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وأ قيقحت يأب مايقلاو ةيئاجف ةفصب لخدتلا اهنكميو
وأ ةصاخ تايعضو وأ ةددحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم
.ريزولا تايحالص نمض لخدت ضئارع

رــيرـــقتــب ةـــبـــقارـــم وأ شـــيـــــتـــفت ةــــمهــم لك جّوـــــتت:4 ةّداملا
حارتقا هلالخ نم نكمي ثيح ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا هلسري
صئاـــــقـــنلا نـــم دــــحلا اهـــــنأــــش نـــم رـــيــبادـــت يأ وأ تاـــــيــــصوــت
ةيرورضلا تاحيحصتلا اذكو اهتنياعم تمت يتلا تالالتخالاو
يتلا تاسسؤملاو حلاصملا ميظنتو لمع ميعدتو نيسحتل

.شيتفتلل تعضخ

،طاشنلا نع اـــيوـــنــس ارـــيرـــقت ماـــعلا شتــــفملا دّعي:٥ ةّداملا
حلاــــصــــملا رـــيــــسب ةقلعتـــملا هتاـــحارـــتقاو هتاـــظــحالم يدبي ثيح
.اهتامدخ ةيعونو ةياصولا تحت تاسسؤملاو

هدعاسي ماع شتفم ةماعلا ةيشتفملا ىلع فرشي:6 ةّداملا
 : شيتفتب ،صوصخلا ىلع ،نوفلكي نيشتفم )7( ةعبس

ةيرحبلاو ةرايسلا قرطلاو قرطلاب ةصاخلا عيراشملا –
،اهتدوجو لاغشألا ةقباطم نم دكأتلل ةيراطملاو

،ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملا –

،ةزكرمملا ريغ عاطقلا حلاصم –

،ةيزكرملا ةرادإلا لكايه –

.اهب ةقحلملا تاسسؤملاو تاسسؤملا تاعمجت –

اهقيسنتو نيشتفملا تاطاشن طيشنتب ماعلا شتفملا فلكي
.اهتعباتمو

ءانب نيشتفملا لمع جمانربو ماهملا عيزوت ريزولا ددحي
.ماعلا شتفملا حارتقا ىلع

ءاضمإلاب ريزولا نم اضيوفت ماعلا شتفملا ىقلتي:٧ ةّداملا
 .هتايحالص دودح يف

ةــمولـــعم يأ ىلع لوصـــــــحلل نوــــــشـــتفملا لهؤي:٨ ةّداملا
بـــجيو.مهـــماهـــم ذيــــفـــنتل  ةديـــــفم نوـــكـــت نأ نـــكـــمي ةقــــيثو وأ
.ةمهمب رمأل نيلماح اونوكي نأ

ةــيرـــس ىلع ظاـــــــفـــحلاب نوشــــتفملا مزـــــــلي ،ةـــفــــصلا هذــــهـــبو
اـــهـــتــــــعباـــتمو اهرـــييـــست نولوـــتي يتلا قئاـــــثولاو تاــــمولــــعـــــملا

.اهيلع عالطالاو

ّةيــمـــسّرلا ةدــــيرــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــــــــشـــني :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥ قفاوــملا3٤٤1 ماـــع رفـــص82 يف رئازـــــجلاب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

٣44١ ماع رفص٨٢يفخّرؤم٣٨٣-١٢ مـقر يذـــــيفنتموسرم
موسرملا مـّمـتيو لّدـــعـي،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٥ قفاوملا
يناـثلا عــيبر لّوأ يفخّرؤملا٨٠١-١١ مقر يذيفنتلا

ددحي يذلا١١٠٢ ةنــس سراــم6 قــــفاوــــملا٢٣4١ ماع
حبرلا شماوه اذكو كالهتــسالا دنع ىصــــقألا رـــــعسلا
عـيزوتلا دــنعو دارـــيـــتسالاو جاـــتـــنإلا دنـــع ىوــــصــــقلا
ررــكملا يئاذــغلا تيزلا يتدامل ةــــئزجتلاو ةـــــلمجلاب
.ضيبألا ركسلاو يداعلا

––––––––––

،لّوألا ريزولا ّنإ

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناقب قلعتملاو9791 ةنس ويلوي12  قفاوملا9931
،مّمتملاو لّدعملا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،هنم٥ ةداملا اميسال ،مّمتملاو لّدعملا

ىداـــمـــج٥ يف خرؤـــملا2٠-٤٠ مـــقر نوــــناـــقلا ىضـــــتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنـس وــيـــنوـــي32 قـــفاوـــملا٥2٤1 ماع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

،هنم7٤و6٤و٤٤و93و رركم22 داوملا اميس ال

ماع رفــــص92 يف خرؤــــملا3٠-9٠ مقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو –
كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو9٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاوملا٠3٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو

ماع مرحم32 يف خرؤملا31-٠1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتـملاو٠1٠2 ةـــنــــس رــبـــمــســـيد92 قــــفاوــــملا23٤1
،11٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر82 يف خرؤملا٤1-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو61٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا83٤1 ماع
،هنم8 ةداملا اميسال ،71٠2 ةنسل ةيلاملا

ىداـــمـــج61 يف خرؤــــملا61-٠2 مــــقر نوـــناـــقلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنـــس ربـــمـــسيد13 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماع ىلوألا

،هنم38 ةداملا اميسال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خرؤملا٥72-12 مــــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت
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يف خرؤملا182-12 مــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماـع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا763-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠991 ةنس ربمفون٠1 قفاوملا11٤1 ماع يناثلا عيبر22
،مّمتملاو لّدعملا ،اهضرعو ةيئاذغلا علسلا مسوب

يف خرؤملا8٠1-11 مـــقر يذــــيفـــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع يناـثلا عـــــيبر لّوأ
ىوصقلا حبرلا شماوه اذكو كالهتسالا دنع ىصقألا رعسلا ددحي
ةئزجتلاو ةلمجلاب عــــيزوــتلا دــــنعو دارـــيــتـــسالاو جاـــتـــنإلا دـــنـــــــع

لّدعملا ،ضيبألا ركسلاو يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا يتدامل
،مّمتملاو

٥ يف خرؤـــملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا31٠2 ةنـس رــبـــمــفوــن9 قـــفاوـــملا٥3٤1 ماــــع مّرـــحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو موــسرـــملا اذـــه لّدــــعـــــي : ىلوألا ةّداملا
يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤـــــملا8٠1-11 مقر يذيـفـــنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع

يذيفنتلا موسرملا نم3و2 نيتداملا ماكحأ لّدعت :٢ ةّداملا
6 قفاوملا23٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤملا8٠1-11 مقر
: يتأي امك ناررحتو ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس سرام

،موسرلا لك باستحا عم ،ىوصقلا راعسألا ددحت :2 ةداملا"
،ضيبألا ركسلاو يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلل كالهتسالا دنع
: يتأي امك

فاــنـصأ نـم ءزـج هيــلإ فاـضــي نأ نكـمي يذـلا ،ايلحم ةجتنم
ةيـنـقـــتلا اـهــــصئاـــــــصـخ ةددــــحملا ةـيـــــتـــيزــلا داوـــــملا نــــم ىرـــــــخأ

61٤1 ماـــع ةـيــــناـــثـلا ىداــــــمـــج٤1 يف خّرؤــــملا رارـــــقـلا بــــجوـمب
صئاــــصـــــخلاــب قلــــــعـــتــــملاو٥991 ةـنــــس رــبــــمــــفوــن7 قـــــــفاوــــملا
.''ةيئاذغلا تاجتنملا داريتسا دـنــع ةـقــبــطـملا دــعاوــقـلاو ةــيــنـقــتــلا

8٠1-11 مقر يذيفــنــتلا موــسرـــملا ماـــكـــحأ مــمــــتت:٣ ةّداملا
ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤــــملا

،1ررــــكم٥و ررـــــكم٥و ررـــكم3 داوــــمب هالـــعأ روـــكذـــــملاو11٠2
: يتأي امك ررحتو

يئاذغلا تيزلا تايمك نوكت نأ بجي : رركم3 ةداملا"
تاذ ،نيكلهتسملل ةهجوـــملا ضـــيبألا ركـــسلاو يداــــعلا ررــــكملا

تيز'' ةرابع ةيئرمو ةءورقم  ةفصب ،لمحيو صاخ فيلغت
راعسأ اذكو''معدم ضيبأ ركس''و''معدم يداع رركم يئاذغ
ةددحملا ىوصقلا راعسألا نم لقألا عيبلا راعسأ وأ ىوصقلا عيبلا

يف اًيقفأ هعضو مـتي مـــس٥ ضرــــعب رـــمحأ طيرـــش ةفاـــــضإ عم
.فيلغتلا نم يولعلا ءزجلا

يداـــعلا ررــــكملا يئاذــــغلا تـــيزلا تايــــمـــك عــــضــــخت نأ بـــــجي
،ايمازلإ نييـــنــــهملاو نيعـــّنـــصملل ةهـــجوـــملا ضـــيـــبألا رـــكــــسلاو
،لقألا ىلع ،غك٠1 نزو تاذ مزر يف بيضوتو صاخ فيلغتل
تارتل٠1 نع اهتعس لقت ال تاوبعو ،ضيبألا ركسلل ةبسنلاب
.يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلل ةبسنلاب

تابجولا تالحمو معاطملاو يهاقملا باحصأ ىلع بجي
ةريغص  تاوبع يف أبعملا ضيبألا ركسلا لامعتسا ةعيرسلا
)settesod(''.

داوملل  ةيعجرـــملا ءارــــشلا راــــعـــسأ رـــشـــــنت : رركم٥ ةداملا"
ةقبطملا يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلاو ضيبألا ركسلل ةيلوألا

ةفـــلـــكـــملا ةرازولا حــــلاـــصم فرـــط نــــم ةيــــجراــــخلا قاوــــــسألا يف
.ةيرود ةفصب اهنييحت متيو ،ةراجتلاب

ضيوعتلا نم ةدافتسالاب نيينعملا نيلماعتملا ىلع بجي
.ةروشنملا ةيعجرملا ءارشلا راعسأل عوجرلا

ةروكذملا ةيلوألا داوملا ءانتقاب ماق لماعتم لك ىلع بجي
.كلذل تارربم مدقي نأ ،اهيف غلابم راعسأب هالعأ

ذخؤي ال ،ةسسؤم ريغ تاررـــبـــملا تـــناـــك اذإ اـــم ةلاــــح يفو
.رابتعالا نيعب يداصتقالا لماعتملا ضيوعت بلط

،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماـكــحأ قــيـــبــطـــت تاـــيـــفـــيك حــــضوت
ريزولاو ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.''ةيلاملاب فّلكملا

جد٠٥6 : رتل٥ ةحيفص
.............. )رييغت نودب يقابلا( ..............

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

عم كالهتسالا دنع ىصقألا رعسلاجوتنملا
موسرلا عيمج باستحا

يئاذغلا تيزلا
يداعلا رركملا

ضيبألا ركسلا

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:3 ةداملا"

........................)رييغت نودب(................ : ضيبألا ركسلا

هيــلـع لصحـتـملا تيزـلا : يداـعـلا ررـكملا يئاذغـلا تيزـلا
ىرخأ روذب يأ وأ ماخلا اــيوـصـلا تيز ساــسأ ىلـع طيــلـخ نم



٧٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣44١ ماع لوألا عيبر٣
19م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٠١

هذه داريتسال ءالؤه ءوجلو كلذ بايغ ةلاح يفو .نيينعملا
.ضيوعتلا نم اوديفتسي نلف ،ةيلوألا داوملا

،ةجاحلا دــنع ،ةداــــملا هذــــه ماكـــحأ قـــيـــبطت تاـــيفـــيك حــــضوت
ةــيـــلاـــملابو ةراــــجــتلاب نيــــّفلـــكــملا ءارزوـــلا نـــم رارــــق بــــجومب
.''ةحالفلابو

نيـــب قراـفــلاــب لفــكــتـلا يـف ضيوــعـتــلا لثــمــتــي :٤1 ةداملا"
ةيلوألا ةداملا دارــــيـــتــــسا دـــنــــع حجرـــملا طـسوـــتــــملا رـــعــــســـلا
ضيبألا رـكـسـلاو يداعلا رركملا يئاذغلا تيزــلـل نزاخملا لخاد
اهتاـجــتــنــم راـعــسأ زواــجــتـت مـل يتلا ةيلوألا داوملا هذه راعسأو
يف اهيلع صوصنملا ىوصقـلا راعـسألا ةقّوسـملا ةـيــئاــهـنــلا
.اهب ةلصتملا راعسألا تابيكرتب ةقالعلا تاذ ،هالعأ2 ةداملا

ةـجـتـنملا ةـيــلوألا ةداملا راــعسأ ضيوــعــت تاــيــفــيــك ددحت
رـكـسـلاو يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا جاتنإل ةهجوملا ايلحم
ةيلاملابو ةراجتلاب نيفلكملا ءارزولا نم رارق بجومب ،ضيبألا

.''ةحالفلابو

8٠1-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ممتت :٥ ةّداملا
ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤملا

ناررحتو ،1 رركم61و رركم61 نيتدامب ،هالعأ روكذملاو11٠2
: يتأي امك

ةدافتسالا يف نيــبــغارــلا نيلماـــــعتملا ىلع : رركم61 ةداملا"
عيرشتلل اقـــبـــط ةــيلـــيلـــحت ةـــبـــساـــحم كـــســـم ،ضـــيوــــعـــتلا نـــم
.امهب لومعملا ميظنتلاو

ةليصحو ةــبـــساــحــم نوـــكـــت نأ بـــجـــي ،كلذ ىلإ ةـــــفاــــضإلاب
دمتعم تاباـسح ظفاـــحم فرـــط نم اهــــيلع اقداـــصم ةسسؤملا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبطو ةيقيقحو ةحيحص  اهنأب انوناق
."امهب لومعملا

نيطشانلا نييداصتقالا نيلماعتملا ىلع :1 رركم61 ةداملا"
جاتنإو روذبلا  قحسو ريركتو ليوحت / داريتسا لاجم يف

ىدل ركسلاو تيزلا راعسأ تابيـكرـــت عادـــيإ رـــكــــســلاو تــــيزلا
.ةراجتلاب ةفّلكملا ةرازولا  حلاصم

،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماــكـــحأ قـــيـــبـــطـــت تاـــيــفـــيك حــــضوت
."ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف موـــــسرــملا اذـــه رـــشــــنـــي :6 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥ قــفاوـــملا3٤٤1 ماــــع رـــفـــص82 يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

رـيدـــصـــت تايـــلمــع نوــكـــت نأ نكـــمـــي ال :1 ررــــكـــم٥ ةداملا"
يداــعلا ررـــكـــملا يئاذـــغلا تـــيزلا يـــتداـــم نم جاــــتـــنإلا ضئاــــف
بلط عوضوم ،موـــسرـــملا اذــــه موـــهـــفم يف ،ضـــيـــبألا رـــــــكـــسلاو
.ضيوعت

،ةجاحلا دنع ،ةداملا هذه ماــكــحأ قـــيـــبـــطت تايـــفـــيك حضوت
ريزولاو ةراجتلاب فّلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بـجومب

.''ةيلاملاب فّلكملا

نم٤1و21و11 داوــــــــملا ماـــكــــحأ مـــــمـــــتتو لّدـــعــــت :4 ةّداملا
يناثلا عيبر لّوأ يف خرؤملا8٠1-11 مقر يذيفـــنــتلا موـــــسرملا

ررحتو ،هالعأ روكذملاو11٠2 ةنس سرام6 قفاوملا23٤1 ماع
: يتأي امك

موـــسرــملا اذـــه ماـــكـــحأل تاـــفـــلاـــخملا نياعت :11 ةداملا"
ةيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرـــشـتلا ماـكـحألل اـقـبـــــط اـهـيـــــلـع بــــقاــــعـيو
خرؤـملا2٠-٤٠ مقر نوـناـقـلا ماـكـحأ اهنم اـمـّيـس ال ،اـهـب لوـمـعـملا

،٤٠٠2 ةــنـــس ويـــنوــي32 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥ يف
.هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا

،موسرملا اذه ماكحأل لاثتمالا مدع يدؤي ،كلذ ىلع ةدايز
.''ضيوعتلا نم فلاخملا ةدافتسا قيلعت ىلإ

نيلـماعـتمـلل ةلودـلا ةيـنازيم نـم ضيوـعت حنمي:21 ةداملا"
تيزلاو ضيبألا ركسلل ةيلوألا داوملا راعسأ عافـتراب لفـكتـلل
ىلع ايلحم ةعّنصملا وأ ةدروتسملا يداعلا رركملا يئاذغلا

دنع ىوصقلا راعسألا ءاقب نامضل ،ماخلا ايوصلا تيز لكش
.موسرملا اذه نم2 ةداملا يف ةددحم يه امك كالهتسالا

اذإ ام ةلاح يف ضيوعتلا اذه حنمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ةجتنم ىرخأ روذب نم اهيلع الصحتم ةيلوألا داوملا تناك
.ايلحم

تايمكب ،ايرصح ،ةداملا هذه موهفم يف ،ضيوعتلا قلعتي
قوسلل ةهجوملا ضيبألا ركسلاو يداعلا رركملا يئاذغلا تيزلا
.طقف نيكلهتسمللو يلحملا

رركملا يئاذغلا تيزلل ةيلوألا داوملا تناك اذإ ام ةلاح يف
ريركتلا ةيلمع نم اهــيلع لصـــحتملا ضـــيبألا ركــــسلاو يداعلا
نم ةيفاك تايمك جاتـــنإب حـــمـــست جاـــتـــنإلا وأ/و قــــــحــــسلا وأ
ةهجوملاو ةأبعملا ضيبألا ركسلاو رركملا يداعلا يئاذغلا تيزلا
نيلماعتملاو ةينطولا قوسلا تاجايتحا ةيبلتل ،نيكلهتسملل
نّومتلاب نولوحملا /نودروتسملا مزلي ،نيينعملا نييداصتقالا
نيجتنملاو روذبلا قحس لاجم يف نيطــشانلا نيلماــــعتملا ىدل
نيلماــــعتملا فرط نم ددـــحم يدقاعت راطإ نــــمض نييــــــــلــــحملا


