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 عبارلا مسقلا
ةيبنجألا نفسلا راجئتسا تايلمع ىلع قبطملا ماظنلا

صوصنملا طورشلا يه نفسلا راجئتسا طورش:١٤ ةّداملا
٠8-67 مقر رمألا نم737 ىلإ٠٤6 داوـملا ماــكـحأ يف اــهــيـلع
6791 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا6931 ماع لاوش92 يف خرؤملا

 .مَّمتملاو لَّدعملا ،يرحبلا نوناقلا نمضتملاو
غـلاـبملا عـفد مـتــي ،ةــيــبــنــجألا نــفسلا راــجــئتسا ناوــنــعــبو

نيلوألا )2( نيرــهــشـــلــل ميلستلا دنع دوقولا ىلع ةقحتسملا
رــطــشــلا اذــــــــــــــــــكو ةـنــــــــــــــــــــــــّيـعـم ةدـمل ةـنـيـفـسـلا راـجـئـتــسا دـقـعـل
،ةنيفسلا دادرتسا خيرات دنـع قحتســملا راجيإلل يلــيــمـــكــتــلا
.ةقبسم تاءارجإ نود

)٠9( نيعـسـت نوضغ يف تاـعـفدــلا هذـه ةـيوـسـت بجيو
لثـمي يذلا ،فارـطألا تاـمازـتـلا نمـضـتملا دقعلا ميدـقـتـب اموي
نيطوتلا كنب ىلإ راـجـيإلا ةرـتـف طسقو راـجـئتـسالا دـقـع
تامدخ لالغتسا زاــيـــتـــما حنـــم ةيقافتا نم ةخسنب اقفرم
                                                  .يرحبلا لقنلا

تايلمعب ةقلعتملا تاعفدلا ةيوسـت تمت اذإ:٢٤ ةّداملا
ةروـكذملا ةيلـيمكتـلا ةرتفلاو نيلوألا )2( نيرهشلل دوقولا ميلست
تقؤــملا طسـقــلا غلــبـمو ىرخألا ةيرهشـلا طاسقألا دَّدـســت ،هالعأ

.ليوحتلا بلط ميدقت درـجــمب يئاـهـنلا ديصرلاو
عفد متـي ،ةـيـبـنجألا نــفسلا راـجـئـتسا ناونــعـب :٣٤ ةّداملا

قحتسملا راجيإلا غلبـم نم )%٠9( ةئاملا يف نيعسـت ةبـسن
،ءاضتقالا دنعو ةـلــحرـلا ساسأ ىلع ةنيفسـلا راجئتسا ناونعـب
،تايواحلا فيقوت تامارغ ناوـنــعـب ةــقـحــتـســملا غلاــبـملا
.ةقـبسـم تاءارجإ نود

اــموــي )٠9( نيعست ةدــــم لالــــخ عــــفدــــلا اذــــه ةـــــيوـست بجـــــي
دقع لثمي يذلا فارطألا تامازتلا نمضتملا دقـعلا ميدقتب
ةيقافتا نم ةخسـنب اقفرم نيطوتـلا كنب ىلإ راجئتسالا

     .يرحبلا لقنلا تامدخ لالغتسا زايتما حنم
قــلـعـتـملا رــيـخألا طــسـقـلا غــلـبــم لـــيوحـت مـــتــي:٤٤ ةّداملا

اهسفن تايفـيكلا بسـح ،ةلحرـلا ساسأ ىلع راـجئتـسالاب
.هالعأ3٤ ةداملا يف ةدَّدحملا

ةـــنــيــــفــس راـجـئــتـساـب رـمألا قـلـــــعـتــي اـمدــنـــع:5٤ ةّداملا
يتلا تاـمدخـلل ةـلهؤـمو ةـحالملـل ةلــباــق ةـــلاـــح يف اـهـــلـكـــــيـهـــب
ةــقـحــتـســملا غلاـبــملا ،ليوحتلا ضرغب ،عفدــت ،اـهــل تصـصــخ
تامازـتلا نمـضتـملا دقـعلا ميدـقت ىلـع ءانـب ،راـجــيإلا ناوـنــعـب
نم ةخـسـنب اـقـفرم ،راـجـئتـسالا دـقع لثـمي يذلا ،فارـطألا
ةروتافلاو يرحبلا لقنـلا تامدخ لالغتـسا زايتما حنـم ةيقافـتا
.نيطوتلا كنـب ىلإ عفد ةيلمع لكب ةقلعتملا )ريتاوفلا(

سماخلا لصفلا
ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

فَّلكملا ريزولا ىدــل ،ةـيراــشـتسا ةـنــجل أـــشــنت :6٤ ةّداملا
تاذ ةلأسم لك لوح يأرلا ءادبإب فَّلكت ،ةيراجتلا ةيرحبلاب

ةيلاقتنالا ةيراجلا تاباسحلاو ةيلاقتنالا تاباسحلاب ةلص
.ةنجللا سيئر اهيلع اهضرعي يتلا

اهريسو اهميظنتو ةيراشتسالا ةنجللا ةليكشت دَّدحت
ةيراجتلا ةيرحبلاب نيفلكملا ءارزولا نيب كرتشم رارق بجومب
.ةراجتلاو ةيلاملاو

دنع ذيفنتلا زــيــح موــسرـملا اذـــه ماـــكــحأ لــخدــت :7٤ ةّداملا
ةّيمسرلا ةديرجلا يف ةلصلا تاذ ةيقيبطتلا صوصنلا رشن
ىدعتي ال لجأ يف ،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

 .موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )6( ةتس
وأ ةعدوملا ةيلاقتنالا تاباسحلا ةجلاعم بجي ،هنأ ريغ

اقبط ،ةينقتلا ناجللا ىوتسم ىلع ةبقارملاو ةجلاعملا ديق
رفص22 يف خرؤملا563-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل
يف ،هالعأ روكذملاو٤1٠2 ةنس ربمسيد51 قفاوملا63٤1 ماع
صوصنلا رشن خيرات نم ءادتبا ،رهشأ )3( ةثالث ىدعتي ال لجأ
.ةيقيبطتلا

اذــه ماــكــحأ قيــبـطت تاــيــفيـكو طورــش دَّدــحــت:٨٤ ةّداملا
ةيلاقتنالا تاباسحلاب ةقلعتملا قئاثولا جذامن اذكوموسرملا

نيب كرتشم رارق بجومب ةيلاقتنالا ةيراجلا تاباسحلاو
.ةراجتلاو ةيلاملاو ةيراجتلا ةيرحبلاب نيفلكملا ءارزولا

563-٤1 مقر يذيفنتلا موـسرـملا ماـكـحأ ىغـلــت:٩٤ ةّداملا
٤1٠2 ةنس ربمسيد51 قفاوملا63٤1 ماع رفص22 يف خرؤملا
تاباسحلا وأ ةيلاقتنالا تاباسحلا حتف تايفيك دِّدحي يذلا
راجئتسا طورش اذكو ،اهتبقارمو اهريسو ةيلاقتنالا ةيراجلا
.ةيبنجألا رخاوبلا

ةــّيـمـسرـلا ةدــيرجلا يــف موــسرــملا اذــه رـــشنـي :٠5 ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون٤ قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر82 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

–––––––––––★–––––––––––

لوألا عـيـــبر٨٢ يـفخرؤــم٤٢٤–١٢ مــقر يذـيـفـنـت موــسرــم
نــــمضتي،١٢٠٢ ةـنـس رــبــمـفوــن٤ قــفاوــملا٣٤٤١ ماـــع
ةــقـباطـم لـيـلاـحـتو براجـتـلا رــباــخم ةـــكبـش ءاـــشــنإ
.اهريسو اهميظنتو ،تاجوتنملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و5–211 ناــتداــمــلا اـمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلـــع ءاـــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
٠3٤1 ماع رفص92 يف خرؤملا3٠-9٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

كلهتسملا ةيامحب قلعتملاو9٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو

يف خرؤملا572-12 مقر يساــئرــلا موــسرــملا ىــضـتـقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت



٤٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٨٢
17م١٢٠٢ ةنس ربمفون٤

يدام ءيش لك ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:٤ ةّداملا
لزانت عوضوم نوكي نأ نكمي ،ةمدخ وأ يئاذغ ريغ وأ يئاذغ
 .اًناّجم وأ لباقمب

: يتأي اميف ةكبشلا ماهم لثمتت :5 ةّداملا

راــطإ يف طشنــت يتـــلا رـــباـــخملا عـــم قـــيسنـــتـــلا ناــــــــمض –
،اهماهمو اهميظنتو اهءاشنإ مكحي يذلا ميظنتلا

تاراهم ريوطتو عيمجتو تاعاطقلا نيب نواعتلا زيزعت –
،ةكبشلا رباخم

رباخمل ةيليلحتلا تاردقلا نييحتو مييقتو ةعباتم نامض –
،ةيمقرلا ةينطولا ةطراخلا يف ةلجسملا ةكبشلا

تارابتخالاو ليلاحتلا عاونأ فلتخم زاجنإ ىلع رهسلا –
ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم ءارجإو براجتلاو
،ايلحم ةعنصملا وأ /و

تارابتخالاو ليلاحتلا جهانمو تاءارجإ ىلع ةقداصملا –
ةينعملا ةيرازوـلا رـئاودــلا باـسـحـل ،اــهـماــجـسـناو براــجـتلاو
،اهبلط ىلع ءانبو

سيياقملاو ةيميظنتلا صوصنلا دادــعإ يف ةمــهاـــسملا –
،اهماهمب ةلص اهل يتلا

ةدعاسملا تامدخ لكو ةربخلاو تاساردلا لاغشأ لك زاجنإ –
ةـيـعوـن ىلع ةـظـفاحملاو كلـهـتسملا ةـياـمـح ضرـغـل ةـيــنــقــتــلا
،اهنيسحتو تاجوتنملا

ءارجإ عضو لجأ نم رباخملا نيب ام قيسنتلا نامض –
،ةكبشلا رباخم ىوتسم ىلع دامتعالا

ةيمنتو تارداصلاو ينطولا جاتنإلا ةيقرت يف ةمهاسملا –
،ينطولا داصتقالا

تاودنلاو تايقتلملاو تارمتؤملا ميظنت يف ةمهاسملا –
يف ىوتسملا نيسحتو ةينيوكتلا تارودلاو ةيساردلا مايألاو
   .اهتاصاصتخال عباتلا لاجملا

تارازولل ةعباتلا رباخملا نم ةكبشلا لكشتت:6 ةّداملا
: ةيتآلا

،تارداصلا ةيقرتو ةراجتلا ةرازو –

،ينطولا عافدلا ةرازو –

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو –

،ةيلاملا ةرازو –

،ةحصلا ةرازو –

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو –

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو –

يف خرؤملا182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا93-٠9 مــقر يذــيفــنـتلا موـــسرـــملا ىـضـتــقـمبو –
قلعتملاو٠991 ةـنس رياني٠3 قفاوملا٠1٤1 ماع بجر3

،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

يف خرؤملا553-69 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتقـــمبو –
6991 ةنس ربوتكأ91 قفاوملا71٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6
ةيعونلا ليلاحتو براجتلا رباخم ةكبش ءاشنإ نمضتملاو
،ممتملا ،اهريسو اهميظنتو

خرؤــملا٠6٤-79 مـــقر يذــيــفـنـتـلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو –
7991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوـملا81٤1 ماــع ناــبــعــش لوأ يف

براجتلا رباخم ةكبش ءاضعأل تاضيوعت حنم نمضتملاو
،اهئاربخلو ةيعونلا ليلاحتو

يف خرؤملا35٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71

،ةراجتلا ريزو  تايحالص

خرؤملا76٤-5٠ مــقر يذيــفـنـتلا موـسرــملا ىضــتــقــمبو –
5٠٠2 ةـنـس ربمــســيد٠1 قفاوملا62٤1 ماـع ةدــعــقـلا يذ8 يف

ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي يذلا
،كلذ تايفيكو دودحلا ربع

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

خرؤـــملا26-71 مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضـتــقـمـبو –
71٠2 ةنس رياربف7 قفاوملا83٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠1 يف

ةينفلا حــئاوـــلل ةـــقـباــطملا مــسو عــضو طورـشـــب قــلـعـــتــملاو
،ةقباطملاب داهشإلا تاءارجإ اذكو هصـئاـصخو

: يتأي ام مسري

رباخم ةكبش ءاشنإ ىلإ موسرملا اذــه فدـــهـي:ىلوألا ةّداملا
ةـياـمـح لاـجـم يف تاـجوـتـنملا ةـقـباــطــم لــيــلاحتو براــجــتــلا
"ةكبشلا" صنلا بلص يف ىعدت يتلا شغلا عمقو كلهتسملا

.اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو

ةــفّلــكمـلا ةرازوــلا فارـشإ تــحت ةـكــبـشـلا عــضوــت :2 ةّداملا
 .شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب

تاراـــهــملا دـيــحوــت ىلإ فدـــهــي ءاــضــــف ةــكـبـشــــلا:٣ ةّداملا
يف ةماع ةعفنم تاذ لامعأب مايقلل يعامجلا لمعلا عيجشتو
.ينطولا جاتنإلا نيسحتو تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم راطإ
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،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو –

،ةعانصلا ةرازو –

،مجانملاو ةقاطلا ةرازو –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازو –

،ةيمومعلا لاغشألا ةرازو –

،يئاملا نمألاو ةيئاملا دراوملا ةرازو –

،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو –

،ةئيبلا ةرازو –

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازو –

ةدوجلا ليلاحتو براجتلا رباخم اضيأ نكمي:7 ةّداملا
خرؤملا823-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ راطإ يف ةدمتعملا

31٠2 ةنس ربمتبس62 قـفاوملا٤3٤1 ماـع ةدـــعـقـلا يذ٠2 يف
.اهبلط ىلع ءانب ،ةكبشلا ىلإ اضيأ مضنت نأ ،هالعأ روكذملاو

ريزولا نم رارق بجومب ةدمتعملا رباخملا ةمئاق ددحت
ةنجل ةقداصم دعب شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب فّلكملا
.هاندأ8 ةداملا يف ةروكذملا ،ةكبشلل قيسنتلا

نيلثمم نم لكشتت قيسنت ةنجلب ةكبشلا دوزت :٨ ةّداملا
.ةينقت ةنامأبو ،هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا تارازولا نع

ةلـباـق تاوـنــس )٤( عــبرأ ةدــمل ةنـجـلـلا ءاـضـعأ نييــعـت مــتي
كلهتسملا ةيامحب ّفلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ديدجتلل
.نيينعملا ءارزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،شغلا عمقو

اـهـب فرـتـعـم ةـيــنــقــت تالــهؤمب ءاضعألا عــتــمــتــي نأ بجــي
.ةكبشلا طاشنو بسانتت

عمقو كلهتسملا ةيامحب فّلكملا ريزولا ةنجللا سأري
.ةكبشلا لاغشأ قيسنت نامضب فّلكي يذلا هلثمم وأ شغلا

بجومب ذختي يذلا يلخادلا اهماظن يف ةكبشلا ريس دّدحي
.شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب فّلكملا ريزولا نم ررقم

ىلع ،هالعأ8 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا فلكت:٩ ةّداملا
: يتأي ام نامضب ،صوصخلا

،ةكبشلا ةسايس دادعإ –

لـيـلاـحـتـلاـب نسحألا لـفـكـتـلـل رـباـخملا نيباـم قـيسنـتــلا –
،تاجوتنملل براجتلاو تارابتخالاو

ليلاحتلا جهانم دامتعا ىلإ فدهت ةينقت مئاعد عضو –
،اهنيسحتو تاجوتنملل براجتلاو تارابتخالاو

،اهنييحتو ةيمقر تانايب ةدعاق دادعإ –

ةـيــمــقرــلا ةــيــنــطوــلا ةــطراخلا نييحتو ةــعــباــتــمو دادــعإ –
،ينطولا بارتلا ربع ةدوجوملا رباخملا فلتخمل

نيسحت دصق رباخملا نيب ام ليلاحتلا ميظنتو ةجمرب –
،ةكبشلا رباخمل ةينقتلا تاراهملا

تاردــقــلا لاـمـعتسا دـيـشرـتل رــباــخـملا نيــب اــم لــماــكـتلا –
،ةيليلحتلا

،اهمييقتو ةكبشلا تاطاشن ةعباتم –

ىلإ مامضنالل ةدمتعملا رباخملا تابلط ىلع ةقداصملا –
.ةكبشلا

كلهتسملا ةيامحب ةّفلكملا ةرازولا حلاصم ىلوتت :٠١ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع ّفلكتو ،ةينقتلا ةنامألا شغلا عمقو

،ةنجللا لاغشأ ميظنت –

،ةكبشلا لاغشأب ةقلعتملا تامولعملا لك عمج –

،ةكبشلا ةطشنأ رشن –

.ةكبشلل ينورتكلإلا عقوملا ةرادإو ءاشنإ –

دعب ،ةكبشلا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا لسري :١١ ةّداملا
،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا ىلإ ،ةنجللا هيلع قداصت نأ

عمقو كلهتسملا ةيامحب فلكملا ريزولا ىلإو ،ةلاحلا بسح
.شغلا

تامولعملا ةيامح ةكبشلا نمضت نأ بجي:٢١ ةّداملا
جئاتنل ينورتكلإلا نيزــختلاو لاـسرإلا كــلذ يف اــمب ،ةــيّرـسلا
.شغلا عمق راطإ يف ةزــجنملا براجتلاو تارابتخالاو ليلاحتلا

: ةكبشلا رطخي نأ نكمي :٣١ ةّداملا

،نوينعملا ءارزولا –

،ةالولا –

،ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاسؤر –

ةراجتلا فرغو ةـعاـنـصـلاو ةراـجـتلل ةــيرــئازــجلا ةــفرــغلا –
،ةيئالولا ةعانصلاو

.كلهتسملا ةيامح تايعمج –

553-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٤١ ةّداملا
ربوتكأ91 قفاوملا71٤1 ماع ةيناثلا ىدامج6 يف خرؤملا

ليلاحتو براجتلا رباخم ةكبش ءاشنإ نمضتملاو6991 ةنس
يذيفنتلا موسرملاو ،مّمتملا ،اهريسو اهميظنتو ةيعونلا

قــــفاوـــملا81٤1 ماــــع ناــبــعـش لوأ يـف خرؤـــملا٠6٤-79 مــقر
ءاضعأل تاضيوعت حنم نمضتملاو7991 ةنس ربمسـيد لوأ

.اهئاربخلو ةيعونلا ليلاحتو براجتلا رباخم ةكبش

ةــّيمـسرلا ةدــيرـجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــشـنـــي:5١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمفون٤ قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر82 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ


