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يف خرؤــملا69–21 مــقر يذـيـفـنتـلا موــسرـــملا ىضـتــقــمبو–
21٠2 ةـنــس سراـــم لّوأ قـــفاوملا33٤1 ماــع يــناـثــلا عــيـبر8
مولعلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ءاشنإ نمضتملاو
،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا

يف خرؤملا232–91 مقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقمبو–
يذــلا91٠2 ةـنـس تــشــغ31 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع ةجحلا يذ21
اــهمـيـظـنتو ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوـملا تالاــكوــلا ماــهـم ددــحــي
،ممتملا ،اــهرـيسو

يف خرؤــملا7٠2–12 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىضـتقـمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8
ةـيـعاـمتـجالا موــلـعلا يـف ثـحـبلل ةيتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا لــح
،ةـيـناـسـنإلاو

يــف خرؤملا٠12–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـمضتملاو12٠2 ةنس وــــياــــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8
ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ

،اهتيمست رييغتو

: يتأي ام مسري

ةلاكولا ميظنت ةداعإ ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
ةعارزلا مولعو اـيجولونكتوـيبلا يـف ثحـبلل ةـيـتاــعوــضوــملا

٥9–21 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا ،ةيذغتلاو
سراــم لوأ قـــفاوـــملا33٤1 ماـــع يـــناــثــلا عـيــبر8 يــف خرؤــــملا

ةـــلاــكوــلا'' ىلإ اهتيمست رييغتو ،هالــعأ روـــكذــملاو21٠2 ةــنس
،”ةيـناـسـنإلاو ةـيعامتجالا موــلعـلا يـف ثـحـبلل ةـيـتاعوــضوــملا

.''ةــلاــكوـلا''صنلا بلص يف ىــعدــتو

يذيفنتلا موسرـملا ماـكـحأ ةـلاــكوــلا ىلــع يرــسـت:٢ةّداملا
قــفاوــملا٠٤٤1 ماــــع ةــــجحلا يذ21 يــف خرؤــملا232–91 مـــقر
.موسرملا اذه ماكحأو ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةـنـس تــشــغ31

موسرملا نم٥ ةداملا يف ةددحملا ماهملا راطإ يف:٣ةّداملا
٠٤٤1 ماــع ةجحلا يذ21 يف خرؤــملا232–91 مــقر يذـيـفنــتلا
ةلاكولا فلكت ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تشغ31 قفاوــملا

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ذيفنت ةعباتمو قيسنتب
نيمثتو ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلاب ةقلعتملا يجولونكتلا

.اهجئاتن

نــم8 ةداــملا يف نــيددــحملا ءاــضــعألا ىلــع ةداــيز:4ةّداملا
ةــجـحلا يذ21 يــف خرؤــملا232–91 مـــقر يذــيفـنـتـلا موــسرــملا

،هالـــعأ روـــكذـــملاو91٠2 ةـنـس تـشــغ31 قـــفاوــملا٠٤٤1 ماـــع
: يلـثـمم نــم ةــلاـــكوــلا هيــجوــت سـلـجم لـــكـشتـي

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو–

،قوقحلا يوذو نيدهاجملاب فّلكملا ريزولا–

،ةينطولا ةيبرتلاب فّلكملا ريزولا–

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فّلكملا ريزولا–

،ةفاقثلاب فّلكملا ريزولا–

،ليغشتلاب فّلكملا ريزولا–

،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا بدتنملا ريزولا–

تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا بدتنملا ريزولا–
.ةئشانلا

يملعلا ثحبلا عيراشمب ةصاخلا قئاثولا لّوحت:٥ةّداملا
ةـــــلاـــــكوــــلا فرــــط نـــم ةرـّيـسملا ،يـــجوـــلوــنـكـتـلا رــيوــطتلاو
ةعارزلا مولعو ايجولونكتويبلا يف ثـحـبلل ةـيــتاـــعوــضوــملا

ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ىلإ ةيذغتلاو
.ةايحلاو

يملعلا ثحبلا عيراشمب ةصاخلا قئاثولا لّوحت:6ةّداملا
ةلاكولا فرط نم اقباس ةرّيسملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو
ةـيـناــسـنإلاو ةـيــعامتجالا موـــلعلا يـف ثـحبلل ةـيـتاــعوــضوــملا
خرؤملا7٠2–12 مقر يذيــفنتلا موــــسرـــملا بـــــجوــــمب ةـــــلحملا

روكذملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوــــش8يـف
.موسرملا اذه عوضوم ،ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ىلإ ،هالـــعأ

اّميسال موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت:7ةّداملا
يناـثـلا عـيـبر8 يـف خرؤــملا٥9–21 مــقر يذيـفـنـتـلا موــسرـــملا

ءاشنإ نمضتملاو21٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا33٤1 ماع
مولعو ايجولونكتويبلا يف ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا
.هنم ىلوألا ةداملا ادع ام ،ةيذغتلاو ةعارزلا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـــشـنــي :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٩٠٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ةــلاــكولالـــــح نمضتي،١٢٠٢ ةنس وـــــــياـــم٠٢ قـــفاوــملا
.ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءاــنــب –

1٤1و٥–211 ناـــتداــمـــلا اــمـيـس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوـناــقلا ىـضـتـقـمبو–
نوــناـقــلا نمضتملاو9991 ةـنـس لــيرــبأ٤ قــفاوــملا91٤1 ماـــع
 ،مـمتـملاو لدــعملا ،يلاــعـلا ميـلـعـتلل يهـيجوـتلا

لوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــناــقــلا نمضتملاو٥1٠2 ةـنـس ربـمـسـيد٠3 قــفاوملا73٤1 ماــع
،لدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يساـئرـلا موــسرــمـــلا ىضـتـقــمبو–
91٠2 ةنس ربمـسـيد82 قــفاوـملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىداــمــج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤـملا87–12 مــقر يـساــئرـلا موسرــمـلا ىضـتقمـبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رـيارـبـف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بـــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنـس رـبـمفوــن32 قــفاوــملا21٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج61
،ةينطولا كالمألا درـجـب قـلــعتملاو

يـف خرؤملا79–21 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتـقـمبو–
21٠2 ةـنـس سراــم لوأ قــفاوــملا33٤1 ماــع يــناـثـلا عـيـبر8
مولــع يف ثـحبلل ةـيـتاــعوـضوـملا ةــلاــكوــلا ءاــشــنإ نـمـضـتملاو
،ةايحلاو ةعيبطلا

يف خرؤملا72٤–21 مـقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتـقــمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفـص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تاـيـفـيكو طورــش
،ةلودلل ةعباتلا

يف خرؤملا3٤1–91 مقر يذــيـفنـتـلا موـسرـملا ىضــتقـــمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس ليربأ92 قفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش32
،ةيعارزلا ةيذغتلا تايجولونكت يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

يف خرؤملا232–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةجحلا يذ21
اــهــمــيــظــنــتو ثحــبــلــل ةــيــتاــعوضوملا تالاــكوــلا ماــهــم ددــحــي
،ممتملا ،اهريسو

يــف خرؤملا٠12–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8
ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ

،اهتيمست رييغتو

: يتأي ام مسري

يـف ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلاّلــحت :ىلوألا ةّداملا
يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا ،ةايحلاو ةعيبطلا مولع
لوأ قفاوملا33٤1  ماع يناثلا عيبر8 يف خرؤملا79–21 مقر
.هالعأ روكذملاو21٠2  ةنس سرام

اـــهـقوـقـحو ةــلحملا ةــلاــكوــلا كالــمأ عـيمـج لّوـــحت:٢ةّداملا
يف ثحبلا زــكرم ىلإ ،اــهـيـمدـخـتـسمو اهلـئاسوو اهتاـمازتـلاو
موسرملا بــجوــمب أــشـنملا ،ةيـعارزــلا ةــيذغــتلا تاـيـجوــلوـنـكـت
قفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش32 يف خرؤملا3٤1-91 مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ليربأ92

2ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا ىلع بترتي:٣ةّداملا
: يتأي ام ،هالعأ

: دادعإ– أ

نيــناوــقــلل اـــقـبط ،هّدـــعت يرـــيدـــقتو يـفـيـكو يــّمـك درــج–
نيـيــعــــت يــف كرـتــشي ةــنجل ،اــهـب لوـــمــــعـملا تاــمـــــيـظــنـــــتـــــلاو
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو ةيلاملا ريزو اهـئاـضــعأ

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

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط دعت ةيروضح ةيماتخ ةليصح–
ةمذلا رصانع ةميق نـّيبتو لئاسولاب قلعتتو امهب لومعملا
.اهزوحت يتلا وأ ةلحملا ةلاكولا اهكلتمت يتلا ةيلاملا

: دــيدــحــت– ب

عوضومب ةقلعتملا قئاثولاو تامولعملا غيلبت تاءارجإ–
.ليوحتلا

يملعلا ثحبلا عيراشمب ةصاخلا قئاثولا لوحت:4ةّداملا
ةـــلاــــكوــــلا فرــط نــم ةرــيـسملا ،يــجوــلوـنـكـتـلا رـــيوــطــــــــتـــــــــلاو
ةلاكولا ىلإ ،ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاـعوــضوـملا
.ةايحلاو ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا

زـــكرــم ىلإ ةـلحملا ةــلاـــكوــلا وــمدـخـتـسـم لّوــحي:٥ةّداملا
ميظنتلل اقبط ةيـعارزــلا ةـيذــغـتـلا تاـيـجوــلوـنــكت يـف ثـحـبـلا
.هب لومعملا

نيــلّوـحملا ةــلاــكوـلا يمدـخـتسم تاــمازـتلاو قوــقــح ىقـبـت
ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةيميظنتلا وأ ةينوناقلا ماكحألل ةعضاخ
.ليوحتلا خيرات دنع مهيلع ةقبطملا ةيدقاعتلا وأ

79–21 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ماــكــحأ ىـغـلـت:6ةّداملا
سراـــم لوأ قــفاوــملا33٤1 ماـــع يــناـثــلا عـيـبر8 يـــف خرؤــــملا

ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكوـلا ءاــشــنإ نـمـضـتملاو21٠2 ةـنس
.ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف

ةــّيـمـسّرــلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـشـنــي :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع


