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: يتأي ام مسري

نوــــــــــناــقلا نــــــــــم٣٤ ةداــــــملا ماـــــــــكحأل اــــــــــــقيبـــطت : ىلوألا ةداملا
٠٣ قـــــــفاوـــملا٧٣٤1 ماـــــــع لوألا عــــيبر81 يف خّرؤــــــــملا12–٥1 مـــــــقر
ثــــحبلل يــــهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةــــنس رـــــبمسيد
ىلإ موـــــسرملا اذـــــــه فدـــــــــــهي ،يــــجولونكتلا رــــــيوطتلاو يـــــــملعلا

ثحبلل ةيتاعوضوملا تاكبشلا ءاـشنإ تايفيكو طورـش دـــــيدحت
.”ةيتاعوضوملا ةكبشلا “ صنلا بلص يف ىعدت يتلا

ديحوت ىلإ فدهي ءاــضف ةـــيتاعوضوملا ةــــكبشلا:٢ ةداملا
لمعلا عـيجشتو لــــئاسولل كرــــتشملا لاــــمعتسالاو تاءاـــــفكلا
  .ةكرتشملا ةحلصملا تاذ عيراشملا ذيفنتل يعامجلا

صوـــصخلا ىلع ةــــيتاعوضوملا ةــــكبشلا مــــضت :٣ ةداملا
يــــــعامتجالا عاـــــــطقلل ةـــــــــعباتلا تاــــنايكلاو ثــــــــحبلا تاـــــنايك
يعامتجالا وأ يداصتقالا عباطلا تاذ تائيهلاو يداصتقالاو
تايصخشلا اذكو يملعلا عباطلا تاذ ةدمتعملا تايعمجلاو
ةــــــــميقملاةــــــينطوــــلا تاءاــــــفكلا  مــــــــهنم اـــــــصوصخو ةــــــــــيملعلا

.جراخلاب

نم رارق بجومب ةيتاعوضوملا ةكبشلا أشنت:٤ ةداملا
يملعلا سلجملا نم حارتقاب يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا
.ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولل

ةيتاعوضوملا ةكبشلا صاصتخا ناديم ءاشنإلا رارق ددحي
.اهل ةّنطوم ةسسؤمك ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولاو

،صوصخلا ىلـع ةـيتاعوضوملا ةـكبشلا ىلوــــــتت :٥ ةداملا
: يتأي ام

،ةيملعلا تاءافكلا عيمجت–

ةــــــكبشلا تاـــــعوضوم لوــــــــح ثــــحبلا عــــيراشم رـــــيوطت–
،ةــــيتاعوضوملا

تاكبشلا عم ،ةيتاعوضوملا ةلاكولا قيرط نع،نواعتلا–
،اهصاصتخا ناديم يف ةطشانلا ةيلودلاو ةينطولا تائيهلاو

وحن ثحبلا جئاتنو تاراهملاو ةفرعملا لقن عيجشت–
،يداصتقالاو يعامتجالا عاطقلا

.ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةظقيلا نامض–

ةــــينقت ةـــــنامأب ةــــيتاعوضوملا ةــــــكبشلا دوزــــــت :6 ةداملا
ةـكيرشلا تاـــــنايكلا يلوؤـــــسم نـــــم نوـــــكتت ،قـــــيسنت ةـــــنجلو
.ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولاو

بجومب قــيسنتلا ةــــنجل ءاــــضعأل ةيــــمسالا ةـــــمئاقلا ددـــــــحت
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق

عــــــبرأ اهــــــتدم ةدـــــهعل اـــــسيئر ةـــــنجللا ءاــــــضعأ بـــــــــختني
ةـــــــــكبشلا لاــــــــــغشأ قــــــيســنت ناــــــــمضب فــــــلكيو ،تاوـــنس )٤(
 .ةــــــيتاعوضوملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع قيسنتلا ةنجل فـــلكت:7 ةداملا

،ةيتاعوضوملا ةكبشلل يملعلا جمانربلا ديدحت–

ماع ّةجحلا يذ٢١ يف خّرؤم٣٣٢-٩١ مقر يذيفنتموسرم
طورش ددــحي ،٩١٠٢ ةـــــنس تـــــشغ٣١ قـــــفاوملا٠٤٤١
.ثــحبلل ةــيتاـعوـــــضوملا تاكبشلا ءاشنإ تايفيكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناــــــتداملا اـــــميسال ،روـــــتسدلا ىلــــعءاــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نـــمضتملاو9991 ةـــنس لــــيربأ٤ قــــفاوملا92٤1 ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤1ماع
اميسال ،يجولونكتلا رـيوطتلاو يـــملعلا ثــــحبلل يــــهيجوتلا
،هنم٣٤ ةداملا

٤ يف خّرؤملا٧9–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو91٠2 ةـــنس سراــــم11 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع بــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خّرؤملا٧٥2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9991 ةنس ربمفون٦1 قفاوملا٠2٤1 ماـع نابعش
،اهريسو اهميظنتو ثحبلا تادحو ءاشنإ تايفيك

يف خّرؤملا9٧2–٣٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣٠٠2 ةــنس تـــشغ٣2 قـــفاوملا٤2٤1 ماــــع ةــيناثلا ىداـــمج٤2
اــــــهميظنتب ةـــــصاخلا دــــــــعاوقلاو ةــــــــعماجلا ماـــــــهم دّدـــــحي يذــــــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو

يف خّرؤملا992–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس تشغ٦1 قفاوملا٦2٤1 ماع بجر11
 ،هريسو هميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو يعماجلا زكرملا ماهم

يف خّرؤملا٦9٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفوـن٤2 قفاوـملا2٣٤1 ماـع ةجحلا يذ82
تاذ ةيمومـعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،يجولونكتلاو يملـعلا عباطلا

81 يف خّرؤملا18–٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع لوألا عيبر
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ماهم
،اهميظنتو

9 يف خّرؤملا٦٧1–٦1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٦1٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا٧٣٤1 ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا



١٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع ةّجحلا وذ٠٢
17م٩١٠٢ ةنس تشغ١٢

،عيراشملا نيب ام تايولوألا دادعإ–

ةـــــــــــكبشلل ةـــــــكرـــــتشملا تازــــــــيهـــــجتلا عــــــــــضو عــــــــــيجشت–
،ةــــــيتاعوضوملا

ةكبشلا اهب مزتلت يتلا ةيملعلا تاطاشنلا جئاتن ريدقت–
.ةيتاعوضوملا

ةيتاعوضوملا ةلاكولا حلاصم ةينقتلا ةنامألا ّىلوتت :٨ ةداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ةينعملا ثحبلل

 ،ةيتاعوضوملا ةكبشلا لئاسوو تاءافكلا ديحوت –

،اهميمعتو ةيتاعوضوملا ةكبشلا تاطاشن رشن–

،هترادإو ةيتاعوضوملا ةكبشلل ينورتكلإلا عقوملا ءاشنإ–

.ةيتاعوضوملا ةكبشلا تاطاشنب قلعتت ةقيثو لك كسم–

قفاوملا٠٤٤١ ماع ّةجحلا يذ٢١ يف ّخرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس تشغ٣١
.لوزغوبل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل

––––––––––––

٠٤٤1 ماــع ّةجحلا يذ21 يف خّرؤــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
قازر يسورعل ّديسلا ماهم ىهنت ،91٠2 ةنس تشغ٣1 قفاوملا
،لوزـــغوبل ةدـــيدجلا ةنيدملا ةئيهل اـماع اريدم هتفصب ،عرــــقل

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

نم ةيتاعوضوملا ةكبشلا ريس تاقفن عطتقت :٩ ةداملا
تاسسؤملاو ،ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ةينازيم
.ةكبشلل ةنوكملا تانايكلاو

نع ايونس اريرقت ةيتاعوضوملا ةكبشلا دعت :٠١ ةداملا
ةينعملا ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ىلإ هلسرتو ،اهتاطاشن
.مييقتلا لجأ نم

ةّيمـــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:١١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣1 قـــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ةّجـــحلا يذ21 يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
 .91٠2 ةـــــنس تــــشغ

يودب نيدلا رون

٠٤٤١ ماــــــــع ةّجـــــــحلا يذ٢١ يف خّرؤــــــــم يـــــــسائر موـــــــــسرم
نييـــــــــعت نـــــــمضتي ،٩١٠٢ ةــــــنس تـــــــشغ٣١ قــــــــفاوملا

.ةديلبلا ةيالو يف ءاعبرألا ةرـــئاد ســـيئر

––––––––––––

ماع ةّجحلا يذ21 يف خّرؤم يساـــئر موــسرم بجوـــمب

مـــــــيهاربا دـــــــيسلا نيعي ،91٠2 ةنس تـشغ٣1 قـفاوـــملا٠٤٤1

.ةديلبلا ةيالو يف ءاعبرألا ةرئادل اسيئر ،رـطاش

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةّيدرف ميسارم

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو

،ةيلاملا ريزوو

01 يف خّرؤملا044-50 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
دنسي يذلا5002 ةنس ربمفون21 قفاوملا6241 ماع لاوش

ىلع ةياصولا ةطلس ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ىلإ
،ةرادإلل ةينطولا ةسردملا

يف خّرؤملا803-70 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر71
مـــــهقوقحو نــــــيدقاعتملا ناوــــــعألا فـــــيظوت تاـــــيفيك ددــــــحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مهتابجاوو
،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلا ةئيهتلاو

0441 ماــــــع ناــــضمر71 يف خّرؤـــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
يرازولا رارقلا لّدعي ،9102 ةنس ويام22 قفاوملا
7 قفاوملا1341 ماع مّرحم12 يف خّرؤملا كرتشملا
لغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا0102 ةنس رياني
نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو

تاـــــــمدخلا وأ ةـــــــــنايـــصلا وأ ظـــــــــفحلا تاـــــــــطاشن يف
.ةرادإلل ةينطولا ةسردملا ناونـــعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ
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