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يف خرؤملا87–12 مــقر يــساــئرلا موــسرــمـلا ىـضـتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا91–21 مقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىـضـتقمـبو–
نمضتملاو21٠2 ةنــس رــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماـع رــفــص٥1

ةلاكو ىلإ يعماجلا ثحبلا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا ليوحت
،ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوم

يف خرؤملا232–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21
اــهـمـيـظـنتو ثــحـبـلل ةـيـتاــعوــضوــملا تالاـــكوــلا ماــهــم ددــحـي
،ممتملا ،اهريسو

: يتأي ام مسري

ةلاكولا ميظنت ةداعإ ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةّداملا
ةأــشنملا ،اـيـجوــلونـكتلاو موــلــعـلا يف ثـحـبلل ةـيتاــعوــضوــملا

رفص٥1 يف خرؤملا91–21 مــقر يذـيفنتلا موسرملا بــجوــمب
يتلا ،هالعأ روكذـملاو21٠2 ةـنـس رــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماــع
.''ةلاكولا'' صنلا بلص يف ىعدت

يذـيـفنتلا موـسرــملا ماــكحأ ةـلاــكولا ىلع يرست:٢ةّداملا
قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ةــجحلا يذ21 يــف خرؤــملا232–91 مـقر
.موسرملا اذه ماكحأو ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تــشــغ31

موسرملا نم٥ ةداملا يف ةددحملا ماهملا راطإ يف:٣ةّداملا
٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21 يف خرؤملا232–91 مقر يذيفنتلا
ةلاكولا فلكت ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ذيفنت ةعباتمو قيسنتب
.اهجئاتن نيمثتو ايجولونكتلاو مولعلاب ةقلعتملا يجولونكتلا

نـم8 ةداملا يف نيددــحملا ءاــضـعألا ىلــع ةداـــيز:4ةّداملا
ةــجحلا يذ21 يف خرؤــملا232–91 مــقر يذيـفـنتلا موــسرـــملا

،هالــعأ روــكذــملاو91٠2 ةـنـس تـشــغ31 قــفاوــملا٠٤٤1 ماـــع
: يلــثمم نــم ةـلاــكولا هـيـجوــت سـلجـم لـكـشـتي

،مجانملاو ةقاطلاب فّلكملا ريزولا–

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فّلكملا ريزولا–

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب ّفلكملا ريزولا–

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا–

،نكسلاب فّلكملا ريزولا–

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاب فّلكملا ريزولا–

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا–

،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا بدتنملا ريزولا–

تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا بدتنملا ريزولا–
،ةئشانلا

.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا نع لثمم–

،موسرملا اذــهل ةـفـلاخملا ماـكـحألا عيـمـج ىغــلـت:٥ةّداملا
رـــفص٥1 يف خرؤملا91–21 مقر يذيفنتلا موـسرــملا اميسال
لــيوــحت نــمضتملاو21٠2 ةنـس رــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماــع
ةــلاـــكو ىلإ يـعماــجلا ثــحـبـلا رــيوــطـتل ةـيــنطوــلا ةـــلاــكولا

ةداملا ادع ام ،ايجولونكتلاو مولعلا يف ثـحبلل ةـيـتاــعوــضوـــم
.هنم ىلوألا

ةّيـــمـــسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرــملا اذــه رـشـنــي :6 ةّداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

وــــياــــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم7٠٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةـلاـكولا لح نمضتي،١٢٠٢ ةــنــس وـــياـــم٠٢ قـفاوــملا
ةــيـــعاـــمـــتجالا موــــلـــعـلا يــف ثـــحـبلل ةــيـتاــعوــضوــملا

.ةـيــناـســنإلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــمــلا اـمــيـس ال ،روـتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لّوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربــمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماــــع
،يــجوــلوـنـكتلا رــــيوــطـتلاو يـمـلـعـلا ثـحبلا لوـــح يهـيــجوــتلا
،لدعــملا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــملا87–12 مــقر يساـــئرــلا موــسرمـلا ىـضـتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رــياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىـضتـقمبو–
1991 ةـنــس رـبـمفوــن32 قــفاوـملا21٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يـف خرؤــملا91–21 مــقر يذـيـفنتلا موــسرملا ىـضـتـقـمبو–
نــمضتملاو21٠2 ةـنـس رـــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماــع رـفــص٥1

ةلاكو ىلإ يعماجلا ثحبلا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا لــيوــحت
،ايجولونكتلاو مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوم
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ماكحألل ةعضاخ ةلاكولا يمدختسم تامازتلاو قوقح ىقبت
ةيدقاعتلا وأ ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةيميظنتلا وأ ةينوناقلا
.ليوحتلا خيرات دنع مهيلع ةقبطملا

خرؤملا69–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٥ةّداملا
21٠2 ةنس سرام لّوأ قــفاوــملا33٤1 ماــع يناـثــلا عـيــبر8 يـف
مولعلا يف ثحبلل ةيتاــعوــضوملا ةــلاــكوــلا ءاــشــنإ نـمضتملاو
.ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـنــي :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٨٠٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ميظنتةداعإ نمضتي،١٢٠٢ ةنس وـــياـــم٠٢ قـفاوـملا
اـيجولونكتويبلا يف ثحبلل ةيـتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا

.اهتيمست رييغتو ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــــمـــلا اــمـيس ال ،روــتسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــناـقــلا نــمـضتـملاو9991 ةـنـس لــيرــبأ٤ قــفاوــملا91٤1 ماــع
 ،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوـناـقـلا نمضتملاو٥1٠2 ةنـس رــبمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يــجوــلوـنـكتلا رــيوـطـتلاو يـمـلـعلا ثـحـبلا لوـــح يهــيـجوــتلا
،لدعملا

يف خرؤملا٠73–91 مــقر يساــئرـلا موسرمـلا ىضـتـقـمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قـفاوـملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمــج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــملا87–12 مــقر يـساــئرــلا موــسرـمــلا ىضــتـقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا٥9–21 مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضـتـقـمبو–
21٠2 ةـنـس سراــم لّوأ قـــفاوــملا33٤1 ماـــع يـــناــثــلا عـــيــبر8
يــف ثـحـبـلل ةـيــتاــعوـــضوــملا ةـــلاـــكوـــلا ءاــشــنإ نــمـضـتـملاو
،ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو ايجولونـكتوـيـبلا

يف خرؤــملا69–21 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
21٠2 ةــنـس سراــم لّوأ قــفاوــملا33٤1 ماــع يـناــثلا عـيبر8
مولعلا يف ثحبلل ةيتاـعوــضوملا ةــلاــكوــلا ءاــشــنإ نمـضـتملاو
،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

يف خرؤملا72٤–21 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفـص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

يف خرؤـملا232–91 مــقر يذيفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتـقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم
،ممتملا

: يتأي ام مسري

يــف ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوـملا ةــلاــكوــلا ّلـــحت: ىلوألا ةّداـملا
موسرملا بجومب ةـثدحملا ،ةـيـناسنإلاو ةـيــعاــمــتــجالا موــلــعــلا
33٤1 ماــع يــناـثـلا عـيـبر8 يـف خرؤــملا69–21 مــقر يذيـفـنتلا
.هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

اــهـقوــقــحو ةـــلحملا ةــلاــكوــلا كالــمأ عيــمـج لوـحت:٢ةّداملا
يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ىلإ اهلئاسوو اهتامازتلاو
يذيفنتلا موسرملا بجومب ةثدحملا ،ايجولونكتلاو مولعلا

رــياـنـي9 قــفاوــملا33٤1 ماــع رــفـص٥1 يــف خرؤملا91–21 مــقر
.هالعأ روكذملاو21٠2 ةنس

يـف هـيـلـع صوـصـنملا لــيوــحـتلا ىلـــع بــترــتـي:٣ةّداملا
: يــتأــي اــم ،هالــعأ2 ةداــملا

: دادــعإ / أ

نيــناوــقـلل اـــقـبط ،هدــعت يرــيدــقــتو يــفـيـكو يـّمــك درــج–
اهئاضعأ نييعت يف كرتشي ةنجل ،اهب لومعملا تاميظنـتلاو
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيلاملا ريزو

ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشم رارقب درجلا ىلع قفاوي
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط دعت ةيروضح ةيماتخ ةليصح–
رصاـنـع ةـمـيـق نـــّيـبـتو لـئاسوـلاـب قـلـعـتــتو ،اــمــهــب لوــمــعملا
.ليوحتلا عوضوم ةيلاملا ةمذلا

: ديدحـت / ب

عوضومب ةقلعتملا قئاثوـلاو تاموـلــعملا غيـلبت تاءارــجإ–
. ليوحتلا

تاسسؤملا ىلإ ةلحملا ةلاكولا ومدختسم لّوحي:4ةّداملا
ةـعـقاوـلا ينـهملاو يفاـقـثـلاو يمـلـعـلا عــباــطــلا تاذ ةــيــموــمــعــلا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا عاطقل ةعباتلا ةديلبلا ةيالوب
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو
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