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ةّيميظنتميسارم
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ةددــــجـتملا  تاــقاـــطــــلاو ةـــقاــــطــــلا يف مــــكــــحــــتــــلــــل يـــنــــطوـــــلا قودــــنصـــلا” هــــناوــنــــع يذـلا2٠3–131 مـقر صاخلا صيصخــــــتـــــــلا

..............................................................................................................................................................................”ةكرتشملاو
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م0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢١ 4

ةـّيميظنتميسارم
٢٤٤١ ماع رفص٢٢ يفخّرؤم٩٨٢–0٢ مقر يسائر موسرم

لـيدـعـت نـمضتــي ،0٢0٢ ةـنس رـبوــتــكأ0١ قـــفاوملا
.ةمألا لبشل يساسألا نوناقلا

––––––––––

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب

)6و2و1(19 ناــتداـــملا امـــيــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاــــــنبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(3٤1و

ماع ناضـمر9 يفخّرؤــــملا11–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةرسألا نوناقب قلعتملاو٤891 ةنس وينوي9 قفاوملا٤٠٤1
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم51 يفخّرؤملا٤٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــــــناــــقلا نمــــضـــتـــملاو8٠٠2 ةنــــس رــــياــــني32 قــــــفاوــــــملا92٤1
،ةينطولا ةيبرتلل يهيجوتلا

يفخّرؤـملا٠٤3–8٠ مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8٠٠2 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا92٤1 ماع لاّوش62

،هنم23 ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،ةمألا لابشأ سرادمب

2 يفخّرؤملا79–٠1 مقر يـــسائرلا موـــسرــــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠1٠2 ةنس سرام81 قفاوملا13٤1 ماع يناثلا عيبر
،مّمتملاو لّدعملا ،ةمألا لبشل يساسألا نوناقلا

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

موسرملا نم23 ةداـــملا ماــــكـــحأل اقيــــبـــطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا92٤1 ماع لاّوش62 يفخّرؤملا٠٤3–8٠ مقر يسائرلا

،لدعملا ،ةمألا لابشأ سرادمب قلعتملاو8٠٠2 ةنس ربوتكأ62
.ةمألا لبشل يساسألا نوناقلا ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي

موهــفم يف ،"ةمألا ةلبــــش" وأ "ةمألا لبـــــش" ىعدي :٢ ةداملا
يف ةساردلا ةلوازمل )ة( لوبقم )ة( حشرتم لك ،موسرملا اذه
قــــيرـــط نع ةددــــحملا طورــــشلا بســح ،ةمألا لابــــشأ سرادـــــم
."ةمألا لبش" صنلا بلص يف نوعديو ،ميظنتلا

بجومب ،ةنـــس لك ،نيحــــشرتملا لوـــــبـــق نلــــعي :3 ةداملا
ىلع ءانب ،يبعشلا ينـــطولا شيـــــجلا ناكرأ ســـــيئر نم ررقم
.ةمألا لابشأ سرادم ريدم حارتقا

 يناثلا لصفلا

ةمألا لابشأ سرادمب لوبقلا تايفيك

،ةمألا لابشأ سرادمب حشرتملا لوبق عضخي:٤ ةداملا
وأ هيلو فرط نم دقع عيـــقوت ىلإ ،ةقباــــسملا يف حاــــجنلا دعب
 .ةسردملاب قاحتلالا دنع يعرشلا هيصو

ريزو نم رارـق بــــجومب ةقباــــسملا ميــــظنت تايــــفـــيك ددــــــحت
.ينطولا عافدلا

ةيعرشلا ةياــــصولا وأ ةـــيالولا لاقـــــتنا ةلاـــــح يف :5 ةداملا
يلولا عم اهسفن لاكشألا بسح ديدج دقع مربي ،ةمألا لبشل
اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ،ديدجلا يعرشلا يصولا وأ

.موسرملا اذه يف

عافدلا ريزو نم رارقب ،هالعأ روكذملا دقعلا جذومن ددحي
.ينطولا

ةمألا لابشأ سرادمب حشرتملا لوــــبــق حبــــصي ال :٦ ةداملا
: دعب الإ ايئاهن

،يباجيإ يرادإ قيقحت–

يثالثلا ةياهن ىتح دتمت يتلا فيكتلا ةرتف ءافيتسا–
.ةسردملاب قاحتلالا ةنسل لوألا

ةرتفلا هذه لالخ نيفرطلا دحأ نم دقعلا خسفي نأ نكمي
 .لفكتلا فيراصم ديدست نود

يراس ،هالعأ٤ ةداــــملا يف روكذـــــملا دقـــــعلا ىقبي:7 ةداملا
تاســـسؤم ىدـــــحإب ةــــمألا لبـــــــش قاحــــتلا ةياـــــــغ ىلإ لوـــــــــــعــــفملا
.يبعشلا ينطولا شيجلل نيوكتلا

بابسألل نيفرطلا دحأ نم دقعلا خسفي نأ نكمي :٨ ةداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،هاندأ82 ةداملا يف ةروكذملا

 ثلاثلا لصفلا

ةمألا لابشأ ةسردم يف شيعلا ماظن

ةرتف لالخ ةيلخادلا ماظــنل ةــــمألا لبــــش عضــــخي :٩ ةداملا
.اهلك هسردمت

اهتبيكرت ددـــــحت ةزب ءادـــــتراب ةـــــمألا لبــــش مزلي:0١ ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارقب اهصئاصخو

تاءارــــــــجإلا ىلإ لاثــــتـــــمالاب ةــــمألا لـــبــــش مزـــــلـــي:١١ ةداملا
.ةسردملل يلخادلا ماظنلا يف ةددحملا ةيرادإلا وأ/و ةيبيدأتلا
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 عبارلا لصفلا

ةمألا لبشل مدقملا ميلعتلا

: ىلإ مسقني نيوكت نم ةمألا لبش ديفتسي:٢١ ةداملا

اهب لومعملا ةدملاو جماربلل اقبط يرجي ،ماع ميلعت –١
.ةينطولا ةيبرتلا عاطق ىوتسم ىلع

: ميق هلالخ نم رّوطي،يليمكت نيوكت –٢

،ةينطولا–

،طابضنإلا–

،رضحتملا كولسلا–

،ةيلوؤسملا حور–

.يعامجلا لمعلا–

ةيمنت ىلإ فدهت ةفيكم ةيضاير ةيبرتب ميلعتلا اذه مّعدي
.ةمألا لبشل ةينهذلاو ةيندبلا تاردقلا

نيب نـــم ةــــمألا لابــــشأ يرـــطؤـــم رايـــتــــخا مــــتي :3١ ةداملا
طاـــــبـــــــــــضــــنالاو ةءافـــــــكلاريــــــياـــــعم مهـــيف رفوـــــتت نــــــيذلا تاراـــــــطإلا

ةقايللاو كولسلاو ةريسلا نسحو ةنــــهــــملا تايـــــقالـــــخأب ماــــملإلاو
.ةيندبلا

ةياهن يف اهيلع لصحـــتـملا جئاتــــنلا ءوــــض ىلع :٤١ ةداملا
ىدــــــحإ نم رارق لــــحم ةـــــمألا لبـــــش نوــــكي ،ةيــــسارد ةنـــــس لك
: ةيتآلا يجوغاديبلا سلجملا تارارق

،ىلعألا مسقلا ىلإ لاقتنالا–

،روط لك يف ةدحاو ةرم ةنسلا ةداعإ–

،ةيركسع نيوكت ةسسؤم ىلإ هيجوتلا–

.ةينطولا ةيبرتلل ةسسؤم ىلإ هيجوتلا عم لصفلا–

ةمظـــنملا تاناـــحـــتمالا يف ةـــمألا لبــــش كراـــــشــــي :5١ ةداملا
ةياهن يف ،لوصحلا لجأ نم ةينطولا ةيبرــتلا ةرازو فرـــــط نم
.ايرولاكبلا ةداهش وأ طسوـــتملا ميــــلعـــتلا ةداهــــش ىلع ،روط لك

سماخلا لصفلا

هتابجاوو ةمألا لبش قوقح

لوألا مسقلا

ةمألا لبش قوقح

صصخت ةيسارد ةحنم نم ةمألا لبش ديفتسي:٦١ ةداملا
بجومب اهـــغلــــبم ددـــــحـــيو ينــــطولا عاــــفدلا ةرازو ةينازــــــيم نم
.يسائر موسرم

تاديدهتلا نم ةلودلا ةيامح نم ةمألا لبش ديفتسي:7١ ةداملا
ناك امــــهـــم تاءادتـــــعالاو فذــــــقلاو متــــشلاو بسلاو تاناــــهإلاو
.هسردمت لالخ اهل ضرعتي نأ نكمي يتلاو اهردصمو اهعون

ضيوعتلا يف قحلا نم ةــــمألا لبــــش ديفتـــــسي ،راطإلا اذه يفو
يف نيـــسّرـــكملا نعــــطلا قــــح هلو هـــــب قـــحــــلي يذلا ررــــضلا نـــــع
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

ةيبلت راطإ يف ،هيلع نيعتيو ةمألا لبش نكــمي:٨١ ةداملا
،هتالاغشنا نع ،يدرف لكشب ،ةسردملا ةيريدم رطخي نأ هقوقح
.ةسردملل يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفو

مارتحا لــــظ يف هتادقـــــتــــعم يف رــــــح ةــــمألا لبــــش:٩١ ةداملا
.نوناقلا

لكايهلاب يناجملا جالعلا يف قحلا ةمألا لبشل:0٢ ةداملا
.ةيركسعلا ةحصلا حلاصمل ةيئافشتسالا

نم ،يعامـــــتـــجالا نامــــضلا لاــــجم يف ،ةمألا لبـــش ديـــفــــتسي
: ةيتآلا راطخألا يطغت يتلا تامدخلا

،ضرملا–

،زجعلا–

.ةافولا–

.ينطولا عافدلا ةرازو قتاع ىلع ايرصح تاكارتشالا عقت

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك حضوت

ةيسردملا لطعلا سفن نم ةمألا لبش ديفتسي:١٢ ةداملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لبق نم ةددحملا كلتك

لطعلا هذه لالخ ةــمألا لبــــش ءاــــعدــــتــــسا نـــكـــمــــي ،هـــــنأ رـــيــغ
: يف ةكراشملل

،ميلعتلا لاجم يف ةيكاردتسالا تارودلا–

ةيفاقثلاو ةيضايرلاو ةيمـــلعلاو ةــــيوــــبرــــتلا تاــــطاـــشــــنلا–
.ةيهيفرتلاو

بايغلاب صيخارت نم ةمألا لبش ديفتسي نأ نكمي امك
.ةسردملل يلخادلا ماظنلا يف ةددحملا طورشلاو دودحلا نمض

سفن نم ،لقنلا لاجم يف ،ةمألا لبش ديفتسي :٢٢ ةداملا
 .يبعشلا ينطولا شيجلا يمدختسمل ةحونمملا ايازملا

ريزو نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ينطولا عافدلا

بارـــتلا جراـــــخ جورــــخلا يف قـــــحلا ةـــــمألا لبــــــشل :3٢ ةداملا
يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا ريبادـــتلا بــــســـح يـــــنطولا
.ةسردملل

يناثلا مسقلا

ةمألا لبش تابجاو

طاـــــشن يأ ةــــــسرامم ةــــــمألا لبــــــــش ىلع عـــــنـــــمي:٤٢ ةداملا
.ايفرح وأ ايعانص وأ ايراجت ناك ءاوس حبرم صاــخ
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ىلإ ةيعمج يف ةمألا لبشل طارخنا لك عضخي :5٢ ةداملا
.ةسردملا ريدم نم صيخرت

ماظنلا ماكحأب دّيقتلا ةمألا لبش ىلع نيعتي :٦٢ ةداملا
: صخي اميف اميسال ،ةسردملل يلخادلا

،ةماعلا تابجاولا–

،يليمكتلا نيوكتلا–

.بادآلا دعاوق–

هسردمت ةرتف ةليط جاوزلا ةمألا لبشل نكمي ال:7٢ ةداملا
 .اهلك

سداسلا لصفلا

ةمألا لابشأ ةسردمب ةقالعلا ةياهن

،هالعأ ةروكذملا7 ةداملا ماكـــحأ نع رظـــــــنلا ضغب :٨٢ ةداملا
ةـــسردـــملا عم ةقالــــعلا ءاهنإ لــــحم ةـــمألا لبــــش نوكي نأ نكمي
: ةيتآلا بابسألا دحأل

،يبيدأتلا سلجملا رارق ىلع ءانب درطلا قحتسي أطخ–

سلــــجـــملا رارــــق ىلع ءاـــــنــــب ةيـــــفاــــك رـــيــــغ ةيـــــسارد جئاــــتــــن–
،يجوغاديبلا

،يئاهن يبط رارقل اقبط ةيحصلا ةءافكلا مدع–

،سردمتلا ةرتف لالخ يبلس يرادإ قيقحت–

،ةيئاهن ةنادإ رودص–

،يعرشلا يصولا وأ يلولا نم بلطب–

.ةمألا لبش ةافو–

بسح ،ةسردملا عم ةقالعلا ةياهن ىلع بترتي:٩٢ ةداملا
يفازجلا ضيوعـتلا ،هالــــــعأ82 ةداــــــملا يف ةروـــــكذـــــملا تالاــــــــحلا

،يـــــــعرــــشلا يــــصولا وأ يلولا فرــــــط نـــم لفـــــكــــتلا فيراـــــصمل
يبعشلا ينطولا شيجلا فوـــــفص يف دينجتلا تالاح ءانـــــثتساب
.ةافولاوأ ةيحصلا ةءافكلا مدعو يبلسلا يرادإلاقيقحتلاو

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ليجأتلل ادح ةسردملا نم ةمألا لبش ءاصقإ عضي :03 ةداملا
.ةينطولا ةمدخلا ءازإ

عباسلا لصفلا

هيجوتلا

،ايرولاكبلا ةداهش ناحتما جئاتن رودص دعب:١3 ةداملا
طابضل ةسردم يف نيوكت ةعباتم ىلإ ةمألا لبش هيجوت متي
ةيعماج تاسارد ةعــــباــــتم ىلإ وأ يبـــــــعـــــشلا ينــــــطولا شـــــيــــــجلا

لصحتملا ريدقتلا ناك اذإ ينطولا عافدلا ةرازو فارشإ تحت
.ىندأ دحك "ديجلا نم بيرق" هيلع

،"لوبقم" هيلع لصحتملا ريدقتلا ناك اذإ ام ةلاح يف
ةداهــش ناــــحـــــتــــما زايتجاو ةنـــــسلا ةداــــعإ ةــــمألا لبـــش نــــكـــــمي
سلـــجملا ةقــــفاوــــم دعب ،"رح حـــــشرـــتم" ةفـــصب اــــيرولاكــــبلا
قاحتلالا امإ ،ءاضتقالا دنع ،ةمألا لبش نكميو .يجوغاديبلا

مايقلا وأ يبعــــشلا ينــــطولا شيــــجلل فــــصلا طابــــض ةـــــسردـمب
82و٤1 داوملا ماكحأ ةاعارــم عم ،ةــــسردـــــملاب هتــــقالع ءاهــــــــنإب
.موسرملا اذه نم92و

،ايرولاكبلا ةداهش ناحتما يف بسارلا ةمألا لبشل ةبسنلاب
عم ،يجوغاديبلا سلــجملا ةقــــــفاوم دعب ةنــــــسلا ةداعإ هنكميف
.موسرملا اذه نم92و82و٤1 داوملا ماكحأ ةاعارم

نماثلا لصفلا

ةيماتخو ةفلتخم ماكحأ

تارــــهاــــظت يف ةــــكراـــــشـــملا ةـــــمألا لبــــش نكـــــمي:٢3 ةداملا
،اهحتـــفتو هتــــيــــصــــخش رـــيوــــطت راـــــــطإ يف ،يرئازــــجلا بابــــــشلا

.ةسردملا ريدم نم صيخرت دعب

سرادم ةيريدم فارشإ تحت ةمألا لبش كراشي :33 ةداملا
اهمظنت يتلا ةيفاقثلاو ةيضايرلا تاطاشنلا يف ةمألا لابشأ
.ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا

،ءاضتقالا دنع ،موسرملا اذه قيبطت تايفيك ددحت :٤3 ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارقب

،موسرملا اذهل ةفلاــــخملا ماكــــحألا عيمـــــج ىغـــــلت :53 ةداملا
عيبر2 يفخّرؤـــملا79–٠1 مقر يسائرلا موـــــسرــــملا اميــــس ال
نمضتـــملاو٠1٠2 ةنـــــس سراــــم81 قــــفاوــــملا13٤1 ماـــــع يـــناـــــــــثلا
.مّمتملاو لّدعملا ،ةمألا لبشل يساسألا نوناقلا

ّةيمسّرلا ةديرــــــجلا يف موــــــسرملا اذـــــه رـــــــشــــني :٦3 ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص22 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

٢٤٤١ ماع رفص٢٢ يف خّرؤم٤٨٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم
ةـــــمــئاـــــقددـــــــحي ،0٢0٢ ةنـــــس رـــبوـــتــــكأ0١ قــــفاوـــــملا
ةـــيامحلل لخدتلا تادحو ناونعب ايلعلا بـصاـــنملا
ةداـــــــيزلا اذــــــكو اـــهــــــب قاـــــحـــتــــلالا طورــــــشو ةــــيــــندــــملا
.اهب ةطبترملا ةيلالدتسالا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلــحملا تاــــعامـــجلاو ةيـــــلــــخادلا رــــيزو ريرـــــقت ىلع ءاــــنــــب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو
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،”ب” فنص ةيسيئر ةدحو سيئر–

،ةيوناث ةدحو سيئر–

،ةيرحب ةدحو سيئر–

،عاطق ةدحو سيئر–

،مدقتم زكرم سيئر–

،تاقرطلا ربع فاعسإلا زكرم سيئر–

نم ةيسيئرلا ةدحولاب يلمعلا قيسنتلا زكرم سيئر–
،”أ” فنصلا

نم ةيسيئرلا ةدحولاب يلمعلا قيسنتلا زكرم سيئر–
،”ب” فنصلا

،”أ” فنص ةيسيئرلا ةدحولاب بتكم سيئر–

،”ب” فنص ةيسيئرلا ةدحولاب بتكم سيئر–

.ةيرحبلا ةدحولاو ةيوناثلا ةدحولاب بتكم سيئر–

يناثلا لصفلا

نييعتلا طورش

فنصلا نم ةيسيئرلا تادحولا ءاسؤر نّيعي :3 ةّداملا
: نيب نم ،”أ”

ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
،ةيندملا ةيامحلا دئار

بيقن ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
ةمدخلا نم تاونس )6( تس نوتبثي نيذلا ،ةيندملا ةيامحلا
.ةفصلا هذهب  ةيلعفلا

فنصلا نم ةيسيئرلا تادحولا ءاسؤر نّيعي :٤ ةّداملا
: نيب نم ،”ب”

ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
،ةيندملا ةيامحلا دئار

بيـــقن ةــــبتر ىلإ نومــــتــــني نيذلا نيمـــــــسرملا نيفظوملا–
ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ نوتبثي نيذلا ،ةيندملا ةيامحلا
.ةفصلا هذهب  ةيلعفلا

ءاــسؤرو ةيوـــناــــثلا تادـــــحولا ءاـــــسؤر نّيعي :5 ةّداملا
يتايلمعلا قيـــســـنتلا زكارــــم ءاـــسؤرو ةيرــــحبلا تادحولا

: نيب نم ،”أ” فنصلا نم ةيسيئرلا تادحولاب

ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
،ةيندملا ةيامحلا دئار

3٤1و٤–99 ناـــتداـــمـلا اميــــس ال ،روتـــــسدلا ىلع ءانــــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج91 يفخّرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس ويلوي51 قفاوملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يفخّرؤملا7٠3–7٠ مقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضــــتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يفخّرؤملا٠73–91 مــــــقر يـــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يفخّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنـــــس ويــــنوـــي32 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماــــع ةدعـــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

8 يفخّرؤملا٤5–29 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتــملاو2991 ةنــــس ريارـــبف21 قـــفاوــــملا21٤1 ماع نابــــعــــش
،لّدعملا ،اهلمعو ةيندملا ةيامحلل ةيجراخلا حلاصملا ميظنتب

يفخّرؤملا6٠1–11 مقر يذيفـنتلا موـــــسرـــمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو11٠2 ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع يناثلا عيبر لوأ
كالـــسألل نيمـــــتـــنملا نيفـــظوـــملاب صاــــخلا يساــــسألا نوناقلا
،ةيندملا ةيامحلاب ةصاخلا

2 يفخّرؤملا8٠3–81 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر
،ةيندملا ةيامحلا تادحو ميظنت ةداعإ

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرمـلا نم32 ةداملل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
٠1 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر2 يفخّرؤملا8٠3–81 مقر
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمسيد

ةيامحلل لخدتلا تادحو ناونعب ايلعلا بصانملا ةمئاق ديدحت
ةيلالدتــــسالا ةداــــيزلا اذكو اـهـــــب قاــــحــــتلالا طورــــشو ةيــــندملا
.اهب ةطبترملا

لوألا لصفلا

ايلعلا بصانملا ةمئاق

تادحو ناونعب ،ايلعلا بصانملا ةمئاق ددحت :٢ ةّداملا
: يتأي امك ،ةيندملا ةيامحلل لخدتلا

،”أ” فنص ةيسيئر ةدحو سيئر–
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بيقن ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس نوتبثي نيذلا ،ةيندملا ةيامحلا

،ةفصلا هذهب

لوأ مزالم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
ةمدخلا نم  تاونس )3( ثالث نوتبثي نيذلا ،ةيندملا ةيامحلل
،ةفصلا هذهب  ةيلعفلا

مزالم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
ةمدخلا نم تاونس )8( ينامث نوتبثي نيذلا ،ةيندملا ةيامحلل
.ةفصلا هذهب  ةيلعفلا

زكارم ءاسؤرو عاطقلا تادحو ءاسؤر نّيعي:٦ ةّداملا
فنــصلا نم ةيــــسيئرلا تادحولاب يتايلــمـــعلا قيــــســـنتلا
: نيب نم ،”ب”

ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومـتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
تاونس  )3( ثالث نوتبثي نيذلا ،ةيندملا ةيامحلل  لوأ مزالم
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم

ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
نم تاونس )5( سمخ نوتبثي نيذلا ،ةيندملا ةيامحلا مزالم
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

زكارم ءاسؤرو ةمدقتملا زكارملا ءاسؤرنّيعي :7 ةّداملا
ةيسيئرلا تادحولاب بتاكملا ءاسؤرو تاقرطلا ربع فاعسإلا

: نيب نم ،”ب”و ”أ” فنصلا نم

ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
 ،ةيندملا ةيامحلل  لوأ مزالم

ةيامحلا  مزالم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )3( ثالث نوتبثي نيذلا ،ةيندملا

.ةفصلا هذهب

ةيوناــــثلا تادــــحولاب بتاــــكملا ءاــــسؤر نّيعي :٨ ةّداملا
: نيب نم ،ةيرحبلا تادحولاو

ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
 ،ةيندملا ةيامحلل  لوأ مزالم

ةيامحلا  مزالم ةبتر ىلإ نومتني نيذلا نيمسرملا نيفظوملا–
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2( نيتنس نوتبثي نيذلا ،ةيندملا
.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )٠1( رشع وأ ةفصلا

ثلاثلا لصفلا

ةيلالدتسالا ةدايزلا

بصانملاب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:٩ ةّداملا
: يتآلا لودجلل اقفو ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ايلعلا

عبارلا لصفلا

نييعتلا تاءارجإ

تادحو ناونعب ايلعلا بصانملا يف نييعتلا متي :0١ ةّداملا
موسرملا اذه يف اـهيلع صوــصـنملا ةيندملا ةيامحلل لخدتلا

.ةيندملا ةيامحلل ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةينوناق ةفصب نونيعملا نوفظوملا ديفتسي:١١ ةّداملا
نيذلا ،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا ايلعلا بصانملا يف
ةيلالدتسالا ةدايزلا نم ،ةديدجلا نييعتلا طورش نوفوتسي ال
يف مــــهماــــهم ءاــــهنإ ةياــــغ ىلإ موــــسرملا اذه بــــجومب ةددـــــحملا
.لوغشملا يلاعلا بصنملا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ايلعلا بصانملا

مقرلاىوتسملا
 يلالدتسالا

فنصلا نم ةيسيئر ةدحو سيئر
”أ”

فنصلا نم ةيسيئر ةدحو سيئر
”ب”

ةيوناث ةدحو سيئر

ةيرحب ةدحو سيئر

عاطق ةدحو سيئر

مدقتم زكرم سيئر

تاقرطلا ربع فاعسإلا زكرم سيئر

يتايلمعلا قيسنتلا زكرم سيئر
”أ” فنصلا نم ةيسيئرلا ةدحولاب

يتايلمعلا قيسنتلا زكرم سيئر
”ب” فنصلا نم ةيسيئرلا ةدحولاب

ةيسيئرلا ةدحولاب بتكم سيئر
”أ” فنصلا نم

ةيسيئرلا ةدحولاب بتكم سيئر
”ب” فنصلا نم

ةـيوـناـثـلا ةدـحوـلاـب بتـكـم سيـئر
ةيرحبلا ةدحولاو
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اهل يتلا ةطلسلل ةيريدقتلا ةطلسلا ةاعارم عم :٢١ ةّداملا
ةينوناق ةفصب نونيعملا نوفظوملا ظفتحي ،نييعتلا ةيحالص
،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا ايلعلا بصانملا دحأ يف
.ىلعأ ةبتر ىلإ مهتيقرت ةلاح يف مهبصانمب

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــسرـــملا اذــــه رـــشــــني :3١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٠1 قفاوـملا2٤٤1 ماــــع رفـــص22 يف رئازــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

٢٤٤١ ماع رفص٢٢ يف خّرؤم5٨٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم
مّمـــــــتـــــيو لّدــــعـــــي،0٢0٢ ةنـــــس رـــبوــــتــــكأ0١ قــــفاوــــملا
لّوأ يفخّرؤــملا٩١3–5١ مــــقر يذيـــــفنـــتلا موــــسرــــملا

ةــنـــس رـــبمـــسيد3١ قــــــــفاوـملا73٤١ ماــــــع لوألا عـــيبر
صيصختلا باسح رييست تاـــيفيك ددــحي يذــلا5١0٢
قودــــنصـــلا” هــــناوــنع يذـلا٢03–١3١ مـقر صاخلا
ةددــــجـتملا  تاــقاطلاو ةـــقاطلا يف مــــكحتلل يـــنطوـــــلا

.”ةكرتشملاو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ريزوو ةيلاــــملا ريزو نيب كرتـــــشملا ريرقــــتلا ىلع ءاــــنب –
،ةقاطلا

3٤1و٤–99 ناــتداــــمـلا امـــيــــس ال ،روــــتــــــــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

لوألا عيبر8 يفخّرؤمـلا٠1–٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٤1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا63٤1 ماع
8٠1 ةداملا امـــــيــــــس ال ،مّمتملاو لّدعــــملا ،51٠2 ةنــــسل ةـيـــــلاـملا

،هنم

يناثلا عيبر٤1 يفخّرؤمـلا٤1–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضــتملاو91٠2 ةنــــس ربمـــــسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم921و٤6 ناتداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موــسرـــمـلا ىضــــتـــقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنــــس ويـــــنوـــــي32 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماـــــع ةدــــعــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا2٠3–51 مقر يذيفنتلا موسرـــــمـلا ىضتقمبو –
ددـحي يذلا51٠2 ةنــس ربـمـسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يفخّرؤملا913–51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا51٠2 ةنس ربمسيد31 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر لوأ
مقر صاخلا صيصختلا باــــســــح رـــيــــيـــــست تايـــــفـــــيك ددـــــحي
ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا قودنصلا” هناونع يذلا2٠3–131
،مّمتملاو لّدعملا ،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم921و٤6 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يفخّرؤمـلا٤1–91 مقر
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد
يذيفنتلا موسرمـلا  ماكحأ ضعب مّمتيو موسرملا اذه لّدعي
31 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر لوأ يفخّرؤملا913–51 مقر
باسح ريـيست تايــــفــــيك ددــــحي يذـــــلا51٠2 ةنـــس ربـــــمســـــيد
قودنصلا” هناونع يذلا2٠3–131 مقر صاخلا صيصختلا
.”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا يف مكحتلل ينطولا

موسرـــمـلا نــــم3 ةداــــملا ماــــكــــحأ مّمـــتــــتو لّدــــعــــــــت :٢ ةّداملا
ماع لوألا عيبر لوأ يفخّرؤــــــــــــملا913–51 مــــقر يذيـــــفــــنتلا

ررحتو ،هالعأ روكذملاو51٠2 ةنس ربمسيد31 قفاوملا73٤1
: يتأي امك

: باسحلا اذه يف دّيقي :3 ةّداملا”

: تاداريإلا باب يف

: ”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا”:١ رطسلا

. ....................................)رييغت نودب(..........................–

: ”ةقاطلا يف مكحتلا”:٢ رطسلا

،...................................)رييغت نودب(..........................–

،...................................)رييغت نودب(..........................–

،...................................)رييغت نودب(..........................–

،...................................)رييغت نودب(..........................–

،...................................)رييغت نودب(..........................–

،...................................)رييغت نودب(..........................–

،...................................)رييغت نودب(..........................–

،...................................)رييغت نودب(..........................–

كالهتسالا مسرو ةيوقاطلا ةيلاعفلا مسر جتان نم٠1%–
.يوقاطلا

: تاقفنلا باب يف

: ”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلا”:١ رطسلا

عيراشملاو تاطاشنلا ليومتل ةهــــجوــــملا تاصـــــصخملا–
ةكرتشملاو ةددجـتملا تاــــقاـــــطلا ةيـــــقرت راـــــطإ يف ةــــجردـــــملا
.ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب ةلوصوملا



ـه٢٤٤١ ماع رفص١٦٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢١ 10

: ”ةقاطلا يف مكحتلا” :٢ رطسلا

.”............................)رييغت نودبيقابلا(......................–

ةّيمـسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رــــشـــــــني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٠1 قفاوـملا2٤٤1 ماــــــع رفـــــص22 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

٢٤٤١ ماع رفص٢٢ يفخّرؤم٦٨٢–0٢ مقر يذيفنت موسرم
ةيشتفملا ميظنت دّدحي ،0٢0٢ ةنس ربوتكأ0١ قفاوملا
.اهريسوةينطولا ةيبرتلل ةماعلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناـــــتداـــــملا امـــيس ال ،روـــــــتــــــسدلا ىلع ءاـــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73–91 مقر يــسائرلا موــــسرملا ىــــضـــتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنــس ويــــنوي32 قـــــفاوــــملا1٤٤1 ماـــــع ةدعــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا881–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠991 ةنــــــس ويــنوـــي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
اميس ال ،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه دّدحي
 ،هنم71 ةداملا

3 يف خّرؤملا722–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدـــــحي يذلا٠991 ةنــــس ويلوي52 قـــــــفاوــــملا11٤1 ماع مّرحم
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

3 يف خّرؤملا822–٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٠991 ةنــس وـــيــــلوي52 قــــفاوـــملا11٤1 ماــــع مّرــــــحم
نوسرامي نيذلا لامعلا ىلع قبطت يتلا تابترملا حنم ةيفيك
 ،لّدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو

يف خّرؤملا562–٤9 مقر يذيفنتلا موسرـــملا ىضتقمبو–
يذلا٤991 ةنس ربمتبس6 قفاوملا51٤1 ماع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا513–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا92٤1 ماع لاّوش11

كالسألل نيمـــتنملا نيفــــظوـــملاب صاخلا يساــــــسألا نوــــــناـــقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا

يف خّرؤملا822–٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٠1٠2 ةنس ربوتكأ2 قفاوملا13٤1 ماع لاّوش32
،اهريسو ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةماعلا ةيشتفملا ميظنت

يف خّرؤملا922–٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا٠1٠2 ةنس ربوتكأ2 قفاوملا13٤1 ماع لاّوش32
ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت
،اهريسو

يفخّرؤملا2٠–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس يفناـــج8 قــــفاوـــملا٠٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــــمج لوأ

،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأي ام مسري

لّوألا لصفلا

فدهلا

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٠٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ يف خّرؤملا2٠–91 مقر يذيفنتلا
ةرادإلا ميـــــظــــنت نمـــضــــتملاو91٠2 ةنــــس يفـــناـــج8 قـــفاوـــملا
موـــــــــــسرــــملا اذه فدــــــهي ،ةينــــــطولا ةيبرتلا ةرازول ةــــــيزكرملا
ةينطولا ةيبرــــتلل ةماــــــــعلا ةـــــيشـــــــتفملا ميــــظــــنت دـــيدــــــحت ىلإ

 .اهريسو

،ةينطولا ةيــــبرـــتلل ةماــــــــعلا ةيــــشتــــفملا عـــــــضوت:٢ ةّداملا
ريزولا ةطلس تحت ،مييقتلاو ةباقرلاو شيتفتللمئادلا زاهجلا
.ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا

ريبادتلا ذيفنتو ميمصتب ،ةماعلا اهتمهم راطإ يف ،ّفلكتو
ةطـــشنألا ميــــيـــــقتو ةبـــقارـــمو شـــيـــــتفتل ةيرورــــــضلا لئاسولاو
لكايه يف ةيداملاو ةيلاملاو ةيرادإلاو ةيوبرتلاو ةيجوغاديبلا
ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا

ةيمومعلا مــــيلعـــتلاو ةيــــبرـــتلا تاســــسؤم اذكو ةياــــصولا تـــــحت
.ةصاخلاو

 يناثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

،ةينـــطولا ةيبرـــــــتلل ةــــــــــماـــــــعلا ةيــــشتـــــفملا مضت:3 ةّداملا
 :يتأي ام

يف ىعدي ،ةيزكرملا ةرادإلا ىوتسم ىلع يزكرم زاهج–
،”ةماعلا ةيشتفملا“ صنلا بلص

صــــــنلا بلـــص يف ىعدي ،يوــــــهــــج عـــباــــطب يلـــــــحـــم زاهـــــج–
.”ةيوهجلا ةيشتفملا“



هتطلس ةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا سرامي:٤ ةّداملا
ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملا يفظوم عيمج ىلع ةيملسلا

.اهتعباتم نمضيواهقسنيو مهلامعأ طشنيو

لّوألا مسقلا

ةماعلا ةيشتفملا

شتفملا فارشإ تحت ،ةماعلا ةيشتفملا ىلوتت:5 ةّداملا
يف ةروكذملا ةماعلا ةمهملا راطإ يفو ةينطولا ةيبرــــــتلل ماعلا
:ةيتآلا ماهملا ،صوصخلا ىلع ،هالعأ2 ةداملا

ةيبرتلا لاجم يف ةينطولاةسايسلا ذيفنت ةعباتم نامض –
،ميلعتلاو

تاهيجوتلاو تامــــــيلــــعتلا قيبـــطت ةعــــباتــــم ىلع رـــــهــــــسلا –
ةيــــــبرــــتلا ةرازول ةيزكرـــــــــــملا ةرادإلا نع ةرداــصلا ةّيمـــــــسرلا
 ،ةينطولا

حلاصملاوةيزكرــــملا لكايهلل نســــحلا ريــــسلا نم دكأـــــتلا –
،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا

امب اهمـيــــــيقتو ةيــــنيوكتلاو ةيميــــــلعتلا جماربلا ةبقارم –
،اهدودرمو ةيوبرتلا ةموظنملا ءادأ نيسحت ققحي

ّةيمـــــسرلا تاهيـــجوـــــتلاوتاميــــــلــــعتلا ذيفــــنت ىلع رهـــــسلا –
مييقت اذكو ميلعــتلا قئارــــطو تيقاوـــملاو جماربلاب ةقلعـــــتملا
،ةيوبرتلا ةيلمعلا ةدوج ققحي امب مههيجوتو ذيمالتلا لامعأ

لئاـــــسولاب ةقلعــــتملا تاـــنّودـــــملا دامــــتعا يف ةكراـــــــشملا –
،اهمييقتو،ةيجوغاديبلاوةيملعلا تازيهجتلاو ةيميلعتلا

شيــــتــــفتلا يفـــــظوم ةطــــشنأ مييــــقتو ريطأتو ةعباـــتم –
ةيزكرملا لكايهلا عم قيسنتلاب ةيميلعتلا تايوتــــسملا عيمجل
ةعباتلا نيوكتلا تاسسؤمو تايالولاب ةيبرتلا تايريدمو
،ةينطولا ةيبرتلا ةرازول

نيوكت جماربو تاططخم مـــييقتو دادعإ يف ةمــــهاـــــسملا –
يرادإلاو يجوغاديبلا مهدودرم نيسحت ققــــحي امب نيفـــظوملا

،ينهملا مهراـسم يف مهتيقرتو

دراوملاو لكايهلل لثمألاو ديشرلا لامعتــــسالا ىلع رهــــسلا –
تازيهجتلاو ةيميلعتلا لئاسولاو ةيداملاو ةيلاملاو ةيرشبلا
 ،ةيوبرتلا فادهألا ققحي امب ةيجوغاديبلاو ةيملعلا

يذلا طورشلا رتــفد دوــــنب قيـــبــــطت مارتــــحا ىلعرهــــــسلا –
،ةصاخلا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم هل عضخت

تاسسؤم لخاد ةزجنملا شيتفتلا ماهم ىلع فارشإلا –
ةيجوغاديبلا اهتطشنأ قباطت نامضل ةصاخلا ميلعتلاو ةيبرتلا

يعيرشتلا راطإلاو ةّيمسرلا ةيميلعتلا جماربلا عم ةيرادإلاو
،هب لومعملا يميظنتلاو
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تاناحتمالا فلتخم مييقتو ميظنتو ريضحت ةعباتم –
ةرادإلا لكايه عم قيسنتلاب ،ةينهملاو ةيسردملا تاقباسملاو
،ةلهؤملا تاسسؤملاو ةيزكرملا

يجوغاديبلا ريــــيستلا تاــــيلآ ثيدـــــحتو ريوطت ةعباتم –
مادخـــتسا يف مكــــحــــتـــلا لالــــخ نميلاـــــملاو يرادإلاويوــــــبرــــتلاو
،لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت

ةيليلحتلا تاـــساردلاو ثحـــبلا لاـــــمـــــعأ يف ةكراـــــشملا –
ةينهم تايعضوو عيضاوم ىلع ةيفارشتسالا وأ ةيمييقتلاو
،ةيلامو ةيرادإ وأةيوبرتو ةيجوغاديب ةيمهأ تاذ

لخاد نــــــمألاو ةـــياـــــــــقولا دــــــــعاوق قيــــبــــطت ىدــــم ةبـــــــقارم –
ظفح ققحي امب ةينطولا ةيبرتلا عاطقل ةعباــتلا تاــــســـسؤملا
،تاكلتمملا ىلع ظافحلاو صاخشألا نمأو ماظنلا

لكايه ىوتــــسم ىلع ةمـــكوــــحلاو رييــــستلا تاءادأ مييقت –
ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاوةيزكرملا ةرادإلا

،تالالتخالاحيحصتلةمزاللا ريبادتلا حارتقاو ةياصولا تحت

يف لخدي يميظنت وأ يعيرشت صن عورشم لك حارتقا –
.اهماهم راطإ

ةيشتفملا فلكت نأ نكمي ،هالعأ ةروكذملا ماهملا ىلع ةدايزو
راطإ يف ،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا رــــيزولا لبــــق نم ةماـــعلا

تاذ تايعـــــضووتافــــلمب قلعـــتت ةـــيــــفرظ ماهمب ،اهـــــتاــــيحالص
.صاخ عباط

نوشتفملاو ةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا لوخي:٦ ةّداملا
تالــــــــــــــــجسلاو قئاــــثولا لك ىلع عالـــــطالا ةماـــــعلا ةيشتفملا يف

لكايه يف مهماهم ةيدأت ءانثأ اهنوـــــبلــــطي يتلا ةــــــيرورــــضلا
ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا

ةيمومعلا ميلعـــتلاو ةيـــــبرـــتلا تاســــسؤـــــمو ةياـــــصولا تــــحت
 .ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةصاخلاو

ساسأ ىلع اهماهم ةماــــعلا ةيـــــشتفــــملا سراــــــمت:7 ةّداملا
فّلكملا ريزولا ىلع هـــــضرــــــعتو هدعت يونــــــس لمع جـــــماـــنرب
.هيلع قفاويل ةينطولا ةيبرتلاب

ميــيــــقت وأ ةــــــباــــــــقر وأ شيتــــفت ةمهم لك جوـــــــــتت:٨ ةّداملا
لكايهلا ىلإ ةينطولا ةيبرتلل ماـــــعلا شتفملا هلــــسري ريرــــــقتب
 ،ةينعملا حلاصملاو

ةرادإلا لكايهل نسحلا ريسلالقرعتعئاقو ةنياعم دنعو
تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو ةيزكرملا
،ةصاخلاو ةيمومعلا ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤموةياصولا

،لاـــجــــعتـــسالا هــــجو ىلع ،ةيــــنطولا ةيبرتـــــلل ماعلا شتـــــفملا دعي
ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا ىلإ هلسريو كلذب اريرقت
 .ةبسانملا ةيظفحتلا ريبادتلا حارتقا عم
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ةيليلحت ةليصح ،ايرود ةماعلا ةيشتفملا زجنت:٩ ةّداملا
ةيرادإلاو ةيوبرتلاو ةيجوغادــــيبلا اهتــــــطشنأ نع ةيــــمـــــييقتو
.ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا ىلإ اهلسرتو ةيلاملاو

هلسري ،ايونس اريرقت ةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا دعي
صوصخلا ىلع ،نمضتي ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا ىلإ

ةيرادإلاو ةيوبرتلاو ةيجوـــــغادـــــيبلا ةطــــــــشنألا ريــــس ةيعـــــضو
مدقيو عاطـــقلل ةعــــباـــــتلا تاسّسؤــــملاولكايـــــهلا يف ةيلاــــــملاو
.اهئادأ نيسحتب ةليفكلا تاحارتقالا

هدعاسيو ماع شتفم ةماعلا ةّيشتفملا ريسي:0١ ةّداملا
ماهملاب صوصخلا ىلع ،نوفلكي ،اشتفم )53( نوثالثو ةسمخ
 :ةيتآلا

قيقدــــتلاو ةــــباــــقرلاو شيتــــــفتلا تايلــــمع ىلع فارـــــشإلا–
ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ىوتـــــسم ىلع اهطيــــشنتو قيقـــحتلاو
ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو

،ةيداملاو ةيلاملاو ةيرادإلاوةيجوغاديبلا تالاجملا يف

اهطيــــشنتو ةيوهـــجلا تايشـــتفملا ةطــــشنأ ىلع فارـــــشإلا –
،اهتعباتمو

يرادإلاويجوغاديبلا ميظنتلا ةقباطم ةعباتم نامض –
سيياقملا عم ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤمل يداملاو يلاملاو
لومعملا ميظـــنتلاو عيرشـــــتلا يف اهيلع صوــــصـــنملا دعاوقلاو
،امهب

يجوغاديبلا عورــــــشملاوّملعتلا ططــــخم ذيفـــــنت ةبــــقارم –
 ،امهمييقتوامهتعباتم نامضوةيميلعت ةدام لكب نيقلعتملا

يلاملاو يرادإلاو يجوغاديبلا ريطأتلا يفظوم هيجوت –
ةيزكرملا ةرادإلا لكايه يف مهتايلوؤسم ةسرامم ءانثأ يداملاو
ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو
.ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤمو

يناثلا مسقلا

ةيوهجلا ةيشتفملا

ةينطولا ةيبرـــتلل ةماعلا ةيـــــشتفملا لمـــــتـــــشت:١١ ةّداملا
يميلقإلا اهصاصتخا يطغي ،ةيوهج تايشتفم )٠1( رشع ىلع
.تايالو ةدع

اهصاـــصتـــخاو اهعــــقومو ةيوهـــــجلا ةيشتــــــفملا ريس دّدحي
ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب يميلقإلا
ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةينطولا
.ةيمومعلا

شتــــــــــــفم ةيوهـــــــجلا ةيــــــــشــــتفملا ىلع فرـــــــــشي:٢١ ةّداملا
هماهم ءادأ يف هدعاسيو ةينطولا ةيبرتلل ةماعلا ةيشتفملاب
ةعـــضاـــخلا شيـــتــــفتلا كالـــسأل نوــــمتــــني نودعاـــــسم نوشتفم
ماع لاّوش11 يف خّرؤــــــملا513–8٠ مـــــقر يذيفـــــنتلا موسرـــملل

نوناقلا نمضـــــتملاو8٠٠2 ةنــــس رــــبوتــــكأ11 قـــــفاوــــملا92٤1
ةصاخلا كالسألل نيمتـــنملا نيفـــظوــــملاب صاــــخلا يساـــــسألا

.ةينطولا ةيبرتلاب

5 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماهملا راــطإ يف:3١ ةّداملا
يميلقإلا اهصاصتخا دودح يف ةيوهجلا ةيشتفملا فلكت ،هالعأ

:يتأي امب ،صوصخلا ىلع ، ةماعلا ةيشتفملا ةطلس تحتو

ةيشتــفملا لمــــع جــــماــــنرب قـــفو اهـــطاـــشن جـــماــــنرب دادعإ –
،ةماعلا

ةرادإلا نع ةرداصلا ةّيمسرلا تاميلعتلا عيزوت ةعباتم –
،اهذيفنتوةيزكرملا

تاناحتمالا فلتخمويسردملا لوخدلا ريضحت ةعباتم –
عم قيسنتلاب اهميظنتو ةينهملاوةيسردملا تاقباسملاو
،ةلهؤملا تاسسؤملاو لكايهلا

عورــــشمو ةــــحلــــصملا عورشم ذيــــفــــنتو زاــــجنإ ةعـــباـــتم –
ةيبرتلا تاسسؤمو ةيزكرماللا حلاصملا ىوتسم ىلع ةسسؤملا

،امهمييقتو ميلعتلاو

تاودنلا ميظنتونيوكتلل ينطولا ططخملا ذيفنت ةعباتم –
،امهمييقتو ةيوبرتلا

يفظوم نيوكتب ةفلكملا ةينطولا دهاعملا ةطشنأ ةعباتم –
 .اهدودرم مييقتو ةينطولا ةيبرتلا عاطق

ةعباتلا ةيشيتفتلا تاعطاقملا دانسإوميظنت ىلع رهسلا –
ةـــيـــــبرـــتلا تاــــيرـــيدـــم عم قيــــسنــــتلاب يمـــيلقإلا اهصاــــصــــتخال
،تايالولاب

،اهلالغتساوشيتفتلا كالسأ تاطاشن ريراقت ةلصوح –

تاناحتمالاو ةيرودلا تامييقتلا جئاتن ليلحتو ةعباتم –
،ةيميلعتلا تايوتسملا فلتخم يف ةيسردملا

ةيــــعيرـــشـــتلا صوــــصــــنلا عـــيراـــــشم ءارـــــثإ يف ةمـــــهاـــــسملا –
يرادإلاو يوبرـــتلاو يــــجوـــغادـــــيبلا عــــباـــــطلا تاذ ةيمـــــيظــــنــــتلاو
.يلاملاو

ماعلا شتفملا لبق نم ةيوهجلا ةيشتفملا فلكت نأ نكمي
ماـهمب ماـيـــــــــقـلاـب اـهـتاـيـــــحالص راــــطإ يفو ةـيــنـــــطوــلا ةــــــيــبرــتــلــل

.صاخ عباط تاذةيفرظ

ةيليلحت ةليصح ،ايرود ةيوهجلا ةيشتفملا دعت:٤١ ةّداملا
ةيرادإلاو ةيوبرتلاو ةيـــجوـــغاديــــبلا اهتـــطــــشنأ نع ةيــــميــــيقتو
.ةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا ىلإ اهلسرتو ةيلاملاو

اريرــــقت ةـــيوهــــجلا ةيشتــــفملا ىلع فرــــــشملا شتفملا دعيو
نمضتي ،ةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا ىلإ هلسري ،ايونس
ةيوبرتلاو ةيجوغاديبلا ةطشنألا ريس ةيعضو صوصخلا ىلع
هصاصتخال ةعباتلا تاسسؤملاو لكايهلا يف ةيلاملاو ةيرادإلاو
.اهئادأ نيسحتب ةليفكلا تاحارتقالا مدقيويميلقإلا
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ثلاثلا لصفلا
ةيئاهنوةصاخ ماكحأ

نأ ةينطولا ةيبرتلاب فــلكــــملا رــــيزولا نـــــكمي:5١ ةّداملا
دودح يف ،ةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا ىلإ هءاضمإ ضوفي

 .هتايحالص

نيب تاطاشنلا جمانربو ماهملا عيزوت ددحي:٦١ ةّداملا
يزــــــكرــــملا نييوتـــــسملا ىلع ةماـــــعلا ةيشــــتفـــــملاب نيشـــــتفملا

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب يوهجلاو
 .ةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا نم حارتقا ىلع ءانب

نيب تاطاشنلا جمانربو ماهملا عيزوت ددحي:7١ ةّداملا
نم ررقم بـــجومب ةيوهجلا ةيشتفملاب نيدعاسملا نيشتفملا
.ةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا

ةيــــنـــــطولا ةيـــــبرـــتلل ماــــعلا شتفـــــملا نّيــــــعي:٨١ ةّداملا
ىهنتو .موسرم بجوــــمب ةــــماــــعلا ةيشـــــتفــــملا يف نوشــــتـــــفملاو
 .اهسفن لاكشألا قفو مهماهم

نيشتفملاوةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا فئاظو فنصت
صوصنملا طورشلا بسح اهتابترم عفدتو ةماعلا ةيشتفملاب
ايلعلا فئاـــظولاب ةقلعتـــملاو هب لومــــعملا ميظـــــنتلا يف اهــــيلع
.ةلودلل

ةيــــشتـــــفملاب نودـــــعاــــسملا نوشــــتفـــــملا ّنيــــــعي:٩١ ةّداملا
،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةيوهجلا

ىهنتو .ةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا نم حارتقا ىلع ءانب
.اهسفن لاكشألا قفو مهماهم

ابصنم ةيوهجلا ةيشتفملاب دعاسم شتفم بصنم ربتعي
 .ايلاع

دعاـــسم شتـــــفمل يلاـــــعلا بصـــنملابقاـــــحتلالا طورــــــشددحت
رارق بجومب هبترم عــــفدو هفيـنصت اذكوةيوهجلا ةيشتفملاب
ريزولاو ةينـــــــطولا ةيـــبرــــتلاب فلـــــكملا رــــيزولا نيب كرتــــــشم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلاوةيلاملابفّلكملا

ةينطولا ةيبرتلل ماعلا شتفملا ىلع نّيعتي:0٢ ةّداملا
نيدــــعاــــسملا نيـــشتــــفملاو،ةماــــعلا ةيشتــــفملاب نيـــــشــــتفملاو
ىلع مهماهم ةسرامم دنــــع اوعارـــــي نأ ،ةـــــيوهــــجلا ةيــــشتفملاب
 :يتأي ام صوصخلا

ثيـــــــحب ،فورـــــــظلا لك يف ينــــهملا رـــــــسلا ىلع ةظـفاحـملا –
مهماهمب مهمايق لالخعئاقو نم هنوـــــــنياعي اـــم ىلع علـــــطت ال
،ةلهؤملا تاطلسلا الإ

،شيـــــــتفتلا ديق حلاــــصملا ريــــيست يف لخدت يأ بانـــــتجا –
ســــــــمــــي نأ نكـــمي رــــمأ يأ ءاطـــــعإ نع اـــصوـــــــصخ عاـــنــــــــتمالاب
 .ةروكذملا حلاصملا يلوؤسم تاصاصتخا

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماـــــكحألا عيــــــــمج ىغلت:١٢ ةّداملا
خّرؤملا822–٠1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهنم اميس ال

يذلا٠1٠2ةنس ربوتكأ2 قفاوملا13٤1 ماع لاّوش32 يف

ةينـــــطولا ةيـــــــبرتلا ةرازوب ةماـــــعلا ةيشـــتفملا ميـــــظنت ددـــــحي
32 يف خّرؤملا922–٠1 مـقر يذيفــــنتلا موــــسرملاو،اهريــــــسو

ددحي يذلا٠1٠2 ةنس رـــبوــــتكأ2 قـــــفاوـــملا13٤1 ماــــــع لاّوــــــش
ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت
.اهريسو

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــه رشــــــــني :٢٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص22 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

٢٤٤١ ماع رفص٢٢ يفخّرؤم7٨٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم
مـّمتـــــيو لّدـــــعـي ،0٢0٢ ةنــــس رـــبوــــــتــــكأ0١ قــــــــــــفاوــــملا
03 يفخّرؤــــملا٩0٢–١١ مــــــــقر يذـيــفـنـتـلا موـــسرــملا

وــــينوي٢ قــــــــفاوـــــــملا٢3٤١ ماـــــــع ةـــــــيناــــــثلا ىداــــــمج
يــنــــطوـــــلا ســــلــــجــملا ءاـــــــشــــنإ نــــمضتملاو١١0٢ ةـــــنـس

.هرـيسو هـميظنتو بادآلاو نوــنـــفلل

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــــتدامــــلا امـــيـــــس ال ،روتسدلا ىلع ءاــــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73–91 مـــــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنـــــس وــيـــنوـــــــي32 قـــــفاوـــــملا1٤٤1 ماـــــع ةدعـــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

71 يف خّرؤملا97–5٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5٠٠2 ةنــــس ريارـــــبف62 قــــفاوـــملا62٤1 ماع مّرحم

،ةفاقثلا ريزو تايحالص

يف خّرؤــــــملا9٠2–11 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
11٠2 ةنـــس ويـــنوي2 قــــفاوـــملا23٤1 ماــــع ةيناــــثلا ىدامج٠3
هميظنتو بادآلاو نونفلل ينطولا سلجملا ءاشنإ نمضتملاو
،هريسو

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب مّمتيو موــــسرـــــــملا اذـه لّدــــــــعـي : ىلوألا ةّداـملا
ىداــمــــج٠3 يف خّرؤـــــملا9٠2–11 مــــــقر يذيـــفــــنتلا موــــسرمـلا
نمضتملاو11٠2 ةنس وينوـــي2 قـــفاوــــملا23٤1 ماع ةيناـــثلا
،هريسو هميـــــظنتو بادآلاو نوـــــنفلل ينـــطولا سلجـــــملا ءاشنإ
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موــــسرـــمـلا نـــم2 ةداـــملا ماــــكحأ مّمـــــتتو لّدعت:٢ ةّداملا
ماع ةيــــناثلا ىدامــــج٠3 يف خّرؤــــملا9٠2–11 مقر يذيــــفـــــنتلا

رّرحتو ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا23٤1
: يتأي امك

هتايصوتو هئارآب ،هماهم راطإ يف ،سلجملا كراشي :2 ةّداملا”
نونــــفلا ريوـــــطت ةسايـــس رصاــــنعب فيرعـــــتلا يف هتاـــــحارـــــتقاو
.اهتيقرتو نينانفلا قوقح ةيامح يفو ،بادآلاو

: يتأي امب موقي ،ةفصلا هذهبو

 ،نيفلؤملاو نينانفلا ةيعضو عباتي –

ةيبدألاو ةينفلا ريباعتلا ةيقرت ىلإ فدهت تاسارد زجني–
،ينطولا يفاقثلا ثارتلل

يتلا ةيفاقثلا تايدضاعتلاو تايعمجلا ةمهاسم مّيقي –
يتلا لامــعألا حرتــــقيو بادآلاو نونــــــفلا ةيـــــقرت حلاـــــصل لمعت
 ،اهريوطتب حمست

اميس ال ،ةيــــعادبإلا بهاوملا عيــجشتو لقــــص ىلع لمــــعلا–
،بابشلا ىدل

ةـــــيرئازــــجلا ةفاقــــثلا ةيـــــــقرت ىلإ فدـــــهت تاــــسارد زــــجــــني –
،جراخلا يف ةميقملا ةينطولا ةيلاجلا هاجت اميس ال

ةنـــــهـــم تايــــقالــــــخأو بادآب ةطـــــبترملا رصانــــعلا حرتقي –
.نانفلا

: ةيتآلا ماهملاب اضيأ سلجملا فلكيو

،بادآلاو نونفلا بعش ةنودم ىلع قداصي –

،نانفلا ةفصب فارتعالاب ةصاخلا ريياعملا ىلع قداصي –

.نينانفلل ةينطولا ةيقاطبلا رّيسي –

يف سلجملا ريشتسي نأ ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا نكميو
.”هماهمب ةلص تاذ ةلأسم ةيأ

يذيفنتلا موسرمـلا نم9 ةداملا ماكحأ مّمتتو لّدعت :3 ةّداملا
قفاوملا23٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠3 يف خّرؤملا9٠2–11 مقر
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس وينوي2

: ةمئاد ناجل )3( ثالث سلجملل:9 ةّداملا”

فلكتو ،ةينــــفلا تايقالخألاو نانــــــفلا ةقاــــطب ةنـــــجل – أ
: يتأي امب

،بادآلاو نونفلا بعش ةنّودم عورشم دادعإ –

،نانفلا ةقاطب حنم تابلط ةسارد–

،نينانفلل ةيونعملاو ةيعامتجالا ةيامحلا ىلع رهسلا –

ةنهم تايقالخأو بادآب ةطـــــبترملا رـــــصانعلا حارـتقا –
.نانفلا

: يتأي امب فلكتو ،ينفلا فارشتسالاو مييقتلا ةنجل – ب

ةينفلا ريباعتلا ةيقرت ىلإ فدهت تاسارد زاجنإ –
،يداملا ريغ ينطولا يفاقثلا ثارتلل

ةيفاقـــثلا تايدــــضاعــــتلاو تايعمــــجلا ةمهاــــسم مييــــقت –
حمست يتلا تاءارجإلا اذكو نونفلا ةيقرت حلاصل لمعت يتلا

،اهريوطتب

.بابشلا ىدل اميس ال ،ةيعادبإلا بهاوملا ىلع فشكلا –

: يتأي امب فلكتو ،يبدألا فارشتسالاو مييقتلا ةنجل – ج

طامنألاو ريباعتلا ةيقرت ىلإ فدهت تاسارد زاجنإ –
،ةيبدألا

ةيفاقثلا تايدضاعتلاو تايعمجلا ةمهاسم مييقت –
حمست يتلا  لامعألا اذكو بادآلا ةيقرت حلاصل لمعت يتلا

.اهريوطتب

.”ةجاحلا دنع ،ةصاخ ناجل ءاشنإ سلجملا نكمي

9٠2–11 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماكحأ مّمتت :٤ ةّداملا
ةنس وينوي2 قفاوملا23٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٠3 يف خّرؤملا

: يتأي امك رّرحتو ،رركم9 ةداملاب ،هالعأ روكذملاو11٠2

نونــــفلل ينـــطولا سلــــجملا ســــيئر مـــلسي : رركم9 ةّداملا”
يف ةدّدحملا تايفيكلاو طورشلا بسح نانفلا ةقاطب بادآلاو
.سلجملل يلخادلا ماظنلا

،تاونس )5( سمخ ،هالعأ ةروكذملا ةقاطبلا ةيحالص ةدم
.”ديدجتلل ةلباق

ةّيمـــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشـــــني :5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص22 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

٢٤٤١ ماع رفص٢٢ يفخّرؤم٨٨٢–0٢ مقر يذيفنت موسرم
ليوحــــت نمــــضتي ،0٢0٢ ةنــــس رــــبوــــتكأ0١ قفاوــــــملا
اـهتاـيجوـلوـنـكـتو ةـضاـيرلا موــلـعـل اـيلـعلا ةسردملا
ةسردم ىلإ "ةعماجلا جراخ ةسردم" ميــــهاربإ يلادـل
.ايلع

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةضايرلاو بابشلا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب–
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

3٤1و٤–99 ناـــتداــــــملا امــيــــس ال ،روــــــتـــــسدلا ىلع ءاــــنــــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(



١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٤٢
15م0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢١

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا5٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمــضــــتملاو9991 ةنــــس لــيرـــبأ٤ قــــــفاوـــــــملا91٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–51 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يـــجولوـــــنكتلا ريوـــطـــــتلاو يملـــــعلا ثـــحـــبلا لوــــح يهـــــيــــجوتلا
،لّدعملا

خّرؤـــــملا٠73–91 مـــــقر يـــــــسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ةنس ربمسيد82 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــــج لوأ يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو91٠2

يـف خّرؤـــــــملا361–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠3 يف خّرؤملا3٠–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ليوحت نمضتملاو11٠2 ةنس رياني5 قفاوملا23٤1 ماع مّرحم
اهتايجولونكتو ةضايرلا مولع يف يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا
،ةعماجلا جراخ ةسردم ىلإ ميهاربإ يلادل

يف خّرؤملا671–61 مقر يذيفــنتلا موـــــسرملا ىضـــــتقمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا362–81 مقر يذيفنتلا موـــسرــــملا ىضــتقمبو–
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوــــتكأ71 قــــفاوـــملا٠٤٤1 ماع رفص8

يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا

: يتأي ام  مسري

ةامـــسملا ةعماـــجلا جراــــخ ةــــسردملا لّوـــــحت : ىلوألا ةّداملا
"ميهاربإ يلادل اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملا"
خّرؤملا3٠–11 مقر  يذيفنتلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا

نمضتملاو11٠2 ةنس رياني5 قفاوملا23٤1 ماع مّرحم٠3 يف
ةـــضايرلا موــــــلع يف يلاـــــعلا نيوـــــكـــتلل ينــــطولا دهعـــــملا ليوـــــحت
،ةعـــماــــجلا جراـــخ ةـــسردــــم ىلإ ميـــــهاربإ يلادل اهتايــــــجولونكتو
.ايلع ةسردم ىلإ

يذيفنتلا موـــسرملا ماـــــكحأل ةـــسردــــملا عـــــضــــــخت:٢ ةّداملا
وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9 يف خّرؤملا671–61 مقر

ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا61٠2 ةنــــس
صــــنلا بلــــص يف ىــــعدـــــتو ،موــــسرـــملا اذــــه ماـــــكحألو ،ايــــــلــــعلا
."ةسردملا"

ةــــــيالو ،مـــــيـــــهارـــــبإ يلادـــــب ةـــسردــــملا رقــــم ددـــــحي :3 ةّداملا
.رئازجلا

بجومب ،ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم ريرقت ىلع ءانب ذختي موسرم

فلكملا ريزولا ةياصو تحت  ةسردملا عضوت :٤ ةّداملا
.ةضايرلاب

ةسردملا ىلع ةيـــجوغاديــــبلا ةياـــــصولا سرامت :5 ةّداملا
يف خّرؤــــملا362–81 مـــــقر يذيفـــــنتلا موــــسرملا ماكـــــحأل اقبط
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ71 قفاوــملا٠٤٤1 ماـــــع رفــــــص8

يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش
.اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا

91 داوملا يف ةددحملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز:٦ ةّداملا
يف خّرؤملا671–61 مقر  يذيفـــنـــــتلا موــــسرــــــملا نـــــم12و٠2و
روكذملاو61٠2 ةنـــس وـــــينوي٤1 قــفاوــــملا73٤1 ماع ناــــضمر9
ثحبلاو يلاـــــــعلا نيوكتلا نامــــض ةّمهم ةــــسردملا ىلوتت ،هالعأ
.اهتايجولونكتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا ناديم يف يملعلا

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :7 ةّداملا
ماع ناضمر9 يف خّرؤملا671–61 مقر يذيـــــفنــــــتلا موــــسرــــملا

مضي ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنــس وــــيـــــنوــــي٤1 قــــفاوــــملا73٤1
،ةـلمعـــتسملا ةـيســـيئرلا تاـعاـــــطقلا ناوـــــنعــــب ،ةرادإلا سـلـــــــجم
: يتأي ام

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم–

.هلثمم وأ ،ةيرئازجلا ةيضايرلا ةيبملوألا ةنجللا سيئر–

نأ هنأش نم صخش لكب ةرادإلا سلجم نيعتسي نأ نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي

رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت
.ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم

3٠–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماـــــكـــــــحأ ىغلت :٨ ةّداملا
11٠2 ةنس رياـــني5 قفاوــــملا23٤1 ماع مّرـــــحم٠3 يف خّرؤـــــملا

مولع يف يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهــــعملا ليوحت نمضتملاو
جراخ ةــــسردـــــم ىلإ ميــــهارــــبإ يلادل اهتايجولونكتو ةضايرلا
.ةعماجلا

ةّيمــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رشــــني :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٠1 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع رفـــص22 يف رئازــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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٢٤٤١ ماع رفص٤٢ يفخّرؤم0٩٢–0٢ مقر يذيفنتموسرم
تايحالص ددحي ،0٢0٢ ةنـــس رــــبوـــتـــكأ٢١ قــــفاوـــــملا
فـــــلـــــــكـــملا لوألا رــــــيزوـــــلا ىدــــــــل بدتـــــنــملا رــــــيزولا
.ةرّغصملا تاــسسؤملاب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب –
،ةرغصملا تاسسؤملاب

3٤1و٤–99 ناـــتداــــمـلا امـــيــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاـــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

خّرؤــــــملا٠73–91 مــــقر يـــــسائرلا موــــسرمـلا ىضــتقمبو –
ةنس ربـــمـــسيد82 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج لوأ يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو91٠2

يفخّرؤــملا361–٠2 مــــقر يــــسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعـقلا يذ لوأ
،مّمتملاو لّدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

جمانربو ةموكحلل ةماعلا ةسايسلا راطإ يف : ىلوألا ةّداملا
فلــــكـــملا لوألا رــــيزولا ىدل بدتـــــــنملا رــــيزولا حرتــــــقي ،اهلـــــمع
لاجم يف ةينطولا ةسايــسلا رصانــــع ةرغـــصملا تاســــسؤملاب
نيناوقلل اقفو اهذيفنت ىلع رهسي امك ،ةرغصملا تاسسؤملا

.اهب لومعملا تاميظنتلاو

تاعامتجا يفو لوألا ريزولا ىلع هتاطاشن جئاتن ضرعيو
.ةررقملا لاجآلاو لاكشألا بسح ءارزولا سلجمو ةموكحلا

،ةرغصملا تاسسؤملا ريوطتو ةيقرت راطإ يف :٢ ةّداملا
تاسسؤملاب فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا فلكي
: يتأي امب ةرغصملا

ةيقرتب ةصاخلا ةيجيتارتسالاو ةسايسلا حارتقاو دادعإ–
،اهتعباتم نامضو ،اهذيفنتو ةرغصملا تاسسؤملا ريوطتو

راطإلاو زاهجلا عضو ىلع ،ةينعملا تاعاطقلا عم رهسلا–
تاسسؤملا ريوطتو ةقفارمب نيقلعتملا يميظنتلاو يعيرشتلا
 ،ةرغصملا

اميس ال ،ةرغصملا تاسسؤملا ريوطتو ءاشنإ عيجشت–
عم اهـــفيــــكت ليـــهـــــستو اهتئـــــيب نيــــســـحتو ،اهــــنم ةرــــكتــــبملا
،اهيدل راكتبالا عيجشتو ،ةديدجلا تايجولونكتلا

،ةرغــــــصملا تاســــسؤـــــملا يف راكتبالا مـــعد ةسايـــــــس دادعإ–
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

تاسسؤملل ةيسفانتلا نيسحت ىلإ فدهي ريبدت لك حارتقا–
،اهتموميدو اهريوطت معدو ،ةرغصملا

تاسسؤملا ةيمنت يف ءاكرشلاو نيلعافلا نيب رزآتلا عيجشت–
،ةرغصملا

تاســسؤــــملاب ةقلعــــــتملا تاـــــمولعــــملا عـــمــــج ىلع رــــــهـــسلا–
،اهرشنو اهلالغتساو ةرغصملا

،بابشلا ليغشتب قلعتملا زاهجلا ريوطتو ةيقرت نامض–

تاسسؤملا زيزعت ىلإ فدهت معد ةزهجأو ريبادت حارتقا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةرغصملا

ةرــــــــغصملا تاــــسسؤملا لـــــيومت تاـــيلآعــــــضو ىلـــع ،رــــهسلا–
،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةفيكملا ةيئيبلا مظنلا ريوطتو
  ،اهيلإ لوصولا ليهستوقالطنالا ةلحرم اميس ال

ةرغصملا تاسسؤملا جولو لهست يتلا تاءارجإلا حارتقا–
،ةيمومعلا تاقفصلا ىلإ

يف اهسفن ميظنت ىلع ةرغصملا تاسسؤملا عيجشت–
،ةينواعت تاكبش

ةينطولا ةيجيتارتسالاو ةسايسلا رصانع حارتقاو دادعإ–
ةرغصملا تاسسؤملا ىدل لامعألا ةداير ةيمنتو ةيقرتو نيمثتل
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواـشتلاب ،امهتبقارمو امهذيفنتو

ةينعملا تاعاطقلاو تامظنملاو تاسسؤملا عم قيسنتلا–
،ةرغصملا تاسسؤملا يف راكتبالا معد ةسايسب

ةقفارمل لامعألا ةداير لاجم يف نيوكتلل ططخم دادعإ–
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةطشنألا ةطيرخ

يف ةكارشلا ريوطتب حمست يتلا لامعألا عيمج حارتقا–
،تاعاطقلا فلتخم عم نيوكتلا لاجم

،عاطقلا مهت يتلا نواعتلا رواحم ديدحت–

ةكارشلاو رامثتسالا لاجم يف نواعتلا ريوطتو زيزعت–
،ةرغصملا تاسسؤملا ناديم يف

يتلا ةيلودلا تاقافتالاو تالوكوتوربلا ذيفنت ةعباتم–
،عاطقلا مهت

زاجنإل ةمزاللا يجراخلا ليومتلا رداصم عيمج ديدحت–
،يلودلا وأ يميلقإلا نواعتلا راطإ يف ةناعإلل ةلهؤملا عيراشملا

.ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب

فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا رهسي:3 ةّداملا
ىلع ،هيلإ ةدنسملا ماهـملا راــــطإ يف ،ةرغـــــصملا تاســـــسؤملاب
نيدايملا يف ةينقتلاو ةيملعلا تارهاظتلا ميظنتو ةيقرت
.هماهم يف لخدت يتلا

فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ردابي :٤ ةّداملا
عباط يذ صن لكب هتايحالص راطإ يف ةرغصملا تاسسؤملاب
.يميظنتو يعيرشت

فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حرتقي :5 ةّداملا
فادهألا قيقحتو هماهم ذيفنت نامضل ،ةرغصملا تاسسؤملاب
تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو حلاصملا ميظنت ،هب ةطونملا

نيـــــــــــناوــــقلا راـــــطإ يف اهرــــيــــس نـــســـــح ىلع رهـــــســــيو هتياصو
.اهب لومعملا تاميظنتلاو
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لوألا رـــــيزولا ىدل بدــــــتــــنملا رـــــيزولا حرــــــتـــــقي :٦ ةّداملا
رواشتلل لكيـه يأ ءاشــــنإ ،ةرغـــــصملا تاســــسؤــــملاب فلـــــكملا

لفكــــتلا هنأــــش نــــم زاهج لكو تارازولا نيب قيـــــــســـــنـــــتلا وأ/و
.هيلإ ةدنسملا ماهملاب ديــجلا

فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا رهسي :7 ةّداملا
مييقتلل تامولعملا ةموظنم عضو ىلع ،ةرغصملا تاسسؤملاب
.هصاصتخا لاجمل ةعباتلا ،تاطاشنلاب ةقلعتملا ةباقرلاو

ّةيمــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موـــــسرـــــملا اذــــه رـــشــــني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ21 قفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع رفــــص٤2يف رئازـــــجلاب ّررح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ماع رفــــص٤٢ يفخّرؤــــم١٩٢–0٢ مـــــقر يذيــــــفــــــنت  موسرم
ميظنت نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢١ قفاوملا٢٤٤١
فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاحلاصم
.ةرّغصملا تاسسؤملاب

––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

لوألا رــــيزولا ىدل بدتــــــنملا رــــيزوـــلا رـــيرــــقـــت ىلع ءانب –
،ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا

3٤1و٤–99 ناتداــملا امــــيـــــس ال ،روـــــتـــــسدلا ىلع ءاـــــنـــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنـــس ويــــــنوي32 قـــفاوــــملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا881–٠9 مقر يذيــــفنـــتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

72 يف خّرؤملا6٠–٠2مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2ةنـــس يفـــناــــج32 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــــعىلوألا ىداـــــمــــج
ىدل ةلودلا بتاكو بدتنملا ريزولا ناويد ميظنتنمضتملاو
،ريزولا

خّرؤــملا٠92–٠2 مقر يذيـــفنــــــتلا موـــسرــــملا ىضــــتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربوتكأ21 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــــع رفــــص٤2يف

فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا تايحالصددحي
،ةرّغصملا تاسسؤملاب

: يتأي ام مسري

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولاحلاصم لمشت:ىلوألاةّداملا
: يتأي ام ةرّغصملا تاسسؤملاب فلكملا لوألا

:هدعاسيو ،ناويدلا سيئر –١

نوفّلكي ،صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم )٤( ةعبرأ•
: يتأي امـب

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ةكراشم ميظنتو ريضحت –
ةيموكحلا ةطشنألا يف ةرّغصملا تاسسؤملاب فّلكملا لوألا

تائيهلا فلتخموناملربلا عم تاقالعلاب ةقلعتملا ةطشنألاو
،نييداصتقالاونييعامتجالا ءاكرشلاو تايعمجلاو

ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا تاقالع ميظنتو ريضحت –
يفو مالعإلا ةزهجأ عم ةرّغصملا تاسسؤملاب فّلكملا لوألا

،ةماعلا تاقالعلاو ةيلودلا تاقالعلا لاجم

تاسسؤملل ةيئيبلا مظنلاو ايجولونكتلا لقن ةعباتم –
،عاطقلاةيمنت جماربونيوكتلا تاططخم ةعباتموةرّغصملا

لئاصح ديحوتو عاطقلل ماعلا عضولا ليلحتو تاءاصحإ –
.ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلا تاطاشن

.ناويدلاب )٢( ناقحلم •
: ةيتآلا لكايهلا –٢
،ةيئيبلا مظنلاو ةرّغصملا تاسسؤملا ةيريدم –

.ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدم –

،ةيئيبلا مظنلاو ةرغصملا تاسسؤملا ةيريدم :٢ةّداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فّلكتو

ريوطتو ةيقرت ةيجيتارتساو ةسايس حارتقاو دادعإ –
،اهتعباتم نامضواهذيفنتوةرّغصملا تاسسؤملا

راطإلاو ةزهجألا عضو ىلع ،ةينعملا تاعاطقلا عم رهسلا –
تاسسؤملا ريوطت ةقفارمب نيقلعتملا يميظنتلاو يعيرشتلا
،اهيدل راكتبالا عيجشتو ،ةرغصملا

اميس ال ،ةرغصملا تاسسؤملا ريوطتو ءاشنإ عيجشت –
عم اهفـــيــــكت ليهـــــستو اهتئـــــيب نيـــســـحتو ،اهـــنـــم ةركـــتــــبــــملا
،ةديدجلا تايجولونكتلا

،ةرّغـــصملا تاســـسؤملا يف راكــــتبالا مــــعد ةسايــــس دادعإ –
،ةينعملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

تاسسؤملا ةيسفانت نيسحت ىلإ فدهي ريبدت لك حارتقا –
،اهتموميدو اهريوطت معدو ،ةرّغصملا

ةيمنت يف ةلعافلا فارطألاو نيلعافلا نيب رزآتلا عيجشت –
،ةرّغصملا تاسسؤملا

تاســـسؤـــملاب ةقلــــعــــتملا تاــــمولعـــملا عـــمــــج ىلع رهـــــسلا –
،تاطاشنلا ةطيرخ عضو لجأ نم اهرشنو اهلالغتساو ةرّغصملا

ةرّغـــصملا تاســـسؤـــملاب قلعتــــملا زاهـــجلا ةيـــقرـــت نامــــض –
،هريوطتو
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ةينطولا ةيجيتارتسالاو ةسايسلا رصانع حارتقاو دادعإ –
نامضو امهذيفنتو ةيتالواقملا ريوطتو ةيقرتو نيمثتل
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،اهتعباتم

: ةيعرف تايريدم )3( ةثالث مضتو

ىلع فّلكتو ،ةرّغصملا تاسسؤملل ةيعرفلا ةيريدملا•
: يتأي امب ،صوصخلا

ىلإ ةـيـمارـلا مـعدـلاو ةدـعاسملا ةزــهــجأو رــيــبادــت حارــتــقا –
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةرّغصملا تاسسؤملا زيزعت

تاسسؤملا عـــم فيــــكــــتت ليوـــــمتتايلآ عضو ىلع رهسلا –
لوصوــلا رــيسيــتو ،قالــطــنإلا ةــلــحرــم يف ةصاــخ ،ةرــّغصملا
 ،ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب،اهيلإ

ةينعملا تاعاطقلاو تائيهلاو تاسسؤملا عم قيسنتلا –
،ةرّغصملا تاسسؤملا يف راكتبالا معد ةسايسب

ةرغصملا تاسسؤملا زورب ززعي ريبدت وأ لمع لك حارتقا –
،ةديدجلا تايجولونكتلا جاردإو ،ةركتبملا

ةرغصملا تاسسؤملا جولو لهست يتلا لامعألا حارتقا –
.ةيمومعلا تاقفصلا ىلإ

ىلع فّلـــــكتو ،ةيئيـــبلا مـــظــــنلل ةـــيـــعرـــفلا ةـــيرــــيدــــملا•
: يتأي امب ،صوصخلا

يف اهسفن ميـظــــنت ىلع ةرّغــــصملا تاســــسؤملا عيـــــجشت –
،ةينواعت تاكبش

نيب رزآتلا عجشت يتلا ةيئيبلا مظنلا ريوطت حارــــتقا –
 ،ةلـــــعاــــفلا فارــــطألاو ءاكرـــــشلا عـــم،ةرّغصملا تاسسؤملا

ةيئيبلا مظنلا ريوطتل ةصصخملا ليومتلا تايلآ حارتقا –
.ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب ،ةرّغصملا تاسسؤملل

صوصخلا ىلع فلكتو،ةيتالواقملل ةيعرفلا ةيريدملا•
: يتأي امب

ةيــــتالواـــــقملا نيمـــثــــتل ةيــنــــطولا ةيـــجــــيتارتــــسالا ذيفـــــنت –
،اهريوطتو اهتيقرتو

تاسسؤملا حلاصل ةيتالواقملل ةيزيفحتلا ريبادتلا حارتقا –
.ةلعافلا فارطألا عم لاصتالاب ،ةرغصملا

ىلع فّلكتو،ةيــــنوــــناـــقلا نوؤــــشلا ةـــيرــــيدــــم :3ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا

ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإ –
 ،اهتعباتم نامضو عاطقلا ةطشنأب

ظافحلا نامضو عاطقلل يقئاثولا ديصرلا ةرادإو ريوطت –
،فيشرألا ىلع

ةطبترملا تاعزانملاو ةينوناقلا نوؤشلا ةعباتمو ةجلاعم –
،عاطقلا ةطشنأب

دوقعلاو تاقافتالاو تايقافتالا عيراشم لوح ءارآلا ةغايص –
،عاطقلا مهت يتلا

صوصنلا عيراشم نأشب تاظحالملاو ءارآلا ةغايص –
،ىرخألا تاعاطقلا اهب ردابت يتلا

.ةيمومعلا تاقفصلاب قلعتملا ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

صوــصـــخلا ىلع ّفلكتو،ميــــظــــنتلل ةيــــعرفلا ةــــيرــــيدــــملا•
: يتأي امب

عاطقلل ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا عيراشم دادعإ –
،اهنم ءاهتنالا ىتح تاءارجإلا ةعباتم نامضو

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا حرشو رشن ىلع رهسلا –
،عاطقلاب ةلصلا تاذ

ينوناقلا راطإلا ليلحتو تاسارد لامعأ عيمجب مايقلا –
،عاطقلا ةطشنأب قلعتملا

تاعاطقلا اهب ردابت يتلا صوصنلا عيراشم ليلحتو ةسارد –
،عاطقلا يأر ةغايصو ىرخألا

مهت يتلا دوقعلاو تاقافتالاو تايقافتالا عيراشم ةسارد –
،عاطقلا

،عاطقلا ةطشنأب طبترت ةينوناق ةسارد لك ءارجإ –

ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإو دعاوق مارتحا ىلع رهسلا –
.عاطقلا صخت يتلا

ىلع ّفلكتو،قيثوتلاو تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا•
: يتأي امب ،صوصخلا

،اهتعباتمنامضوعاطقلا صخت يتلا تاعزانملا ةجلاعم –

نم ةياقولا يف ةمهاـسملا هنأــــش نم ريــــبدــــت لك حارــــتــــقا –
،اهتيوستو تاعزانملا

ينوناقلاو يملعلاو يداصتقالا قيثوتلا ةطشنأ ةيقرت –
،يمقرلا يقئاثولا ديصرلا ريوطتو عاطقلا يف

.هلالغتساوهظفحو فيشرألا ةجلاعم نامض –

ىدل بدـــتنــــملا رـــيزولا حلاــــصم ميــــظــــنت ددــــحي:٤ةّداملا
بجومب ،بتاكم يف ةرغصملا تاسسؤملاب فلكملا لوألا ريزولا

فلكملا لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا نيب كرتشم رارق
ةفلكــــملا ةــــطلـــــســـلاو ةـــيلاــــملا رــــيزوو ةرّغـــــصملا تاســــسؤــــملاب
بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ )2( نيبتكم دودح يف ةيمومعلا ةفيظولاب
 .ةيعرف ةيريدم لكل

لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا حلاصم سرامت:5ةّداملا
،عاطقلل ةعباتلا تائيهلا ىلع ،ةرّغصملا تاسسؤملاب ّفلكملا

اهيلإ ةدنسملا ماهملاو تايحالصلا ،اهصخي اميف ةحلصم لك
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ يف

ّةيمـــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رــــشــــنـــــي :٦ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ21 قفاوملا2٤٤1 ماع رفــــص٤2يف رئازــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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١١ قفاوملا٢٤٤١ ماع رفص3٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
ىدل ةراشتسم نييعت نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربوتكأ

.ايجولوكيإلاب ةفلكم ،ةيروهمجلا سيئر

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

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2–29و6–19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

92 يف خّرؤملا7٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس يفناج52 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،اهميظــــنتو ةـــيروهــــمجلا ةــــسائر حلاـــــصم تايــــحالــــص ددحي
،مّمتملاو لّدعملا

8 يف خّرؤـــــملا93–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنـــــس رـــــيارـــبف2 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماــــع ةيناـــــثلا ىداــــمــــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

ةراشتسم ،ةعمجوب ةلـــيلد ةدّيــــسلا نّيــــــعت : ىلوألا ةداملا
.ايجولوكيإلاب ةفلكم ،ةيروهمجلا سيئر ىدل

ةّيمـــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــــشـــــني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ11 قفاوملا2٤٤1 ماـــع رفــــص32 يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

`````````````````````````H`````````````````````````

82 قفاوملا2441 ماع رفـــص01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس

.تايالولا يف ةيبرتلل

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

2441 ماــــع رفــــص01 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موــــسرــــم بجومب
نيّديسلاو ةّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس82 قفاوملا
تايالولا يف ةيبرتلل نيرـــيدم مهتــــفــــصب ،مهؤاــــمـــسأ ةـــيـــــتآلا
: ةيتآلا

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،دوزع دـمحم–

،ةلشنخ ةيالو يف ،تنودوب مالسلا دبع–

.نازيلغ ةيالو يف ،شريح تايده–

ةّيدرف ميسارم
82 قفاوملا2441 ماع رفص01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

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

2441 ماع رفــص01 يف خّرؤــــم يذيـــفــــنت موـــــسرــــم بـــجوــــمب
تشغ32 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنــس ربــــمتــــبس82 قفاوملا

اشتـــفم هتفــــصب ،حولــــصم نامــــصع دّيسلا ماـــــهم ،0202 ةنــــــس
.ةافولا ببسب ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

`````````````````````````H`````````````````````````

82 قفاوملا2441 ماع رفص01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماـــهــــم ءاهـــنإ نمــــضــــتي ،0202 ةنـــــس ربمــــتــــبس

.ةديلبلا ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

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

2441 ماـــع رفــــص01 يف خّرؤـــــم يذيــــفــــنت موــــسرم بـــــجومب
رامع دّيسلا ماهم ىهــــنت ،0202 ةنـــــس ربمــــتبــــس82 قــــفاوـــــملا

يف نيينـهملا ميلعـــتلاو نيوـــــكــــتلل ارــــيدم هتــــفــــصب ،نورـــــضخ
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةديلبلا ةيالو

`````````````````````````H`````````````````````````

82 قفاوملا2441 ماع رفص01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماــهم ءاهـــنإ نمــــضــــتي ،0202 ةنــــس ربـــــــمتـــــبس

ايدسج نيقوعملل ينهملا نيوكتلل ينطولازكرملا
.ةزابيت ةيالو يف يتسيمخب

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

2441 ماــع رفـــص01 يف خّرؤـــــم يذيــــفــــنــــت موـــسرــــم بجومب
ويلوي22 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس82 قفاوملا

زكرملل اريدم هتفصب ،يزع دـمحم دّيــــسلا ماـــهــــم ،0202 ةنــــس
يف يتسيمخب ايدسج نيقوعـملل ينهــــملا نيوــــكتلل يـــــنطولا

.ةافولا ببسب ،ةزابيت ةيالو

`````````````````````````H`````````````````````````

82 قفاوملا2441 ماع رفص01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمـضتي ،0202 ةنـــــس ربـــــمتـــبس

ةينطولا ةلاكولل نييزكرم ريغ نيديحو نيكابشل
.نيتيالو يف رامثتسالا ريوطتل

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

قفاوملا2441 ماع رفـــص01 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بـــجومب
،امـــهاـــمـــــسا يتآلا نيّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس82
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نيــــيزـــــكرــــــــم رـيـغ نـــــيدــيحو نيكاـبــــشل نـــــيريدــم امهـــتـــــفـــصب
نيتـــيالولا يف رامـــــــــثــــــتــــسالا رـــــيوـــــــــطتل ةيـــنـــــــطولا ةلاــــــــكوـــــلل
 : نيتيتآلا

،هبلط ىلع ءانب ،ةملاق ةيالو يف ،ةراوز دـمحم–

ويام22 نم ءادـتبا ،ضـــيــــبلا ةــــيالو يف ،زيزـــــعلا دبـــــع ميرك–
.ةافولا ببسب ،81٠2 ةنس

`````````````````````````H`````````````````````````

82 قفاوملا2441 ماع رفص01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـيدـم ماـهــم ءاــهــنإ نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمـتــبس

.رئازجلا ةيالو يف ةيفيرلا ةيمنتلاو ةيحالفلا حلاصملا

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

2441 ماــــع رفـــص01 يف خّرؤــــم يذيــــفــــنت موــــسرم بجومب
يونلا ّديسلا ماــهم ىهـــنت ،0202 ةنــــس ربــــمتــــبس82 قــــفاوــــملا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةيحالفلا حلاصملل اريدم هتفصب ،زيزعوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،رئازجلا ةيالو يف

`````````````````````````H`````````````````````````

82 قفاوملا2441 ماع رفص01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــيدـــم ماـــهـــم ءاهــــنإ نمــــضــــتي ،0202 ةنس ربمتبس

.ةليم ةيالو يف ةيئاملا دراوملا

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

2441 ماــــع رفــــص01 يف خّرؤـــــم يذيــــفــــنت موــــسرم بجومب
رونلا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس82 قفاوملا

.ةليم ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب ،مالس

82 قفاوملا2441 ماع رفص01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو

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

2441 ماـــــــع رفــــص01 يف خّرؤم يذيـــــفنت موــــسرم بـــــجومب
،مغالشوب نيعامس ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس82 قفاوملا

 .تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ناويدل اسيئر
`````````````````````````H`````````````````````````

82 قفاوملا2441 ماع رفص01 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلـــــــكمنيــــــيــــعتنمــــضــــتي،0202 ةنــــسربمـــــتــــبــس
ناكسلاو ةحــصلا ةرازوبصيـــــخلــــتلاوتاــــساردلاب
.تايفشتسملا حالصإو

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

قفاوملا2441 ماع رفص01 يف خّرؤم يذيـفنت موسرم بجومب
افّلكــــــم،يساسع زوزع ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس82
حالصإو ناكسلاو ةـحصلا ةرازوــــب صيخلــــتلاو تاساردــــلاب
.تايفشتسملا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ5٢ يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0٢0٢ ةنس تشغ5١
)كاردتسا( .تاليوحتلاو دودسلل ةينطولا ةلاكولل

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

ماع مّرحم21 يف رداصلا15 ددعلا– ةّيمسّرلا ةديرجلا
.٠2٠2 ةنس تشغ13 قفاوملا2٤٤1

.5 رطسلا– لوألا دومعلا–62 ةحفصلا

."رطعم دوعسم" : نم الدب–

."راطعم دوعسم ": أرقي–

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

ةيلاملا ةرازو

تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يفخّرؤم رارق
ةدعقلا يذ11 يفخّرؤــملا رارــــــقلا لّدعـــي ،0202 ةنــــس
ددحي يذلا9102 ةنـس ويـــلوي41 قفاوــــــملا0441 ماع
صصـــخــــتملا بتـــكــــملا ءاـــضـــعأل ةيـــمــــسالا ةــــمئاــــقلا
.تانيمأتلا لاجم يف ةفيرعتلاب

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

91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم رارق بجومب
بتكملا ءاضعأل ةيمـسالا ةمئاـــــقلا لّدعـــت ،0202 ةنــــس تشـــغ

يف ةدّدحملا تانيمأــــتلا لاــــجـــم يف ةفــــيرعـــتلاب صـــصـــخــــتملا

41 قفاوملا0441 ماع ةدعقلا يذ11 يف خّرؤـــملا رارــــقلا قـــحلم

ءاــــضــــعأل ةيــــمــــسالا ةمئاــــقلا دّدـــحي يذلا9102 ةنـــــــــس ويــــلوــــي

،تانـــــيمأتلا لاــــــــجم يف ةفيرــــعــــتلاب صـــصـــــــخـــتملا بتـــــــــكملا

: يتأي امك

)ىتح رييغت نودب(.......................................................–"

اـــفلخ ،ةراــجتلا رـيزو لـــثمم وـــضع ،ةـــمسب يواد ةدّيــــسلا– 

.رونلا دبع يجاح دّيسلل

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةلثمملا ةطلسلاةفصلامسالاو بقللا

نايفس نونحس

فصنم هّللا ءاطع نب

دولوم ةديج

لامج يسولف

نيدلا لامج يقالز

يناغلا دبع ينامح

ناسح يتافيلخ

ريهز شيعل

سلجملل اسيئر

اوضع

اوضع

اوضع

اوضع

اوضع

اوضع

اوضع

ةيلاملاب فّلكملا ريزولا

ينطولا عافدلا ريزو

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا
ةينارمعلا ةئيهتلاو

لدعلاب فلكملا ريزولا

ةيلاملاب فّلكملا ريزولا

لقنلاب فّلكملا ريزولا

نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا تاكرش ةيعمج

نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا تاكرش ةيعمج

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،يفيريش يدهملا دـمحم– "

)ىتح رييغت نودب(............................................................–

كونــبلا ةيعـــمــــجل ماــــعلا ضوــــفـــملا ،ناــــشورـــبا مالــــعوــــب–
.اوضع ،ةيلاملا تاسسؤملاو

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

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةدحو ءاشنإ نمضتي ،0٢0٢ ةنس تشغ٦١ قفاوملا
ينطولا زكرــملا ىدل لئاتـــــشلاو روذــــبلا يف ثــــحب

ديدـــحـتو اهـــقيدـــصتو لئاتـــشلاو روذــــبلا ةبــــقارمل
.يلخادلا اهميظنت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

ةعانصلا ةرازو

٢٢ قــــفاوـــملا١٤٤١ ماــــع ةجـــحلا يذ لّوأ يفخّرؤـــــــم رارق
ىدامج3 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0٢0٢ ةنس ويلوي
٩١0٢ ةنـــس رـــيارـــبـــف٩ قـــفاوـــملا0٤٤١ ماــــع ةيـــناــــثلا

ةلاــكو ةرادإ سلـــــجم ءاـــضـــعأ نيـــيــــعت نــمــــضـــــــتملاو
ةطــــسوـــتــــملاو ةرــــيــــغـــــــصلا تاســـسؤــــملا رـــيوـــــــطت
.راكتبالا ةيقرتو

–––––––––––

1٤٤1 ماــــــــــع ةــــجــــحلا يذ لّوأ يف خّرؤــــــــــم رارــــق بـــجوــــمب
ةيمــــسالا ةــــمئاــــقـــلا لّدــــعت ،٠2٠2 ةنـــــس وـــيــــلوــــي22 قـــــــفاوـــــملا

ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاــــكو ةرادإ سلـــــجــــم ءاــــضــــعأل
خّرؤملا رارـقلا يف ةدّدـــــحملا ،راكتبالا ةيــــقرــــتو ةطـــــسوــــتملاو

91٠2 ةنس رياربف9 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف
رــــيوــــطــــت ةــــلاــــكو ةرادإ سلــــجــــم ءاضعأ نييــــعــــت نـــــمضتملاو
اـمـك ،راـكـتــبالا ةــيــقرــتو ةــطسوــتملاو ةرــيــغصلا تاسسؤملا

: يتأي

قودنص ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي ،0202 ةنس تشغ62 قفاوملا2441 ماع مّرحم7 يفخّرؤم رارق
.تارايسلا نامض
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قودنص ةرادإ سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحت ،0202 ةنستشغ62 قفاوملا2441 ماع مّرحم7 يف خّرؤم رارق بجومب
5 قفاوملا5241 ماع رفص51 يف خّرؤملا301–40 مقر يذيفنتلا موسرملا نـــم8 ةداـــملا ماــــكـــحأل اقيــــبــــطت ،تاراـــيــــسلا ناـــمــــض

: يتأي امك ،لّدعملا ،يساسألا هنوناق ديدحتو تارايسلا نامـض قودـــنــــص ءاـــشـــنإ نـــمــــضتــــملاو4002 ةــــنــــــس لـــيرــــبأ



ـه٢٤٤١ ماع رفص١٦٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢١ 2222

ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–51 مقر نوناـــقلا ىضــــتقمب–
نوناقلا نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لّدعملا،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

عـــــــيــــبر11 يف خّرؤـــــملا532–78 مــــقر موـــسرـــملا ىضــــتقمبو–
نمضتملاو7891 ةنس ربمفون3 قفاوملا8٠٤1 ماعلوألا
لّدعملا ،ةيحالفلا ةينقتلا دهاعملل  يجذومنلا  يساسألا نوناقلا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا331–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو2991 ةنس سرام82 قفاوملا21٤1 ماع ناضمر32
،اهقيدصتو لئاتشلاو روذبلا ةبقارمل ينطولا زكرملا ءاشنإ

يف خّرؤملا3٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا٠2٤1 ماـع بـــــجر12
ريوطتلاو يمـــلعلا ثــــحبلل ةــــمئادلا ةيعاـــــطقلا ناجللا ميظنت
،اهريسو يجولونكتلا

يف خّرؤملا752–99 مقر يذيفــنتلا موــــسرملا ىـــضتقمبو–
ددحي يذلا9991 ةنس ربمفون61 قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا تادحو ءاشنإ تايفيك

لاّوش51 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا نمـضــــتملاو٤991 ةنـــس سراـــم72 قــــفاوــــملا٤1٤1 ماع
،اهقيدصتو لئاتشلاو روذبلا ةبقارمل ينطولا زكرملل يرادإلا

٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي٤ قفاوملا
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنّجللا

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو يف

يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا يأر ذخأ دعبو–
ةيفيرلا ةيمنــتلاو ةـــحالــــفلا ةرازول يــــجولوــــنكــــتلا رــــيوـــــطـــتلاو
،٠2٠2 ةنس يفناج72 خيراتب ةدقعنملا اهترود لالخ

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم12 و9 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8 يف خّرؤملا752–99 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالـعأ روكذــــملاو9991 ةنــــس ربمفون61
ينطولا زكرملا ىدل لئاتشلاو روذبلا يف ثحب ةدحو ءاشنإ

اهميظـــنت دــــيدـــحتو ،اهـــقــــيدــــصتو لئاــــتــــشلاو روذــبلا ةبــــقارــــمل
.”ثحب ةدحو“ صنلا بلص يف ىعدت ،يلخادلا

ةبقارمل ينطولا زكرملاب ثحبلا ةدحو رقم عقي:٢ ةداملا
.رئازجلا ةيالو ،شارحلاب اهقيدصتو لئاتشلاو روذبلا

بسح ينطولا بارتلا نم رخآ ناــــكم يأ ىلإ هلقـــــن نكــــميو
.هئاشنإل ةددحملا لاكشألا سفن
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١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةدحو ءاشنإ نمضتي0٢0٢ ةنس تشغ٦١ قفاوملا
ىدل يناويحلا رثاكتلا تايجولونكتويب يف ثحب
نيــــــسحـتو يعاــــــنطصالا حـــيقلتلل يـــنطولا زـــــكرــملا
.يلخادلا اهميظنت ديدحـتو تالالسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو نإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–51 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لّدعملا،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

موسرملا نم6 ةداملا يف ةددحملا ماهملا ىلع ةوالع:3 ةداملا
قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8 يف خّرؤملا752–99 مقر يذيفنتلا

ثحبلا ةدحو ّفلكت ،هالعأ روـكذـــملاو9991 ةنـــــس ربــــمــــفون61
،لئاتـــــــشلاو روذــــبلا لاــــجم يف ةيمـــــنتلاو ثحــــــبلا تاطاــــشنب
: يتأي امب ،صوصخلا ىلعو

لجأ نم لئاتشلاو روذبلا ةدوج ةبــقارم ةمــــظنأ ريوـــــطت–
،لئاسولاو دراوملل لضفأ رييست

لضفأ ريطأت نامضل ةبقارملا ةمظنأ عيسوتو ةنرصع–
يف ةدوج تاذ ةـيحالف داوـم عــضوو لــئاتشلاو روذـــبلا بـــعشل
،كلهتسملاو يداصتقالا عاطقلا لوانتم

عاونألا فانــــصأل يعوـــنلاو يرهاــــظلاو ينيــــجلا مييــــقتلا–
،ةعورزملا

عم ملقأتلاو دودرــــملا بســـح فانـــصألل ةــــطــــيرــــخ عــــــضو–
،جاتنالا قطانم

لماوـــعلا فلتــــخم عم فانــــصألا لعاــــفت ةيـــلباــــق ميــــيــــقت–
.ةيخانملا تاريغـتلا ىلإ ةبســـــنلاب ةيوـــــيــــحلا رـــيـــغو ةـــيوـــــيــــحلا

: )2( نيمسق نم ثحبلا ةدحو لكشتت:٤ ةداملا

،لئاتشلاو روذبلا : ثحبلا مسق–

.فانصألا مييقت : ثحبلا مسق–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

61 قــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــــع ةــــجــــحلا يذ62 يف رئازـــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس تشغ



١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٤٢
2323م0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢١

لوألا عيبر11 يف خّرؤملا532–78 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو7891 ةنس ربمفون3 قفاوملا8٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا ةينقتلا دهاعملل  يجذومنلا  يساسألا

ىدامج51 يف خّرؤملا٤٠–88 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو8891 ةنس رياني5 قفاوملا8٠٤1 ماع ىلوألا
لّدعملا ،تالالسلا نيسحتو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا زكرملا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا3٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا٠2٤1 ماع بجر12
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت
،اهريسو يجولونكتلا

يف خّرؤملا752–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9991 ةنس ربمفون61 قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا تادحو ءاشنإ تايفيك ددحي

قفاوملا1٤٤1 ماع مّرحم71 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
زكرملل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو91٠2 ةنس ربمتبس71
،تالالسلا نيسحتو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا

٠٤٤1 ماـــع ةدــــعقلا يذ لّوأ يف خّرؤــملا رارــقلا ىـــضتقمبو–
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي٤ قفاوملا
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنّجللا

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو يف

يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا يأر ذخأ دعبو–
ةيفيرلا ةيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلا ةرازوـل يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو
،٠2٠2 ةنس يفناج72 خيراتب ةدقعنملا اهترود لالخ

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم12 و9 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8 يف خّرؤملا752–99 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو9991 ةنس ربمفون61
يناويحلا رثاكتلا تايجولونكتويب يف ثحب ةدحو ءاشنإ
تالالسلا نيسحتو يعانطصالا حيقلتلل ينطولا زكرملا ىدل
ةدــحو“ صنــلا بلص يف ىــعدــت ،يلخادــلا اــهــمــيــظــنــت دــيدحتو
.”ثحب

حيقلتلل ينطولا زكرملاب ثحبلا ةدحو رقم عقي:٢ ةداملا
.رئازجلا ةيالو ،يلع ابابب تالالـسلا نيــــسحتو يــعانطصالا

بسح ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.هئاشنإل ةددحملا لاكشألا سفن

ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

 يلاعلا ميلعتلا ريزو

يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

نـــــم6 ةداــــملا يف ةددــــحملا ماهــــملا ىلع ةوالـــــــع:3 ةداملا
ماع نابـــعش8 يف خّرؤــــملا752–99 مقر يذيفــــنتلا موــــسرملا

فّلكت ،هالعأ روكذملاو9991 ةنس ربمفون61 قفاوملا٠2٤1
رثاكتلا لاجم يف ةيمنتلاو ثحبلا تاطاشنب ثحبلا ةدحو
: يتأي امب ،صوصخلا ىلعو ،تالالسلا نيسحتو يناويحلا

رثاكتلاب ةطبترملا تاــيجولونكتويبلا عضوو رــيوطت–
يــعانطصالا حــيقلتلا ،اــميس ال ،عــساو قاــــطن ىلـــع يــــناويحلا

ةيبرت دنع كلذكو ةجتنملا تاناويحلا لك دنع ةّنجألا لقنو
،تايئاملا ةيبرتو  لحنلا ،جاجدلا ،بنارألا

قــيرـــط نـــع ينـــطوـــلا يثاروـــلا ثوروملا ىلع ظاـــفحلا–
،)ةّنجألاو روذبلا( ديمجتلاب ظفحلا تاينقت

ةــيــلحملا تالالسلا ىلع ينــيجلا ظاــفحلاو فـــيصوـــتـــلا–
،مانغألاو زعاملاو لويخلاو لامجلاو راقبألل

موحللاو بيلحلا جاتنإ ضارغأل ةيناويحلا تاردقلا ريوطت–
ىدملا ىلع لسنــلا راــبــتــخا يف لوــحــفــلا راــيــتــخا قــيرــط نـــع
راقبألا( ليوطلا ىدملا ىلع تانيجلا ملعو طسوتملاو ريصقلا

،)لبإلاو زعاملاو مانغألاو

دنع باصخإلاو مقعلاب ةطبترملا رطخلا لماوع ةسارد–
،ةريبكلا ةيشاملا

نيسرامملا ةرطايبلا ىوتسم نيسحتو نيوكتلا زيزعت–
،يناويحلا رثاكتلا لاجم يف نيبرملاو

جوازتلا قيرط نع ةيلسانتلا ضارمألا ةنياعمو صيلقت–
حيقلتلل عساو قيبطت لالخ نم )ةيلسانتلا ءاضعألا ضارمأ(
.يعانطصالا

: )2( نيمسق نم ثحبلا ةدحو لكشتت :٤ ةداملا

يناوـــيـــــحلا رثاــــكتلا تايــــجولونــــكتوـــيب : ثــــحــــبلا مــــســــق–
،ةريغصلا تارتجملا ريغ ىرخألا فانصألل

تارتــــــجملا نم موــــحـــللاو بيـــــلحلا جاتــــنإ : ثحـــبلا مـــســـق–
.ةريغصلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلاةيرئازجلا

61 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ62 يف رـــــئازجلاب رّرــــــح
 .٠2٠2 ةنس تشغ



ـه٢٤٤١ ماع رفص١٦٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢١ 2424

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةدحو ءاشنإ نمضتي0٢0٢ ةنس تشغ٦١ قفاوملا
ىدــل يناوــيحلا جاــتــنإلا رــيوــطــتو نيسحــتــل ثحـــب
اهميظنت ديدـحـتو تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملا
.يلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو نإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–51 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لّدعملا،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

لوألا عيبر11 يف خّرؤملا532–78 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو7891 ةنــــس ربـــــمفون3 قفاوملا8٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا ةينقتلا دهاعملل  يجذومنلا  يساسألا

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

72 يف خّرؤملا2٤–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9991 ةنس رياربف31 قفاوملا91٤1 ماع لاّوش
ةيبرتل ينقتلا دهعملاو ةفيفخلا تايبرتلل ينقتلا دهعملا عمج
،تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملا يف رقبلاو منغلا

يف خّرؤملا3٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا٠2٤1 ماع بجر12
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت
،اهريسو يجولونكتلا

يف خّرؤملا752–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9991 ةنس ربمفون61 قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا تادحو ءاشنإ تايفيك

رفص8 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا  نمضتملاو1٠٠2 ةنس ويام2 قفاوملا22٤1 ماع
،تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل يلخادلا

22٤1 ماع ةجــــحلا يذ21 يف خّرؤــــملا رارـــقلا  ىضـــــتقمبو–
عرازم ءاـــشنإ نمـــضــــتملاو2٠٠2 ةنــــس ريارــــبف٤2 قـــــفاوــــملا

تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملل ةعبات روذبلا جاتنإو ةيبيرجت
،يلخادلا اهميظنتو

52٤1 ماع ةيناثلا ىدامج2 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةعرزم ءاــــشنإ نمـــــضــــتملاو٤٠٠2 ةنـــــس ويـــــــلوي٠2 قـــــفاوــــملا

دهعملل ةعبات  )ترايت( ةلالشلا رصقب روذبلا جاتنإو ةيبيرجت
،يلخادلا اهميظنت ديدحتو تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا

٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي٤ قفاوملا
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنّجللا

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو يف

يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا يأر ذخأ دعبو–
ةيفيرلا ةيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلا ةرازوـل يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو
،٠2٠2 ةنس يفناج72 خيراتب ةدقعنملا اهترود لالخ

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم12و9 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8 يف خّرؤملا752–99 مقريذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو9991 ةنس ربمفون61
ىدل يناويحلا جاتنإلا ريوطتو نيسحتل ثحب ةدحو ءاشنإ
،يلخادلا اهميظنت ديدحتو تاناويحلا ةيبرتل ينقتلا دهعملا

.”ثحب ةدحو“ صنلا بلص يف ىعدت

ةيبرـــــــتل ينـــقتلا دهــــعملاب ثــــحبلا ةدـــــحو رــــقم عـــــقي:٢ ةداملا
.رئازجلا ةيالو ،يلع ابابب تاناويحلا

بسح ينـــطولا بارــــتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.هئاشنإل ةددحملا لاكشألا سفن

نم6 ةداــــــملا يف ةددـــــــــــحملا ماهــــــملا ىلع ةوالـــــع:3 ةداملا
ماع نابعش8 يف خّرؤـــــملا752–99 مقر يذيفــــنتلا موـــسرملا

فلكت ،هالعأ روكذملاو9991 ةنس ربمفون61 قفاوملا٠2٤1
ةيبرت لاجم يف ةيمنتلاو ثحبلا تاطاشنب ثحبلا ةدحو
: يتأي امب ،صوصخلا ىلعو ،تاناويحلا

،تاناويحلا ةيبرت تاينقت ةيقرتو نيسحت–

فالــعألاو تاــناوــيحلا ةــيــبرــت مــظـــن نيسحتو ةسارد–
،ةظفاحملا ةعارزلا راطإ يف ةيذغتلا اميسال ،ةيناويحلا

،رثاكتلا بيلاسأ نيسحتو ةسارد–

،يلحملا ناويحلل ينيجلا ثارتلا زييمتو ةفرعم–

يثارولا نيسحتلل نيجهتلاو رايتخالا تاططخم عضو–
،رئازجلا يف ةدوجوملا ةيناويحلا عاونألل

تاناويحلا ملع ضورع ةبقارمل جذامن عضوو ةسارد–
،ينقتلا معدلاو

بعشلل ةيداصتقالاو ةينقتلا تاردقلا ليلحتو ةسارد–
،يداصتقالاو يعامتجالا اهريثأت مييقتو رئازجلا يفةيناويحلا



١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٤٢
2525م0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢١

يف خّرؤملا752–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9991 ةنس ربمفون61 قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا تادحو ءاشنإ تايفيك ددحي

62 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ويام32 قفاوملا83٤1 ماع نابعش

،ةيوارحصلا ةعارزلا ةيمنتل ينقتلا دهعملل يلخادلا ميظنتلا

٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤملا رارقلا  ىضتقمبو–
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي٤ قفاوملا
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنّجللا

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو يف

يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا يأر ذخأ دعبو–
ةيفيرلا ةيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلا ةرازوـل يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو
،٠2٠2 ةنس يفناج72 خيراتب ةدقعنملا اهترود لالخ

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم12 و9 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8 يف خّرؤملا752–99 مقريذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو9991 ةنس ربمفون61
ينقتلا دهعملا ىدل ليخنلا ةبعش ريوطتل ثحب ةدحو ءاشنإ
يف ىعدت،يلخادلا اهميظنت ديدحتو ةيوارحصلا ةعارزلا ةيمنتل

.”ثحب ةدحو“ صنلا بلص

ةيمـــنــــتل ينـــــقتلا دــــهعملاب ثـــحــــبلا ةدــــحو رــــقم عـــــقي:٢ ةداملا
.ةركسب ةيالو ،يون نب  نيعـب ،ةيوارحصلا ةعارزلا

بسح ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.هئاشنإل ةددحملا لاكشألا سفن

نم6 ةداـــــملا يف ةددـــحملا ماهــــملا ىلع ةوالـــــع:3 ةداملا
ماع نابــــعـــش8 يف خّرؤــــملا752–99 مقر يذيــــفـــنتلا موــــسرملا

فلكت ،هالعأ روكذملاو9991 ةنس ربمفون61 قـــفاوـــملا٠2٤1
،ليـخنلا ةبـــــعش ريوــــطتل ثــــحبلا تاطاــــشنب ثحــــبلا ةدـــــحو
: يتأي امب ،صوصخلا ىلعو

،فانصألا فيصوت–

تاعّمجم ليكشتو فانصألا عمجو ثحبلاو عالطتسالا–
،فانصألا

،ةردانلا فانصألا فيثكتل ةثيدح تاينقت لاخدإ–

،ةدمسألل ينالقعلا لامعتسالا لجأل ديمستلا غيص مييقت–

،يرلا رييست–

،ةيعيبطلا دراوملل مادتسملا رييستلا–
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١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةدحو ءاشنإ نمضتي0٢0٢ ةنس تشغ٦١ قفاوملا
ينقتلا دهعملا ىدل ليخنلا ةبعش ريوطتل ثحب
اـهـمـيـظـنـت دـيدـحــتو ةـيوارـحصلا ةـعارزـلا ةـيـمـنــتــل
.يلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–51 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لّدعملا،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

نابعش72 يف خّرؤملا711–68 مقر موسرملا ىضتقمبو–
دهعملا ءاشنإ  نمضتملاو6891 ةنس ويام6 قفاوملا6٠٤1 ماع
،لّدعملا ،ةيوارحصلا ةعارزلا ةيمنتل ينقتلا

لوألا عيبر11 يف خّرؤملا532–78 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو7891 ةنس ربمفون3 قفاوملا8٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا ةينقتلا دهاعملل  يجذومنلا  يساسألا

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا3٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا٠2٤1 ماع بجر12
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت
،اهريسو يجولونكتلا

ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

: )2( نيمسق نم ثحبلا ةدحو لكشتت :٤ ةداملا

،تاناويحلا ةيبرت مظنو ةيذغت : ثحبلا مسق–

ةيثارولا دراوملا نيسحتو رثاكتو ظفح : ثحبلا مسق–
.ةيناويحلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلاةيرئازجلا

61 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ62 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس تشغ



ـه٢٤٤١ ماع رفص١٦٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢١ 2626

`````````````````````````H`````````````````````````

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٦٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةدحو ءاشنإ نمضتي ،0٢0٢ ةنس تشغ٦١ قفاوملا
ىدــل هاــيملاو ةـــبرـــتـــلا دراوـــم رـــيـــيست لوـــح ثحـــب
هايملا فرصو ةيقسملا يضارألل ينطولا دهعملا

.يلخادلا اهميظنت ديدـحـتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–51 مقر نوناقلا ىضتقمب–
نوناقلا نمضتملاو51٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،لّدعملا،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

ىداــــمج31 يف خّرؤــــملا51–78 مقر موـسرملا ىضــتقـــمبو–
نمضــــتملاو7891 ةنــــس ريانــــــــي31 قــــفاوــــملا7٠٤1 ماع ىلوألا
لّدعملا ،هايملا فرصو ةيقسملا يضارألل ينطولا دهعملا ءاشنإ

،مّمتملاو

لوألا عيبر11 يف خّرؤملا532–78 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو7891 ةنس ربمفون3 قفاوملا8٠٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيحالفلا ةينقتلا دهاعملل  يجذومنلا  يساسألا

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا3٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ13 قفاوملا٠2٤1 ماع بجر12
ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ناجللا ميظنت
،اهريسو يجولونكتلا

يف خّرؤملا752–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9991 ةنس ربمفون61 قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا تادحو ءاشنإ تايفيك ددحي

لوألا عيبر81 خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا ددحي يذلا11٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا23٤1 ماع
،هايملا فرصو ةيقسملا يضارألل ينطولا دهعملل يلخادلا

٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤملا رارقلا  ىضتقمبو–
ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي٤ قفاوملا
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنّجللا

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو يف

يملعلا ثحبلل ةمئادلا ةيعاطقلا ةنجّللا يأر ذخأ دعبو–
ةيفيرلا ةيـمـنـتـلاو ةـحالـفـلا ةرازوـل يجوـلوـنـكـتـلا رـيوـطـتـلاو
،٠2٠2 ةنس يفناج72 خيراتب ةدقعنملا اهترود لالخ

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم12 و9 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠2٤1 ماع نابعش8 يف خّرؤملا752–99 مقريذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو9991 ةنس ربمفون61
ىدل هايملاو ةبرتلا دراوم رييست لوح ثحب ةدحو ءاشنإ
دـــيدحتو هاـــيملا فرـــصو ةــــيقسملا يــــضارألل يـــنطولا دــــهعملا

.”ثحب ةدحو“ صنلا بلص يف ىعدت ،يلخادلا اهميظنت

يضارألل ينطولا  دهعملاب ثحبلا ةدحو رقم عقي:٢ ةداملا
.رئازجلا ةيالو ،شارحلابهايملا فرصو ةيقسملا

بسح ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
.هئاشنإل ةددحملا لاكشألا سفن

نم6 ةداــــــملا يف ةددـــــحملا ماــــهـــــملا ىلع ةوالـــــــع:3 ةداملا
ماع نابــــعــــش8 يف خّرؤـــــملا752–99 مقر يذيفــــنتلا موــــسرملا

فلكت ،هالعأ روكذملاو9991 ةنس ربمفون61 قــفاوــــملا٠2٤1
ةبرتلا لاجم يف ةيمنتلاو ثحبلا تاطاشنب ثحبلا ةدحو
: يتأي امب ،صوصخلا ىلعو ،هايملا فرصو يقسلاو

مسر لالخ نم ،ةحولملاب ةطبترملا ،ةبرتلا روهدت فصو–
،طئارخلا

،هايملاو ةبرتلا ةحولمب ةطبترملا روهدتلا رهاوظ ةحفاكم–

ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

ةيوناثلا تاجتنملاو تاجتنملا ةدوج ةبقارمو رييست–
،اهليوحت تايجولونكتو رمتلا ليخنل

تاجتنمو تالتش ىلع ةقفاوملاو رارقإو دامتعاو ةبقارم–
،ليخنلا

: )2( نيمسق نم ثحبلا ةدحو لكشتت:٤ ةداملا

ىلع ةظفاحملاو رثاكتلاو يئيبلا عونتلا : ثحبلا مسق–
،رمتلا ليخن فانصأ

.رمتلا ليخن تاجتنم نيمثتو نيسحت : ثحبلا مسق–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلاةيرئازجلا

تشغ61 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ62 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس



١٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع رفص٤٢
2727م0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢١

تشـــــغ١3 قــــفاوــــملا٢٤٤١ ماع مّرـــــــحم٢١يفخّرؤــــم رارـــق
ماع لاّوـــــش٩١ يفخّرؤــــملا رارـــــقلا لّدعي ،0٢0٢ ةنـس
نييعت نمضتملاو٨١0٢ ةنس ويلوي3 قفاوملا٩3٤١
تاساردلل ينطولا بتكملا ةرادإ سلجم ءاضعأ
.ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم21 يف خّرؤم رارق بجومب
93٤1 ماع لاّوش91 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس تشغ
سلـــــجــــم ءاضعأ نييعت نمضتملاو81٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا
،ةيفيرلا ةيمنتلاب ةصاخلا تاساردلل ينطولا بتكــــملا ةرادإ

: يتأي امك ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل

،اسيئر ،ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يقاوش حلاص– ”

)ىتح رييغت نودب(.........................................................–

ةئيهتلاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،يراتخم داعس–
،ةينارمعلا

)ىتح رييغت نودب(.........................................................–

،يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،نادور ميهاربإ–

”............................) رييغت نودب يقابلا (.......................–

ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

 يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايز نب يقابلا دبع

،هايملاو ةبرتلا ةحولم رييست بيلاسأ ريوطت–

،ةحلاملا يضارألا حالصتسال ةبسانملا جهانملا دادعإ–

راعشتسالا قيرط نع ةحولملا طئارخ مسر قرط ريوطت–
،دعب نع

،هايملاو ةبرتلا ةحولم ةبقارم ةكبش ءاشنإ–

،ديمستلل ينالقعلا رييستلا بيلاسأ ريوطت–

.هايملا فرصو يقسلا تاينقت ريوطت–

: )2( نيمسق نم ثحبلا ةدحو لكشتت:٤ ةداملا

،هايملاو ةبرتلا ةحولم رييست : ثحبلا مسق–

.هايملا فرصو يقسلا  تاينقت ريوطت : ثحبلا مسق–

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلاةيرئازجلا

61 قــــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةــــجحلا يذ62 يف رــــئازجلاب رّرــــــح
.٠2٠2 ةنس تشغ

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


