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تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو

٣٤٤١ ماــــع لوألا عيبر٤٢ يفخّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارـــق
صئاـــــــصخلا ددـــــحي ،١٢0٢ ةـــــنس رـــبوتكأ١٣قـــــــفاوملا
ةداـــــم نـــم ةــــعــّنصملا مزاوــــلـــلاو ءاـــيشألاـــب ةـــقـــلـــعـــتملا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا

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

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةحصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

يــف خّرؤــــملا١82-١2 مــــقر يـــساـــئرلا موــــسرـــملا ىضـــتــــقــــــمـب–
١2٠2 ةنس ويـلوـــي٧ قـــفاوــملا2٤٤١ ماـــــع ةدــــعـــقــلا يذ٦2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩٣-٠٩مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياني٠٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٣
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خرؤملا٥٦-2٩مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش8

لدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

يف خرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش٧١

،ةراجتلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٩٧٣-١١مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا88-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
لدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،ممتملاو

يف خرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2

ةسمالمل ةهجوملامزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوـــــللا هذــــــه فـــيظنت تارــــضحتسم اذـــــكو ةــــيئاذـــغلا داوـــــملا

،هنم٩ ةداملا اميسال

02 قـــــفاوملا3441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج51 يفخّرؤـــم رارـــق
سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،1202 ةنس ربمسيد
جاـــــــتنإل يرـــــئازجلا“ ةــــيموــــمعلا ةــــسسؤــــملا ةرادإ

رـــيمألا نـــــع يـــئامنيس ملــيف لالـــــغتساو عــــيزوتو
.”رداقلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا3441 ماع ىلوألا ىدامج51 يف خّرؤم رارق بجومب
،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا ءاضعألا نــّيــعــي ،1202 ةــنس رــبـــمسيد02
مقر يسائرلا موسرملا نم11و01 نيتداملا ماكحأل اقيبطت
42 قــــــــفاوملا3441 ماــــع لوألا عـــيبر71 يف خّرؤــــملا314–12
ةــيمومعلا ةــسسؤملا ءاــشنإ نــــمضتملاو1202 ةـــنس رـــبوتكأ
نع يئامنيس مليف لالغتساو عيزوتو جاتنإل يرئازجلا“
ةدمل ،ةسسؤملا هذه ةرادإ سلجم يف ،”رداقلا دبع ريمألا

: ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

،اسيئر ،لوألا ريزولا لثمم ،قيتع فسوي–

،ةيروهمجلا ةسائر لثمم ،تيزامأ ةفلاخوب–

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم ،ةنيوروب رداقلا دبع–

نوؤـــــــشلاب فّلــــكملا رــــيزولا ةـــــــلثمم ،يلاد لاــــيرف اـــيليل–
،ةيجراخلا

تاعامجلاو ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يلايخ دلاخ–
،ةيلحملا

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةصقلب ايسآ–

فّلـــــــكملا رـــــيزوـــــلا لــــــثمم ،شوــــــكـــــــــيش يلـــــــــع ساــــــيــــــــــلإ–
،نيدهاجملاب

،لاصتالاب فّلكملا ريزولا لثمم ،سابع فوؤرلا دبع–

،ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يسورعل موسيم–

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،راصوات ميكحلا دبع–

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،يلق يماس–

فّلــــــــكملا رــــــيزولا لـــــثمم ،ناــــيزوب فـــــــيرشلا دـــــمحـم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

مكحب ةراتخملا ةيصخشلا ناوــنعب ،حـــلاص نب دـــمــحم–
،ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلا لاجم يف اهتربخوأ اهتفرعم

.ةسسؤملا يمدختسم نع )1( لثمم–
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يف خرؤملا82١-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٧٥٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماـــع يـــناثلا عـــيبر٤١
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا٣٩٣-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضـــتــقـــمـبو–
٠2٠2 ةنس ربمسيد٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

قفاوملا٥٣٤١ ماع نابعش2١ يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ةـــحئاللا ىلع ةـــقداصملا نـــمضتملاو٤١٠2 ةـــنس وـــينوي٠١
ةيكيتسالبلا سايكألل ةينقتلا تافصاوملا ددحت يتلا ةينفلا

،تالامحب

: يتأي ام نورّرقي

موـــــــسرملا نــــم٩ ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2 يف خرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربمفون٣2
نم ةعّنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ديدحت
يتلا ،ةيئاذغلا داوملا ةمسالمل ةــهجوملاو كــــيتسالبلا ةدام
.”مزاوللاو ءايشألا“ صنلا بلص يف ىعدت

: مزاوللاو ءايشألا ىلع رارقلا اذه قبطي :٢ ةداملا

،كيتسالبلا ةدام نم طقف  لكشتت يتلا–

لكشتت ثيح ،تاقبط ةدع وأ نيتقبط نم نوكتت يتلا–
اميف ةلصتمو ،طقف ،كيتسالبلا ةدام نم اهنم ةدحاو لك
.ىرخأ ةقيرط ةيأب وأ ةقصال داوم قيرط نع اهنيب

،رارقلا اذه ماكحأ قيبطت لاجم نم ىنثتست:٣ ةداملا
ثيح تاقبط ةدع وأ نيتقبط نم نوكتت يتلا مزاوللاو ءايشألا

.كيتسالبلا ةدام نم ،لقألا ىلع ،طقف اهنم ةدحاو لكشتت ال

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي :٤ ةداملا

هيلإ فاضت نأ نكمي يذلا ريميلوب : كيتسالبلا ةدام–
ايسيئر انّوكم رفوي نأ هنكمي يذلاو ،ىرخأ داوم وأ تافاضم
،ةيئاهنلا مزاوللاو ءايشألل ايوينب

نم كيتسالبلا ةدام ىلإ ايرايتخا ةفاضم ةدام: فاضم–
ليوحت ءانثأ يئايميك وأ يئايزيف رثأ ىلع لوصحلا لجأ

ةيئايميكلا وأ ةيئايزيفلا تازيمملا ليدعت وأ كيتسالبلا ةدام
ةدوجوم نوكت نأل ةهجوم يه يتلاو ةيئاهنلا مازوللاو ءايشألل

،ةيئاهنلا مزاوللا وأ ءايشألا يف

يلبق ريميلوب وأ /و ريميلوب لك : يريميلوب فاضم–
لجأ نم كيتسالبلا داوم ىلإ فاضي نأل ريموغيلوأ وأ/و
بايغ يف هلامعتسا نكمي ال نكلو ،ينقت رثأ ىلع لوصحلا

مازوللاو ءايشألل يوينب يسيئر نّوكمك ىرخأ تاريميلوب
طسول اهتفاضإ نكمي يتلا داوملا اضيأ لمشيو .ةيئاهنلا
.رملبتلا

: ”ةيكيتسالب اداوم“ ربتعت ال :٥ ةداملا

،ةيلطملا ريغ وأ ةيلطملا ددجملا زوليليسلا ةيشغأ–

،نايعانطصالاو نايعيبطلا طاطملاو ريموتساليإلا–

قــيرــط نــع لدــعملا رــيــغ وأ لدـــعملا نوـــترـــكـــلاو قاروألا–
،ةيكيتسالب ةدام ةفاضإ

: قيرط نع اهيلع لصحتملا تاحاسملا تاءالط–

يعانطصالا نيفاربلا عمش كلذ يف اـــمب نيــفارــبلا عــمـش *
،نيلاتسيركوركيم عــمـش وأ / و

،ةيكيتسالبلا داوملا عم وأ /و هنيب اميف عمشلا طيلخ *
: هاندأ ةروكذملا

،تانويألل ةريغملا تاجنتارلا •

.نوكيليسلا •

ىلإ اهتابكرم مزاوللاو ءايشألا لـقنت ّالأ بجي:٦ ةداملا
)غلك / غلم( مارغليم٠٦ زواجتت تايمكب وأ ةيئاذغلا داوملا

لاقتنالا دح( ةيئاذغلا ةداملا يكاحم نم وأ ةيئاذغلا ةداملا نم
.)يلكلا

عـبرـم رـتـيـمسـيدـلا يف مارــغـيـلم٠١ وــه دــحـــلا اذـــه نأ رـــيغ
: تالاح يف ،مزاوللا وأ ءايشألا ةحاسم نم )2مسد / غلم(

وأ ةيعوأب اهتنراقم نكمي وأ ةيعوأ يه يتلا ءايشألا–
نم رثكأ وأ رــتـليـلم٠٠٥ نـم لــقأ ةـعـســب اــهؤــلـم نــكــمــي يــتـلا

،تارتل٠١

مزاوــلــلا وأ ةــقــيــقرــلا ةـــيشغألا وأ قاروألا لـــثـــم ءاـــيشألا–
ريدقت نكمملا ريغ نم يتلاو اهؤلم نكمي يتلا ىرخألا
داوملا ةيمكو مزاوللا وأ ءايشألا هذه ةحاسم نيب ةقالعلا
.اهل ةسمالملا ةيئاذغلا

ةـبسنـلاـب غـلــك / غــلــم٠٦ اـمــئاد يلكــلا لاــقــتــنالا دــح نوــكــي
ةـهـجوملا كيـتسالـبــلا ةداــم نــم ةــعــّنصملا مازوــلــلاو ءاــيشألل

نسلا راغص لافطألاو ّعضرلل ةهجوملا ةيئذغلا داوملا ةسمالمل
.اهل ةسمالم الصأ يه يتلا وأ

ةيئادتبالا داوملاو تاريمونوملا لامعتسا نكمي:٧ ةداملا
رارقلا اذه لصأب قفرملا لوألا قحلملا يف ةنّيبملا ىرخألا

.مزاوللاو ءايشألا عنص يف اهدحو
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،ءايشألاو مزاوللا يف تاغبصلاو تانّولملا جمدت نأ بجي
ةـــيئاذغلا داوـــملا ىلإ لاـــقتنالا نوـــكي ال ىـــتح ،ةــيفاك ةـــقيرطب

بيـجـتست نأ بجــيو .لاــمــعــتسالــل ةــيداــعــلا طورشلا نــمض
لصأب قفرملا سماخلا قحلملا يف ةددحملا ةواقنلا ريياعمل
.رارقلا اذه

ةهجوملا ةيكيتسالبلا سايكألا يوتحتّ الأ بجي:٣١ ةداملا
قحلملا يف ةددحملا تانّولملا ىلع ،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل

تاذ سايكألا هذه نوكت نأ بجيو ،هالعأ روكذملا سماخلا
.طقف ضيبأ نول

لاقتنا نم دكأتلل ةلمعتسملا تاــيكاحملا ددـــحت:٤١ ةداملا
سداسلا قحلملا يف اهتازيكرت اذكو مزاوللاو ءايشألا تابكرم
.رارقلا اذه لصأب قفرملا

ثلاثلاو يناثلاو لوألا قحالملا خسن رفوتت:٥١ ةداملا
ىلع ،رارقلا اذه لصأب ةقفرملا ،سداسلاو سماخلاو عبارلاو
ةيئالولا تايريدملاو ،ةراجتلل ةيوهجلا تايريدملا ىوتسم
فرغو ،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملاو ،ةراجتلل
.ةعانصلاو ةراجتلا

ءادتبا ،)١( ةنس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست:٦١ ةداملا
.ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم

ةّيــــمــــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــــه رشـــــني:٧١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوــملا٣٤٤١ ماــــع لوألا عــيــبر٤2 يف رــئازــــجلاــب رّرـــح
.١2٠2 ةنس ربوتكأ١٣

ءاـــــيشألا عـــنص يف ةـــصخرملا تاـــفاضملا ددـــحت :٨ ةداملا
.رارقلا اذه لصأب قفرملا يناثلا قحلملا يف مزاوللاو

تاريمونوملل ةصاخلا لاقتنالا دودح نع رّبعي :٩ ةداملا
تافاضملا اذكو اهلامعتسا نكمي يتلا ىرخألا ةيئادتبالا داوملاو
كيتسالبلا ةدام نم مزاوللاو ءايشألا عنص يف اهب صخرملا
لــصأــــب نيـــقــفرـــملا يــناــثــلاو لوألا نيـــقـحــلملا يـف ةددــــحملا

دودحلا هذــه نــع رّبــعـي ،هــنأ رــيــغ .غــلــك / غلــملاــب ،رارــقلا اذــــه
: تالاح يف ،2مسد  / غلملاب

رثكأ وأ رتليلم٠٠٥ نم لقأ ةـــعسب ءلملل ةـــلباقلا ءايشألا )أ
 ،تارتل٠١ نم

مزاوللا وأ ىرخألا ءايشألا وأ ةقيقرلا ةيشغألا وأ قاروألا )ب
ةقالعلا ريدقت نكمملا ريغ نم يتلاو اهؤلم نكمي ال يتلا

.اهل ةسمالملا ةيئاذغلا داوملا ةيمكو اهتحاسم نيب

لاــــقتنالا دودـــح مـــــسقت نأ بـــجي ،)ب(و )أ( نيــــتلاـــحلا يفو
يــــــناثلاو لوألا نيـــــقلحملا يف اـــــهيلع صوـــــصنملا ةــــصاخلا
لماع قيرط نع ،غلك/غلملاب اهنع ربعملا ،هالعأ نيروكذملا
.2مسدلا / غلملاب اهنع ريبعتلا لجأ نم٦ يقافتالا ليوحتلا

ةيلوألا ةرطعملا تانيمألا لاقتنا دح يواسي :0١ ةداملا
ةداملا نم غلك /غلم١٠,٠ مزاوللاو ءايشألا قيرط نع ةررحملا
ديقلا اذه قبطي الو .ةيئاذغلا ةداملا يكاحم نم وأ ةيئاذغلا

نيقحلملا يف ةنّيبملا ةيلوألا ةرطعملا تانيمألا لاقتنا ىلع
.هالعأ نيروكذملا يناثلاو لوألا

يف مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا ىرخألا صئاصخلا ددحت
.رارقلا اذه  لصأب قفرملا ثلاثلا قحلملا

،رارقلا اذه لصأب قفرملا عبارلا قحلملا ددحي:١١ ةداملا
/دويق“ دومعلا يف ةّنيبملا نيسوق نيب ةبوتكملا ماقرألا ىنعم
.هالعأ نيروكذملا يناثلاو لوألا نيقحلملا نم  ”صئاصخ

ءاـــــــيشألا يف ةــــلمعتسملا تاــــنّولملا يوــــتحت:٢١ ةداملا
.ةيوضعلا ريغو ةيوضعلا تاغبصلا اذكو غابصألا ىلع مزاوللاو

ةيداعلا طورشلا نمض ،مزاوللاو ءايشألا لكشت ّالأ بجي
ىلع ارطخ ،اهنيولت ببسب ،لامعتسالل اهعقوت نكمملا وأ
ةيوضعلا تازيمملا يف اريغت ثدحت ّالأو ،ةيرشبلا ةحصلا
وأ ةداملا ةعيبط يف لوبقم  ريغ ارييغت ببست ّالأو ،ةيقوذلا

.اهعم ةسمالم يف لخدت يتلا ةيئاذغلا داوملا ةيعون

 ةراجتلا ريزو

تارداصلا ةيقرتو

ڤــيزر لاــمك

ةعانصلا ريزو

رادغز دمحأ

ةحصلا ريزو

ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ةيئاملا دراوملا ريزو

يئاملا نمألاو

ينسح ميرك

ةئيبلا ةريزو

يفلاوم ةيماس
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