملا
سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم هيلع ّنيعتي
هقيلعتب مايقلا لجأ نم ،ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )١( دحاو رهش ةدمل

تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع نّيعتي :٤ ةداملا
دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا ةطلس
فـلـكملا رـيزوـلا مالـعإب موـقـيو ،ةـيـحاـيسلا ةـئيـهـتـلا طــطــخــم
.كلذب ايميلقإ صتخملا يلاولاو ةحايسلاب

ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز :5 ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنلا موسرملا نم٩ ةداملا يف اهيلع
لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف

تامظنملاو فرغلاو تايعمجلا راشتست ،هالعأ روكذملاو
ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا ةينهملا
.ةّينعملا

يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأل اقبط:٦ ةداملا
سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر

ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس
)٣( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

: ارهش )2١( رشع ينثا لجأ يف كلذو لحارم

عاوـنأ فـلـتـخــم دادــعإو صيــخشت: ىلوألا ةـــلـــحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،ةئيهتلا

،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ: ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم

تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ: ةثلاثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

ّةيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــــقلا  اذـــــــــه رـــــشني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لوأ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

دوعسم نب رداقلا دبع
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يف خّرؤملا٥٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا8٠٣-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةـنس رـبـمـفوــن82 قـــفاوملا8٣٤١ ماـــع رـــفص82 يف

يـــــــــــحايسلا عـــــــــقوملاو عـــــسوتلا قــــــــــــطانم دـــــــــــــيدحت نـــــــــــمضتملاو
،اهفينصتو اهب حيرصتلاو

ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت دنع
،اهب

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٦و٥ نيتداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا

دادعإ ررقي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١
يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
اهردق ةحاسمب ،سارهأ قوس ةيالو ،شوروادم ةيدلب ،رودملا

.اراتكه٥٧2

تازيهجت ةمئاقو ةئيهتلا تاهّجوت دّدحت:٢ ةداملا
لــــــــــــكش اذــــــــــكو ةـــــــــيدعاقلا تآـــــــــــشنملاو ةـــــــــــماعلا ةــــــــــحلصملا

ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا ةئيهتلا ططــــــخم
،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا يحايسلا عقوملاو عسوتلا

.رارقلا اذه لصأب قفرملا ريرقتلا يف

يذــــــلا ،يـــنعملا يلاولا ىلإ رارـــــقلا اذـــــه لــــسري :٣ ةداملا
سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم هيلع ّنيعتي
ةدمل هقيلعتب مايقلا لجأ نم ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )١( دحاو رهش

تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع نّيعتي :٤ ةداملا
دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا ةطلس
فـلـكملا رـيزوـلا مالـعإب موـقـيو ،ةـيـحاـيسلا ةـئيـهـتـلا طــطــخــم
.كلذب ايميلقإ صتخملا يلاولاو ةحايسلاب

ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز :5 ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنلا موسرملا نم٩ ةداملا يف اهيلع
لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف

تامظنملاو فرغلاو تايعمجلا راشتست ،هالعأ روكذملاو
ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا ةينهملا
.ةينعملا

يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأل اقبط:٦ ةداملا
سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر

ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس
)٣( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

: ارهش )2١( رشع ينثا لجأ يف كلذو لحارم

تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع نّيعتي :٤ ةداملا
دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا ةطلس
فـلـكملا رـيزوـلا مالـعإب موـقـيو ،ةـيـحاـيسلا ةـئيـهـتـلا طــطــخــم
.كلذب ايميلقإ صتخملا يلاولاو ةحايسلاب

ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز :5 ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا يف اهيلع
لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف

تامظنملاو فرغلاو تايعمجلا راشتست ،هالعأ روكذملاو
ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا ةينهملا
.ةّينعملا

يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأل اقبط:٦ ةداملا
سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر

ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو  لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس
)٣( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

: ارهش )2١( رشع ينثا لجأ يف كلذو لحارم

عاوـنأ فـلـتـخــم دادــعإو صيــخشت: ىلوألا ةـــلـــحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،ةئيهتلا

،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ: ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم

تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ: ةثلاثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

ّةيمسرلا ةدــــــيرجلا يف رارــــــــقلا  اذــــــــه رــــــــشني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لوأ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

دوعسم نب رداقلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ٧1قفاوملا٩٣٤1ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،٨1٠٢ ةنس

رودملا يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا
.)سارهأ قوس ةيالو(

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم٦و٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو
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يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم
ةحاسمب ،ىلفدلا نيع ةيالو ،ءافرشلا يداو ةيدلب ،بيرغ دس
.اراتكه٥٣ اهردق

تازيهجت ةمئاقو ةئيهتلا تاّهجوت دّدحت:٢ ةداملا
ةئيهتلا ططخم لكشب اذكو ةيدعاقلا تآشنملاو ةماعلا ةحلصملا
عقوملاو عسوتلا ةقطنمل هنومضمو هعوضومو ةيحايسلا
قفرملا ريرقتلا يف ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا يحايسلا

.رارقلا اذه لصأب

يذلا ،ينعملا يلاولا ىلإ رارقلا اذه لسري :٣ ةداملا
سيئرو يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر ةلسارم هيلع ّنيعتي
ةدمل هقيلعتب مايقلا لجأ نم ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا

.ةينعملا ةيدلبلا رقمب )١( دحاو رهش

تحت ،ةيالولاب ةحايسلا ريدم ىلع نّيعتي :٤ ةداملا
دادعإب انوناق دمتعم تاسارد بتكم فيلكت ،يلاولا ةطلس
فـلـكملا رـيزوـلا مالـعإب موـقـيو ،ةـيـحاـيسلا ةـئيـهـتـلا طــطــخــم
.كلذب ايميلقإ صتخملا يلاولاو ةحايسلاب

ريغ حلاصملاو ةيمومعلا تارادإلا ىلع ةدايز :5 ةداملا
صوصنملا ةيمومعلا حلاصملاو تائيهلاو ةلودلل ةزكرمملا

خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم٩ ةداملا يف اهيلع
لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف

تامظنملاو فرغلاو تايعمجلا راشتست ،هالعأ روكذملاو
ةيالولا ىوتسم ىلع ةحايسلا ناديم يف ةطشانلا ةينهملا
.ةينعملا

يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأل اقبط:٦ ةداملا
سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر

ةئيهتلا ططخم دادعإ متي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس
)٣( ثالث يف ،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ةيحايسلا

: ارهش )2١( رشع ينثا لجأ يف كلذو لحارم

عاوـنأ فـلـتـخــم دادــعإو صيــخشت: ىلوألا ةـــلـــحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،ةئيهتلا

،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ: ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم

تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ: ةثلاثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لوأ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

دوعسم نب رداقلا دبع

عاوـنأ فـلـتـخــم دادــعإو صيــخشت: ىلوألا ةـــلـــحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،ةئيهتلا

،ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ: ةيناثلا ةلحرملا
،رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم

تاونقلا تاكبش ذيفنت فلم دادعإ: ةثلاثلا ةلحرملا
.رهشأ )٤( ةعبرأ دادعإلا ةدم ،)DRV( ةفلتخملا تاكبشلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

٧١ قفاوملا٩٣٤١ ماع نابعش لوأ يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس ليربأ

دوعسم نب رداقلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليربأ٧1قفاوملا٩٣٤1ماعنابعشلوأيفخّرؤمرارق
ةئيهتلا ططخم دادعإ ريرقت نمضتي ،٨1٠٢ ةنس

يــــحايسلا عــــقوملاو عــــــسوتلا ةــــــقطنمل ةـــــيحايسلا
.)ىلفدلا نيع ةيالو( بيرغ دس

––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،هنم٦و٥ ناتداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خّرؤملا٥٠-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،لّدعملا ،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا8٠٣-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص82

اهب حيرصتلاو ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانم ديدحت
،اهفينصتو

ةزجنملا ةيحايسلا ةئيهتلا ةسارد جئاتنل ارابتعاو–
حيرصتلاو يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنم ديدحت دنع
،اهب

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم٦و٥ نيتداملا ماكحأل اقبط: ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8-٧٠ مقر يذيفنتلا

دادعإ ررقي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١
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ةتلقلاو نالم يداوو يبملوك ةريزج ىسرملا نم لكل ةيحايسلا
 ،)فلشلا ةيالو( ءاوح ينبو لارشوبو ةينانارتو ايمودو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم8١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا82٤١ ماع رفص١2 يف خرؤملا٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا

ىلع قفاوي ،هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٧٠٠2 ةنس سرام١١
عـــــسوـــتـــلا يـــــتـــقـــطـــنمل ةـــــــيـــحاـــيسلا ةـــــــئيــــهــــتــــلا يطــــطــــخــــم
لصأب نيقحلملاو هاندأ نينّيبملا ،نييحايسلا نيــــــعقوملاو
: رارقلا اذه

ةحاسمب ،فلشلا ةيالو ،سنت ةيدلب ،” ةينانارت “ –
اهردق ةحاسم لصأ نم ،تاراتكه٥٣,8 اهردق ةئيهتلل ةلباق
،يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ،اراتكه٠8١

،فـــــــــلشلا ةــــيالو ،ءاوــــــــــح يــــــنب ةـــــيدلب ،” ءاوح ينب “ –
ةحاسم لصأ نم ،اراتكه٥٤,٦2 اهردق ةئيهتلل ةلباق ةحاسمب
.يحايسلا عقوملاو عسوتلا ةقطنمل ،اراتكه٥,٣٦ اهردق

مـــــقر نوــــــناقلا نـــــم٣١ ةداــــملا ماـــــكحأل اــــــــقبط :٢ ةداملا
رياربف٧١ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ٦١ يف خرؤملا٣٠–٣٠

ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم لداعي ،هالعأ روكذملاو٣٠٠2 ةنس
.ءانبلل ةلباقلا ءازجألل ةبسنلاب ةئزجتلا ةصخر

ةّيمـــــسّرلا ةدــــيرجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رــــــشني :٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٤ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــــــع ناضمر٩١ يف رـــئازجلاـــب ررــــح
.8١٠2 ةنس وينوي

دوعسم نب رداقلا دبع

وينوي٤ قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر٩1 يفخرؤم رارق
يطـــطــــخــــم ىلع ةــــقــــفاوملا نــــمضتــــي ،٨1٠٢ ةــــــنس

نيعقوملاو عسوتلا يتقطنمل ةيحايسلا ةئيهتلا
ةيالو،” ءاوـــح ينـــب ”و ” ةـــيـــناـــنارـــت “ نييـــحاــــيسلا
.فلشلا

––––––––––––

،ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ّنإ

٦١ يف خرؤــــــــــملا٣٠–٣٠ مـــــــقر نوـــــناقلا ىــــــــــــــــضتقمب–
قلعتملاو٣٠٠2 ةنس رياربف٧١ قفاوملا٣2٤١ ماع ةجحلا يذ

،ةيحايسلا عقاوملاو عسوتلا قطانمب

عيبر٥2 يف خرؤملا2٣2–88 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو88٩١ ةنس ربمفون٥ قفاوملا٩٠٤١ ماع لّوألا
،لّدعملا ،يحايسلا عسوتلا قطانم نع نالعإلا

خرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٦8–٧٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٧٠٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا82٤١ ماع رفص١2
عسوتلا قطانمل ةيحايسلا ةئيهتلا ططخم دادعإ تايفيك
،لّدعملا ،ةيحايسلا عقاوملاو

يف خرؤملا٥٠–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رياني٠١ قفاوملا٧٣٤١ ماع لوألا عيبر٩2
،ةــيدــيــلــقــتــلا ةـــعاـــنصلاو ةـــحاـــيسلا رـــيزو تاـــيـــحالص ددـــحـــي
،لدعملا

٥٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
دادــعإ رــيرــقــت نــمضتملاو٤١٠2 ةــنس رــبوـــتـــكأ٩ قـــــفاوملا

عـقاوملاو عسوـتـلا قـطاـنمل ةـيـحاــيسلا ةــئيــهــتــلا تاــطــطــخــم

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


