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بلصلاو دــــيدحلا عــــّمــــجــــم لــــثمم ،هـلــــلا فـــــيض نيعاـــــمس–
،لاتيميإ

ةيئابرهكلا ةزهجألل ةضباقلا ةكرشلا لثمم ،يليابج ميحر–
ةـيـكــلسلا تالاصتالاو ةــيــنورــتــكــلإلاو ةــيــلزــنــمورــتــكــلإلاو
،ةيكلساللاو

ةيئاذغلا تاعانصلا عّمجم لثمم ،يوافرش ديعس دـمحم–
،فيدورقا

بيترتل ينطولا سلجملا لثمم ،نيتروبيت ىفطصم–
،نييرامعملا نيسدنهملا

ةسدنهل ينطولا زكرملا ةلثمم ،رصان دوعسم ةكيلم–
.ءانبلا

ينطولا نماضتلا ةرازو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

قفاوملا1441 ماع رفص8 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
فــيظوــت تاـــيـفـيــك ددحـي ،9102 ةــنـس رــبوـتــكأ7
تارادإلاو تاسسؤملا يف نيقوـــــــــــعملا صاـــــــــــخشألا
.ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلاو ةيمومعلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزوو

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو

ةدعقلا يذ31 يف خّرؤملا91–40 مقر نوناقلا ىضتقمب–
بيصنتب قلعتملاو4002 ةنس ربمسيد52 قفاوملا5241 ماع
،ليغشتلا ةبقارمو لامعلا

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا30–60 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو6002 ةنس ويلوي51 قفاوملا7241 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

يف خّرؤملا803–70 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر71
مــهــقوــقــحو نــيدــقاــعــتملا ناوــعألا فــيــظوــت تاــيــفــيـــك ددـــحـــي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو9102 ةنس سرام13 قفاوملا0441 ماع بجر42
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

– كارـــــطانوس ةيــــنطولا ةكرـــشلا لثمم ،هقشب فسوي–
،أ .ذ .ش

ءاـبرـهـكـلـل ةــيرــئازجلا ةــكرشلا ةــلــثمم ،يدـمــحــم ةــلــيــمــج–
،أ ،ذ ،ش– زاغلنوس زاغلاو

ريوطتل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،ةبيرزوب حلاص دـمحم–
،هديشرتو ةقاطلا مادختسا

،زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجل ةلثمم ،لولهب ةقيفش–

،زاغلا ةعانصل ةيرئازجلا ةيعمجلا لثمم ،شتركا ديعس–

داشرإو ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا لثمم ،ويوي لامك–
،هطيحمو كلهتسملا

،رئازجلا ةقاطو ندم ةلثمم ،يباجوب لايرف لامآ–

ثاحبألاو تاساردلل ينطولا زكرملا لثمم ،ةرفع ديمح–
،ءانبلل ةلماكتملا

يرضحلا لقنلل ةيمومعلا ةسسؤملا ةلثمم ،يدادح ةايح–
،اهيحاوضو رئازجلا ةنيدمل يرضحلا هبشو

– ءاــنــبــلــل رادــيسوــك ةــكرش ةــلــثمم ،ةــبــيــغز نــب ةدــيشر–
،أ.ذ.ش

رئازجلا تنمسإل يعانصلا عمجملا لثمم ،يمع مجر–
،اكيج

،أ.ذ.ش– لاتيفيس ةكرش لثمم ،لولهب ديجم–

– رئازجلا سنميس ةكرش لثمم ،يحبار نيمأ دـمحم–
،أ.ذ.ش

،سييقتلل يرئازجلا دهعملا ةلثمم ،ةحلط دازاينود–

ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا لثمم ،توريرقت لولج–
،سكجلأ ةيجراخلا

ةبقارمل يرئازجلا زكرملا ةلثمم ،هـللا دبع نب ةنيمسي–
،مزرلاو ةيعونلا

ريفوتلل ينطولا قودنصلا لثمم ،يزاريم لداع اضر–
،كنب– طايتحالاو

،نكسلل ينطولا قودنصلا لثمم ،دباع دـمحم–

،ةيلحملا ةيمنتلا كنب لثمم ،يلاد نب نيعامس–

تاسسؤملاو كونبلل ةينهملا ةيعمجلا ةلثمم ،يفاو ةميرك–
،ةيلاملا

ةريغصلا تاسسؤملاريوطت ةلاكو لثمم ،فيرع دارم–
،راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو

،سودنافيد ةيلحملا تاعانصلا عّمجم لثمم ،تيلــڤـمت دـمحم–
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: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم51 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا5341 ماع لاّوش3 يف خّرؤملا412–41 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو4102 ةنس ويلوي03
مهل فرتعملا نيقّوعملا صاخشألا فيظوت تايفيك ديدحت

قـلـعـتملا رـيـبدـتـلا قـيــبــطــت راــطإ يف ،قّوــعملا لــماــعــلا ةــفصب
ىوتسم ىلع لمعلا بصانم نم ،لقألا ىلع،%1 صيصختب
ةــمدــخــتسملا تاـــئيـــهـــلاو ةـــيـــموـــمـــعـــلا تارادإلاو تاسسؤملا
.ةصاخلاو ةيمومعلا

لوألا لصفلا

ةكرتشم ماكحأ

لمعلا بصانمب ،رارقلا اذه موهفم يف دصقي:2 ةداملا
تاسسؤملا فرـــــــط نـــــــم نيقوـــــــعملا صاـــــــخشألل ةصصخملا

ةــيــموــمــعــلا ةــمدـــخـــتسملا تاـــئيـــهـــلاو ةـــيـــموـــمـــعـــلا تارادإلاو
نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا بصانملا وأ بترلا ،ةصاخلاو
بصاـنـم اذـكو ،نـيدـقاـعــتملا ناوــعألاو نيفــظوــمــلــل ةــيساسألا
اـقـفو ،ةصاخلاو ةـيـموـمـعـلا ةـمدـخـتسملا تاـئيــهــلا يف لــمــعــلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

طورش نوقوعملا صاخشألا يفوتسي نأ بجي:3 ةداملا
ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف لمعلا بصانمب قاحتلالا

ةددحم يه امك ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلاو
ةفصب فارتعالا ررقم اومدقي نأو ،هب لومعملا ميظنتلا يف

ةيبرتلل ةيئالولا ةنجللا فرط نم مّلسملا قوعملا لماعلا
موسرملا يف اهيلع صوصنملا ،ينهملا هيجوتلاو ةصاخلا
4241 ماــع ناـــبـــعش21 يف خّرؤملا333–30 مـقر يذـيـفـنــتــلا
.3002 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا

ببسب قّوـــــعـــــم صخش يأ ءاصقإ زوـــــجــــــي ال :4 ةداملا
ةلباقم وأ ناحتما وأ ينهم رابتخا وأ ةقباسم نم هتقاعإ
صوصنملا ةنجللا ترقأ اذإ ،لمع بصنمب قاحتلالا حيتت
.بصنملا اذه تابلطتمل هتقاعإ ةمءالم هالعأ3 ةداملا يف اهيلع

يففيظوتلا لالخ نوقوعملا صاخشألا ديفتسي:5 ةداملا
ةـمدـخـتسملا تاـئيـهـلاو ةـيــموــمــعــلا تارادإلاو تاسسؤملا
: ةيتآلا تافييكتلاو تائيهتلا نم ،ةصاخلاوةيمومعلا

تاناحتمالاو صوحفلاو تاقباسملاو تارابتخالا ةدم ديدمت–
،)2( نيتعاسب تالباقملاو ةينهملا

،ةيدام وأ/و ةيرشب ةدعاسم ميدقت–

،تاراشإلا ةغل يف صصختم مجرتم روضح–

ةقاعإلا يذ صخشلل ةبسنلاب ةيدرف ةعاق نم ةدافتسالا–
.ةيرصبلا

51 يف خّرؤملا45–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا333–30 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو3002 ةنس ربوتكأ8 قفاوملا4241 ماع نابعش21
،ينهملا هيجوتلاو ةصاخلا ةيبرتلل ةيئالولا ةنجللاب

يف خّرؤملا77–60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا6002 ةنس رياربف81 قفاوملا7241 ماع مّرحم91
لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،مّمتملاو

يف خّرؤملا321–70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا7002 ةنس ليربأ42 قفاوملا8241 ماع يناثلا عيبر6
ةصاخلا تاـئيـهـلـل داـمــتــعالا حــنــم تاــيــفــيــكو طورش طــبضي
ءاـــبـــعألا رـــتـــفد ددـــحـــيو اـــهـــنـــم هـــبـــحسو لاـــمـــعـــلا بيصنــــتــــل
بيصنـتـل ةـيـموـمـعـلا ةـمدخلا ةسراـممب قـلـعــتملا يجذوــمــنــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،لامعلا

يف خّرؤملا421–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8002 ةنس ليربأ51 قفاوملا9241 ماع يناثلا عيبر9
ناــــمضلاو لـــــيـــــغشتـــــلاو لـــــمـــــعـــــلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي
،يعامتجالا

يف خّرؤملا491–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج3
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

يف خرؤملا431–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3102 ةنس ليربأ01 قفاوملا4341 ماع ىلوألا ىدامج92
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ريزو تايحالص ددحي
،ةأرملا

5 يف خّرؤملا391–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

3 يف خّرؤملا412–41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
طبضي يذلا4102 ةنس ويلوي03 قفاوملا5341 ماع لاوش

دــيدحتو لــمــعــلا بصاــنــم صيصخــتــب ةــقــلــعــتملا تاــيــفــيــكـــلا
زــــيــــهجتو ةــــئيــــهــــت دصق تاــــناــــعإلا حـــــنـــــمو يلاملا كارـــــتشالا

،نيقوعملا صاخشألل لمعلا بصانم
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لـــمـــع بلاـــط قّوـــعـــم صخش لـــك ىلع بجـــي :11 ةداملا
لجسي نأ ،قوعملا لماعلا ةفصب فارتعالا ةداهش ىلع زئاحو
ةـئيــهــلا وأ ةــيدــلــبــلا وأ ةــلــهؤملا لــيــغشتــلا ةــلاــكو ىدــل هسفــن
مـيـظـنـتـلاو عــيرشتــلــل اــقــبــط ،بيصنــتــلــل ةدــمــتــعملا ةصاخلا
.امهب لومعملا

عبارلا لصفلا

مييقتو ةعباتم

ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا ىلع نّيعتي:21 ةداملا
ةياـهن يف دعت نأ ،ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلاو
صاــخشألا فـيـظوــت تاـيلـمـع نــع ةليـصـح ،ةـيـلاـم ةـنـس لـــك
.نيقّوعملا

حــــــلاصملا ىلإ ،ةـــــــلاحلا بسح ،ةـــــــلـــــــيصحلا هذـــــــه لسرـــــــتو
: ةّيلحملاو ةيزكرملا

تاسسؤملا فرط نم ،ينطولا نماضتلاب ةّفلكملا ةرادإلل–
،ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلاو ةيمومعلا تارادإلاو

ةمدختسملا تائيهلا فرط نم ،ليغشتلاب ةّفلكملا ةرادإلل–
،ةصاخلاو ةيمومعلا

تاسسؤملا فرط نم ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةّفلكملا ةطلسلل–
.ةيمومعلا تارادإلاو

،ينطولا نماضتلاب ةّفلكملا ةرازولا حلاصم موقت :31 ةداملا
ليغشتلاب ةفّلكملا ةرازولا حلاصم عم قيسنتلاب ،ايونس
ةعباتمب ،ةلاحلا بسح ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلاو
يف اهيلع صوصنملا ريبادتلاو ماكحألا قيبطت ىدم مييقتو
.رارقلا اذه

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:41 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ7 قفاوملا1441 ماع رفص8 يف رئازجلاب رّرح
.9102 ةنس

يناثلا لصفلا

نيقوعملا صاخشألا فيظوت تايفيك

ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يتلا ،ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا ىلع بجي:6 ةداملا
)001( ةئام ،لقألا ىلع ،اهيمدختسمل يلامجإلا ددعلا يواسي
،%1 صيصختب ةمزلملاو لقألا ىلع يمومع نوعو فظوم
يفةحوتفملا لغشلا بصانمو ةيلاملا بصانملا نم ،لقألا ىلع
يفءارجإلا اذه جاردإ ،نيقوعملا صاخشألا فيظوت تاقباسم
ةنسلا ناونعب ةيرشبلا دراوملا رييستل يونسلا اهططخم
.ةينعملا

لغشلا بصانمو ةيلاملا بصانملا جرادإ بجي :7 ةداملا
تارارقلا يف ،هالعأ6 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةحوتفملا
.تاقباسملا حتف نمضتت يتلا تاررقملا وأ

ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا رطخت :8 ةداملا
زكارمو تاسسؤملا ءاسؤر ،نيقوعملا صاخشألا فيظوتب
تاـــقـــباسملاو تاراـــبـــتـــخالا مـــيـــظـــنـــتـــب ةـــلـــهؤملا ناـــحــــتــــمالا

تائيهتلاب مايقلا دصق ،ةينهملا تارابتخالاو تاناحتمالاو
ةرشع لبق ،هالعأ5 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تافييكتلاو
تاقباسملا هذه تارابتخا ءارجإ خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )01(
.ةينهملا صوحفلاو تاناحتمالاو

ثلاثلا لصفلا

نيقوعملا صاخشألا فيظوت تايفيك
ةصاخلاو ةيمومعلا ةمدختسملا تائيهلا يف

وأ ةيمومعلا ةمدختسملا ةئيهلا ىلع بجي:9 ةداملا
)001( ةئام اهيمدختسمل يلامجإلا ددعلا يواسي يذلا ةصاخلا

،لقألا ىلع ،%1 صيصختب ةمزلملاو ،لقألا ىلع ،لمع بصنم
ءارجإلا اذه جاردإ ،نيقوعملا صاخشألل لمعلا بصانم نم

دراوـمـلـل اـهـطـطـخـم وأ/و فـيـظوـتـلـل يوــنسلا اــهــطــطــخــم يف
.ةينعملا ةنسلا ناونعب ةيرشبلا

،نيقوعملا صاخشألل ةصصخملا لمعلا بصانم عزوت
.ةمدختسملا ةئيهلا تايصوصخو تاجايتحا بسح

وأ لمعلا بصانم ضورع لودج عدوي نأ بجي:01 ةداملا
ةدعملا ،نيقوعملا صاخشألل ةصصخملا ،ةرغاشلا فئاظولا

ىلع ،ةصاخلاو ةـيـموـمـعــلا ةــمدــخــتسملا تاــئيــهــلا فرــط نــم
ةصاخلا ةئيهلا وأ ةيدلبلا وأ ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ىوتسم
.بيصنتلل ةدمتعملا

ةيلاملا ريزو

لاكول دـمـحــم

ينطولا نماضتلا ةريزو
ةأرملا اياضقو ةرسألاو

ةيلادلا ةينغ

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

ماده ناسح يناجيت


