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..................................................................................................................................................بيبانألا ةطساوب تاقورحملا
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ةّيميظنت ميسارم
٢٤٤١ ماع لاّوش٢١ يفخّرؤم٧٢٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم

تايفيكو طورــش ددـحي،١٢٠٢ ةنس ويام٤٢ قـفاوملا
ثحبلا تاطاشن ةسراممل ةـيمجنملا تادنسلا حـنم
.اهلالغتساو تاقورحملا نع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عــــــيبر٤1 يف خرؤــــملا31-91 مــــقر نوــــناقلاىـــــضتقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،هنم8 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

يف خرؤـملا٠73-91  مــقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤـملا87-12  مــقر يــسائرلا موـسرمـلا ىــضتقمبو –
نـــمضتملاو12٠2 ةــنس رــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥81-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس وينوي9 قفاوملا82٤1 ماع ىلوألا ىدامج32
ثحبلا تاطاشنل ةيمجنملا تادنسلا ميلست طورش ددحي
،تاقورحملا لالغتسا وأ/و

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مـقر نوــناقلا نـــم8 ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت:ىلوألا ةّداملا
11 قــــفاوملا1٤٤1 ماـــع يـــناثلا عــــيبر٤1 يف خرؤــــملا91-31
فدهي ،تاقورحملا تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد
تادــنسلا حــنم تاــيفيكو طورـــش دـــيدحت ىلإ موـــسرملا اذـــه
تاــــقورحملا نـــــع ثـــــحبلا تاــــطاشن ةـــــسراممل ةـــــيمجنملا

 .اهلالغتساو

يف ةروـــــــكذـــملا بـــــيقنتلا تاــــطاشن ءاـــــنثتساب:٢ ةّداملا
خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم ثلاثلا بابلا نم لّوألا لصفلا

91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماـع يناثلا عــيبر٤1 يف

تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحبلا تاطاشنّ متت ،هالعأ روكذملاو
ةـــــينطولا ةـــــلاكولل اـــيرصح حــــنمي يــــمجنم دـــــنس ساــــسأ ىلــــــع
.)طفنلأ( تاقورحملا دراوم نيمثتل

ءزـــــــج يف ،)طـــــــفنلأ( ـل يـــــمجنملا دــــــنسلا لّوــــــخي:٣ ةّداملا
يف يرصحلا قحلا ،تاقورحملل يمجنملا لاجملا نم ددحم
داــنسالا رارــق وأ ةــينطولا ةــسسؤملل عــبنملا زاـــيتما حـــنم
خرؤملا31-91 مقر نوناقلل اقفو كلذو ،ةدقاعتملا فارطألل

91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف
.هقيبطتل ةذختملا صوصنلاو هالعأ روكذملاو

ادحاو اءزج يمجنملا دنسلا بلط صخي نأ نكمي:٤ ةّداملا
انّوكم ،تاقورحملل يمجنملا لاجملا نم ةنيعم ءازجأ ةّدع وأ

.رثكأ وأ ةدحاو ةعطق نم

يمجنملا لاجملا نم ةّنيعملا ءازجألا ديدحتو ليكشت بجي
تايثادحإلاب ،اهليدعتوأ اهحنمل بلط مدقي يتلا ،تاقورحملل
.اهب ةصاخلا ةيفارغجلا

لاجملا نم ةينعملا ءازجألل يوتسملا ليثمتلاب مايقلا بجي
طاقسا ماظن يف ،ضرعلا طخ ناك امهم تاقورحملل يمجنملا
متيو .9٥91 ءارحصلا -لامش ،)MTU( روتاكرمل يملاعلا ضرعلا

متيو''٠881SGR كرالك’’يجليلهإلا حطسلا ىلع ماظنلا ديدحت
يـــــــملاعلا طاــــــقسالا ضارــــــعتسا يف يوــــــتسملا هــــــليثمت ءاـــــــشنإ

تاذ لوــــطلا طوـــطخب ةـــينمزلا هـــــقـطانم ددـــــحت يذـــــلا ،روـــــتاكرمل
.يلصألا يلودلا لوطلا طخب اهيلإ راشملا تاجرد6 تافعاضم

اــقفرم يــمجنملا دـــنسلا بـــلط نوـــكي نأ بــــجي:٥ ةّداملا
،ةجاحلا دنع ،اهاوتحمو اهلكش ديدحت متي قئاثوو طئارخب

 .تاقورحملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

حــمست فورـــظ يف قـــئاثولاو طـــئارخلا هذــــه دــــعت نأ بـــجي
.اهظفحو اهلالغتسا نامضب

ماكحألا يمجنملا دنسلا بلط يفوتسي نأ بجي:٦ ةّداملا
: ةيتآلا

ءازجألا وأ ءزجلا ةحاسمو دودحو ةيمست ىلإ ريشي: الوأ
بولــطملا يـمجنملا دــنسلا عوــضوم ،يــمجنملا لاــجملا نـــم
.ةينعملا ةيرادإلا تاعطاقملاو

: ةيتآلا قحالملاب اقفرم نوكي نأ بجي: ايناث

٠٠٠.٠٠2/1 مــــلس ىلـــع ةـــطيرخلا نـــم )2( ناــــجرختسم /1 –
،ينعملا يمجنملا لاجملا نم ءزج ىلع يوتحت يتلا ةقطنملل
يف ةمدختسملا ةيفارغجلا طاقنلا اذكو دودحلاو ممقلا ناحضوي

،اهديدحت



٢٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٤٢
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ةـــــــــــــقطنملل٠٠٠.٠٠٠.2/1 مـــــــلس ىلــــــــع يــــــــطيـــــــطخت مـــــــــسر /2 –
عوضوم يمجنملا لاجملا ءازجأ دودح نيبي ،ةينعملا ةيفارغجلا
ةئام نم لقأب ةدـيعبلاو اــقباس ةـــحونمملا ةــيمجنملا تادــــنسلا
يـــتلا تاــــقورحملل يـــمجنملا لاـــجملا ءزـــج نـــم رـــتموليك )٠٠1(
،يمجنملا دنسلا بلط اهلمشي

يــمجنملا لاــجملا نـــم ءزـــجلا اذــه دودــــح رّرـبت ةرـكذم /3 –
ىلع ،ةــقطنملل يفارــغجلا نـــيوكتلا ةاـــعارم عـــم تاـــقورحملل
،صوصخلا

ليدعت بلط ميدقت ةلاح يف تاليدعتلا رربت ةركذم /٤ –
.يمجنم دنس

ماـــــــكحأل قــــباطملا يــــمجنملا دنــــسلا بــــلط رــــضحي:٧ ةّداملا
فلكملا ريزولا ىلإ مّدقيو )طفنلأ( لبق نم ،هالعأ6و٥و٤ داوملا

.)طفنلأ( ـل يمجنملا دنسلا حنم سامتلال تاقورحملاب

ءارآ عمجب تاــــقورحملاب فــــلكملا رـــيزولا موــــقي:٨ ةّداملا
ةعانصلاو ةيلاملاو ةيلخادلاو ينطولا عافدلاب نيفلكملا ءارزولا

ةعارزلاو يرحبلا ديصلاو ةئيبلاو ةيئاملا دراوملاو مجانملاو
وأ ءزــج اــهيف عــقي يــتلا تاــيالولا ةالو اذـــكو ةـــحايسلاو ةـــفاقثلاو
دــــنسلا بــــلط عوـــضوم ،تاــــقورحملل يـــــمجنملا لاــــجملا ءازـــــجأ
.يمجنملا

نأ هالــــــــعأ ةروــــــــــكذــــــملا تاـــــطلسلا ىلــــــع بــــــــجي:٩ ةّداملا
اهراطخإ خيرات نم )2( نيرهش ىدعتي ال لجأ يف اهيأر غــــلبت
.تاقورحملاب فلكملا ريزولا لبق نم

فرط نم الوبقم بلطلا دعي ،لجألا اذــــه ءاــــضقنا دـــــعبو
.هالعأ ةروكذملا تاطلسلا

8 ةّداملا يف ةروكذملا تاطلسلا ءارآ مالتسا دنع:٠١ ةّداملا
بـــــــلطي ،هالـــــعأ9 ةّداـــــملا يف دّدـــــحملا لـــــجألا ءاــــضقنا دـــــنع وأ هالـــــعأ
.)طفنلأ( ـل يمجنملا دنسلا حنم تاقورحملاب فلكملا ريزولا

.يسائر موسرم بجومب )طفنلأ( ـل يمجنملا دنسلا حنمي

ءادــتبا يــمجنملا دـــنسلا ةــيحالص ةدـــم يرــــست:١١ ةّداملا
،يمجنملا دنسلا حنم نــمضتملا موــــسرملا رــــشن خــــيرات نــــم
موسرم رودصب دــــنسلا اذــــه نــــع لزاـــــنتلا ةـــــلاح يف يـــــهتنتو
.يمجنملا دنسلا اذه نع لزانتلا

يـــتلا ةــــــيمـجنملا تادـــــنسلا ةــــيحالـــــــص ىـــــــــقبت:٢١ ةّداملا
31-91 مقر نوناقلا رشن خيرات لبق )طفنلأ( اهيلع تلصحت

رـــبمسيد11 قــفاوملا1٤٤1 ماـــع يـــناثلا عـــيبر٤1 يف خرؤــــملا
ةــــحوــنمملا كلــــت كلذ يف اــــمب ،هالــــــــعأ روــــكذـــــــملاو91٠2 ةــــنس

نوناقلا نم٥٠1و٤٠1و2٠1 داوملا ماكحأ بجومب )طفنلأ( ـل
82 قفاوملا62٤1 ماع لوألا عيبر91 يف خرؤملا7٠-٥٠ مقر
،مّمتملاو لدعملا ،تاقورحملاب قلعتملاو٥٠٠2 ةنس ليربأ

يف ددحملا لزانتلل يلعفلا خيراتلا ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس
.هالعأ11 ةداملا

ةيجولويجلا تايوتسملا لك ةيمجنملا تادنسلا هذه صختو
.ةيمجنملا تادنسلا هذه اهلمشت يتلا ةحاسملا لخاد يف

٥81-7٠ مــــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملا  ماــــكحأ ىــــغلت:٣١ ةّداملا
ةـنس وـــينوي9 قــــفاوملا82٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمج32 يف خرؤـــملا

تاطاشنل ةيمجنملا تادنسلا ميلست طورش ددحي يذلا7٠٠2
.تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحبلا

ةّيـــــمسرلا ةدـــــيرــجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٤١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام٤2 قـفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوــش21 يف رــئازجلاب رّرــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع لاّوــش٢١ يفخّرؤــم٨٢٢-١٢ مــقر يذــــيفنتموـــسرم
تاءارجإ ددـــحي،١٢٠٢ ةـــنس وـــيام٤٢ قــــفاوملا٢٤٤١

.بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقنل زايتما بلط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداــمـلا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عــــــيبر٤1 يف خرؤـــــملا31-91 مـــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةـنس رــبمسيد11 قــفاوملا1٤٤1 ماــع يــناثلا

،هنم1-٤31 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا تاــطاشن

يف خرؤــملا٠73-91 مــــقر يسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤــملا87-12 مـقر يـسائرلا موـسرمـلا ىــضتقمبو –
نـمضتملاو12٠2 ةـنس رــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا2٤3-7٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمفون7 قـفاوملا82٤1 ماــع لاوـــش62
بــيبانألا ةــطساوب تاــقورحملا لـــقن زاــــيتما حـــنم تاءارــــجإ

،هبحسو

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قــفاوملا73٤1 ماــع رـــفص٠2

،ممتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص
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ةيحطسلا وأ ةينطابلا تاونقلا تاكبش: عيزوتلا ةكبش–
رابآ سوؤرب نقحلا تآشنم ليصوت اهنأش نم ةفلتخم راطقأب
.نقحلا

.بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن ةعس عفر: عاستالا–

قيرط نع بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن دادتما : دادتمالا–
لـــــقنلا ماـــظن ىلإ وأ/نـــــم طــــبرلاو بــــعشتلا وأ/و لـــــصولا طــــخ
.بيبانألا ةطساوب

ةــــــطساوب لــــــقنلا ماـــــظن تآـــــــــشنم : ةــــــجمدـــملا تآــــــــشنملا–
تاــــطحمو نـــيزختلا تآــــشنم اـــصوصخ لـــــمشت يـــتلا بـــــيبانألا
نم نحشلا طوطخو ميسقتلاو عطقلا زكارمو خضلاو طغضلا

تاـــطحمو ،لـــصفلاو عــــييمتلا تاـــبكرم ىلإ لوــــصولا تاــــطحم
ئناوملا ىوتسم ىلع رحبلا ضرع يفو فيصرلا ىلع نحشلا
طـــــــــــبضلاو دادــــــــــعتلاو ةـــــيطبهملا ةـــــياـــــمحلا ةـــــمظنأو ةــــــيلورــــــــتبلا

زيهجت لكو ،دعب نع رييستلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالاو
ةــــــــطساوــــب لــــــــــقنلا ماــــــظن تادادــــــــتما وأ/و تاـــــعاـــــــــستال يرورـــــــــض

.بيبانألا

بـــيبانألا ىلـــع هؤارـــجإ مـــتي مـــهم رـــييغت لـــــك : ليدعتلا–
لــــــقنلا ماــــظن يف ةــــجــمدملا تآــــــشنملا ىوــــتسم ىلـــــــع وأ/و
.هتادادتما وأ /و هتاعاستاو بيبانألا ةطساوب

يـــــطغت يـــتلا ةـــــقيثولا: لالـــغتسالاو زاـــجنإلا ططــــخم–
لقنلا ماظن عقاوم نع يلختلاو لالغتسالاو زاجنإلا لحارم
هتادادتما وأ ،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو ،بيبانألا ةطساوب
تالـمتشملا اـــصوصخ ةـــنمضتملا ،ةـــلمتحملا هــــتاعاستا وأ/و
ءاــــبعأو اــــهلقن بــــجاوــــلا تاــــــيمكلاو زاـــــجنإلا ةــــطخو ةــــفلكتو
اـــــهتداعإو عــــقاوملا نــــع يلــــختلا جــــمانرب اذـــــكو لالــــغتسالا
.ةيلصألا اهتلاح ىلإ

يناثلا لصفلا
بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقنل زايتما حنم ءارجإ

يف روكذملا ،بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما حنمُي:٤ ةداملا
عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم721و2-٤٤ نيتداملا
روــــــــكذملاو91٠2 ةــــنس رــــبمسيد11 قــــفاوملا1٤٤1 ماـــع يــــناثلا
ىلع ءانب تاقورحملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ
.تاقورحملا طبض ةطلس نم ةيصوت

يف روكذملا ةيلودلا بيبانألل ةبسنلاب لقنلا زايتما حنمُي
عيبر٤1 يف خرؤـــملا31-91 مــــقر نوـــناقلا نـــم231 ةداــــملا
روكذملاو91٠2 ةنس رـــبمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا
ءانب تاقورحملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،هالعأ

ةــقــفاوــم دــعــبو تاــقورحملا طــبض ةـــطـــلس نـــم ةـــيصوـــت ىلع
.ءارزولا سلجم

،بيبانألا ةطساوب لقنلا زايتما بلط لك مدقُي :٥ ةداملا
.تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ ،ةيلودلا بيبانألا كلذ يف امب

: يتأي ام مسري

لّوألا لصفلا
ةــــماع ماـــــكحأ

مقر نوناقلا نم1-٤31 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
11 قـــــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع يـــناــثلا عــــــيبر٤1 يف خرؤـــــملا91-31
فدهي ،تاقورحملا تاــطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد
تاقورحملا لقنل زايتـما بلط تاءارجإ ديدحت ىلإ موسرملا اذه
.بيبانألا ةطساوب

ةطساوب لقنلا ةمظنأ ىلع موسرملا اذه قبطي :٢ ةداملا
نيزختلا زكرم نم اصوصخ اقالطنا ،نمضت يتلا بيبانألا
تاـــقورحملا لــــقن ،طـــبترم لــــصو قـــيرط نــــع وأ عـــــيزوتلا وأ
ديوزت وأ /و ريدصتلاو عييمتلاو ةيعانصلا ةجلاعملا ضرغب

.عيزوتلا تاونق ةكبش

دودح ىلإ لصت يتلا ةيلودلا لقنلا بيبانأ ىلع قبطي امك
بيـــباـــنألا ىلعو اـيـئزـج وأ اـيــــلــــك هروـــبــــعــــل ينــــطوـلا بارـتـلا
  .ينطولا بارتلا نم اهقلطنم نوكي يتلا ةيلودلا

: موسرملا اذه قيبطت لاجمل عضخت ال

،عيزوتلاو عيمجتلا تاكبش–

،فرصلا تاونق–

،ةيطفنلا تاجتنملا تاكبش–

.اهاوس نود ةينطولا قوسلا نّومت يتلا زاغلا تاكبش–

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :٣ ةداملا

ةيحطسلا وأ ةينطابلا تاونقلا تاكبش: عيمجتلا ةكبش–
: ليصوت اهنأش نم ةفلتخم راطقأب

تاـــقورحملا ةجلاـــعـــم زـــكرمب جتـــنملا رـــئبــــلا سأر اــــّمإ •
،لصفلا زكرمب وأ ةيزاغلا

،نقحلا ةداعإ تآشنمب ةجلاعملا زكارم اّمإ •

.ةيسيئرلا عيمجتلا زكارمب لصفلا زكارم اّمإ •

ةــــــيحطسلا وأ ةـــــينطاــبلا تاوــــنقلا : فرــــصلا تاوـــنق–
: ليصوت اهنأش نم ةفلتخم راطقأب

،بيبانألا ةطساوب لقنلا ةمظنأب ةجلاعملا زكارم اّمإ •

ةطساوب لـقنلا ةمظنأب ةيسيئرلا عيمجتلا زـكارم اـّمإ •
،بيبانألا

لالغتسا ةحاسم يف عقاولا لصفلا وأ ةجلاعملا زكرم ّامإ •
،ىرخأ لالغتسا ةحاسم يف عقاولا نقحلا ةداعإ زكرمب

ةـــمظنأب لــــــقح يف ةــــعقاوــــــلا نــــيزــــــختلا زــــــكارـــــم اــــّمإ •
.بيبانألا ةطساوب لــــــقنلا
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يف هاوتحم دَّدحُي فلمب قفرملا ،بلطلا نمضتي نأ بجي
: ةيتآلا تامولعملا ،موسرملا اذهب لوألا قحلملا

،ينوناقلا لكشلا ،ةكرشلا مسا ،بلطلا بحاص ةيمست–
،بلطلا يضمم ةفص اذكو ةكرشلا رقم ناونع

،عورشملا نم فدهلا–

،ةيلودلا بيبانألل ةبسنلاب لقنلا تازايتما ةدم–

ةــــطساوب لــــقنلا ماـــظنل ةــــيسيئرلا ةــــينقتلا تازـــــيمملا–
،بيبانألا

،ةيريدقتلا عورشملا ةفلكت–

،ةردقملا لقنلا ةفيرعت–

،لاغشألا ةيادبل يريدقتلا خيراتلا–

.لالغتسالا ةيادبل يريدقتلا خيراتلا–

ةيلوأ ةـساردب تاـــقورحملا طـــبض ةـــطلس موــــقت :٦ ةداملا
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع ىدعتي ال لجأ يف بلطلل
.بلطلا عاديإ

الماك فلملا ناك اذإ ام ةلاح يفو ،لجألا اذه ءاضقنا دنعو
مدــقــتو مالــتسالاــب اراــعشإ تاـــقورحملا طـــبض ةـــطـــلس مـــّلست
.هتامازتلاو هقوقح ددحي يذلا طورشلا رتفد بلطلا بحاصل

اهلجأ ىدعتي ال ةدم تاقورحملا طبض ةطلس ىدل :٧ ةداملا
هــتساردــل فــلملا مالــتسا خــيراــت نــم ءادــتـــبا اـــموـــي )٠9( نيعست
.تاقورحملاب فلكملا ريزولا ىلإ ةيصوت ةغايصو

ةطلس بـلطت نأ نــكمي ،هالـــعأ روــكذملا لـــجألا ةدـــم لالـــخو
بــــــحاص نــــم ةــــيليمكت تاـــــمولعم اـــضيأ تاــــقورحملا طـــــبض

.بلطلا

بلطلا بحاص تاقورحملا طبض ةطلس غّلبت:٨ ةداملا
نيثالث ىدعتي ال لجأ يف ،اهيدبت يتلا ةلمتحملا تاظفحتلاب
.فلملا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3(

ةيرورضلا تاليدعتلا ءارجإ بلطلا بحاص ىلع نّيعتي
لجأ يف تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ لّدعملا فلملا لاسرإو
.غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث ىدعتي ال

عــــــفر دـــــنع وأ ،تاـــــظفحت دوــــــجو مدـــــــع ةــــــلاح يف :٩ ةداملا
طبض ةطلس وعدت ،هالعأ )2 ةرقفلا(8 ةداملل اقبط تاظفحتلا
،طورشلا رـــــتفد يف باــتتكالل بـــــلطلا بـــــحاص تاـــــقورــــحملا

فلكملا ريزولا ىلإ ،زايتمالا حنمل ،ةيصوت ةغايصب موقتو
.تاقورحملاب

ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا ءاضقنا دنع:٠١ ةداملا
: هالعأ )2 ةرقفلا(8

،بلطلا بحاص لبق نم تاظفحتلا لك عفر مدع ةلاح يف–
ريزولا ىلإ ةيصوت ةغايصب تاقورحملا طبض ةطلس موقت
،تاقورحملاب فلكملا

طــــبض ةــــطلس موـــــقت ،بـــــلطلا بـــــحاص در مدــــــع ةــــــلاح يف–
.تاءارجإ نود فلملا ظفحب تاقورحملا

صوصنملا طورـــشلا رـــتفد نـــمضتي نأ بـــجي :١١ ةداملا
 : ةيتآلا دونبلا صوصخلا ىلع ،هالعأ6 ةداملا يف هيلع

،زايتمالا عوضوم–

،زايتمالا ةدم–

،هتالمتشمو بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن فصو–

،بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن لالغتسا تايفيكو طورش–

،بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن راسم–

،بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظنل لقنلا ةعس–

،ةئيبلا ىلع رثألا–

،ريغلا نم رحلا لامعتسالا أدبم–

،لقنلا ةفيرعت–

بيبانألل ةبسنلاب لقنلا تازايتما صخي اميف رورملا مسر–
،ةيلودلا

،ةمدخلا ةيرارمتسا–

،ةيلصألا اهتلاح ىلإ عقاوملا ةداعإو يلختلا دامتعا–

بحاصل ةيلاملاو ةينوناقلاو ةينقتلاو ةماعلا تايلوؤسملا–
،زايتمالا

،تابوقعلاو تافلاخملا–

.زايتمالا بحس طورش–

ثلاثلا لصفلا
زايتمالا ةدم ديدمت صيخرت حنم ءارجإ

ةطساوب لقنلا زايتما ةدم ديدمتل بلط لك حنمي :٢١ ةداملا
يباجيإ يأر دعب ،تاقورحملا طبض ةطلس فرط نم ،بيبانألا

.تاقورحملاب فلكملا ريزولا نم

بحاص هلسري يذلا ،ديدمتلا بلط فلم نمضتي نأ بجي
عـبرأ هاــصقأ لــجأ يف تاــقورحملا طــبض ةـــطلس ىلإ زاـــيتمالا
،صوــــــصخلا ىلـــــع ،زاـــــيتمالا ةدــــم ةـــــياــــهن لــــــبق تاوـــــنس )٤(
 : ةيتآلا قئاثولاو تامولعملا

،زايتمالا ديدمتل ةبولطملا ةدملا–

،زايتمالا ةدم ديدمت بلط نم فدهلا–

،بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن ةمالس نع ريرقت–

  ،ةيحالصلا ةيراس ةئيبلا ىلع رثألا ةسارد–

.ةيحالصلا ةيراس رطخلا ةسارد–
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رتفد ليدعت يف باتتكالل زايتمالا بحاص تاقورحملا طبض
عاستا عورشمل اصيخرت هّملستو ،زايتمالاب قلعتملا طورشلا

.بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن دادتما وأ/و

ةداملا يف هيلع صوصنملا لجألا ءاضقنا دنع:٩١ ةداملا
: هالعأ )2 ةرقفلا(71

،زايتمالا بحاص لبق نم تاظفحتلا لك عفر مدع ةلاح يف–
صــــــيخرتب اـــــمإ ،رــــيخألا اذــــــه تاــــقورحملا طـــــبض ةـــــطلس غـــّـلبت
،هبلطل رربملا ضفرلاب وأ عورشملل

موـــــقت ،زاـــيتمالا بــــحاص لــــبق نــــم درــــلا باــــيغ ةــــلاح يف–
.تاءارجإ نود فلملا ظفحب تاقورحملا طبض ةطلس

سماخلا لصفلا
لقن ماظن تالمتشم ليدعت صيخرت حنم ءارجإ

بيبانألا ةطساوب تاقورحملا

ةطساوب لقنلا ماظن تالمتشم ليدعت عضخي:٠٢ ةداملا
فرــط نــــم ةـــــقفاوملل ،هـــــتادادتما وأ/و هــــــتاــــــعاستاو بــــيبانألا

زاـــيتما حـــنم عوـــضوم نوــــكي الو ،تاــــقورحملا طــــبض ةـــطلس
.ديدج

لـــقنلا ماـــظن تالــــمتشم لـــــيدعت بـــــلط لــــسري :١٢ ةداملا
بحاص لبق نم ،هتادادتما وأ/و هتاعاستاو بيبانألا ةطساوب
.تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ ،زايتمالا

امّيس ال ،تالمتشملا ليدعت بلط فلم نمضتي نأ بجي
 : ةيتآلا تامولعملا

،ليدعتلا نم فدهلا–

،هنومضمو ليدعتلا فصو–

،ليدعتلا تارامثتسا ريدقت–

،ليدعتلا ءارجإ ططخم–

،ةئيبلا ىلع رثألا ةسارد نييحت–

.رطخلا ةسارد نييحت–

زايتمالا تالمتشم ليدعت بلط ةسارد عضخت :٢٢ ةداملا
91 ىلإ٥1 نــــم داوـــملا يف اـــهيلع صوـــصنملا ماــــكحألا ســــفن ىلإ
 .هالعأ

سداسلا لصفلا
بيبانألا ةطساوب تاقورحملا لقن زايتما بحس

زاــــيتمالا بــــحاص حــــبصي مــــل اذإ اــــم ةـــــلاح يف:٣٢ ةداملا
ىلـــــــع مت يـــتلا ةــــيميظنتلاو ةــــينوــــناقلا طورـــــشلا يفوــــــتسي
تاـقورحملا طـــبض ةـــطلس نــــكمي ،زاــــيتمالا هــــحنم اــــهــساسأ

بحسب تاــقورحملاب فــــلكملا رـــــيزولا ىلإ ةــــيصوت ةـــــغايص
.زايتمالا

ىلإ زايتمالا ةدم ديدمتل بلطلا ةسارد عضخت:٣١ ةداملا
 .هاندأ91 ىلإ٥1 نم داوملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا سفن

عبارلا لصفلا
لقن ماظن دادتما وأ/و عاستا صيخرت حنم ءارجإ

بيبانألا ةطساوب تاقورحملا

لــــــقنلا ماـــظن دادــــتما وأ/و عاـــستا بـــلط لــــك عـــضخي:٤١ ةداملا
.تاقورحملا طبض ةطلس نم صيخرت ىلإ بيبانألا ةطساوب

طبض ةطلس ىلإ زايتمالا بحاص فرط نم بلطلا مدقي
قــــحلملا يف هاوــــــتحم ددــــحملا فـــــلملاب اــــقفرم ،تاــــقورحملا
: ةيتآلا تامولعملا نمضتي نأ بجيو ،موسرملا اذهب يناثلا

،زايتمالا بحاص ةيمست–

، عورشملا نم فدهلا–

،ةيسيئرلا دادتمالا وأ/و عاستالل ةينقتلا تازيمملا–

،ةيريدقتلا عورشملا ةفلكت–

،ةردقملا ةديدجلا لقنلا ةفيرعت–

،يريدقتلا لاغشألا ةيادب خيرات–

.يريدقتلا لالغتسالا ةيادب خيرات–

ةيلوأ ةساردب تاقورحملا طبض ةطلس موقت :٥١ ةداملا
مايأ )3( ةــثالث ىدعــتي ال لــجأ يف دادــتمالا وأ/و عاـــستالا بـــلطل
.بلطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،لمع

،الماك فلملا ناك اذإ ام ةلاح يفو ،لجألا اذه ءاضقنا دنعو
بحاصل مالتسالاب اراعشإ تاقورحملا طبض ةطلس مّلست
.زايتمالا

ىدـعتت ال ةدـــم تاـــقورحملا طـــبض ةـــطلس ىدـــل:٦١ ةداملا
ميلستل ،فلملا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠6( نيتس
.زايتمالا بحاصل صيخرت

طــــــبض ةـــــطلس نـــــكمي ،هالـــــعأ روـــــكذملا لـــــجألا لالــــــخ يفو
بحاص نم ةيليمكت تامولعم اضيأ بلطت نأ تاقورحملا
.زايتمالا

زايتمالا بحاص تاقورحملا طبض ةطلس ّغلبت:٧١ ةداملا
نيثالث ىدعتي ال لجأ يف ،اهيدبت يتلا ةلمتحملا تاظفحتلاب
.فلملا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3(

ةــيرورضلا تالــيدعتلا ءارــجإ زاــيتمالا بــحاص ىلـــع ّنيـــعتي
لـــجأ يف تاـــقورحملا طــــبض ةــــطلس ىلإ لدــــعملا فــــلملا لاـــسرإو
.غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )12( نيرشعو ادحاو ىدعتي ال

عـــفر دـــنع وأ ،تاــــظفحت دوــــجو مدــــــــع ةــــلاح يف:٨١ ةداملا
ةطلس وـــعدت ،هالـــعأ )2 ةرـــقفلا(71 ةداـــملل اــــقبط تاــــظفحتلا
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 : ةيتآلا تايفيكلل اقفو زايتمالا بحس متي:٤٢ ةداملا

لـــكب زاــيتمالا بــحاص تاــقورحملا طـــبض ةــطلس غـــّلبت–
،نيتبثم نيميسج لالخإ وأ/و ريصقت

ةـــقفاوم ىلـــع ضرـــعي نأ زاـــيتمالا بـــحاص ىلـــع بــــجي–
نينامثو ةــئام ىدـــعتي ال لـــجأ يف ،تاـــقورحملا طـــبض ةـــطلس

ةيحيحصتلا ريبادتلا ،غيلبتلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠81(
،اهذيفنت ططخم اذكو اهذاختا مزتعي يتلا

ةيرورضلا ريبادتلا زايتمالا بحاص ذاختا مدع ةلاح يف–
اذه ءاضقنا دنع كلذب همازتلا مدع وأ تاريصقتلا هذه كرادتل
ريزولا ىلإ تايصوتب تاقورحملا طبض ةطلس مدقتت ،لجألا
.زايتمالا بحسب تاقورحملاب فلكملا

عباسلا لصفلا
ةيئاهن ماكحأ

2٤3-7٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ماـــكحأ ىـــغلت :٥٢ ةداملا
7٠٠2 ةنس ربمفون7 قفاوملا82٤1 ماع لاوــش62 يف خرؤـــملا
ةــطساوب تاــقورحملا لقـن زاــيتما حــنم تاءارـــجإ ددـــحي يذلا
 .هبحسو بيبانألا

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رــــشني :٦٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــيام٤2 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش21 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

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

لوألا قحلملا

تاقورحملا لقن ماظنل زايتمالا بلط فلم
بيبانألا ةطساوب

ةـــطساوب تاـــقورحملا لــــقن زاـــيتما بــــلط فــــلم نّوــــكتي
: ةيتآلا قئاثولا نم بيبانألا

،ةكرشلا فيرعت قئاثو–

ةـينقتلا تاردــقلا ىلـــع ةـــكرشلا رـــفوتل ةـــنّيبملا قــــئاثولا–
،عورشملا زاجنإل ةيفاكلا ةيلاملاو

،ةكرشلل يراجتلا لجسلا–

،عورشملل ةلصفملا ةينقتلا ةقاطبلا–

،بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظنل عورشملا راسم–

،عورشملا نم ىودجلا ةسارد–

 ،هلالغتساو عورشملا زاجنإ ططخم–

 ،عورشملل ةيداصتقالا - ةينقتلا ةساردلا–

 ،ةردقملا لقنلا ةفيرعتو عورشملا ليومت ططخم–

،ةئيبلا ىلع رثألا ةسارد–

.رطخلا ةسارد–

.ةمئاقلا دعاوقلل اقبط ةبولطم ةقيثو لك اذكو
`````````````````````````````````````````````````

يناثلا قحلملا
تاقورحملا لقن ماظن دادتما وأ/ و عاستا بلط فلم

بيبانألا ةطساوب

تاقورحملا لقن ماظن دادتما وأ/و عاستا بلط فلم نّوكتي
: ةيتآلا قئاثولا نم بيبانألا ةطساوب

،عورشملا نم ىودجلا ةسارد –

ةطساوب لقنلا ماظنل ةّنيحملاو ةلصفملا ةينقتلا ةقاطبلا–
،دادتمالا وأ/و عاستالا عورشملو بيبانألا

ةطساوب لقنلا ماظن دادـــتما وأ/و عاــــستا عورـــشم راــــسم–
،بيبانألا

،عورشملا لالغتساو زاجنإ ططخم–

 ،عورشملل ةيداصتقالا - ةينقتلا ةساردلا–

 ،ةردقملا ةديدجلا لقنلا ةفيرعتو عورشملا ليومت ططخم–

،ةئيبلا ىلع رثألا ةسارد نييحت–

.رطخلا ةسارد نييحت–

.ةمئاقلا دعاوقلل اقبط ةبولطم ةقيثو لك اذكو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماــع لاّوــش٢١ يف خّرؤــم٩٢٢-١٢ مــقر يذــيفنتموــسرم
عــيزوت تاـــــيفيك ددـــحي ،١٢٠٢ ةـنس وــيام٤٢قــفاوـملا

يـــتلا لالـــغتسالا تاـــحاسم ىلـــع تاـــقورحملا تاـــيمك
.ةمساقتم ةجلاعم ةأشنم يف اهجاتنإ جلاعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدـــــلا ىلــــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداـــــمج82 يف خرؤــــملا9٠-71 مـــقر نوـــناقلاىـــضتقمبو –
قـــــلعتملاو71٠2 ةـــنس سراــم72 قـــفاوــملا83٤1 ماــــع ةــــيناثلا

،ةسايقلل ينطولا ماظنلاب
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91٠2 ةـــــنس رــــبمسيد11 قـــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــــع يــــناثلا عــــيبر
جاـــــتنإ ةــــجلاعمل ةردـــــق ىلــــع رـــــفوتي يذـــــلا ،هالـــــعأ روـــــكذــملاو
.ىرخأ رداصم

.سايقلل عضاخ نّيعم رادقم: سايقلا ةدام–

تاقورحملا تايمك عيزوت تاءارجإ: صيصختلا قرط–
: قرطلا ىدحإ بسح سايقلا ةطقن ىوتسم ىلع رداصملل

،)ABU( بايترالا ساسأ ىلع صيصختلا •

،يبسنلا صيصختلا •

.حرطلاب صيصختلا •

نـــــــــم ،ةروــــــــشنملا دـــــعاوـــــــقلا : اــــــــهب فرـــــتعملا ســــــــيياقملا–
فرتعملا يصخشلا ريغو ماعلا عباطلا تاذ ،ةريخألا تارادصإلا

عجرمك مدختست يتلاو ،يلودلا وأ/و ينطولا نيديعصلا ىلع اهب
ىلع ةينوناقلا ةسايقلا يف اذكو ةيزاغلاو ةيلورتبلا ةعانصلا يف

،OSI،IPA،SPMPM،AGA،MH،LMIOصوـــــــصخلا هـــــجو
MUG.

حــّضوت ةــقيثو : ةـــلماشلا تاــبايترالا باـــسح ةرـــكذم–
سايقلا يف بايترالا ليلدل ةعجارم ثدحأل اًقفو ،ليصفتلاب
»MUG«،ماظنب طبترملا بايترالا باسحل ةيسايقلا ةقيرطلا
ةجيتن ةيقوثومو ةدوج مييقتب حمست يتلا ،يبيرضلا سايقلا
ميظنتلا اهددحي يتلا بايترالا لمحت دودحب ةنراقم سايقلا
.لوعفملا يراسلا

ةـــيداملا طـــبرلا )طاــقن( ةـــطقن: نـــيومتلا )طاـــقن( ةـــطقن–
ةدوجوملا ،ةمساقتملا ةجلاعملا ةأشنم ىلإ )رداصملا( ردصملل
.صيصختلا سايق )طاقن( ةطقن دعب

دادعتلا ماظنل يداملا عقوملا: صيصختلا سايق ةطقن–
.ةمساقتم ةجلاعم ةأشنم لبق عقي ردصم لكل

لالغتسا حطس نع مجانلا جاتنإلا: )رداصملا( ردصملا–
نع وأ رثكأوأ ةدحاو لالـغتسا ةـــحاسم نـــع وأ ،رـــثكأ وأ دــــحاو
ىطغملا ،كرتشم لالـغتساو رــيوطت ططــخم عوــضوم نـــمكم
روكذم دقع يأ وأ تاقورحملا دقع وأ عبنملا زايتما بجومب

عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم٠32 ةداملا يف
روكذملاو91٠2 ةـنس رـــبمسيد11 قـــفاوملا1٤٤1 ماــــع يــــناثلا
.ةمساقتم ةجلاعم ةأشنم يف هتجلاعم بجت يذلا ،هالعأ

ساـــــــيقلل ةـــــــــــلـماــــــــكلا ةــــــــيلمعلا: جـــــــــمدــــــــملا دادــــــــــعتلا ماــــــــــظن–
لـــــكشت يـــتلا تازـــيهجتلاو تاودألا نــــم ةـــنوكملا صيــــصختلاو

امب ،صيصختلا سايق طاقنو سايقلا ةطقن دنع سايقلا ةلسلس
تاقورحملا تايمك ديدحتل ةمدختسملا تايمزراوخلا كلذ يف

.تانايبلا عيمج رييستو ظفحل ةقحلملا تازيهجتلاو

مت يتلا وأ ةديدجلا سايقلا تالآ صحف: يلوألا صحفلا–
دـــــــمتعم جذوـــــمن عـــم اـــهتقباـــطم تاــــبثإ ضرـــــغل اـــــــهحيلصت
.ةينوناقلا تابلطتملل اهتباجتساو

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلاىضتقمبو –
تاــطاشن مـظني يذــلا91٠2 ةــنس رــبمسيد11 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع
،هنم961 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤملا٠73-91  مـــقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤـــملا87-12 مــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةـنس رــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بـــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قــفاوملا73٤1 ماــع رـــفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

 لوألا مسقلا
 ةماع ماكحأ

مقر نوناقلا نم961 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
11 قـــــــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر٤1 يف خرؤـــــملا91-31
فدهي ،تاقورحملا تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد
تاقورحملا تايمك عيزوت تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه
ةأـــشنم يف اـــهجاتنإ جــــلاعي يـــتلا لالــــغتسالا تاــــحاسم ىلــــع
 .ةمساقتم ةجلاعم

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةّداملا

تاــــــــيمكل لداـــــع ساــــسأ ىلـــــع عـــــيزوــــتلا: صـــــيصختلا–
لكب ةــقلعتملا ،ةـــبحاصملا لــــئاوسلاو تاــقورحملا تاـــيعونو
لالغتساو ريوطت ةطخ عوضوم نمكمب وأ لالغتسا ةحاسم
.ةمساقتم ةجلاعم ةأشنم سفن يف جلاعت يتلا ةكرتشم

فـــلكم ،ةـــينف تاردـــق وذ صــــخش : دادعتلا ماظن ّريسم–
ةيعونو تايمك صيصختو سايقلاو ةجلاعملا ةأشنم رييستب
.تاقورحملا

زيمي يذلا ،سايقلا ةجيتنب طبترم رايعم : بايترالا–
.سايقلا ةدام ىلإ لوقعم لكشب بسنت دق يتلا ميقلا قرفت

تاقورحملا ةجلاعمل زكرم: ةدوـجوم ةـــجلاعم ةأـــشنم–
دقع يأ وأ تاقورحملا دقع وأ عبنملا زايتما بجومب ىطغملا

٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوـــناقلا نــــم٠32 ةداــــملا يف روــــكذم
91٠2 ةــــنس رـــــبمسيد11 قـــــفاوـــــملا1٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عـــيبر
.هالعأ روكذملاو

تاقورحملا ةجلاعمل زكرم: ةمساقتم ةجلاعم ةأشنم–
دقع يأ وأ تاقورحملا دقع وأ عبنملا زايتما بجومب ىطغملا

٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم٠32 ةداملا يف روكذم
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رــــيغ لـــكشب ةـــلصتملا رداـــصملا عــيزوت ةـــيلمع فرــــعتو
.ددعتم صيصخت اهنأ ىلع ةمساقتم ةجلاعم ةأشنمب رشابم
صصـخملا جاـتنإلا لــكشيو ،لــحارم ةدــع ىلــع عــيزوتلا مــتيو
صيصختلا ةيادب ةطقن ،ىلوألا ةلحرملا ةياهن يف رداصملل
.ةريخألا ةلحرملا ةياغ ىلإ  اذكهو ،ةيلاتلا ةلحرملل

ىلــــع بّكرــــملا دادــــعتلا ماـــظن رـــــّفوي نأ بــــــجي:٩ ةّداملا
قفدتلل ةرمتسم تاسايق ،صيصختلا سايق ةطقن ىوتسم
ةبحاصملا لئاوسلاو تاقورحملا ةيعونو طغضلاو ةرارحلاو
.اهتانوكمو

تابلطتملل دادعتلا ماظن بيجتسي نأ بجي:٠١ ةّداملا
: ةيتآلا

ةــيرودلا تاــصوحفلاو ،ةــيلوألا تاـــصوحفلاو ،ةرـــياعملا–
،سايقلا تازيهجتل

،ايلآ وأ ايودي تانّيعلل يئاقلتلا ذخألا–

 .طخلا ىلع يفارغوتاموركلا ليلحتلا ةزهجأ بيكرت–

فئاظو وأ صئاصخ عيمج بيجتست نأ بجي:١١ ةّداملا
تابلطتملل ،ةحارص موسرملا اذه اهيلع صني مل يتلا سايقلا

   .تاسايقلل تاسرامملا لضفألو اهب فرتعملا سيياقملاو

نيتداملل اقبط ذفنملا قـبسملا جاــتنإلا عــضخي:٢١ ةّداملا
يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا نم111و٠11
،هالــعأ روـكذملاو91٠2 ةـــنس رـــبمسيد11 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع
اذــــه ماــكحأ بـــجومب ةددــــحملا صيـــصختلا تاـــيفيك ســــفن ىلإ
صوصنملا ةيفازجلا ةواتإلا عفدو باسح ضارغأل ،موسرملا

٤1 يف خرؤــــملا31-91 مــــقر نوـــناقلا نــم891 ةداـــملا يف اـــهيلع
91٠2 ةـــــنس رــــبمسيد11 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــيبر
.هالعأ روكذملاو

مارــتحا ىلـع تاــقورحملا طــبض ةـــطلس رــــهست:٣١ ةّداملا
ةــــطقن يف تاـــقورحملا دادـــــعتل ةـــقبطملا ةــــينفلا تاــــفصاوملا
ماــــظن لالــــغتسا لالــــخ ،موـــسرملا اذــــه يف ةددــــحملاو ،ساــــيقلا
.دادعتلا

 يناثلا مسقلا
دادعتلا ماظن ميمصت

: نأ دادعتلا ماظن يف بجي:٤١ ةّداملا

تاسرامملا لضفألو اهب فرتعملا سيياقملل بيجتسي–
،ةيلودلا

اذكو ةسايقلاب ةقلعتملاو ةينفلا تابلطتملل بيجتسي–
اــهبلطتت يــتلا ءادألا نســـحب ةــصاخلا براـــجتلاو تاــــبقارملل
نــم ةدــمتعملاو ةـــسايقلا لاــــجم يف اـــهب فرـــتعملا ســـيياقملا

،ةينوناقلا ةسايقلاب ةفلكملا ةينطولا ةئيهلا لبق

ةــمدخلا ءاــــنثأ ساـــيقلا تالآ صــــحف : يرودـــــلا صــــحفلا–
فصوو ةينوناقلا تابلطتملا عم اهتقباطم نم دكأتلا ضرغب
وأ ةـــــــــينوناقلا طورـــــشلل بــــــيجتست دــــــــعت مـــــل يـــتلا كلت حالــــــــصإ
.ءاضتقالا دنع ،اهفيقوت

تاـــــقورـــــــحملا تاــــــــيمك بــــــــــستحت نأ بــــــــــــجي:٣ ةّداــملا
دعب ،سايقلا ةطقن دنع لالغتسالا ةحاسم نم ةـــجرختسملا

تاقورحملا ةواتإ باسح ضارغأل ،كلذو ،ةجلاعملا تايلمع
ةداملا ماـــكحأل اقيبطت ةدعبتسملا تايمكلا ءانثتساب اهعفدو
ماـــع يـناثلا عــيبر٤1 يف خرؤــملا31-91 مــقر نوــناقلا نــم761
.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1

تاقورحملا ةواتإل ةعضاخلا تاقورحملا تايمك نأ امك
،سايقلا ةطقن دنع لالغتسا ةحاسم لكل ةصصخملا كلت يه
.ةمساقتم ةجلاعم ةأشنم ىوتسم ىلع ةجلاعملا دعب

ةـــــــطقن دـــنع مــــئاد دادــــعت ماــــظن بــــيكرــت بـــــجي:٤ ةّداملا
ةئيهلا لبق نم ادمتعم ماظنلا اذه نوكي نأ بجيو ،سايقلا
.ةينوناقلا ةسايقلاب ةفلكملا ةينطولا

يف ةـــيولوألا باـــب نـــم اــــم ردـــصم ةـــــجلاعم مـــــتت:٥ ةّداملا
ةـــينفلا تاــــساردلا رــــهـــظت اـــــمدنع ،ةدوـــــجوم ةــــجلاعم ةأــــشنم
.كلذ ىودج ةيداصتقالا

تاردق اهيدل ةرفوتملاو ةدوجوملا ةأشنملا بحاص عضيو
تاردقلا هذه عضي نأ ،رثكأ وأ دــحاو ردــصم ةـــجلاعمل ةـــضئاف
.)رداصملا( ردصملا )باحصأ( بحاص فرصت تحت ةضئافلا

ةدوجوم ةجلاعم ةأشنم لامعتسا طورشو تايفيك نوكت
فارــطألا نيــب قاــفتا لـــحم ،ةــضئاف تاردـــق اـــهيدل ةرـــفوتمو
 .ةينعملا

ةأشنمب رداصم ةدع وأ دحاو ردصم طبرُي امدنع:٦ ةّداملا
ىلع دادعت ماظن عضو يرورضلا نم هنإف ،ةمساقتم ةجلاعم
.ردصم لكل صيصختلا سايق ةطقن ىوتسم

اذــه تاــبلطتمل لاـــثتمالاب صـــيصختلا اذـــه ّمتــي نأ بـــجي
تاقورحملل فصنمو لداـع عــيزوت ناــمض دـــصق موـــسرملا

لـــكل تاــيعونلاو تاـــيمكلا ثـــيح نـــم ةـــبحاصملا لـــــئاوسلاو
.ردصم

دادعتلا ماظنل لماشلا بايترالا نوـــكي نأ بــــجي:٧ ةّداملا
بايتراللً الثامم ،صيصختلا سايق ةطقن دنع هعضو بجاولا
يف ددحم وه املثم ،سايقلا ةطقن دنع دادعتلا ماظنل لماشلا
ةـــــــيميظنتلا تاـــــبلــطتملل بـــــــيــــجتسي نأو ،هاــــــندأ12 ةداــــــملا
.ةسايقلل

ةرشابم طـــبترم ردـــصم عـــيزوت ةـــيلمع فرــــعت:٨ ةّداملا
.ديرف صيصخت اهنأ ىلع ةمساقتم ةجلاعم ةأشنمب
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ثلاثلا مسقلا
سايقلا طورش

ةــــبوسحملا تاـــقورـــحملا تاـــيمك نـــــع رّبـــــــعُي:٨١ ةّداملا
ةــــــلتكلاو ةــــقاطلاب ،ساــــيقلا دــــعب ،ردــــصم لكــــل ةــــصصخملاو
.مجحلاو ةبيكرتلاو

ساــــــيقلا ةـــطقن يف ةـــقبطملا ةــــيدـــــعاقلا طورــــــــشلا:٩١ ةّداملا
ةيزاغلاو ةلئاسلا تاقورحملا تايمك صيصخت سايق ةطقنو
: يه

ةجردو راب٥231٠,1 قلطم طغضب: ةيسايق فورــــظ–
،ةيوئام ةجرد °٥1 ةرارح

ةــــــجردو راـــب٥231٠,1 قــــلطم طــــغضب : ةــــيداع فورــــظ–
،ةيوئام ةجرد °٠ ةرارح

ةجردب يراخبلا اـهطغضنوــكي يتلا لئاوـسلا ةــلاح يف–
نوــكيف ،يوـجلا طـغضلا نــم ىلــعأ ةــيوئام ةــجرد °٥1 ةرارـــح
ةجرد °٥1 ةرارـح ةـجردـب نزاوــتلا طــغض وــه يدـــعاقلا طــــغضلا

.ةيوئام

سايقلا ةطقن يف ةقبطملا ةيئانثتسالا ةيدقاعتلا طورشلا
: يه ةيزاغلا تاقورحملا تايمك صيصخت سايق ةطقنو

.ةيوئام ةجرد °٥1 ةرارح ةجردو راب٠٠,1 قلطم طغض–

ماــــــظن يف هــــب حوــــــمسملا لــــماشلا باـــيترالا ددـــــحي:٠٢ ةّداملا
ةينطولا ةئيهلا لبق نم ،سايقلا ةطقن دنع تاقورحملا دادعت
ةينوناقلا ةسايقلا لاجم يف ميظنتلا مارتحا لظ يف ،ةسايقلل
 .ةيلودلا تاسرامملا لضفأو ريياعملاو سيياقملاو

بايترالا نوكي نأ بجي ،صيصختلا سايق ةطقنل ةبسنلاب
لماشلا بايترالا نم لضفأ ،تاقورحملا دادعت ماظن يف لماشلا
: هاندأ لودجلا يف دراولا

ةــــمزاللا ةـــيميظنتلاو ةـــينفلا تاــــبلطتملل بيــــجتسي–
 ،تاقورحملا لكايهو تآشنمل

لئاوسلا ةعيبطب ةصاخلا بايترالا تايوتسمل بيجتسي–
  ،ةلمعتسملا ايجولونكتلابو

 ،ةيوديلا وأ ةيلآلا تانّيعلا ذخأ ةمظنأب ظفتحي–

تاـــــــنايبلا ةـــجلاعمل اـــجمدم اـــيمالعإ اــــماظن نــــمضتي–
،اهلقنو

،هنّوكت يتلا رصانعلل اراركت رفوي–

ةدـمتعملا رـباخملاو طـخلا ىلـع لــيلحتلا تازــيهجت جــمدي–
،ينعملا ليلحتلا لاجم يف

نــمضت ةـــيفيكب ةـــبسانملا ةــــيامحلا لــــئاسو هــــل رــــفوتت–
.هتمالس

ةبكرملا دادعتلا ةمظنأ عيمج لكشت نأ بجي:٥١ ةّداملا
ةـــــــطقنو صيـــــصختلا ساــــيق )طاــــــقن( ةـــطقن ىوــــتسم ىلـــــع
لداع عيزوت نامض لجأ نم سايقلل اــجمدم اــماظن ،ساـــيقلا
ةــــبحاــصملا لــــئاوــــسلاو تاــــقورـــحملا تاـــــيعوـــنو تاـــــيمكل
.ردصم لكل ةصصخملا

سايقلا ةطقن دنع دادعتلا ماظن زواجت نكمي ال:٦١ ةّداملا
.صيصختلا سايق ةطقن وأ

بــــــجاوــــلا صـــــيصختلا ةـــــقيرــــط راــــــيتخا مـــــــتي:٧١ ةّداملا
ىوتسم ىلع هبيكرت مت يذلا دادعتلا ماظن بسح اهلامعتسا

.ردصم لكل صيصختلا سايق ةطقن

لماشلا بايترالادادعتلا ماظن

)يسايق مجح(1% - / +

)ةيلتك ةميق(2% - / +

)يسايق مجح(8,1% - / +

)يسايق مجح(%٥ - / +

رداصملا ىوتسم ىلع صيصختلا ضارغأل لئاوسلا سايق

رداصملا ىوتسم ىلع صيصختلا ضارغأل زاغلا سايق

يزاغلا دوقولا سايق

قرتحملا زاغلا سايق
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عبارلا مسقلا
دادعتلا ماظن رييست

قــــيفوتلاب دادــعتلا ماـــظن رـــييست لــــفكتي نأ بـــجي:١٢ ةّداملا
،ةــــــسايقلاب ةـــــــــــقلعتملا كلــــــــتو ةــــــــينفلا تاــــبلطتملا عــــــــــيمج نيــــــــب
باـــــــــسح تاـــــظحالــــمو ،صـــــيصختلا ةـــــقيرــــط ءاــــــــقتنا اـــــميس الو
ةـــــيفيظولا قـــــئاثولا اذـــــكو ،اــــهب ةـــطبترملا ةـــــلماشلا تاــــبايترالا
.ةفصنمو ةلداع تاسايق نامض لجأ نم كلذو ةصاخلا

دنع طبر عوضوم لكشي ردصم لكل ةبسنلاب:٢٢ ةّداملا
ىلع دادعتلا )ةمظنأ( ماظن بيكرتو ءانتقا متي ،نيومت ةطقن
تاـيـفـيـكـلـل اـقـفو صيصخـتـلا ساـيـق )طاـقـن( ةـطـقــن ىوــتسم
.ةينعملا فارطألا نيب مربملا تامدخلا دقع يف ةددحملا

ةبولطملا تاقفاوملا ىلع لوصحلا متي نأ بجي:٣٢ ةّداملا
ماظن لكشت يتلا سايقلا ةلسلسل ةعباتلا تازيهجتلاب ةقلعتملا

ةــــــــسايقلاب ةــــــفلكملا ةـــــينطولا ةــــــئيهلا ىدــــــل ،تاــــــقورـــحملا دادــــــعت
.ليغشت ةيادب لك لبق ةينوناقلا

ىلـــــع ،دادـــــعتلا ماـــــظن رــــّيسم نــــمضي نأ بـــــجي:٤٢ ةّداملا
: يتأي ام ،صوصخلا

،هتنايصو هلك دادعتلا ماظن لالغتسا–

،دادعتلا ماظنل رمتسملا ريسلا–

ريراقتلا ىلــع ةـــقداصملا اذــــكو تاــــسايقلا ةــــقدو ةــــيلاعف–
،اهصيصختو اهسايق مت يتلا تاقورحملا تايمك لوح

ةطشنألاب ةطبترملا قئاثولاو سايقلا تايطعمب ظافتحالا–
،اهلاسرإو ،دادعتلا ماظن ىوتسم ىلع لخدتلا ةلاح يف ةذفنملا

لـكل ةــبسنلاب ةـــيونسو ةـــيرهشو ةـــيموي رــــيراقت دادـــــعإ–
،ردصم

،هتبقارمو دادعتلا ماظن ىلع فارشإلا–

يرودـــــــــلا صــــــحفلاو يلوألا صـــــــحفلا تاــــيلمع طـــــــيطخت–
،اهترياعمو دادعتلا ةمظنأل

ةيراس ةقباطم ةداهش ةزئاحلا ةرياعملا ةزهجأ مادختسا–
ةــبسانملا تاراـــبتخالل دــمتعم رـــبخم نـــع ةرداـــص لوـــعفملا

،ةيرئازجلا دامتعالا ةئيه نم اهب فرتعمو

اهنييحتو اهذيفنتو دادعتلا ةمظنأ ةرياعم تاءارجإ دادعإ–
،ةينوناقلا ةسايقلاب ةفلكملا ةينطولا ةئيهلا تابلطتمل اقبط

ماـــظن ةــبقارمل ةــبسانملاو ةـــيرورضلا لـــئاسولا عـــضو–
.قيقدتلا تايلمعو مظتنملا دقفتلا تايلمع لالخ نم دادعتلا

ةّيــــمسرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:٥٢ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــــيام٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماــع لاّوـــش21 يف رـــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ماــع لاّوــش٤١ يفخّرؤـــم٣٣٢-١٢ مـــقر يذـــيفنتموــــسرم
تاءارـجإ ددــحي ،١٢٠٢ ةــنس وـــيام٦٢قــــفاوـملا٢٤٤١
تاقورحملا لـقن ماـظن زاـجنإ صخر ىلع لوـصحلا
.بيبانألا ةـطساوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاــطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم2-٤31 ةداملا اميسال ،تاقورحملا

يف خرؤـــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا792-7٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس72 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر٥1
لقنلا تآشنم زاجنإ صخر ىلع لوصحلا تاءارجإ ددحي
ةــطساوــب تاــقورحملا لــقــن تاــيــلـــمـــعو بيـــباـــنألا ةـــطساوـــب
،بيبانألا

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لّوألا لصفلا
ةــــماع ماـــــكحأ

نوــناقلا نم2-٤31 ةداـملا ماـكحأل اــقيبطت:ىلوألا ةّداملا
11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مــقر
،تاــــقورــحملا تاــطاشن مـــظني يذـــــلا91٠2 ةــــنس رــــــبمسيد
صخر ىلع لوصحلا تاءارجإ ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي
.بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن زاجنإ

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٢ ةداملا

ةــــــــيحطسلاو ةـــــينطابلا تاوــــنقلا: فرــــــصلا تاوــــنق –
: ليصوتل ةفلتخم راطقأب

،بيبانألا ةطساوب لقنلا ةمظنأ عم ةجلاعملا زكارم •
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يناثلا لصفلا
لقن لكايه زاجنإ ةصخر ىلع لوصحلا ءارجإ

بيبانألا ةطساوب تاقورحملا

لقن لكيه زاجنإل صيخرت بلط لك ميدقت متي :٥ ةداملا
بـــــــلطلا فـــــلمب اًبوـــــحصم ،بيـــــبانألا ةــــــطساوب تاــــــقورحملا
بحاص لبق نم ،موسرملا اذهب قحلملا يف هيلع صوصنملا
.تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ زايتمالا

بـــــــــيبانألا ةـــــطساوـــــب تاــــــــقورـــــحملا لـــــــــــقن لـــــــــكايه عـــــضخت
ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ددحت ةينمأو ةينف تاميظنتل
رــــــــيزولاو ةـــــينارمعلا ةــــئيهتلاو ةـــــيلحملا تاــــــعاـــمجلاو ةـــــيلــخادلا
.تاقورحملاب فلكملا

،موسرملا اذهب قحلملل قباطملا فلملا ضرعي:٦ ةداملا
عافدلا ريزو يأر ىلع ،تاقورحملا طبض ةطلس همدقت يذلا
ةـــــئيهتلاو ةــــــيلحملا تاـــــعامجلاو ةــــــيلخادلا رــــــيزوو يـــــنطولا
ةيئاملا دراوملاب نيفلكملا ءارزولاو ةيلاملا ريزوو ةينارمعلا

لاــــغشألاو نارـــمعلاو ةـــئيبلاو مـــــجانملاو ةــــحالفلاو تاــــباغلاو
تاـــيالولا ةالو اذــــكو ،لــــقنلاو ةــــحايسلاو ةــــفاقثلاو ةــــيمومعلا
.ينعملا لكيهلا اهيف عقي يتلا

ةروكذملا ةيئالولا حــلاصملاو ةـــيرازولا رــــئاودلل:٧ ةداملا
خــــــيرات نــــم ،اًموـــــي )٠3( نيــــــثالث ةـــــــلهم ،هالــــــعأ6 ةداـــــملا يف

ىلإ ،تدجو نإ ،اهتاظحالم ميدقتو فلملا ةساردل اهسامتلا
بحاص ىلإ اهغيلبتب موقت يتلا تاقورحملا طبض ةطلس

.زايتمالا

،تاقورحملا طبض ةطلس وعدت ،ةلهملا هذه ءاضقنا دنعو
رئاودلا نم نيلهؤملا نيلثمملا ،اًموي )٥1( رشع ةسمخ لبق
عقي يتلا تايالولا يف ةقاطلاب نيفلكملا نيريدملاو ةيرازولا

صــــــــحفتل عاـــــمتجا ىلإ ،زاـــــيتمالا بـــــحاصو لـــــكيهلا اـــــهيف
.ةلمتحملا تاظفحتلاو تاظحالملا

،ةددحملا لاجآلا يف ادر غيصت ال يتلا تائيهلا يأر ربتعيو
.ايباجيإ ايأر

دوــــــجو مدــع ةـــلاح يفو عاـــمتجالا اذــــه رــــثإ ىلــــع:٨ ةداملا
طبض ةطلس قداصت ،تاظفحتلا عيمج عفر دعب وأ تاظفحت

رارقب زايتمالا بحاص غّلبتو ،بلطلا فـــلم ىلع تاــقورحملا
.مايأ )7( ةعبس لجأ يف ،زاجنإلاب صيخرتلا

اـــهعفر مــتي مل ةـــقلعم تاــــظفحت دوــــجو ةــــلاح يف :٩ ةداملا
تالــــيدعتلا ءارـــجإب زاــيتمالا بـــحاص موــــقي ،عاـــمتجالا ءاــــنثأ
.لاجآلا برقأ يف تاظفحتلا هذه عفر ضرغب ةيرورضلا

لــــقنلا لــــكيه عورـــشم لــــيدعت نـــــكي مـــــل اذإ اــــم ةـــــلاح يفو
تاــــقورحملا طــبض ةـــطلس زاـــيتمالا بــــحاص مــــلعي ،ارــــبتعم
.تاظفحتلا عفرب

ةــطساوب لــقنلا ةــمظنأ عـــم ةـــيسيئرلا عــــيمجتلا زـــــكارم •
،بيبانألا

ةحاسم ىوتسم ىلع دوجوملا لصفلا وأ ةجلاعملا زــكرم •
لالغتسا ةحاسم ىلع دوجوملا نقحلا ةداعإ زكرم عم لالغتسا
،ىرخأ

لــــقنلا ةـــمظنأ عـــم لـــقح ىوـــتسم ىلــــع نــــيزختلا زـــــكارم •
.بيبانألا ةطساوب

: بــــــيبانألا ةـــــطساوب تاـــــقورـــحملا لــــــقن لــــــــكايه –
تآشنم اصوصخ لمشت يتلا ةجمدملا تآشنملاو بيبانألا
ميسقتلاو عطقلا زكارمو خضلاو طغضلا تاطحمو نيزختلا

عييمتلا تاّبكرم ىلإ لوصولا تاطحم نم نحشلا طوطخو
رحبلا ضرع يفو فيصرلا ىلع نحشلا تاطحمو ،لصفلاو
ةــقحلملا دادــعتلا ةــمظنأو ةــيلورتبلا ئـناوملا ىوــتسم ىلـــع
.بيبانألا تاذل

ةيحطسلاو ةينطابلا تاونقلا تاكبش: عيمجتلا ةكبش –
: ليصوتل ةفلتخم راطقأب

تاـــــقورـــحملا ةـــــجلاعم زــــــكرـــــم يف جاـــــتنإلا رـــئب سأر •
،لصفلا زكرم يف وأ ةيزاغلا

،نقحلا ةداعإ تآشنم عم ةجلاعملا زكارم •

.ةيسيئرلا عيمجتلا زكارم ىلإ لصفلا زكارم •

ةيحطسلاو ةينطابلا تاونقلا تاكبش: عيزوتلا ةكبش –
.نقحلا رابآ سوؤرب نقحلا تآشنم طبرت ةفلتخم راطقأب

ةطساوب لقنلا ةمظنأ ىلع موسرملا اذه قبطي :٣ ةداملا
اقالطنا ،نمضت يتلا اـهتادادتما وأ/و اـــهتاعاستاو بـــيبانألا

قيرط نع وأ ،عيزوتلا وأ نـيزختلا زكرم نم صوــصخلا ىلع
لـــصفلاو رــــيركتلا ضرـــــغب تاقورحملا لــــقنب طـــبترم لــــصو
عـــيزوت تاوــنق ةـــكبشل دـــيوزتلا وأ /و رــــيدصتلاو عــــييمتلاو
.زاغلا

ةروكذملا ةيلودلا بيبانألا ىلع موسرملا اذه قبطي امك
عــيبر٤1 يف خرؤـــملا31-91 مـــقر نوـــناقلا نـــم231 ةداـــملا يف

روــكذــملاو91٠2 ةنس رـبمسيد11 قــفاوملا1٤٤1 ماــع يــناثلا
.هالعأ

: موسرملا اذه ماكحأل عضخت ال:٤ ةداملا

،عيزوتلاو عيمجتلا تاكبش –

 ،فرصلا تاونق –

،اهاوس نود ةينطولا قوسلا نّومت يتلا زاغلا تاكبش –

.ةيلورتبلا تاجتنملا لقن بيبانأ –
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صـــــــــيخرتب زاــــــيتمالا بـــــــــــحاص غـــــــيلبت ةـــــــلاح يف :٨١ ةداملا
دارملا لكيهلا زاجنإب صيخرت بلط ميدقتّ متي ،لكيهلا ليوحت
نم يناثلا لصفلا ماكحأل اقفو زايتمالا بحاص لبق نم هليوحت
.موسرملا اذه

مارـــتحالا لــظ يف لـــيوحتلا ةـــيلمع ذــــيفنت مــــتي:٩١ ةداملا
.اهب لومعملا ميظنتلاو ريياعملل مراصلا

عبارلا لصفلا
ةيئاــــهن ماــــكحأ

792-7٠ مــــقر يذـــيفنتلا موـــــسرـــــــملا ماـــــكحأ ىـــــغلت:٠٢ ةداملا
ةــــــــــنس رــــــبمتبس72 قـــــفاوملا82٤1 ماــــــع ناـــــضمر٥1 يف خرؤــــملا

تآشنم زاجنإ صخر ىلع لوصحلا تاءارجإ ددحي يذلا7٠٠2
ةطساوب تاقورحملا لقن تايلمعو بيبانألا ةطساوب لقنلا
.بيبانألا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشني :١٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام62 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش٤1 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

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

قحلملا

تاقورحملا لقن لكيه زاجنإ ةصخر بلط فلم
بيبانألا ةطساوب

لقن لكيه زاجنإ ةصخر ىلع لوصحلا بلط فلم نوكتي
: ةيتآلا رصانعلا نم ،بيبانألا ةطساوب تاقورحملا

ةطساوب تاقورحملا لقن زايتما حنم رارق نم ةخسن )1
.بيبانألا

: اصوصخ حضوت لكيهلل ةيفصو ةركذم )2

،اهلقن بجاولا تاجتنملا ةعيبط–

طـــغضلل ىلـــعألا دــــحلاو مـــيسقتلاو يــــمسالا رــــطقلاو لوــــطلا–
فلتخم يف ةعاسلا يف ىصقألا قفدتلا بوسنمو ةمدخلا ءانثأ
بوبنألل ةعباتلا ةجمدملا تآشنملل ةيسيئرلا عاضوألاو ءازجألا

زــــــــكارمو عــــطقلا زـــــــكارمو طــــــــــغضلاو خـــــــضلا تاـــــطحمل ةـــــصاخو
،نحشلاو نيزختلا تآشنمو ميسقتلا

ةجتانلا لقنلا ةردقو هتمانزرو لاغشألا زاجنإ جمانرب–
،زاجنإلا لحارم فلتخم نع

كالــــــــمأ يف عـــــّقوتملا عــــسوــتلا لـــــيصافت ،ءاــــضتقالا دــــنع–
.ةصاخلا تاكلتمملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا

غّلبتو ،بلطلا فلم ىلع تاقورحملا طبض ةطلس قداصت
ةعبس لجأ يف ،زاجنإلاب صيخرتلا رارقب زايتمالا بحاص

.مايأ )7(

عورـــــــشم ىلـــــع رــــيبك لـــــيدعت ءارــــــجإ ةـــــلاح يف:٠١ ةداملا
نم ةلدعملا تادنتسملا زايتمالا بحاص لسري ،لقنلا لكيه
.تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ بلطلا فلم

6 نيتداملا ماكحأ سفن ىلإ ةلدعملا تادنتسملا ةسارد عضخت
.هالعأ7 و

عفر درجمب ،تاقورحملا طبض ةطلس قداصت:١١ ةداملا
رارقب زايتمالا بحاص غّلبتو ،بلطلا فلم ىلع ،تاظفحتلا
.مايأ )7( ةعبس لجأ يف ،زاجنإلاب صيخرتلا

موـسرملا اذــه عوـــضوم لـــقنلا لـــكايه عـــضخت:٢١ ةداملا
هيلع صوصنم وه امك ءانبلا ةـصخر ىلــع لوـــصحلا ءارـــجإل
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا بجومب

ثلاثلا لصفلا
لقن لكايه ليوحـت صيخرت ىلع لوصحلا ءارجإ

بيبانألا ةطساوب تاقورحملا

تاقورحملا لقن لكيهل ليوحت لك نوكي نأ بجي:٣١ ةداملا
بابسألّ الإ كلذ متي نأ نكمي الو ،ايئانثتسا بيبانألا ةطساوب
.بجاولا وحنلا ىلع ةرربم

تاقورحملا لقن لكيه ليوحتل بلط لك لسري :٤١ ةداملا
طبض ةطلس ىلإ ينعم صخش لك فرط نم بيبانألا ةطساوب
.زايتمالا بحاص اهرودب ملعت يتلا تاقورحملا

اًموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ ةلهم تاقورحملا طبض ةطلسل
.بلطلا ةيلوبقم يف ّتبلل بلطلا مالتسا خيرات نم

طــــــبض ةـــــطلس غـــــّلبت ،بــــلطلا لوــــــبق ةــــــلاح يف :٥١ ةداملا
لـــــيوحتل صــــيخرتلا رارـــــقب زاــــيتمالا بــــحاص تاــــقورحملا
.كلذب بلطلا بحاص ملعتو ،لكيهلا

فـــــيراصملا عــــيمج بـــــلطلا بـــــحاص لـــــمـحتي :٦١ ةداملا
يــتلا تالــيدعتلا نـــع وأ لــــكيهلا لــــيوحت لاــــغشأ نــــع ةـــمجانلا
ةيمومعلا ةمدخلا لجأ نــم ةــعبتلا ةــلاح يف ّالإ ،هــيلع تـــلخدأ
هذه يف ،ليوحتلا فيلاكت نوكت ثيح ةلودلا اهضرفت يتلا
.ةلودلا قتاع ىلع ،ةلاحلا

لاغشأ نع ةمجانلا فيراصملا ريدقت عضخي :٧١ ةداملا
اـهـحرـتـقا يتـلا ،لـيوـحـتـلا اذــه ذــيــفــنــت ةدــمو لــكــيــهــلا لــيوحت
يتلا تاقورحملا طبض ةطلس نم مييقتل ،زايتمالا بحاص

 .كلذب بلطلا بحاص غّلبت

هذه يف ،ةمدخلا ةيرارمتسا رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي
.ةرتفلا
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يف خرؤملا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خرؤــــملا٤9-٤1 مــقر يذــيفنتلا موــسرـــملا ىــــضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس سرام٤ قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج
لقن تآشنم زاجنإل ةبولطملا صخرلا ىلع لوصحلا تاءارجإ
،اهلالغتساو بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا تاجتنملا

يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لّدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

لّوألا لصفلا
ةــــماع ماـــــكحأ

مقر نوناقلا نم632 ةداملا ماكحأل اقيبطت:ىلوألا ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا91-31

اذــــــه فدــــــهي ،تاـــــقورحملا تاــــــطاشن مـــــظني يذــــــلا91٠2 ةـــــنس
زاـــــجنإل صـــخرلا ىلــــع لوــــصحلا تاءارــــجإ دـــــيدحت ىلإ موــــسرملا

.بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا تاجتنملا لقن لكايه

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف،دصقي:٢ ةداملا

طاــــشن سراــــمي يونـــــعم وأ يـــــعيبط صـــــخش: لماعتملا–
.ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت وأ /و بيبانألا ةطساوب لقنلا

: بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا تاجتنملا لقن لكايه –
تاذ ةجمدملا تآشنملاو ةيلورتبلا تاجتنملا لقن بيبانأ
تاطحمو نــيزختلا تآـــشنم ،اـــصوصخ لـــمشت يـــتلا ةـــــلصلا
دادــــعتلا تازــــيهجتو مـــيسقتلا زــــكارمو عـــطقلا زــــكارمو خـــــضلا
.بيبانألا كلتب ةقحلملا

يناثلا لصفلا
لقن لكايه زاجنإ ةصخر ىلع لوصحلا ءارجإ

بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا تاجتنملا

لقن لكيه زاجنإل صيخرت بلط لك ميدقت متي:٣ ةّداملا
فــلمب اًبوــــحصم ،بـــيبانألا ةــــطساوب ةــــيلورتبلا تاــــجتنملا
لبق نم ،موسرملا اذهب قـحلملا يف هيــلع صوـــصنملا بـــلطلا
.تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ لماعتملا

بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا تاجتنملا لقن لكايه عضخت
ريزو نيب كرتشم رارق بجومب ددحت ةينمأو ةينف تاميظنتل
رــــــــيزولاو ةــــــينارمعلا ةـــــئيهتلاو ةــــــيلحملا تاــــــعامجلاو ةــــــيلخادـــــلا
.تاقورحملاب فلكملا

ةدوجوملا بيبانألا لصو طاقنب ةصاخلا تانايبلا عيمج )3
.اهب اهبيكرت دارملا بيبانألا وأ بوبنألا اهب طبري يتلا

: ةيتآلا ةينايبلا تاموسرلاو طئارخلا )٤

،تآشنملا عيمجل بسانم سايقم وذ ميمصت–

٠٠٠.٠٠2/1 سايق ةطراخ نم ذوخأم ،ينايب يبناج مسر–
،بيبانألا هذه راسم ةقدب ّنيبي ،بيبانألا اهب رمت يتلا قطانملل

،)... خلإ ،ةيديدح ةكس ،ٍداو ،قيرط( زايتجالا ميماصت–

،لكيهلا تالمتشم لثمي ينايب مسر–

،لكيهلا يف ةجمدملا تآشنملا عقوم ديدحت ميمصت–

،عورشملا اهب رمي يتلا تايكلملل يبيرجت ينايب ءاصحإ–

.راسملل ةماع ةطراخ–

عــــــــطقلا زـــــكارمو خـــــضلاو طـــــغضلا تاـــــطحمل ةــــبسنلاب )٥
: ميسقتلا زكارمو

،لكيهلا يف ةقحلملا تآشنملا عقوم ديدحت ميمصت–

،ةلصفملا لتكلا ميمصت–

،لالغتسالا نكاسم تايانب عقاوم ميمصت–

.نمألا ةمظنأ فصو–

عيرشتلل اقبط ةئيبلا يف ريثأتلا ةسارد ىلع ةقداصملا )6
ةسارد ةـيلوبقم ،ءاـــضتقالا دـــنعو .اــــمهب لوـــمعملا مـــيظنتلاو
طبض ةــطلس ىدــل ةــينعملا حـــلاصملا نـــم ةــــئيبلا يف ريـــــثأتلا
.تاقورحملا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،رطاخملا ةسارد ىلع ةقداصملا )7
يف رـــــــيثأتلا ةــــسارد ةـــيلوـــــبقم ،ءاـــضتقالا دـــنعو .اـــمهب لوــــــــــمعملا
.تاقورحملا طبض ةطلس ىدل ةينعملا حلاصملا نم ةئيبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع لاّوــش٤١ يفخّرؤـــم٤٣٢-١٢ مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
تاءارجإ ددـحي ،١٢٠٢ ةــــنس وــــيام٦٢قـفاوـملا٢٤٤١
تاجتنملا لقن لكايه زاجنإ صخر ىلع لوصحلا
.بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتدامـلا اـــــميس ال ،روـــــتسدــــلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاــطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
،هنم632 ةداملا اميسال ،تاقورحملا
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نم موسرملا اذهب قحلملل قباطملا فلملا ضرعي:٤ ةّداملا
ينطولا عافدلا ريزو يأر ىلع ،تاقورحملا طبض ةطلس فرط
ريزوو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
ةحالفلاو تاباغلاو ةــيئاملا دراوــملاب نيــفلكملا ءارزوـــلاو ةـــيلاملا

ةــــــــفاقثلاو ةــــــيموــــمعلا لاـــــــغشألاو نارــــــمعلاو ةـــــئيبلاو مــــــجاـــــنملاو
لــــكيهلا اـــــهيف عــــقي يــــتلا تاــــيالولا ةالو اذــــــكو ،لـــــقنلاو ةــــحايسلاو
.ينعملا

يف ةروكذملا ةيئالولا حلاصملاو ةيرازولا رئاودلل :٥ ةّداملا
اـــــهسامتلا خـــيرات نـــم ،ًاموـــي )٠3( نيــــثالث ةـــلهم ،هالــــعأ٤ ةداــــملا
طبض ةطلس ىلإ ،تدجو نإ ،اهتاظحالم ميدقتو فلملا ةساردل
.لماعتملا ىلإ اهغيلبتب موقت يتلا تاقورحملا

،تاقورحملا طبض ةطلس وعدت ،ةلهملا هذه ءاضقنا دنعو
رئاودلا نم نيلهؤملا نيـلثمملا ،اًموي )٥1( رـــشع ةـــسمخ لــــبق
عقي يتلا تايالولا يف ةقاطلاب نيفلكملا نيريدملاو ةيرازولا

صــــــــحفتل عاــــمتجا ىلإ ،زاـــــيتمالا بـــــحاصو لــــــكيهلا اـــــهيف
.ةلمتحملا تاظفحتلاو تاظحالملا

ةددحملا لاجآلا يف ادر غيصت ال يتلا تائيهلا يأر ربتعيو
.ايباجيإ ايأر

دوـــجو مدـــع ةــــلاح يفو عاــــمتجالا اذـــــه رـــــثإ ىلـــــع :٦ ةّداملا
طبض ةطلس قداصت ،تاظفحتلا عيمج عفر دعب وأ تاظفحت

رارـــــــقب لـــــماعتملا غّلـــــبتو ،بــــلطلا فــــــلم ىلـــــع تاــــــقورحملا
.مايأ )7( ةعبس لجأ يف ،زاجنإلاب صيخرتلا

اــهعفر متي مــل ةــقـــلعم تاـــظفحت دوــــجو ةــــلاح يف:٧ ةّداملا
ةيرورضلا تاليدعتلا ءارجإب لماعتملا موقي ،عامتجالا ءانثأ
.لاجآلا برقأ يف تاظفحتلا هذه عفر ضرغب

اليدعت لقنلا لكيه عورشم ليدعت نكي مل اذإ ام ةلاح يفو
عـــــفرب تاــــقورحملا طـــــبض ةــــطلس لــــماعتملا مـــــلعي ،ارــــــبتعم
.تاظفحتلا

غّلبتو ،بلطلا فلم ىلع تاقورحملا طبض ةطلس قداصت
.مايأ )7( ةعبس لجأ يف ،زاجنإلاب صيخرتلا رارقب لماعتملا

لكيه عورشم ىلع ريبك ليدعت ءارجإ ةلاح يف:٨ ةّداملا
بلطلا فلم نم ةلدعملا تادنتسملا لماعتملا لسري ،لقنلا
.تاقورحملا طبض ةطلس ىلإ

٤ نيتداملا ماكحأ سفن ىلإ ةلدعملا تادنتسملا ةسارد عضخت
.هالعأ٥و

عـــــــفر درــــجمب تاــــقورحملا طــــبض ةــــطلس قداـــــصت:٩ ةّداملا
صيخرتلا رارقب لماعتملا ّغلبتو ،بلطلا فلم ىلع ،تاظفحتلا

.مايأ )7( ةعبس لجأ يف ،زاجنإلاب

،موسرملا اذــــه عوـــضوم ،لقنلا لـكايه عـضخت:٠١ ةّداملا
صوصنم وـــه اــــمك ءاـــنبلا ةـــصخر ىلــــع لوـــــصحلا تاءارـــــجإل
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا بجومب هيلع

ثلاثلا لصفلا
لقن لكايه ليوحـت ةصخر ىلع لوصحلا ءارجإ

  بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا تاجتنملا

تاجتنملا لقن لكيهل ليوحت لك نوكي نأ بجي :١١ ةّداملا
كلذ متي نأ نكمي الو ،ايئانثتسا بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا
.بجاولا وحنلا ىلع ةرربم بابسألّ الإ

تاجتنملا لقن لكيه ليوحتل بلط لك لسري:٢١ ةّداملا
ىلإ ينعم صخش لك فرط نم بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا

.لماعتملا اهرودب ملعت يتلا تاقورحملا طبض ةطلس

اًموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ ةلهم تاقورحملا طبض ةطلسل
.بلطلا ةيلوبقم يف ّتبلل بلطلا مالتسا خيرات نم

طــــــــــبض ةــــــــــطلس غـــــــّلبت ،بـــــــــــلطلا لوــــــبق ةــــــلاـــــح يف:٣١ ةّداملا
ملعتو ،لكيهلا ليوحتب صيخرتلا رارقب لماعتملا تاقورحملا

.كلذب بلطلا بحاص

فــــــــــيراصملا عــــيمج بــــــــلطلا بــــــــــحاص لــــــمحتي:٤١ ةّداملا
تلخدأ يتلا تاليدعتلا نع وأ لكيهلا ليوحت لاغشأ نع ةمجانلا

اهضرفت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا لجأ نم ةعبتلا ةلاح يفّ الإ ،هيلع
قتاع ىلع ،ةلاحلا هذه يف ،ليوحتلا فيلاكت نوكت ثيح ةلودلا
.ةلودلا

لاغشأ نع ةمجانلا فيراصملا ريدقت عضخي :٥١ ةّداملا
،لــــــــــماعتملا اــــــهحرتقا يـــــتلا ،اــــهب ةــــطبترملا ةرــــتفلاو لــــــيوــــحتلا
بلطلا بحاص ّغلبت يتلا تاقورحملا طبض ةطلس نم مييقتل
.كلذب

هذه يف ،ةمدخلا ةيرارمتسا رابتعالا نيعب ذخؤت نأ بجي
.ةرتفلا

لــــيوحتب صيـــخرتلاب لـــــماعتملا غــــيلبت ةـــــلاح يف:٦١ ةّداملا
هليوحت دارملا لكيهلا زاجنإ صيخرت بلط ميدقتّ متي ،لكيهلا

.موسرملا اذه نم يناثلا لصفلا ماكحأل اًقفو لماعتملا لبق نم

مارـــــــــتحالا لــــــظ يف لــــيوــــحتلا ةـــيلمع ذــــــيــــفنت مــــتي:٧١ ةّداملا
.اهب لومعملا ميظنتلاو ريياعملل مراصلا

عبارلا لصفلا
ةيئاهن ماكحأ

٤9-٤1 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ماــــكحأ ىــــغلت:٨١ ةّداملا
ةنس سرام٤ قفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا

ةــبولطملا صــخرلا ىلع لوـــصحلا تاءارـــجإ ددــــحي يذـــلا٤1٠2
بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا تاجتنملا لقن تآشنم زاجنإل
.اهلالغتساو

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رــــشني:٩١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام62 قــــــفاوملا2٤٤1 ماـــع لاّوـــش٤1 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،رطاخملا ةسارد ىلع ةقداصملا )6
يف رـــــــيثأتلا ةـــــسارد ةــــيلوبقم ،ءاـــــضتقالا دـــــنعو ،اــــمهب لوـــــمعملا
.تاقورحملا طبض ةطلس ىدل ةينعملا حلاصملا نم ةئيبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع لاّوش٤١ يفخّرؤم٥٣٢-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موــسرملا مـمتيو لدــعي ،١٢٠٢ ةـنس وــيام٦٢قـــفاوـملا
٩٢٤١ ماع لاوــش٩٢ يفخرؤــملا٠٥٣-٨٠ مقر يذــيفنتلا
طورـــــش ددـــحي يذــــلا٨٠٠٢ ةــنس رـــبوـــتكأ٩٢ قـــــــفاوــملا
ةـيعامتجالا ةــيبطلاو ةــيعامتجالا تاــسسؤملا ءاـــشنإ

.اهتبقارمو اهريسو اهميظنتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةرـــــسألاو يــــنطولا نــــماضتلا ةرــــيزو رــــيرقت ىلــــع ءاــــنب –
،ةأرملا اياضقو

1٤1و٥-211 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤـملا87-12 مـــقر يــسائرلا موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نـمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠٥3-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ربوتكأ92 قفاوملا92٤1 ماع لاوش92

ةيعامتجالا ةيبطلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا ءاشنإ طورش
،اهتبقارمو اهريسو اهميظنتو

92 يف خرؤملا٤31-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا31٠2 ةنس ليربأ٠1  قفاوملا٤3٤1 ماع ىلوألا ىدامج

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مــــــيمتتو لـــيدعت ىلإ موــــسرـــــملا اذـــــه فدـــــهي:ىلوألا ةّداملا
9٤و٤٤و73و32و91و81و71و61 و٥1 و21 و11 داوملا ماكحأ

ماع لاوـش92 يف خرؤــملا٠٥3-8٠ مقر يذيـــــفـنتلا موـــــسرــملا نم
ءاشنإ طورش ددحي يذلا8٠٠2 ةــنس رــبوتكأ92 قـــفاوملا92٤1
اـــــــــهميظنتو ةــــــيعامتجالا ةـــــيبطلاو ةــــــيعامتجالا تاـــــــسسؤــــملا

 : يتأي امك ،اهتبقارمو اهريسو

يلاولا نم دامتعا ىلإ ةـسسؤملا ءاـــشنإ عــضخي:11 ةداملا''
ةروكذملا ةيالولل ةينقتلا ةنجللا يأر دعب ،ايميلقإ صتخملا

باتتكاو  ينقتو يرادإ فلم ساسأ ىلع هاــندأ81 ةداــــملا يف
.''يجذومنلا ءابعألا رتفد يف

قحلملا
تاجتنملا لقن لكيه زاجنإ ةصخر بلط فلم

بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا

لقن لكيه زاجنإ ةصخر ىلع لوصحلا بلط فلم نّوكتي
: ةيتآلا رصانعلا نم ،بيبانألا ةطساوب ةيلورتبلا تاجتنملا

: اصوصخ حضوت لكيهلل ةيفصو ةركذم )1

،اهلقن بجاولا تاجتنملا ةعيبط–

طغضلل ىلعألا دحلاو ميسقتلاو يمسالا رطقلاو لوطلا–
فلتخم يف ةعاسلا يف ىصقألا قفدتلا بوسنمو ةمدخلا ءانثأ
ةـــــــعباتلا ةـــــجمدملا تآـــــشنملل ةـــــيسيئرلا عاــــــضوألاو ءازــــــجألا
زـــــــكارمو عـــــطقلا زــــــكارمو خـــــضلا تاــــطحمل ةــــصاخو بوـــــبنألل
،نحشلاو نيزختلا تآشنمو ميسقتلا

لـــقـــنـــلا ةردــــقو هـــتـــماــــنزرو  لاـــــغشألا  زاـــــجــــنإ  جــــماــــنرــــب–
،زاجنإلا  لحارم  فلتخم  نع  ةجتانلا

كالـــــمأ يف عـــّقوتملا عـــسوتلا لــــيصافت ،ءاــــضتقالا دــــنع–
.ةصاخلا تاكلتمملاو ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا

بـــــــــــــيبانألا  لــــــــــــصو  طاــــــــــقنب  ةــــــــصاــــــخلا  تاـــــــناــــيبلا  عــــــــيمج )2
اهبيكرت دارملا بيبانألا وأ بوبنألا اهب طبري يتلا ةدوجوملا

.اهب

: ةيتآلا ةينايبلا تاموسرلاو طئارخلا )3

،تآشنملا عيمجل بسانم سايقم وذ ميمصت–

٠٠٠.٠٠2/1 سايق ةطراخ نم ذوخأم ،ينايب يبناج مسر–
،بيبانألا هذه راسم ةقدب ّنيبي ،بيبانألا اهب رمت يتلاقطانملل

،)... خلإ ،ةيديدح ةكس ،ٍداو ،قيرط( زايتجالا ميماصت–

،لكيهلا تالمتشم لثمي ينايب مسر–

،لكيهلا يف ةجمدملا تآشنملا عقوم ديدحت ميمصت–

رــــــمي يـــــتلا تاـــــيـــــكلملل يـــــبيرــــجت يـــــناـــيب ءاــــــصحإ–
،عورشملا اـــــــــهب

.بيبانألا راسمل ةماع ةطراخ–

زـــــكارمو عـــــطقلا زـــــكارمو خــــضلا تاـــــطحمل ةـــــــبسنلاب )٤
: ميسقتلا

،لكيهلا يف ةقحلملا تآشنملا عقوم ديدحت ميمصت–

،ةلصفملا لتكلا ميمصت–

،لالغتسالا نكاسم تايانب عقاوم ميمصت–

.نمألا ةمظنأ فصو–

عيرشتلل اقبط ةئيبلا يف ريثأتلا ةسارد ىلع ةقداصملا )٥
ةسارد ةــيلوبقم ،ءاـــضتقالا دنـــعو .امـــهب لوـــمعملا مـــيظنتلاو
طبض ةطلس ىدــــل ةينعملا حلاصملا نــــــم ةـــئيبلا يف رــــيثأتلا
.تاقورحملا
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يف روكذملا ينقتلاو يرادإلا فلملا نمضتي:21 ةداملا''
: ةيتآلا قئاثولا ،هالعأ11 ةداملا

،ةسسؤملا ريدم داليم ةداهش نم جرختسم –

،ةسسؤملا ريدمل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن –

،ةيعمجلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

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

ءابعألا رتفد يف باتتكاب اقفرم فلملا لسري:٥1 ةداملا''
يلاولا ىلإ ةيالولل ةينقتلا ةنجلل رربملا يأرلاو يجذومنلا
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ايميلقإ صتخملا

.''اهتلوادم

لجأ يف ةسسؤملا ءاشنإ بلط يف يلاولا ّتبي:61 ةداملا''
 .فلملا همالتسا خيرات نم ءادتبا اموي )٥1( رشع ةسمخ

 .ةيفاضإ تامولعم بلط ،ءاضتقالا دنع ،هنكميو

،مايأ )8( ةينامث لجأ يف بلطلا بحاصل يلاولا رارق غّلبي
.هعيقوت خيرات نم ءادتبا

.''اللعم يلاولا ضفر رارق نوكي نأ بجي

ميدــــــقت ،هـــبلط ضــــفر ةـــــلاح يف يــــنعملا نـــــكمي:71 ةداملا''
)1( دحاو  رـــهش لـــجأ يف اـــيميلقإ صـــتخملا يلاوـــلا ىدـــل نــــعط

 .''رارقلا غيلبت خيرات نم ءادتبا

نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ةيريدم ىدل أشنت:81 ةداملا''
تاسسؤملا ءاشنإ تابلط ةساردب فلكت ةينقت ةنجل ،ةيالولل
.يلاولل اهيأر يدبتو ةيعامتجالا ةيبطلاو ةيعامتجالا

هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا ةينقتلا ةنجللا لكشتت
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم

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

بـــــجومب ةيالولل ةــينقتلا ةــنجللا ءاـــــضعأ ّنيـــــعــي :91 ةداملا''
تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب ،ايميلقإ صتخملا يلاولا نم ررقم
ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل اهيلإ نومتني يتلا تامظنملاو
.''ديدجتلل

اــــــهتاطاشن نــــع اـــيونس ارــــيرقت ةـــــنجللا دـــــعت :32 ةداملا''
.ايميلقإ صتخملا يلاولا ىلإ هلسرتو

تاـــــــــطاشن نـــــــــع اــــــــيوـــنس ارــــــيرقت ةـــــــنجللا ســـــــــيئر لـــــــسرـــــي
فلكملا ريزولا ىلإ ةيالولا ىوتسم ىلع ةدوجوملا تاسسؤملا

.''يلاولا ىلإو ينطولا نماضتلاب

............................ ) رييغت نودب ( .................:73 ةداملا''

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

ىلإ لــــــسرت مـــث رـــضاحملا ةـــسلجلا نيــــمأو ســـيئرلا عــــقوي
.ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإو ايميلقإ صتخملا يلاولا

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

هدـعي يذــلا ةســـسؤملا ةــــينازيم عورــــشم مدـــــقي:٤٤ ةداملا''
ىلـــع ضرـــعي مـــث هـــنأشب لوادـــــتلل ةرادإلا ســــــلجم ىلإ رـــــيدملا
.''هيلع ةقفاوملل ايميلقإ صتخملا يلاولا

 ..........................)رييغت نودب( ...................... :9٤ ةداملا''

فلكملا رــيزولا ىلإ رــضحملا نــم ةـــخسن غـــلبت نأ بـــجي
ىلإو اـــــــيميلقإ صـــتخملا يلاوــــلا ىلإو يــــنطولا نــــماضتلاب
،اموي )٥1( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف ةيعمجلاو ةسسؤملا
 .''ةنياعملا خيرات نم ءادتبا

ءابعألا رتفد نم٤1و31و11و٠1 داوـملا مـــمتت:٢ ةّداملا
ةيبطلاو ةيعامتجالا تاسسؤملا ىلــع قــــبطملا يــــجذومنلا
٠٥3-8٠ مـــــقر يذـــــيفنتلا موــــسرملاب قــــحلملا ،ةـــــيعامتجالا
8٠٠2 ةنس ربوتكأ92 قفاوملا92٤1 ماع لاوش92 يف خرؤملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو

ةيلام ةنس لك نع ،ةسسؤملا لسرت نأ بجي:٠1 ةداملا''
صتخملا يلاولا ىلإ و ينطولا نماضتلاب ةفلكملا ةرازولا ىلإ
يرــــــــيدقتلا غــــلبملا ،ةـــنس لــــك نــــم سراــــم13 لــــبق اـــــيميلقإ
ةيطغتل ،ةيلاوملا ةـنسلا ناوـــنعب اـــهحنم بـــجاولا ةـــمهاسملل
اهضرفي يتلا ةيمومعلا ةـــمدخلا ماــــهم نــــع ةـــمجانلا تاـــــقفنلا
.''اذه ءابعألا رتفد

فــــــــلكملا رــيزوــــلا ىلإ ةـــسسؤـــملا مدـــــــــقـــت نأ بــــــــجي :11 ةداملا''
الصفم الودج ايميلقإ صتخملا يلاولا ىلإو ينطولا نماضتلاب
اـــــهتاداريإ عــــيزوت ،ةـــــجيتنلاو تارـــــيدقتلا ىوـــــتسم ىلــــع ّنيبــــي
ءابعألا ديدحتب حضاو لكشب حمسي ،اهريسب ةقلعتملا اهتاقفنو
.''ةيمومعلا ةمدخلا ماهم ةسراممب ةطبترملا

......................... )رييغت نودب(........................:31 ةداملا''

رـيزولا ىلإ تاــباسحلا ظــفاحم رـــيرقت نـــم ةـــخسن لــــسرت
.''ايميلقإ صتخملا يلاولا ىلإو ينطولا نماضتلاب فلكملا

نع يونس ريرقت لاسرإ ةسسؤملا ىلع بجي:٤1 ةداملا''
.''ةيالولل نماضتلاو يعامتجالا طاشنلا ريدم ىلإ اهتاطاشن

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رــــــشني:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــيام62 قــفاوملا2٤٤1 ماــــع لاّوــــش٤1 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ناوــيد سـيئر ماــهم ءاـهــنإ نــمضتي ،1202 ةـــنس وـــيام
.نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نــــيدلا روــندّيــسلا ماــهمىــهنت ،1202 ةــنس وـــيام01 قــــفاوملا

،نوـــنفلاو ةــفاقثلا ةرــيزو ناوــيدل اــسيئرهــتفصب ،يـــنامثع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رصق ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.ةفاقثلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ناـــضمر82 يف خّرؤـــــم يذــــيــــفنت موــــسرم بـــــجومب
،يرتنع نيدلا زعّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةفاقثلا رصقل اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس وــيام01 قــــفاوملا

.نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ميركلا دـبعدّيــسلا ماــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس وــــيام01 قــــفاوملا

،ةــــيدملا ةـــيالو يف ةــــيئاملا دراوــــملل ارــــيدم هــــتفصب ،يـــــنوبع
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

2441 ماــــع ناـــضمر82 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موـــسرم بـــجومب
،يراخوب سيرداّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

.ةلقرو ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةراجتلا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام

.سادرموب ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةسبابع ةيماسةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

ةفيظوب اهفيلكتل ،سادرموب ةيالو يف ةراجتلل ةريدم اهتفصب
.ىرخأ

22 قفاوملا2441 ماع لاوش01 يف خّرؤم يسائر موسرم
تاقالعلا رـيدم نييـــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــــيام
يـــــــنطولا دــــهعملاب يــــملعلا طـــــيشنتلاو ةـــــيجراخلا
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع لاوـــــش01 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
،شــيكرم نــيدلا روـــن ّديـــسلا ّنيــــعي ،1202 ةـــنس وـــيام22 قــــفاوملا

يـــنطولا دــهعملاب يـــملعلا طـــيشنتلاو ةــــيجراخلا تاـــقالعلل ارـــيدم
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يف نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.نيتيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع ناـــضمر82 يف خّرؤــــم يذيــــــفنت موـــسرم بـــجومب
يــــــــــتآلا نــــــــيّديسلا ماــــــهم ىــــــهنت ،1202 ةــــــنس وـــــيام01 قــــــفاوــــــــملا
امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف نيشتفم امهتفصب ،امهامسا

:ىرخأ فئاظوب

،ةديعس ةيالو يف ،يتايز رداقلا دبع –

.سارهأ قوس ةيالو يف ،بارت نيساي  –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــــــيدم ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس وــــــــــيام01
.زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجلل  ةريدملا ةنجّللاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ناــــضمر82 يف خّرؤــــم يذـــــيفنت موـــــسرم بــــجومب
،رصيون ميهارباّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

،زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجلل ةريدملا ةنّجللاب ارـــيدم هـــتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موـسرم
رـــــيدم ماــــهم ءاـــــــهـــنإ نــــمضتي ،1202 ةـــنــــس وـــــيام01
.ةليسملا ةيالو يف ينهملا نيوكتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،شاركف رامعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس ويام01 قفاوملا

.ةليسملا ةيالو يف ينهملا نيوكتلل اريدم هتفصب

ةّيدرف ميسارم



٢٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٤٢
21م١٢٠٢ ةنس وينوي٥

01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاــــــسارد ســـــيئر نييـــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــيام

.لوألا ريزولا حلاصمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع ناـــضمر82 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موـــسرم بــــجومب
اسيئر ،شارب ىسيعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام01 قــفاوملا
.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيواود ءاسؤر نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.تايالولا ضعب يف ةالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناــضمر82 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا نّيـــعي ،1202 ةــنس وـــيام01 قـــفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف ةالو نيواود ءاسؤر

،طاوغألا ةيالو يف ،دارم يلع ديس –

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،يموهديس لامج –

،ةركسب ةيالو يف ،حامس يلاليجلا –

،ةفلجلا ةيالو يف ،ينياو دمحأ –

،لجيج ةيالو يف ،طايغلب ميكحلا دبع –

،ةدكيكس ةيالو يف ،زقيقوب ليبن –

،ةليسملا ةيالو يف ،يدهمدمـحم –

،سادرموب ةيالو يف ،ةيباروأ نايفص –

،تليسمسيت ةيالو يف ،ماميل يلع –

.ةماعنلا ةيالو يف ،يدعس نيدلا ريخ –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
نيماع نيشتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام01

.تايالولا ضعب يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناــضمر82 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةـيتآلا ةداــسلاو ةدّيـــسلانّيــعت ،1202 ةـــنس وــــيام01 قــــفاوملا
:ةيتآلا تايالولا يف نيماع نيشتفم،مهؤامسأ

،راردأ ةيالو يف ،يتايز رداقلا دبع –

،سارهأ قوس ةيالو يف ،يليان ماستبإ –

،ةيادرغ ةيالو يف ،بارت نيساي –

.نازيلغ ةيالو يف ،يحي نب خيشلا –

01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيـــــنقتلل نــــيريدم نييـــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــيام
.تايالولا ضعب يف ةماعلا نوؤشلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 مــاع ناــضمر82 يف خّرؤــم يذيــفنت موسرـم بــجوــمب
ةــيتآلا ةداــسلاو ةدّيــسلا نّيـــعت ،1202 ةـــنس وــــيام01 قــــفاوملا
تاــيالولا يف ةــماعلا نوؤشــلاو نيــنقتلل نــيريدم،مـــهؤامـسأ
: ةيتآلا

،طاوغألا ةيالو يف ،ةيجرارد ميهاربإ–

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ياوزك رداقلا دبع–

،ةريوبلا ةيالو يف ،فالخ زيزعلا دبع–

،تسغنمات ةيالو يف ،يلداش رمع–

،ةدكيكس ةيالو يف ،ديوس كلاملا دبع–

،ةيدملا ةيالو يف ،يوادهم ىفطصم رساي–

،ةليسملا ةيالو يف ،سيار ديمح–

،ةلقرو ةيالو يف ،وراب رداقلا دبع–

،ةلشنخ ةيالو يف ،يزيرد رداقلا دبع–

،سارهأ قوس ةيالو يف ،فيصول نب ايسأ–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،يلابلب ناوضر –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناــضمر82 يف ناــخّرؤم ناــيذيفنت ناـــموسرم
نييــــــعت ناـــنمضتي ،1202 ةـــــنس وـــــياــم01 قـــــفاوــــملا

.تايالولا ضعب يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تاّديـسلاّنيــعت ،1202 ةـــنس وــــيام01 قــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةيلحملا ةرادإلل نيريدم،مهؤامسأ

،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،ةقيرم رهاطلا–

،ةنتاب ةيالو يف ،يلاموب باهولا دبع –

،ةديلبلا ةيالو يف ،ينادمدمـحم–

،تسغنمات ةيالو يف ،ةتشم نب ةبيتر –

،ةسبت ةيالو يف ،يوايحي دمحأ –

،ناسملت ةيالو يف ،نسحلب دارم –

،ةديعس ةيالو يف ،يناهيشلا ظوفحم –

،ةملاق ةيالو يف ،يدومحم يناه –

،ةنيطنسق ةيالو يف ،يراڤوز رصان –

،ضيبلا ةيالو يف ،يرضح ةنيمي –

،فودنت ةيالو يف ،ينايزوب دوليم –

،يداولا ةيالو يف ،همامح ملاس –

،سارهأ قوس ةيالو يف ،ةرصاون قيدصلا –



ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٢٤٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس وينوي٥ 22

01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تالـــصاوملا رــــيدم نييـــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس وـــــيام
.ةيادرغ ةيالو يف ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
قداــص فــسوي دّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةــــنـس وـــــياـم01 قــــــفاوـملا
ةينطولا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل اريدم ،ديعس دالوأ

.ةيادرغ ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةفاقثلا رــيدم نييــعت نمــضتي ،1202 ةـــنس وــــيام01
.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ةيمالسإلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،هـللا باج ريمسدّيــسلا نّيــعي ،1202 ةـــنس وـــيام01 قــــفاوملا

.فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازوب ةيمالسإلا ةفاقثلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يف ةيبرتلل نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام
.تايالولا ضعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلانّيعت ،1202 ةنس وــــيام01 قـــــفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف ةيبرتلل نيريدم،مهؤامسأ

 ،راردأ ةيالو يف ،يروصنمدمـحم–

 ،طاوغألا ةيالو يف ،حابر رداقلا دبع–

 ،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،دوعسم نب ديشر –

 ،ةفلجلا ةيالو يف ،ةماح نيدلا مجن –

 ،ةديعس ةيالو يف ،يحادمدمـحم –

 ،ةدكيكس ةيالو يف ،ةفيعلا مساقلب –

 ،سابعلب يديس ةيالو يف ،ديعلا دالوأ لامك –

 ،ةبانع ةيالو يف ،رهاطلا نب ةيدان –

 ،ةملاق ةيالو يف ،ليطسوب لامك –

،ةيدملا ةيالو يف ،ديزوب نب نيدلا نيز –

 ،مناغتسم ةيالو يف ،مومرص ةبيسح –

 ،ةليسملا ةيالو يف ،لاطب بيطلادمـحم –

 ،ركسعم ةيالو يف ،يويساق ديجم –

،ةزابيت ةيالو يف ،ةميدروب داعس –

،ةليم ةيالو يف ،زوبدوب لامج –

،ىلفدلا نيع ةيالو يف ،فورعم ديشر –

.تنشومت نيع ةيالو يف ،يدمـحم ةرهز –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ناميلس دلو وـحددّيسـلانّيـعي ،1202 ةنـس وــيام01 قــفاوملا

.ةماعنلا ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
دراوملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.رئازجلا ةيالو يف نيوكتلاو ةيرشبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناـضمر82 يف خّرؤــم يذيــفنت موــسرم بــجومب
،يـحي نب ةــيمال ةدّيــسلا نّيــعت ،1202 ةـــنس وـــيام01 قـــفاوملا

.رئازجلا ةيالو يف نيوكتلاو ةيرشبلا دراوملل ةريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موــسرم
يســــــــيئر نييــــــعــت نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس وــــــــيام01
.رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم نييلاو يناويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناــضمر82 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بـــجومب
،امهامسا يتآلا نادّيســلانّيــعي ،1202 ةـنس وــيام01 قــفاوملا

:رئازجلا ةيالو يلاو ىدل نيبدتنم نييلاو يناويدل نيسيئر

،يداولا بابب ،يحانج نب حتاف –

.ةبيورلاب ،قاط نب ديرف –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نمألل نيبودنم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام01

.تايالولا ضعب يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلانّيــعي ،1202 ةــنس وـــيام01 قــــفاوملا

: ةيتآلا تايالولا يف نمألل نيبودنم

،راردأ ةيالو يف ،يليلمح يزوف–

،تسغنمات ةيالو يف ،ةڤودند حلاصلا–

.تنشومت نيع ةيالو يف ،رامع بودجم –



٢٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٤٢
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 ،ةلقرو ةيالو يف ،ىسيع نب نيدلا ردب –

 ،يزيليإ ةيالو يف ،مئادلا دبع مئادلا دبع –

 ،ةليم ةيالو يف ،ميدق حبار –

 ،تنشومت نيع ةيالو يف ،ينابيش نيدموب –

.نازيلغ ةيالو يف ،يميهارب زيزعلا دبع –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نييـــــــعتلا ناـنمضتي ،1202 ةــنس وــــــيام01 قـــــفاوملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناـضمر82 يف خّرؤــم يذـــيفنت موــــسرم بــــجومب
يــــتآلادّيـــــسلاو ةدّيــــسلانّيــــعت ،1202 ةـــنس وــــيام01 قـــــفاوملا
:نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب،امهامسا

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،ينامثع نيدلا رون –

.ةشتفم ،ياقزلا ىفطصم ةليمج –

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

2441 ماـع ناــضمر82 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بـــجومب
ةــيتآلا ةداــسلاو ةدّيـــسلانّيــعت ،1202 ةــنس وـــيام01 قــــفاوملا
:نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب،مهؤامسأ

،لئاسولاو ةرادإلل اريدم ،نونحس نيدلا لامج –

،ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،وشاعم ظوفحم –

ةيفاقثلا تاطاشنلا ةيقرتل ريدم ةبئان ،يساق ةبيسح –
،ةينفلاو

ةيفاقثلا ريباعتلا نيــمثتل رــــيدم بـــئان ،يفوــــلخ رــــيمس –
.ةيبعشلاو ةيديلقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةـــنس وـــيام01
.ةلسع حبارو دمحأ ةليمجلا نونفلل ايلعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،قورــــعل لاــــمجدّيـــــسلا نّيــــعي ،1202 ةــــنس وـــــيام01 قـــــفاوملا

.ةلسع حبارو دمحأ ةليمجلا نونفلل ايلعلا ةسردملل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
زكرم ةرــيدم نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس وـــــيام01
يرـئازجلا ساـــبلل يــــفحتملا عــــباطلا يذ رـــــيسفتلا
ءاـــيحإ راـــطإ يف ةـــيبعشلا تاــــسرامملاو يدــــيلقتلا
.ةيمالسإلا تابسانملاو دايعألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع ناــضمر82 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موـــسرم بـــجومب
،يرــــماع ةدــــيشر ةّديـــــسلا ّنيــــعت ،1202 ةــــنس وـــيام01 قـــــفاوملا

يرئازجلا سابلل يــــفحتملا عــــباطلا يذ رـــيسفتلا زـــــكرمل ةرـــــيدم
داــــــــــيعألا ءاـــــــــيحإ راـــــــطإ يف ةـــــــيبعــشلا تاــــــسراــــــــمملاو يدــــــــــيلقتلا

.ةيمالسإلا تابسانملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فحتملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.ةميدقلا راثآلل ينطولا يمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناضمر82 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يرتنع نـيدلا زــعدّيسلا نّيـعي ،1202 ةــنس وــيام01 قــفاوملا

.ةميدقلا راثآلل ينطولا يمومعلا فحتملل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فــــــحتملا رـــيدـــم نييـــــــــعت نــــــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــــــيام
.ناسملت ةنيدمل ةيمالسإلا راثآلل ينطولا يمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ناــــضمر82 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بــجومب
ارــيدم ،يروـق دــمـحمّديــسلا ّنيــعي ،1202 ةــنس وـــيام01 قـــفاوملا
.ناسملت ةنيدمل ةيمالسإلا راثآلل ينطولا يمومعلا فحتملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فحتملا ةريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس ويام01
.ةعينملاب ينطولا يمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناــضمر82 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،لـــماه رــيخلا مأ ةدّيــسلا نّيــعت ،1202 ةــنس وـــيام01 قــــفاوملا

.ةعينملاب ينطولا يمومعلا فحتملل ةريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
حراـــسمل نـــيريدم نييـــعت نمـــضتي ،1202 ةـــنس وــــيام
.ةيوهج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ناـضمر82 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موـــسرم بــــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلانّيعي ،1202 ةـــنس وـــيام01 قـــــفاوملا

: ةيتآلا ةيوهجلا حراسملل نيريدم

،ةفلجلاب ،فالخ رصانلا دبع –

،ةملاقب ،ينومحر ميلحلا دبع –

.سارهأ قوسب ،سابعدمـحم –



ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٢٤٤٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس وينوي٥ 2424

01 قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــــــيوهجلا ةرــيدملا نييـــعت نــــمضتي ،1202 ةــــنس وـــــيام
.ةديلبلاب ةراجتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع ناــضمر82 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
،ةسبابع ةيماس ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةــنس وـــيام01 قـــــفاوملا

.ةديلبلاب ةراجتلل ةيوهج ةريدم

قفاوملا2441 ماع ناضمر82 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدم بــئان نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــــنس وــــــيام01
.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ناــــضمر82 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــــجومب
بئان ،براشوب ىسومّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس ويام01 قـفاوملا

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازوب ةبساحملاو ةينازيملل ريدم

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

ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم ،لاعس نيدلا رون ديسلا–
.نامرج ةحيبص ةديسلل افلخ ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

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

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

سرام٧٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٣١ يفخّرؤم رارق
ةــــنجل ءاــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا ددــــحي ،١٢٠٢ ةـــــنس
.ةيجراخلا ةراجتلا ةعباتم

––––––––––––

72 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش31 يف خرؤم رارق بجومب
ةعباتم ةنجل ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت ،12٠2 ةنس سرام
موسرملا نـــم٤ ةداملا ماـكـحأل اـقـيـبـطـت ،ةــيــجراخلا ةراــجــتــلا
قفاوملا13٤1 ماع مرحم31 يف خرؤملا92٤-9٠ مقر يذيفنتلا

ةراجتلا ةعباتم ةنجل ءاشنإ نمضتملاو9٠٠2 ةنس ربمسيد٠3
ثالث ةدمل اهميظنتو اهماهمو اهتليكشت ديدحتو ةيجراخلا
: يتأي امك ،ديدجتلل ةلباق تاونس )3(

،اسيئر ،ةراجتلا ريزو لثمم ،مغالشوب دلاخ–

،اوضع ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ينارمعوب دمحأ–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،يرارف دمـحم–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،اوضع ،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم ،حيصف حبار–

ةـــماعلا ةــيريدملا( ةــيلاملا رـــيزو لــــثمم ،ىــــسوم رــــصان–
،اوضع ،)بئارضلل

ةماعلا ةيريدملا( ةـــيلاملا رــيزو لثـمم ،يــساس قــيفوت–
،اوضع ،)كرامجلل

ينطولا عافدلا ةرازو

وــيام٦ قــفاوملا٢٤٤١ ماـــع ناـــضمر٢٢ يفخّرؤـــم رارـــق
ســـــــلجم ةــــــسائر فالــــختسا نــــــمضتي ،١٢٠٢ ةــــنس

ةيركسعلا ةيحانلا /ةديلبلاب يركسعلا فانئتسالا
.ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا

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

6 قفاوملا2٤٤1 ماع ناضمر22 يف خرؤم رارق بجومب
سلجم سيئر ،كوربمدـمحم دّيسلا فلكي ،12٠2 ةنس ويام
،ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا

يرـــكسعلا فاــنئتسالا ســـلجم ةــسائر فالـــختسا ناـــمضب
ةنس ويام32 نم ءادتبا ،ىلوألا ةيركسعلا ةيحانلا / ةديلبلاب
نـــــم1 ررــــكم٥ ةداـــملا ماـــكحأل اـــقيبطت ،ةـــتقؤم ةـــفصب ،12٠2
نمضتملاو1791 ةـنس لـــيربأ22 يف خرؤــملا82-17 مقر رمألا

.ممتملاو لدعملا ،يركسعلا ءاضقلا نوناق

ةراجتلا ةرازو

سرام٤٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٠١ يفخّرؤم رارق
ماــع رــفص١٢ يفخرؤـــملا رارـــقلا لدـــعي ،١٢٠٢ ةـــنس
نـــــمضتملاو٩١٠٢ ةـــنس رـــبوتكأ١٢ قـــفاوــملا١٤٤١
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت
.ةراجتلا ةرازول

––––––––––

٤2 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ناــبعش٠1 يف خرؤــم رارـــق بـــجومب
1٤٤1 ماع رفص12 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس سرام
ءاــــضعأ نييــــعت نـــمضتملاو91٠2 ةـــنس رـــبوتكأ12 قــــفاوملا
،لدعملا ،ةراجتلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا

: يتأي امك

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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سرام٧٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع نابعش٣١ يفخّرؤم رارق
ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحـت جهنم لـــعجي ،١٢٠٢ ةــنس
.ايرابجإ ،رمخملا بيلحلاو يمالهلا بيلحلا يف

––––––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ–

9 يف خّرؤــــملا87-12 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب–
نـــمضتملاو12٠2 ةنس رـــياربف12 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قــــــلعتملاو٠991 ةــــنس رـــياـــني٠3 قــــفاوـــــملا٠1٤1 ماــــع بــــجر
ةداــملا اــميسال ،ممتملاو لدعملا ،شــغلا عــمقو ةدوــجلا ةــباقرب
،هنم91

يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا2٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماــــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا823-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2
كلهتسملا ةيامح دصق رباخملا دامتعا تايفيكو طورش ددحي
،شغلا عمقو

٠1 يف خرؤملا26-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو71٠2 ةنس رياربف7 قــفاوـــملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج
اذكو هصئاصخو ةينفلا حئاولل ةقباطملا مسو عضو طورشب
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ

رفص92 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تافصاومب قلعتملاو3991 ةنس تشغ81 قفاوملا٤1٤1 ماع
،هضرعو كالهتسالل دعملا بيلحلا عاونأ ضعب

: يتأي ام رّرقي

موـــسرملا نـــم91 ةداـــملا ماــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
٠3 قفاوملا٠1٤1 ماع بجر3 يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا

فدـــــهي ،هالـــعأ روــــكذملاو ممــــتملاو لدــــعملا ،٠991 ةــــنس رـــــياني
ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحت جهنم لعج ىلإ رارقلا اذه عورشم

.ايرابجإ ،رمخملا بيلحلاو يمالهلا بيلحلا يف

بيلحلا يف ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحت لجأ نم:٢ ةداملا
عمقو ةدوجلا ةبقارم رباخم نإف ،رمخملا بيلحلاو يمالهلا
لاــــمعتساب ةــمزلم ،ضرــغلا اذـــهل ةدـــمتعملا رــــباخملاو شــــــغلا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف نّيبملا جهنملا

رمألا دنع ربخملا فرط نم جهنملا اذه لمعتسي نأ بجي
.ةربخ ءارجإب

ةيمومعلا لاغشألا ريزو لثمم ،رهاظ يرمعلا ينغلا دبع–
،اوضع ،لقنلاو

ةــــيمنتلاو ةــــحالـــفلا رـــيزو لــــثمم ،يدــــيرد نـــب دوــــــعسم–
،اوضع ،ةيفيرلا

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،داقر ميلس–

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،يدياز نب دـمحم–

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،ينارقم دمحأ–

حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو ةلثمم ،يوايحي ةيموس–
،اوضع ،تايفشتسملا

،اوضع ،ةعانصلا ريزو لثمم ،ةعيبصوب حلاص–

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ريزو ةلثمم ،ريبك عماج لاون–
،اوضع ،ةيكلساللاو

تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو لثمم ،يروفيت دـمحمآ–
،اوضع ،ةيديصلا

ةــعانصلاو ةــحايسلا رــيزو لــثمم ،رورــعز نــب يرـــكش–
،اوضع ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

،اوضع ،رئازجلا كنب لثمم ،يروصنم ضاير–

،اوضع ،ينطولا كردلا ةدايق لثمم ،حياس فيسوب–

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم ،نايز نب وطي نب–
،اوضع

ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،لاحوب يلع ديس–
،اوضع ،ةيجراخلا

،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا لثمم ،بوبعج رمع–
،اوضع

،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا لثمم ،ناكدب رمع–
،اوضع

،اوضع ،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا لثمم ،ةولوم رديوق–

ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملا لثمم ،شيمرك سابع–
،اوضع ،مزرلاو

،اوضع ،سييقتلل يرئازجلا دهعملا لثمم ،مادق دـمحم–

ةـــيكلملل يرــئازجلا دـــهعملا ةــــلثمم ،بوــــقعيوب ةــــيكز–
،اوضع ،ةيعانصلا

،تاـــيئاصحإلل يــنطولا ناوـــيدلا ةـــلثمم ،راـــغموب ةـــيهز–
.اوضع
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ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٣ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

سرام72 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش31 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

قيزر لامك

––––––––––––

قحلملا

يمالهلا بيلحلا يف ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحـت جهنم
رمخملا بيلحلاو

: قيبطتلا لاجم .١

يف ةفاجلا ةداملا ةبسن ديدحتل ةينقت جهنملا اذه فصي
.رمخملا بيلحلاو يمالهلا بيلحلا

: فيرعت .٢

: جهنملا اذه موهفم يف دصقي

ماتلا فيفـجـتـلا دـعـب ةـيـقـبـتملا ةـلـتـكـلا : ةــــــــــفاجلا ةداملا
ءزــجلاب ةداــع ةــفاجلا ةداــملا نيــبت .جـــهنملا اذــــه يف ةددــــحملاو
.ةيلتكلا ةيوئملا ةبسنلاب اهنع ربعيو يلتكلا

: أدبملا .٣

زاــــهج يف لــمرلا دوـــجو يف ،ةـــعطتقملا ةـــنيعلا ءاــــم رــــخبي
.م° )2±2٠1( ةرارح ةجرد يف نيخستلا

: فشاوكلا .٤

ةــيليلحت ةــيعون تاذ فــشاوكلا عـــيمج نوـــكت نأ بـــجي
.اهب فرتعم

ةدوـــــجلا وذ ءاـــملا وأ رــــطقملا ءاـــملا لــــمعتسي نأ بـــــجي٤.١
.لقألا ىلع ةئفاكملا

يـــندعم لاـبرغ رــبع رــمي ،رــحبلا لــمر وأ زــتاوكلا لــمر٤.٢
لاــــبرــــغ رـــبع رـــمي نأ نـــكمي الو ،رـــتمورــــــكيم٠٠٥ هـــتــماسم
لوبقلا ةبرجت طورش يبلي يذلاو رتموركيم٠81 هتماسم
: ةيتآلا

ةدوزم ةلوسبك يف لمرلا نم غ٠2 بيرقتلاب عضوي– 
ىلع يوتحت يتلا ةــحوتفملا ةــلوسبكلا خــست ،جرـــلا زاــــهجب
ةدــــمل )٥.3( فــــيفجتلا زاـــــهج يف ءاـــطغلاو بـــــيضقلاو لـــمرلا

كرــتتو ةـلوسبكلا ىلع ءاــطغلا عــضويو .لــقألا ىلــع ،نيــتعاس
ةجرد لصت ىتح )٥.2( ةبوطرلل عزان زاهج يف ةقلغم دربتل

.غلم1،٠ بيرقتب نزوتو ،طيحملا ةرارح ةجرد اهترارح

ةطساوب جزميو ءاملا نم للم٥ يلاوحب لمرلا للبي– 
زاهج يف بيضقلاو ءاطغلاو ةلوسبكلا نخستو .بيضقلا

ىلع ءاطغلا عضوي .لقألا ىلع تاعاس٤ ةدمل )٥.3( فيفجتلا
)٥.2( ةبوطرلل عزان زاهج يف دربيل لكلا كرتيو ةلوسبكلا
نم نزويو نزولا ةعاق ةرارح ةجرد ىلإ لوصولا ةياغ ىلإ

.غلم1،٠ بيرقتب ديدج

.غلم٥،٠ نينزولا نيب قرفلا زواجتي ّالأ بجي

مادختسا نكمي ،طرشلا اذه ءافيتسا متي مل اذإ : ةظحالم
: ةيتآلا ةقيرطلا عابتاب كلذو ديدحتلل لمرلا

كــــيردــهرولكلا ضــمح لوـــلحم يف اروــــمغم لـــمرلا كرــــتي– 
.رخآل تقو نم جزميو مايأ3 ةدمل )ك /ك(%٥2  ـب

لمرلا كلذ دعب لسغيو .ناكمإلا ردق يفاطلا لئاسلا ىفصي
.يضمحلا لعافتلا لاوز ةياغ ىلإ ءاملاب

،لقألا ىلع ،تاعاس٤ ةدملم°٠61 لاوح يف لمرلا نخسي–
.هالعأ نيبم امك لوبقلا ةبرجت رركت مث

: تازيهجتلا .٥

: يتأي ام اميس ال ،ربخملا يف ةلوادتملا تاودألا

 : يليلحــت نازيم٥.١

ماله الثم( لاعف ففجمب دوزم،ةبوطرلل عزان زاهج٥.٢
.)ةبوطرلا رشؤمو ،اثيدح هفيفجت مت اكيليسلا

ةجرد لدعمب بقارم،ةيوهتلا ماظنب فيفجتلا زاهج٥.٣
نكامألا عيمج يف م° )2±2٠1( ةرارح ةجرد نمضيو ةرارحلا
.ةلمعتسملا

ملم٥2 ىلإ٠2 نم اهعافترا،عاقلا ةحطسم تالوسبك٥.٤
،جاجزلا الثم( ةبسانم ةدام نم ملم٥7 ىلإ٠٥ نم اهرطقو
ءاطغب ةدوزم )موينيمولألا وأ لكينلاو أدصلل مواقملا ذالوفلا

.ةلوهسب هتلازإ نكميو ،قلغلا مكحم

ةدــــحاو ةــهج نــم ةـــحطسم،ةرـــيصق ةـــيجاجز ناـــبضق٥.٥
.)٥.٤( ةلوسبكلا يف اهعضو نكميو

ةحطسم ةقعلم وأ ةقعلم٥.٦

: تانيعلا عاطتقا .٦

ءانثأ ترّيغت وأ ةفلتم ريغ ةلثمم ةنيعلا نوكت نأ بجي
.نيزختلا وأ لقنلا

: ةبرجتلا ةنيع ريضحــت .٧

.م°)٥2-٠2( يف ةنيعلا ةرارح ةجرد طبضت

،)٥.6( ةــــحطسم ةــــقعلم وأ ةــــقعلم ةــــطساوـــب ةـــيانعب جزــــمت
ىلإ ةــــــنيعلل ىلـــــــفسلا تاـــــقبطلا نــــم ةـــينارود ةـــــكرـح ءارـــــجإب
.اديج تاقبطلا هذه جزمو كيرحتل ايلعلا تاقبطلا
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: لمعلا ةقيرط .٨

يتلا )٤.٥( ةلوسبكلا عضوت : ةلوسبكلا ريضحـت٨.١
اهـئاطغ عــم )2.٤( لـــمرلا نــم غ٥2 براــقي اــم ىلـــع يوـــتحت

زاــــــهج يف ،ءاــــــطغلا قوــــف عوـــــضوـــم )٥.٥( بـــــيضقو اـــــهبناجب
.نيتعاس ةدمل )٥.3( فيفجتلا

ةلوسبكلا ىلع )هقوف عوضوملا بيضقلا عم( ءاطغلا عضوي
كرتتو .)٥.2( ةبوطرلل عزان زاهج يف روفلا ىلع عضوتو
نزوتو )لقألا ىلع ةقيقد٥٤( طيحملا ةرارح ةجرد يف دربتل
.غلم1،٠ بيرقتب بيضقلاو ءاطغلا عم ةلوسبكلا

: ةنيعلا عاطتقا٨.٢

ةرضحملا ةلوسبكلا نم دحاو بناج ةلامإب لمرلا عضوي
ةرضحملا ةنيعلا نم غ٥ يلاوح عضوتو )8.1( يف ّنيبم وه امك
بيرقتب نزويو بيضقلاو ءاطغلا عضو داعي ،رحلا حطسلا ىلع
.غلم٠،1

: ديدحتلا٨.٣

ماظتناب عزوتو ةيانعب لمرلاو ةبرجتلا ةنيع جزمت٨.٣.١
لخاد بيضقلل حطسملا فرطلا كرتيو .ةلوسبكلا عاق ىلع
.ةلوسبكلا ةفاح ىلع رخآلا فرطلاو طيلخلا

تاعاس3 ةدمل )٥.3( فيفجتلا زاهج يف لكلا عضوي٨.٣.٢
قوــــــف ءاــطغلا عــضويو .ةــــلوسبكلا بــــناجب ءاـــطغلا عــــضو عـــم
.)٥.2( ةبوطرلل عزان زاهج ىلإ اروف لقنيو ةلوسبكلا

طــــيحملا ةرارــــح ةـــــجرد يف درـــــبتل ةــــلوــــسبكلا كرــــتت٨.٣.٣
.غلم1،٠ بيرقتب نزوتو )لقألا ىلع ةقيقد٥٤(

زاـهـج يف دــيدــج نــم ءاــطــغــلا عــم ةــلوسبــكــلا نــخست٨.٣.٤
ةلوسبكلا قوف ءاطغلا عضويو .ةدحاو ةعاس ةدمل فيفجتلا

.ةبوطرلل عزان زاهج ىلإ اروف لقنيو

.غلم1،٠ بيرقتب نزوتو )8.3.3( يف امك دربتل كرتت

ىدعتي ال نأ ىلإ )8.3.٤( يف ةنيبملا لمعلا قرط رركت٨.٣.٥
رغصأ لجستو .غلم٥،٠ نييلاتتم نينزو نيب ةلتكلا يف قرفلا

.ةلتكلل ةميق

: جئاتنلا نع ريبعتلا .٩

ةـــــلتــــــــــــــكلل ةـــيوئاملا ةــــبســــــــــنلاب ةـــــفاـــــجلا ةداــــــملا نـــــع رـــــبــــعي
: يواستو

: ثيح

٠m: بيضقلاو ءاطغلاو )لمرلا اهيف امب( ةلوسبكلا ةلتك
،مارغلاب )8.1(

١m: بيضقلاو ءاطغلاو )لمرلا اهيف امب( ةلوسبكلا ةلتك
،مارغلاب )8.2( ةبرجتلا ةنّيعو

٢m: بيضقلاو ءاطغلاو )لمرلا اهيف امب( ةلوسبكلا ةلتك
.مارغلاب )8.3.٥( ةفاجلا ةبرجتلا ةنيعو

.)ك/ك(%1٠،٠ بيرقتب اهيلع لصحتملا ةميقلا رودت

: ةقدلا .٠١

: ةيراركتلا٠١.١

لصحتم نيتبرجت يتجيتن نيب قرفلا زواجتي ّالأ بجي
سفن فرط نمو ةبرجتلل ةعضاخلا ةداملا سفن ىلع امهيلع
ريصق ينمز لاجم يفو تازيهجتلا سفن لامعتساب للحملا

رثكأ طسوتمب ةداملا نم غ٠٠1 ـل ةفاجلا ةداملا نم غ٠،٠2
اذهل حيحصلاو يداعلا قيبطتلا دنع٠2 نم ةدحاو ةرم نم
.جهنملا

 : ةبرجتلا ةداعإ٠١.٢

نيتلقتسم نيتبرجت يتجيتن نيب قرفلا زواجتيّ الأ بجي
ىلع نيفلتخم نيربخمل نيللحم فرط نم امهيلع لصحتم
ةــــــــفاـــجلا ةداــــملا نـــم غ٥،٠ ةبرـــــجتلل ةعـــــضاــــخلا ةداـــــملا سفن
دــنع٠2 ىلــع ةدــحاو ةرــم نــم رـــثكأ لدــــعمب ةداـــملا نـــم غ٠٠1 ـل
.جهنملا اذهل حيحصلاو يداعلا قيبطتلا

m٢ – m0
m1 – m٠
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