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اهرشنب مايقلاو عاطقلل ةيمسرلا ةرشنلا دادعإو ميمصت – 
.اهعيزوتو

ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:١١ةّداملا
نيب كرتشم رارق بجومب بتاــكم يف يمــــلعلا ثحبلاو يلاعلا

ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو
)2( نيبتـــكم دودــــح يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو
 .ةيعرف ةيريدم لك يف بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ

ةرازو يف ةـــيزــــكرـــملا ةرادإلا لكاــــــيه سراــــمت :٢١ةّداملا
،هتزهجأو عاطقلا تاسسؤم ىلع يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

اهيلإ ةدنسملا ماهملاو تايحالــــصلا ،هصـــخي اميف لكيــه لك
.اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا راطإ يف

خرؤملا87-31 مقر يذيفـنتلا موـــسرملا ىغـــلي :٣١ةّداملا
31٠2 ةنــس رياني٠3 قــــفاوـــملا٤3٤1 ماــــع لوألا عـــــيــــبر81 يف

يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
.لدعملا ،يملعلا ثحبلاو

ةّيمسّرلا ةدـيرــــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشـــــني :٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماــع نابـــعـــش٤2 يف رئازـــــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

––––––––––H––––––––––

ماع نابــعش٤٢ يف خّرؤم5٣١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
مـــيظنت ددـــــحي،١٢٠٢ ةنــــس لـــيرـــبأ7 قـــفاوـــملا٢٤٤١
ثحبلاو يلاعلا ميلـــعـــتلا ةرازول ةماـــــعلا ةيشــــــتفملا
.اهريسو يملعلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73-91  مقر يـــسائرلا موــــسرمـلا ىضــــتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــــــملا87-12 مـــــقر يـــسائرلا موــــسرـــمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا881-٠9 مقر يذيفـــنتلا موـــسرـــملا ىضـــــتقمبو –
يذلا٠991 ةنــــس ويـــنوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجــــحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خرؤملا97-31 مقر يذيـــــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
يلاـــعلا ميـــلعــــتلا ةرازو يف ةماــــــعلا ةيشـــــتفملا ميـــظنت ددــــحي
،لّدعملا ،اهريسو يملعلا ثحبلاو

يف خرؤملا٠8-31 مقر يذيـــفــــنتلا موــــــسرملا ىضــــتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوـــملا٤3٤1 ماــــع لوألا عـــــيبر81
ميلعتلا ةرازو يف ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ددحي
،اهريسو يملعلا ثحبلاو يلاعلا

يف خّرؤم٤31-12 مقر يذيفنتلا موـــسرـــملا ىضتــــقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2
ثحبلاو يلاعلا ميلـــعتلا ةرازول ةــــيزكرــــملا ةرادإلا ميـــــظـــنت
،يملعلا

: يتأي ام مسري

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤31-12 مقر يذيفنتلا

ةـيزـكرملا ةرادإلا مـيـظــنــت نــمضتملاو12٠2 ةــنس لــيرــبأ7
موسرملا اذــه فدهــي ،يمـــلعلا ثحـــبلاو يلاـــعلا مـــيلعـــــتلا ةرازول
يلاعلا ميلعتلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ديدحت ىلإ

.اهريسو يملعلا ثحبلاو

يذيفنتلا موسرملا نم71 ةداملا ماكحأل اقيبطت :٢ ةّداملا
32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ يف خرؤملا881-٠9 مقر
ةماعلا ةيشتـــفملا فلـــكت ،هالـــعأ روـــكذـــملاو٠991 ةنــــس وـــينوي

ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت ةبقارمب ،ةماعلا اهتمهم راطإ يف
ثحــبلاو يلاــــــــعلا ميلـــــــعتلا عاــــطـــقب نيـــقلعـــتملاو امــــهب لوــــمعملا
تائيهلاو تاسسؤملاو ةيزكرملا لكايهلا ريس طبضو يملعلا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةياصو تحت ةعوضوملا

تاـــطاـــشنلا لاــــجم يف ،ةماــــعلا ةيشتـــفملا فلـــكت :٣ ةّداملا
ةبقارمب ،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا تاطاشنو ةيجوغاديبلا

هذهــــب نيـــقلعـــتملا امـــهب لوـــمـــعملا ميظنتلاو عيرشتلا قيبطت
ثحبلا تاســـسؤمو يلاعلا ميلعتلا تاســـسؤـــم يف تاـــطاشـــنلا

ةياصولا تــــحت ىرــــــخأ ةيرازو رئاودل ةـــعـــــباتـــلا تاســــسؤـــملاو
نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمو ةيجوغاديبلا
.صاخلا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع فلكتو

قاحتلالا مكحت يتلا دعاوقلاو طورشلا قيــبطت ىلع رهـــسلا – 
،يناثلاو لوألا نيروطلاب

قاحتلالا مكحت يتلا دعاوقلاو طورشلا قيبطت ىلع رهــسلا – 
،هاروتكدلا يف نيوكتلا ريسو ثلاثلا روطلاب
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مييقتلا لاجم يف هب لومـــعملا ميظنتلا مارتحا ىلع رهسلا – 
،ةفلتخملا راوطألا يف ةبلطلا هيجوتو لاقتنالاو

نيدايملاو راوطألا لك يف ميلعتلا جمارب قيبطت ىلع رهسلا – 
مـــيـــلعـــتلا تاســـــــسؤــــم ىوتــــــسم ىلع تاصـــصختلاو بـــــــعُّشلاو
هتياصول ةعـضاـــخلاو عاـــطقلل ةعباــــتلا نييلاــــعلا نيوــــــكتلاو
،صاخلا نوناقلل ةعضاخلاو ةيجوغاديبلا

مئاـــعدلاو لئاـــــــــسولل يــــنالـــقــــــعلا لامـــعــــــتـــسالا ىلـع رهــــــسلا – 
سناجتلاو ةقباطملا نامضو ةمزاللا ةيميلعتلاو ةيجوغاديبلا
،ريصقت لك نع هيبنتلاو ايجوغاديبلا ريسل يلامجإلا

ةيئاصحإلا تايطعملا ليلحتو عمجو ةظحالم يف ةمهاسملا – 
لاجم يف فادهألا قيقحت تاجردو ةلجسملا تاروطتلا ريدقتو
،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا

نيسحت ىلإ فدهت يتلا ةطشنألاو جهانملاو تاودألا حارتقا – 
،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا رييست تاءادأ

عم لاــصـــتالاب تالالتــــخالا حيـــحـــصتل ريـــبادـــتلا حارتـــقا –
،ةينعملا لكايهلا

ةذتاسألل ةيساسألا ةينوــناقلا ماهـــملا مارتـــحا ىلع رهــــسلا – 
نييعماجلا نييئافشـتسالا نيـــثحاـــبلا ةذتاــــسألاو نيـــثـــحاــــبلا

،نيمئادلا نيثحابلاو
مظتنــملاو يداـــعلا ديدجــــتلاو نــــســـحلا ريـــسلا ىلع رهــــسلا – 

يملعلاو يــجوـــغاديــــــبلا عـــباـــــطلا تاذ تاـــــناـــيـــكلاو لكايهلل
،ةيجوغاديبلا قرفلاو ،ةيملعلا سلاجملا يف ةلثــــمتملاو يرادإلاو
،تاصــصـــختلا قرـــفو ،بعـــُّشلا قرـــفو ،نيوـــكتلا ناديــــم قرــــفو
ناجلو ،فارشإلا ةمهم ريسو ،ةيجوغاديبلا ناجللا باــختناو
تائيهلا لكو ،هيجوتلا سلاــجمو ،ةرادإلا سلاـــــجمو ،تالوادــــملا
تاسسؤمب ةصاخلا ةيــساـــسألا نيـــناوـــقلا يف اهيـــلع صوصــــنملا
،عاطقلا

مكــــحي يذلا طورــــشلا رتـــفد قيـــبـــطت مارـــتـــحا ىلع رهــــسلا – 
،صاخلا نوناقلل ةعضاخلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

ةذتاـــــسألا فرـــط نم ةـــــحورـــــطملا تالاغـــشنالاب لفـــكتلا – 
نييعماجلا نييئافشتــــسالا نيثـــحاـــبلا ةذـــــتاـــسألاو نيـــثــــحابلا

،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا تالاجم يف نيمئادلا نيثحابلاو
عاــــطـــق يف ةدوـــجلا نــــمأ ماـــــظن عــــضو ةيلـــمع ىلع رهــــسلا – 

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا
ةقباطم نامضو دعُب نع ميلعتلا ذيفــنت ميمعت ةعباـــتم – 
.هريس

تاطاشـــنلا لاجـــم يف ةماــــعلا ةيشتـــفملا فلـــكت :٤ ةّداملا
تاســسؤـــملاو ةيزكرـــملا حلاــــصملا ناونـــعب ،ةيلاــــملاو ةــــيرادإلا

: يتأي امب ،عاطقلل ةعباتلا تائيهلاو

يتلا تائيهلاو ةيزكرملا لكايهلا ريس نسح نم دكأتلا – 
لك ىلإ هيبنتلاو ةياـــصولا تـــحت تاســـسؤـــملا ميظــــنت لكـــشت
،ريصقت

رييستلا لاجم يف ةيميظنتلا تاءارجإلا مارتحا نم دكأتلا – 
،ةيمومعلا تاقفصلا ماربإو يلاملاو يبساحملا

لئاــــــسولل لثـــــمألاو ينالــــقـــــــعلا لامـــعتــــــسالا ىلع رهــــــــــسلا – 
ظافحلاو ةياصولا تحت تاسسؤملا فرصت تحت ةعوضوملا

،اهيلع

ميدقتب ةيعماجلا ةمكوــحلا تاـــيلآ عـــضو يف ةكراــــشملا – 
،رييستلا تاءادأ نيسحت ىلإ يمرت يتلا تاحارتقالا

حمسي يذلا مييقتلاو قيقدتلاب ،ةمظتنم ةفصب ،مايقلا – 
ةددحملا فادهألا قيقحت تاجردو رييستلا تاءادأ ريدقتب
،تالالتخالا حيحصتل ريبادت حارتقاو

لاجم يف ةبلــطلل ةمدـــقملا تامدـــخلا ةقباـــطم نم دكأــــتلا – 
تايضتقملا عم ةيعونلاو ةيمكلا ةيحان نم ةيعماجلا تامدخلا
،نمألاو ةفاظنلا دعاوق اميس ال ،ةيميظنتلا

تائيهلا عم لاصتالاب ،يعامتجالا خانملا روطت ةعباتم – 
،تاعازنلا ةيوست يف ةمهاسملاو ،ةينعملا لكايهلاو

 ،ةيمومعلا تامدخلا رييستو ريس يف تالالتخالل هيبنتلا – 

ءادأ نسحب مهل حامسلل نيريسملا ةدعاسمو هيجوت – 
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا مارتحا لظ يف مهماهم

،ةمكوحلا لاجم يف ةدوجلا نمأ ماظن عضو ةعباتم – 

تارــــــــشؤــــــمو ريدـــــــقت رــصاــــنع مـــــضت ميــيـــقت ةقاـــــطب دادــــعإ – 
،ةنسحلا ةمكوحلا ةبسن سايقب حمست

ناديم لكل تاءارـــجإلا تابيـــــتكو تايلـــمعلل لئالد دادــــعإ – 
،لخدت

ةيرادإلا تاءارجإلا طيسبتل ةينطولا ةيلمعلا يف ةكراـشملا – 
مارتحا نامــــضو ةيــــموــــمـــعلا تاــــمدـــخلاب قاــــحـــــتلالا لـــيــــهـــســـتو
  ،امهذيفنت

ةحفاكمب ةفلكملا ةئيهلا تايـــصوت قيـــبطت ىلع رــــهـسلا – 
،داسفلا

ناوعأ تاكلتممب حيرــصتلا ةيلـــمع ةعـــباـــتم ىلع رــــهسلا – 
نولغشي نيذلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةلودلا

،ايلع بصانمو فئاظو

مالعإلا تايجولونكت لامعــتسا ميـــمعتو مـــعد ىلع رهــــسلا – 
 ،ةنمقرلا تاودأو لاصتالاو

ةيحصلا ةياقولا لاجم يف دـــعاوـــقلا قيــــبطت ىلع رهــــسلا – 
.يعماجلا طسولا يف ةينمألا راطخألاو

نع ةدايز ،ةماعلا ةيشّتفملا نم بلطُي نأ نكمي :5 ةّداملا
يريكفت لمع يأب مايقلا ،هالعأ٤و3 نيتداملا يف ةددحملا ماهملا
ةصاخ تايعضو وأ ةدّدحم تاّفلم ةبقارمل ةيفرظ ةّمهم يأ وأ
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص نمض لخدت ضئارع وأ
.يملعلا
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هنأش نم ءارجإ ّيأ حارتقا ةماعلا ةيشتفملل نكمي امك
ةيزكرملا ةرادإلا لكاــيه تاطاــــشن ةــسراـــمم زيزـــعتو نيـــســــحت
ىوتسم ىلع ةأشنملا تائيهلاو ةياصولا تحت تاسسؤملاو
.عاطقلا

جـــماــــنرب ساـــسأ ىلع ةماــــعلا ةيـــشتفـــملا لـــخدـــتت :٦ ةّداملا
ميلعتلا ريزو ىلع هضرعتو هُّدعت ،ةبقارملاو مييقتلل يونس

.هيلع قفاويل يملعلا ثحبلاو يلاعلا

رـــــيزو بلـــط ىلع ءاــــنب ،ةيئاجف ةفـــــــصب لخدـــتلا اهـــنكميو
نوكت قيقحت ةمهم يأب موقتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

.ةصاخ ةيعضو ببسب ةيرورض

ةبــــقارـــم وأ شـــيــــتفت وأ ميـــيـــقت ةمـــهـــم لك جّوــــتت :7 ةّداملا
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ىلإ ماعلا شتفملا هلسري ريرقتب
.يملعلا

تاـــموـــلعـــملا ةيرـــس ىلع ظافـــحلاب ةــــماعلا ةيشـــتفملا مزلت
اهيلع عالـــطالاو اهتعباــــتمو اهرـــييست ىلوـــــتت يتلا قئاـــــثولاو
،اهشيتفتب موقت يتلا حلاصملا رييست يف لخدت يأ بنــجتبو
ساــســـملا هـــنأـــش نـــم رـــمأّ يأ رادـــصإ نـــع اصوـــــــصخ عانــــتمالاو
.حلاصملا هذه يلوؤسمل ةلكوملا تاصاصتخالاب

،ماــع شتــفــم ةــماــعــلا ةــيشتـــفملا ىلع فرشـي:٨ ةّداملا
.اشتفم )21( رشع انثا هدعاسي

بلط ىلع لوصحلا يف قحلا نوـــشتـــفملا لوــــخي :٩ ةّداملا
،مهتمـــهم ذيفـــنتل ةـــيرورــــضلا قئاــــثولاو تاــــمولعــــملا عيـــمـــج
.ةمهمب فيلكت ةزايح كلذل مهيلع بجيو

يف مالـعإلا ماـــظـــنل جوـــلولا يف قــــحلا ،كلذ ىلــع ةداــــيز مهـــلو
 .ةيزكرملا ةرادإلا

: ماعلا شتفملا نّيعي  :٠١ ةّداملا

نيـــــــثـــحاـــبلا ةذـــــتاـــسألا وأ نيثــــــحاـــــبلا ةذـــتاـــسألا نيـــب نــــــم – 
نومتني نيذلا نيمئاّدلا نيثحابلا وأ نييعماجلا نييئافشتسالا
ثحب ريدم وأ يعماج يئافشتسا ذاتسأ وأ ذاتـــسأ ةبـــتر ىلإ
ايلع فئاظو يف ةمدخلا نم تاونس )٠1( رشع نوتبثي نيذلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ايلع بصانم وأ/و
ةيعماج ةسّسؤم ريدم ةفصب ةربخو ،ةيزكرملا ةرادإلا يف وأ/و
،ةيثحب وأ/و

تاونس )٠1( رشع نوتبــثي نيذلا نيفـــظوــــملا نيب نــــم وأ – 
ةرادإلا يف ايـــلع بصانــــم وأ/و ايــــلع فئاـــظو يف ةـــمدـــخلا نـــم
ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم ةفصب ةربخ اهنمض نم ،ةيمومعلا
.ةلثامم ايلع ةفيظو وأ

: يتأي امك نوشتفملا نّيعي :١١ ةّداملا

نيـــثـــحاــــــبلا ةذـــــتاــــسألا وأ نيـــــثـــحاـــبلا ةذـــتاـــسألا نيـــب نـــم – 
نوتبثي نيذلا نيمئادلا نيثحابلا وأ نييعماجلا نييئافشتسالا

ايلع فئاظو يف ةمدــخلا نـــم ،لقألا ىلع ،تاوـــــنـــس )٥( سمخ
ثحبلاو يلاـــعلا ميلــعــــــتلا تاسّسؤـــــم يف ايــــلع بـــصاـــنـــم وأ/و
،ةيزكرملا ةرادإلا يف وأ/و يملعلا

،تاونس )٥( ســــمخ نوـــتبـــثي نـــيذلا نيفـــظوـــملا نيـــب نــــمو – 
يف ايلع بصانم وأ/و ايلع فئاظو يف ةمدــخلا نـم ،لقألا ىلع
.ةيمومعلا ةرادإلا

: ةيتآلا نيدايملا قفو ةماعلا ةيشتفملا مظنت:٢١ ةّداملا

،ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا – 

،تاكلتمملا رييستو دوقعلاو ةيلاملاو ةبساحملا – 

.ةيرشبلا دراوملا رييستو ةرادإلا – 

ىلع ةيملسلا ةطلـــسلا ماـــعلا شتـــــفملا سراـــــمي :٣١ ةّداملا
اهقسنيو مهلامعأ طشنيو ةماعلا ةيشتفملا يمدختسم عيمج
.اهتعباتم نمضيو

ةدنسملا ماهملا راـطإ يف ،ماـــعلا شــــتفملا رهـــسي :٤١ ةّداملا
ةينهملا مهتامازتلا نمـــض نوشتـــفملا ىّلحــــتي نأ ىلع ،هـــيلإ
.ةيلوؤسملاو ةيّرسلاو ةهازنلاو ءالولاو دايحلا ميقب

يملـعلا ثـــحـــبلاو يلاـــعلا مـــيلعـــــــتلا رـــيزو دّدــــحي :5١ ةّداملا
ةيشتفملاب نيشتفملا نيب تاطاشنلا جمانربو ماهملا عيزوت
.ماعلا شتفملا حارتقا ىلع ءانب ،ةماعلا

نأ يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نكـــمي:٦١ ةّداملا
.هتايحالص دودح يف ماعلا شتفملا ىلإ هءاضمإ ضوفي

تاطاشنلا نع ايونس اريرقت ماعلا شتفملا دعي :7١ ةّداملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ىلع هضرعيو

97-31 مقر يذيـفنــــتلا موـــسرـــملا ماــــكحأ ىغــــلت :٨١ ةّداملا
ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماــــع لوألا عـــيـــبر81 يف خرؤـــــملا

ميلعتلا ةرازو يف ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ددحي يذلا31٠2
يذيفنتلا موسرملاو ،لّدعملا ،اهريسو يملعلا ثحبلاو يلاعلا

قـــــــفاوـــملا٤3٤1 ماـــــــع لوألا عــــــيـــــبر81 يف خرؤــــملا٠8-31 مـــــقر
ةــــــــماــــعلا ةيــــشــــتفــــملا ميـــــظــــنت ددــــحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3
.اهريسو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ايجوغاديبلل

ّةيــــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذـــه رـــشـــنــــي :٩١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ليربأ7 قفاوملا2٤٤1 ماـــع نابعـــش٤2 يف رئازـــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع


