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فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازو

قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٩٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
زكرملل عرف ءاشنإ نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ربوتكأ٨٢
يــقاوـبلا مأ تاــيالو نــم لـــك يــف يـمالـسإلا يــفاــقـثلا

.ةيادرغو ةيدملاو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزوو

٤ يف خّرؤـملا7٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٣2 يف خّرؤملا٩٩–٩8 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٩8٩١ ةنس وينوي72 قفاوملا٩٠٤١ ماع ةدعقلا يذ

،ةينيدلا نوؤشلا ريزو تايحالص

٥١ يف خّرؤملا٤٥–٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥٩٩١ ةنس رياربف٥١ قفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

82 يف خّرؤملا6١٣–١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو١٠٠2 ةنس ربوتكأ6١ قفاوملا22٤١ ماع بجر
اميس ال ،يساسألا هنوناق ديدحتو يمالسإ يفاقث زكرم ثادحإ
،هنم٤ ةداملا

١١ يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس يفناج٩١ قفاوملا٩2٤١ ماع مّرحم
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا

62 يف خّرؤملا١١٤–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ربمسيد٤2 قفاوملا٩2٤١ ماع ةجحلا يذ
ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب ةفلكملا ةرادإلاب

رفص٠٣ يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ميظنتلا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ويام٣١ قفاوملا٣2٤١ ماع
ةيالوب عرف ءاشنإو يمالسإلا يفاقثلا زكرملا عورفل يرادإلا

،جيريرعوب جرب

: يتأي ام نورّرقي

يذيفنتلا موسرملا نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ربوتكأ6١ قفاوملا22٤١ ماع بجر82 يف خّرؤملا6١٣–١٠ مقر

ديدحتو يمالسإ يفاقث زكرم ثادحإ نمضتملاو١٠٠2 ةنس
زكرملل عرف ءاشنإ ىلإ رارقلا اذه فدهي ،يساسألا هنوناق
.ةيادرغو ةيدملاو يقاوبلا مأ تايالو نم لك يف يمالسإلا يفاقثلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ82 قفاوملا١٤٤١ ماع رفص٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ريزو
يدهملب فسوي

ةيلاملا ريزو
لاكول دـمحم

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

١٤٤١ ماـــع يناثلا عيبر٩٢ يفخّرؤـــم كرتشم يرازو رارـــق
ميظنتلا نمضتي ،٩١٠٢ ةـــــــنس ربمسيد6٢ قــــفاوملا
.ةئيبلا يف ثحبلا زكرمل يلخادلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

22 يف خّرؤملا٣6٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
٩١٠2 ةـنـس رـبـمــسـيد٩١ قــفاوـملا١٤٤١ ماــع يـناثـلا عـيـبر
لوألا ريزولا ماهمب ةيجراخلا نوؤشلا ريزو فــيلكت نمضتملاو
،ةباينلاب

يف خّرؤملا١١١-٩١ مـــقر يـــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥١ يف خّرؤملا٤٥-٥٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذـــلا٥٩٩١ ةـــنس رـــياربف٥١ قـــفاوملا٥١٤١ ماـــع ناـــــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

82 يف خّرؤملا6٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ
عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا
،يجولونكتلاو يملعلا
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8١ يف خّرؤملا77-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٣١٠2 ةنس يفناج٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

8 يف خّرؤملا٤62-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8١٠2 ةنس ربوتكأ7١ قفاوملا٠٤٤١ ماع رفص

،ةئيبلا يف ثحبلا زكرم ءاشنإ

: يتأي ام نورّرقي

موـــــسرملا نــــــم٠١ ةداـــــملا ماـــــكحأل اــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف خّرؤملا6٩٣-١١ مقر يذـــيفنتلا
نوــناـقـلا ددـــحي يذـــلا١١٠2 ةـنـس رــبـمـفوـن٤2 قـــفاوـملا
يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا

يلخادلا مـــيظنتلا دـــيدحت ىلإ رارـــقلا اذـــه فدـــهي،يجولونكتلاو
.”زكرملا“ صنلا بلص يف ىعدي يذلا ةئيبلا يف ثحبلا زكرمل

هدعاسي يذلا ،ريدملا ةطلس تحت زكرملا مظني :٢ ةداملا
ماسقأو ةيرادإ حلاصمو ةينقت ماسقأ يف ،ماع نيمأو دعاسم رـيدم
.ثحبلل ةكرتشم حلاصمو ةيبيرجت تاطحمو ةشروو ثحبلل

: نم ،)٣( ةثالث اهددعو ةينقتلا ماسقألا نوكتت :٣ ةداملا

،ثحبلا جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق •

،ةئيبلا يف يفارشتسالا ليلحتلا مسق •

.مالعإلا ةمظنأ مسق •

جئاتن نيمثتو ةيجراخلا تاقالعلا مسق فلكي:٤ ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ثحبلا

،ثحبلا جئاتنو ةيملعلاو ةينقتلا لامعألا رشنو ةيقرت –

،زكرملا صصخت ناديم يف يجولونكتلا ليوحتلا نامض –

ىلع ينقتلا معدلاو ليومتلا رداصم ثحب يف ةكراشملا –
،يلودلاو ينطولا نييوتسملا

ةطشانلا تائيهلاو ثحبلا تاسسؤم عم نواعتلا نامض –
،ةئيبلا لاجم يف

ىلع اهرييستو اهمييقتو عارتخالا تاءارب عيراشم ديدحت –
.يلودلاو ينطولا نييوتسملا

: )2( نيتحلصم يف مظنيو

،لاصتالاو ةيجراخلا تاقالعلا ةحلصم •

.ثحبلا جئاتن نيمثت ةحلصم •

ىلع ةئيبلا يف يفارشتسالا ليلحتلا مسق فلكي :5 ةداملا
: يتأي امب ،صوصخلا

،زكرملا صصخت ناديم يف يجولونكتلا دصرلا نامض –

لاجم يف ةمولعملا رييست تاودأ ريوطت يف ةمهاسملا –
،ةحصلاو ةئيبلا يف راطخألا مييقتو ثولتلا

،يئيبلا سايقلا ملع رثأ ةعباتم –

.ةدوجلا لامعأ ةرادإ ماظن تايلمع عضوو دادعإ –

: )2( نيتحلصم يف  مظنيو

،يجولونكتلا دصرلا ةحلصم •

.ةدوجلا نامض ةحلصم •

،صوــصـخلا ىلــع مالـــعإلا ةــمـظـنأ مــسـق فـلــكي :6 ةداملا
: يتأي امب

،اهرشنو اهتجلاعمو يئيبلا لاجملا يف تامولعملا ءانتقا–

ءاــــنتقا لــــيهستل )باوــــلا( ةــــينورتكلإ دراوــــم رــــــيوطت –
،تامولعملا رشنو

ةــــــيملع تاــــنايب ةدــــعاق عــــضوو لــــيكشت ىلــــع لـــــمعلا –
،زكرملا صصخت ناديم يف ةصصختم

،زكرملل ةيتامولعملا تاكبشلاو ةمظنألا ريوطت –

.اهتنايصو ةيئيبلا مالعإلا ةمظنأ عضو –

: حلاصم )٣( ثالث يف مظنيو

،ينقتلاو يملعلا مالعإلا ةحلصم •

،اهتنايصو تاكبشلا رييست ةحلصم •

.تانايبلا دعاوق ةحلصم •

.يلخادلا نمألا بتكم ماعلا نيمألاب قحلي :7 ةداملا

: يتأي امب ةيرادإلا حلاصملا فلكت:٨ ةداملا

ةــــــيرشبلا دراوــــملا رـــيـــــيستل يونــــسلا ططـــــخملا دادــــعإ –
،ذيفنتلا زيح هعضوو

،زكرملا يمدختسمل ينهملا راسملا ةعباتم نامض –

نيوكتلل تاونسلا ةددعتمو ةيونس تاططخم دادعإ –
زكرملا يمدختسمل تامولعملا ديدجتو ىوتسملا نيسحتو
،ذيفنتلا زيح اهعضوو

نامضو زكرملا زيهجتو رييستلا ةينازيم عورشم دادعإ –
،هيلع ةقفاوملا دعب هذيفنت

،زكرملل ةماعلا ةبساحملا كسم –

،زكرملا لكايه رييستل لئاسولا صيصخت نامض –

ةينوناقلا اياضقلاو تاعزانملا اياضق رييست نامض –
،زكرملل
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زـــــكرملل ةــــيراقعلاو ةــــلوقنملا كالــــمألا رـــــييست ناـــــمض –
،اهتنايصو اهيلع ةظفاحملاو

،زكرملل درجلا رتافد كسم –

.زكرملا فيشرأ ةنايصو ظفح نامض –

: يف ،)٣(ثالث اهددعو ،ةيرادإلا حلاصملا مظنت

،نيوكتلاو نيمدختسملا ةحلصم •

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم •

.ةماعلا لئاسولا ةحلصم •

: نم ،)٤( ةعبرأ اهددعو ثحبلا ماسقأ نوكتت :٩ ةداملا

،”يجولويبلا عونتلاو ةئيبلا“ مسق •

،”ةحصلاو ةئيبلا“ مسق •

،”ةيخانملا تاريغتلاو ةجذمنلاو ةئيبلا“ مسق •

.”تايافنلل يجولوكيإلا رييستلاو يئيبلا راكتبالا“ مسق •

مايقلاب فـــــلكيو،”يـــــجولويـــبلا عوــــــنتلاو ةـــــئيبلا“ مــــــــسق–١
: لوح ثحب لامعأو تاساردب

اهيلع ةظفاحملاو اهرييستو ةيعيبطلا دراوملا ديدحت –
،اهنيمثتو

ةئيبلا ةيقرتب حمست يتلا تاطاشنلاو تايجيتارتسالا –
،اهيلع ةظفاحملاو

اهتبقارمو اهتعباتمو ةيعيبطلا دراوملا ةيعون صيخشت –
تاذ ةثيدحلا تاجتنملاو )ةيويحلا ةمالسلاو يويحلا رشؤملا(
،ةيجالعلاو ةيداصتقالا ةدئافلا

يـــــــجولويبلا عوــــنتلل يـــئيزجلا صـــــــيخشتلاو ءاــــــصحإلا –
،ينطولا يعونلا

ىلع ةرثؤملا لماوعلاو يجولويبلا عونتلا طئارخ مسر –
.ةينارمعلا طاسوألل يجولويبلا عونتلا

تاـساردـب ماـيـقلاب فـلـكيو ،”ةــحـصلاو ةـئـيـبلا“ مــسـق–٢
: لوح ثحب لامعأو

،ةحصلا ىلع ةيئيبلا تاليدعتلا راثآ –

ءاوهلاو ءاملااميس ال( ثولتلل يجولويبلا صيخشتلا –
،ةددعتملا ضارمألا يف ببستملا )ةبرتلاو

راـــــطخألا مــــييقت تابراقم يف يـــنقتلاو يمــــلعلا مــــــكحتلا –
،ةيئيبلاو ةيحصلاو ةينهملا

ةيعاـمتجالاو ةـيـعامـتـجالا تارــيـثأـتـلا تارـشؤـم رــيوـــطت –
.ةيداصتقالا

،”ةـــيخانملا تارــيغتلاو ةــــجذمنلاو ةــــئيبلا“ مــــسـق–٣
: لوح ثحب لامعأو تاساردب مايقلاب فلكيو

نيجهتلاو جارخإلاو لاخدإلا ةـــجذمنو يئيبلا رطخلا مييقت –
،تاعقوتلا رييستو

،ةيخانملا تاريغتلاب ةقلعتملا ةجذمنلا  –

.)ءاملاو ةبرتلاو ءاوهلا( يويحلا دصرلا ةسارد تايوتسم –

يـــجوــلوــكــيإلا ريـــيستلاو يـــئيبلا راـــكتبالا“مـــــسـق–٤
: لوح ثحب لاــمعأو تاـــساردب ماــــيقلاب فـــــلكيو ،”تاــــيافنلل

،ةيعيبطلا تاريحبلاو ةيتابنلا ةجلاعملاو يويحلا جالعلا –

فــــيصوتلاو صيــــخشتلا( اــــهنيمثتو تاـــــيافنلا رــــييست –
،ةيجولويبلا ةجلاعملاو قرحلاو غيرفتلا لاجم يف )ةعباتملاو

،ةيرئازجلا ةيجولوكيإلا ةمصبلا –

.قرزألا داــصتقالاو رــضخألا داـصتقالاو يريودتلا داصتقالا –

: نم ةشرولا نوكتت :٠١ ةداملا

اــــــهزاجنإو ةــــيبيرجتلا تاـــــبيكرتلا مــــــيمصت ةــــــــشرو –
.اهريوطتو

ماكحأل اقبط ةأشنملا ةيبيرجتلا ةطحملا ّريست:١١ ةداملا
6٩٣-١١ مقر يذــــيفنتلا موــــسرملا نــــم )٣ ةرــــقفلا(٤٣ ةداـــــملا
رـــــبمفون٤2 قـــــفاوملا2٣٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ82 يف خّرؤــــــملا

نوكتتو رـــــــيدم فرـــــط نـــــم ،هالـــــعأ روـــــــكذملاو١١٠2 ةـــــنس
.حلاصم )٣( ثالث ىلإ )2( نيتحلصم نم

ماكحأل اقبط ةأشنملا ةكرتشملا ةحلصملا عضوت :٢١ ةداملا
82 يف خّرؤملا6٩٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا نم6٣ ةداملا
روكذملاو١١٠2ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ
.عورف نم نوكتتو ،ةحلصم سيئر ةيلوؤسم تحت ،هالعأ

ةـــــــّيمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارـــــــــقلا اذـــــه رــــــشني :٣١ ةداملا
.ةيبـعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

قــــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع يناثلا عيبر٩2 يف رـــــئازــجلاب رّرــــح
.٩١٠2 ةنس ربمسيد62

ةيلاملا ريزو

لاكول دمــحم

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو
ديزوب بيطلا

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب


