
ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٨7٦ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣١ 6

2٤٤1 ماع لاوش72 يف خرؤملا9٠–12 مقر رمألا ىضتقمبو–
تامولعملا ةيامحب قلعتملاو12٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا

،ةيرادإلا قئاثولاو

يف خرؤملا572–12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وينوي٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ91
،لوألا ريزولا نييعت

يف خرؤملا182–12 مقر يسائرلا موــسرـمـــلا ىـضتـقمـبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤملا233–٤٠ مـقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضـتــقمبو–
يذلا٤٠٠2 ةنس ربوتكأ٤2 قفاوملا52٤1 ماع ناـضـمر٠1 يـف
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا

ةـــــماع ماكحأ

31 ررـــكــم78 نيــتداــمــلا ماـــكـــحأل اــــقــيــبـطــت : ىلوألا ةّداملا
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،تابوقعلا نوناق نم٤1رركم78و

صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا يف ليجستلا تايفيك ديدحت
.كلذ ىلع ةبترتملا راثآلاو اهنم بطشلاو ةيباهرإلا تانايكلاو

تاحلطصملاب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:٢ ةّداملا
 :ةيتآلا

ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألا فينصت ةنجل:ةنجللا–
،تابوقعلا نوناق نم31 رركم78 ةداملا بجومب ةأشنملا

ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا:ةمئاقلا–
،تابوقعلا نوناق نم31 رركم78 ةداملا بجومب ةأشنملا

لــيوــحت ىلــع تــقؤــم رــظــح ضرــف:ديمجتلا وأ زجحلا–
اتقؤم يلوت وأ اهلقن وأ اهيف فرصتلا وأ اهلادبتسا وأ لاومألا

رارق نايرس ةدم ةليط ،اهيلع ةرطيسلا وأ تاكلتمملا ةدهع
 ،ةمئاقلا يف ليجستلا

ليجستلاب ينعملا نايكلا وأ صخشلا لاومأ:لاومألا –
وأ اهزوحي يتلا هتاكلتمم نم ةيتأتملا لاومألاو ةمئاقلا يف

وأ هتباقرل ،ةرشابـم ريغ وأ ةرـشابـم ةقيرـطب ،عضـخت يتلا
.هرماوأب نورمتأي وأ هحلاصل نولمعي صاخشأ ةباقر

ريغ وأ ةيداملا لاومألا وأ تاكلتمملا نم عون يأ لمشتو
لصحـملا ةلوقنملا ريغ وأ ةلوقنملا اهنم اميس ال ،ةيداملا

قئاثولاو ةرشابم ريغ وأ ةرشابم تناك ةليسو يأب اهيلع
لكشلا كلذ يف امب ،اهلكش ناك ايأ ةينوناقلا تادنسلا وأ
كلت ىلع ةيكلملا قح ىلع لدت يتلاو يمقرلا وأ ينورتكلإلا
تانامتئالا صوصخلا ىلع كلذ يف امب ،اهيف ةحلصم وأ لاومألا
مــــهسألاو تالاوحلاو رــفسلا تاــكــيشو تاــكــيشلاو ةـــيـــفرصملا

.دامتعالا تاباطخو تالايبمكلاو تادنسلاو ةيلاملا قاروألاو

هردــق داـــمـتـعا12٠2 ةـنـس ةـيــنازـــيمل صـصـخــي:٢ ةّداملا
ةيــنازــيم يــف دــّيـقــي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠9( راـنـيد نوـيـلـم نوــعــسـت
حلاصملا''٤٠-6٤ مقر بابلا يفو ةينطولا ةيبرتلا ةرازو رييست
ةدئافل ةصاــخ ةـيـسردــم ةـحـنم -ةــلودــلل ةـعـباـتــلا ةــيزــكرــمالـلا
.''نيزوعملا ذيمالتلا

،ةينطولا ةيبرتلا رــيزوو ةــيلاملا ريزو فلكي:٣ ةّداملا
يــف رـشنــي يذــلا موــسرــملا اذـــه ذــيفـنـتب ،هــــصــخي اــمــيــف لـــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا

ربوتكأ٠1 قفاوملا3٤٤1 ماع لوألا عيبر3 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع رفص٠٣ يفخّرؤم٤٨٣-١٢ مقر يذيفنت موسرم
ليجستلا تايفيك ددحي ،١٢٠٢ ةنس ربوتكأ7 قفاوملا

ةيباهرإلا تانايكلاو صاخشألل ةينطولا ةمئاقلا يف
.كلذ ىلع ةبترتملا راثآلاو اهنم بطشلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لّوألا ريزولا ّنإ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5–211 ناـــتداــملا اـــمـيـس ال ،روـتــسدــلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا551–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا651–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا

ةجحلا يذ72 يف خرؤملا1٠–5٠ مقر نوـناـقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةنـس رياربف6 قـفاوملا52٤1 ماع
لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومـتو لاوـمألا ضييبت نم
،ممتملاو

رــفـص81 يـف خرؤــملا9٠–8٠ مــقر نوــناــقــلا ىـضـتـقمـبو –
نوــناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاوملا92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

رـفـص81 يـف خرؤـملا6٠–21 مـــقر نوـــناــقــلا ىـضــتـقــمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1 ماع

يناثلا عيبر٤2 يف خرؤملا3٠–٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تادنسب قلعتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا53٤1 ماع
،رفسلا قئاثوو
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٨7  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦
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ايصخش اونوكي مل نيذلا صاخشألا:ةينلا نسح ريغلا–
عئاقولا لجأ نم ةنادإ وأ ةيئازج ةعباتم وأ تايرحت لحم
وأ ةيكلم دنس مهيدلو ةمئاقلا يف ليجستلا ىلا تدأ يتلا

وأ/و زجحلا لحم لاومألا ىلع عورشم وأ حيحص ةزايح
،موسرملا اذه يف امهيلع صوصنملا ديمجتلا

امهم ،ةمظنم وأ ةعامج وأ ميظنت وأ ةيعمج لك:نايكلا –
اهتطشنأ عقت وأ اهضرغ نوكي ،اهتيمست وأ اهلكش نكي

،تابوقعلا نوناق نم رركم78 ةداملا ماكحأ ةلئاط تحت

  :ذيفنتلاب نومئاقلا –

،نوناقلا قيبطتب ةفلكملا تاطلسلاو ةيرادإلا تاطلسلا*

نوكت نأ نكمي ينطولا بارتلا ىلع دجاوتم صخش لك*
ةلجسملا تانايكلا وأ /و صاخشألاب ةلص تاذ لاومأ هتزوحب
،ةمئاقلا يف اهؤامسأ

ريغ نهملاو تاسسؤملاو ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا*
ضييبت ةحفاكمب قلعتملا ينطولا عيرشتلا موهفم يف ةيلاملا
،باهرإلا ليومتو لاومألا

ةليط ينطولا بارتلا ةرداغم نم عنملا:رفسلا نم عنملا –
.ةمئاقلا يف ليجستلا ةدم

لوخدلا نم عنملا ،رفسلا نم عنملا رارق لمشي نأ نكمي
.بناجألل ةبسنلاب ينطولا ميلقإلا ىلا

تانايـكلاو صاــخشألا فـيـنـصت ةنـجـلـلا ىلوـتـت:٣ ةّداملا
.اهنم مهبطشو ةمئاقلا يف مهليجستو ةيباهرإلا

اهنييحت ىلع رهست يتلا ةنجللا فرط نم ةمئاقلا كسمت
 .ينورتكلإلا اهعقوم ىلع رشنتو

مالعتسالا ةيلخل ينورتكلإلا عقوملا ىلع ةمئاقلا رشنت امك
 .يلاملا

يناثلا لصفلا

 اهميظنتو ةنجللا ةليكشت

لكشتتو ،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا ةنجللا سأري:٤ ةّداملا
 :مهركذ يتآلا ءاضعألا نم

 ،هلثمم وأ ةيجراخلا نوؤشلاب فلكملا ريزولا–

،هلثمم وأ ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو –

 ،هلثمم وأ ةيلاملا ريزو –

 ،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم –

 ،ينطولا كردلا دئاق–

 ،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا–

،يلخادلا نمألل ماعلا ريدملا–

،يجراخلا نمألاو قئاثولل ماعلا ريدملا–

ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلل ماعلا ريدملا–
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ سيئر–

بجومب ،ةيرازولا تاعاطقلا ولثمم ،ةنجللا ءاضعأ نّيعي
ةبتر مهل نيذلا تاراطإلا نيب نم ةنجللا سيئر نم رارق
حارتقا ىلع ءانب ،لقألا ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلا يف ماع ريدم
.اهنوعبتي يتلا تاطلسلا نم

نيمأ اهيلع فرشي ةمئاد ةنامأب ةنجللا دوزت:5 ةّداملا
ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نّيعي يذلا ةنجللا

ةيلحـملا تاـــــعاـــــمجلاو ةـــــيــــــلــــــخادــــــلا ةرازو تاراــــــطإ نيب نــــــم
.ةيزكرملا ةرادإلل ،لقألا ىلع ،ريدم ةبترب ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

ىلع ،اهسيئر ةطلس تحت ،ةنجللا نيمأ ىلوتي:٦ ةّداملا
 :يتأي امب صوصخلا

،ةنجللا تاعامتجا ريضحت –

،ةنجلل يكيتسيجوللا معدلا –

،اهتالوادم رضاحم ريرحتو ةنجللا تاعامتجا روضح –

،اهتارارق ذيفنت ىلع رهسلا –

.ةنجللا ةنامأ يفظوم ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا ةسرامم –

ثلاثلا لصفلا

 ةمئاقلا نم بطشلاو ليجستلا تايفيك

 لوألا مسقلا

ةكرتشم ماكحأ

ةمـئاـقــلا نـم بـطـشـلاو ليجـسـتلا تابـلـط هـجوـت:7 ةّداملا
خيرات بسح ،صاخ لجس يف لجستو ،ةنجللا سيئر ىلإ

.اهدورو

،ةيلخادلاب ةفلكملا ةرازولا رقمب ةنجللا عمتجت:8 ةّداملا
ىلع ءانب رخآ ناكم يأ يف عامتجالا ،ةرورضلا دنع ،اهنكميو
.اهسيئر نم رارق

ىلع ءانب ،كلذ ةرورضلا تضتقا امّلك ،ةنجللا عمتجت
.اهئاضعأ دحأ بلطب وأ ايئاقلت اهسيئر نم ءاعدتسا

لك ةرم ابوجو عمتجت نأ ةنجللا ىلع نّيعتي ،هنأ ريغ
اذإ ام ةساردو ةمئاقلا ةعجارمل ،لقألا ىلع ،رهشأ )6( ةتس
موقت امك ،ةمئاق لازت ال ةمئاقلا يف ليجستلا بابسأ تناك
.ةمئاقلا يف مهؤامسأ ةجردملا نيفوتملا صاخشألا بطشب

)9( ةعست روضحبّ الإ ةنجللا تاعامتجا حصت ال:٩ ةّداملا
.لقألا ىلع ،اهئاضعأ نم
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يناثلا مسقلا

ةمئاقلا يف ليجستلا

عافدلا تارازو لبق نم ةنجللا راطخإ متي:٨١ ةّداملا
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاو ،ينطولا

.لدعلاو ،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيجراخلا نوؤشلاو

 :يتأي ام ةمئاقلا يف ليجستلا بلط نمضتي:٩١ ةّداملا

،ينعملا نايكلا وأ صخشلل ةلماكلا ةيوهلا–

يف اهيلع صوصنملاو هل ةبوسنملا لاعفألا نع ضرع–
،تابوقعلا نوناق نم رركم78 ةداملا

،ةمئاقلا يف هليجست ةمءالم ىدم نع ريرقت –

ةيئاضق ةعباتم وأ ةيلوأ تايرحت لحم هنأ ديفي ام ميدقت–
.يئاضق رارق وأ مكح ىضتقمب ةنادإ وأ

ثلاثلا مسقلا

ةمئاقلا نم بطشلا

نم بلطي نأ ينعملا نايكلا وأ صخشلا نكمي:٠٢ ةّداملا
نيثالث لجأ يف ،ةمئاقلا نم هبطش ،رربم ببس يأل ،ةنجللا
يف ةمئاقلا يف ليجستلا رارق رشن خيرات نم اموي )٠3(
اذإ ،لجألا اذه ءاضقنا دعب تقو يأ يف وأ ،ةيمسرلا ةديرجلا
.ةرربم ريغ ةمئاقلا يف هليجست بابسأ تحبصأ

وأ صخشلا اهسفن ءاقلت نم بطشت نأ ةنجللا نكمي امك
ريغ ةمئاقلا يف هليجست بابسأ تحبصأ اذإ ينعملا نايكلا

.ةرربم

اوبلطي نأ ةمئاقلا يف لجسملا صخشلا قوقح يوذ نكمي
.اهنم هبطش

ةــمـئاــقـلا نــم بــطـشـلا بلط نــمــضتـي نأ بـجـي:١٢ ةّداملا
 :يتأي ام

،بطشلا ةبلاط ةهجلا ديدحت –

،هبطش بولطملا نايكلا وأ صخشلل ةلماكلا ةيوهلا –

يـف لـيـجـسـتلا باــبـسأ لاوز وأ بـطـشــلا بــلــط ررـبـي اــم–
.ةمئاقلا

عبارلا لصفلا

 ليجستلا تارارق ذيفنت تايفيك

ةمئاقلا نم بطشلا وأ

يف ةمـئاــقــلا يف لـيـجـسـتـلا رارــق رــشــن رـبـتــعـي:٢٢ ةّداملا
ذاختال ذيفنتلاب نيمئاقلل غيلبت ةباثمب ةيمسرلا ةديرجلا
لجسملا نايكلا وأ صخشلا طاشن رظحل ةمزاللا تاءارجإلا

.رفسلا نم هعنم وأ هلاومأ ديمجت وأ/وزجحو ةمئاقلا يف

ىلإ هّغلبيو ،اهلامعأ لودج ةنجللا سيئر طبضي:٠١ ةّداملا
.عامتجالا خيرات قبست يتلا مايأ )8( ةينامثلا لالخ وضع لك

نيب نم اررقم نّيعي نأ ةنجللا سيئر نكمي:١١ ةّداملا
.اهئاضعأ

،ةمئاقلا يف ليجستلا بلط اهنم دراولا ةطلسلا لثمم ّدـــعــُي
 .بلطلا اذه ةسارد لالخ نوناقلا ةوقب اررقم

يأ بلـطـت نأ ،اـهـماـــهــمب ماــيــقـلـل ،ةنـجـللا نـكــمـي:٢١ ةّداملا
نم وأ ةبلاطلا ةهجلا نم ،ةيرورض اهارت ةيفاضإ تامولعم
.ةلص تاذ ىرخأ ةهج يأ وأ اهئاضعأ نم وضع يأ

هاصقأ لجأ يف ةنجللا تارارق ردصت نأ بجي:٣١ ةّداملا
.اهراطخإ خيرات نم رهش

ءاــضــعألا )2/3( يــثـلــث ةـيـبـلـغأــب ةــنـجــلــلا تارارـــق ذــختت
توــص حــّجرـي تاوصألا ددـــع يواــسـت ةــلاــح يفو ،نيرضاحلا
.سيئرلا

ىلإ لسري ريرقت عوضوم عامتجا لك لاغشأ جئاتن نوكت
ةسمخ دعب ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا

.عامتجالا دقع خيرات نم ،رثكألا ىلع ،اموي )51( ةرشع

 :ىلع تالوادملا رضحم يوتحي:٤١ ةّداملا

،هناكمو عامتجالا خيرات–

وأ هليجست بولطملا نايكلا وأ صخشلل ةلماكلا ةيوهلا–
،ةمئاقلا نم هبطش

ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا ءافيتسا دكؤي ام–
ليجستلا بابسأ لاوز وأ تابوقعلا نوناق نم31 رركم78

،ةمئاقلا يف

عامتجالا يف نيرضاحلا اهئاضعأو ةنجللا سيئر ءاضمإ –
.اهنيمأو

رشؤمو مقرم صاخ لجس يف تالوادملا رضاحم نّودت
.ةنجللا سيئر لبق نم هيلع

ةمئاقلا يف لـيـجســتـلا تارارـق نوـكـت نأ بــجــي:5١ ةّداملا
اهرشن درجمب ذيفنتلل ةلباق نوكتو ،ةببسم اهنم بطشلاو

.ةيمسرلا ةديرجلا يف

اــهــتارارـــق ذــيـفـنت ىلــع ةــنـجـلـلا سـيـئر رـــهـســي:٦١ ةّداملا
.ذيفنتلاب نيمئاقلا عم قيسنتلاب

ريخست ةصتخملا تاطلسلا نم بلطت نأ ةنجللا نكمي
.اهتارارق ذيفنتل ةيمومعلا ةوقلا

اهتنامأ يمدختسمو ةنجللا ءاضعأ ىلع بجي:7١ ةّداملا
نوعلطي يتلا تادنتسملاو تامولعملا ةيّرس ىلع ظافحلا

.اهتبسانمب وأ مهماهم ةسرامم ءانثأ اهيلع
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٨7  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٦
9م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣١

،مـهـماـــهـمب ماـــيــقـلل ،ذيـفـنـتلاب نيـمئاــقــلا نــكـمـي:٣٢ ةّداملا
.ةنجللا ةدعاسم اوبلطي نأ

لــئاسولا لك ،ذيفنتلاب نيمئاقلا فرصت تحت ،ةنجللا عضت
.اهب لاصتالاب حمست يتلا

رـيراـقــت ةنـجـللا ىلإ ذـيـفنـتلاب نوـمئاــقــلا مدــقي:٤٢ ةّداملا
 .موسرملا اذه ماكحأ ذيفنت لوح ةيلصف

لوألا مسقلا

صاخشألا طاشن رظح

ةمئاقلا يف ةلجسملا تانايكلا وأ /و

ةمئاقلا يف لجسملا نايكلا وأ صخشلا عنمي:5٢ ةّداملا
 .هتعيبط تناك امهم طاشن يأ ةسرامم نم

نايكلا وأ صخشلا تالحم قلغ طاشنلا عنم ىلع بترتي
.هتاعامتجا عنمو ينعملا

ةليط اهطاشن قيلعت متي ،ةيعمج نايكلا ناك اذإ:٦٢ ةّداملا
.اهلحب يئاضق مكح ردصي مل ام ،ةمئاقلا يف ليجستلا ةدم

تامدخ وأ ةيلام تامدخ وأ لاومأ يأ ةحاتإ عنمي:7٢ ةّداملا
حـــلاصل ،رشاـــبـــم رـــيـــغ وأ رشاـــبـــم لـــكشب ،ةـــلص تاذ ىرــــخأ
حـــلاصل وأ ةـــمـــئاـــقـــلا يف ةـــلـــجسملا تاـــناـــيـــكـــلا وأ صاـــخشألا
وأ رشابم لكشب اهيف نومكحتي وأ اهنوكلمي يتلا تانايكلا

وأ مهنع بوني نايك وأ صخش يأ حلاصل وأ رشابم ريغ
.مهنم هيجوتب لمعي

يناثلا مسقلا

 لاومألا ديمجت وأ/و زجح

ناــك نإ ذيفـنـتـلاـب نوـمـئاــقــلا دـــكأـتــي نأ بــجـي:٨٢ ةّداملا
نمض ةمئاقلا يف مهؤامسأ ةلجسملا تانايكلا وأ صاخشألا

.مهنئابز

نومئاقلا قبطي ،ةمئاقلا يف مهليجسـت دكأت اذإ ام ةلاح يفو
ةنجللا غيلبتو ديمجتلا وأ/و زجحلا تاءارجإ اروف ذيفنتلاب
.لجأ نود كلذب

ةيلمـع جئاتن تناك اذإ ،ةنجللا رابخإ اضيأ مهيلع نّيعتيو
.ةيبلس نئابزـلا تافلـم يف ثاحبألا

وأ لامعأ ةـقالع دقـع اهيف متـي ةرم لك يف ،دكأتلا بجيو
نئابزلا ءالؤه ناك نإ ،ددج نئابز عم ةيلام تايلمع زاجنإ
تايلمعلا هذه نم نويقيقحلا نوديفتسملا وأ مهولكوم وأ
يف مهؤامسأ ةلجسملا تانايكلا وأ صاخشألا نمض اوسيل
.ةمئاقلا

بجي ،ةمئاقـلا يف ةدراو مهؤامـسأ تناك اذإ ام ةلاح يفو
ةنجللا كلذب غّلبـتو ،مهب قلعتت ةيلمـع يأ ذيفنت نع عانتمالا

.اروف

لاومأ لوح تامولـعم زوحت ةرادإ لك عضخت:٩٢ ةّداملا
دكأتلا بجاول ،ةمئاقلا يف ةلجسملا تانايكلا وأ صاخشألا
حمسي يذلا ،موسرملا اذه نم82 ةداملا يف هيلع صوصنملا

.ديمجتلا وأ/و زجحلا تاءارجإل يروفلا قيبطتلاب

ىلــع ةدــمــجملا وأ/و ةزوـجـحـملا لاوــمألا نوــكــت:٠٣ ةّداملا
نم ليوحت عوضوم ةيديربلاو ةيكنبلا تاباسحلا ىوتـسـم
نهملاو تاسـسؤملا اذكو ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط
دصق ةـــيزـــكرملا ةـــنـــيزخلا نيمأ ىـلإ ةـــيـــنـــعملا ةـــيــــلاملا رــــيـغ
.هتاباتك يف ةقيقد ةفصب اهليجست

ةدمجملا وأ/و ةزوجحـملا لاومألا ءارجإلا سفنل عضخت
تاباتك يف ةحوتفملا ةصاخلا لاومألا تاباسح اهيوأت يتلا
.ةنيزخلا

ةــنــيزخلا نيمأ تاــباــتــك يف ةــعدوــم لاوـــمألا هذـــه ىـــقـــبـــتو
ةنجللا فرط نم زجحلا وأ/و ديمجتـلا عفري ىتح ةيزكرملا
.اهترداصمب يئاضق مكح ردصي وأ

يأ عفدب حامسلا ذيفنتلاب نيمئاقلا ىلع ّنيعتي:١٣ ةّداملا
تاـباسـحلا ةدــئاـفـل ةــقـحـتسملا حاــبرألا نـم اــهرــيـغ وأ دــئاوــف
.ديمجتلا وأ /و زجحلا رارق ايئاقلت اهيلإ دتمي يتلاو ةدمجملا

بجومب ،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق

ةميقب ةنجللا غالبإ ذيفنتلاب نيمئاقلا ىلع نـّيعتي:٢٣ ةّداملا
هعفر وأ اهديمجت وأ/و اهزجح مت يتلا لاومألا فصو وأ /و
لالخ ،هعفر وأ ديمجتلا وأ/و زجحلا تقوو خيراتو اهعونو
ماكحأل اقيبطت هعفر وأ لاومألا ديمجت وأ/و زجح نم ةعاس٤2
 .موسرملا اذه

تانايكلاو صاخشألل نذأت نأ ةنجللا نكمي:٣٣ ةّداملا
،مـهـنوـلـيـعــي نــيذــلا صاــخشألاو مــهــتالــئاــع دارــفأ وأ ةــيــنــعملا

ةيطغتلةدمجملا وأ/و ةزوجحـملا مهلاومأ نـم ءزج لامعتـساب
ديدحتب ،مهبلط ىلع ءانب وأ ايئاقلت ،ةيرورضلا مهتاجايتحا

يتلاتاضيوـعـتـلاو فـيـلاـكـتـلاو ءاـبـعألا دـيدستـل ةـيـلاـم غـلاـبــم
ءاذـغـلاـب ةــقــلــعــتملا كلــت اــهــنــم اــمــيسال ،تاــمدخلا ءاــقـل عــفدــت
يلئاـــعـــلا لزــــنملا نـهر طاسـقأ عــــفد وأ راــــجــــيإلاو ساــــبــــلــــلاو
جالـعـلا فـيـلاـكـتو باـعـتأو ةــيودألاــب ةــقــلــعــتملا فــيراصملاو
ءابرهكلاو زاغلاو ةيرابجإلا نيمأتلا طاسقأو بـئارضلاو ةحصلاو
ريغ فــــــــــيراصملا ضعــــــــــب اذــــــــــكو لاصتالا فـــــــــــيراصمو ءاملاو
.ةنجللا ريدقتل عضخت يتلا ةعّقوتملا

ةداملا يف هيلع صوصنملا ةنجللا رارق غّلبي:٤٣ ةّداملا
اهيدل ةدوجوملا ةهجلا ىلإو ينعملا صخشلا ىلإ ،هالعأ33
ةهجلا هذه ىلعو ،ةدمجملا وأ ةزوجحـملا لوصألا وأ/ولاومألا
ةـنـجلـلا مالــعإو رارــقــلا ذـيفـنتــب ةليفكلا تاءارــجإلا ذـخـتت نأ
.كلذب
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ـه٣٤٤١ ماع لوألا عيبر٨7٦ ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس ربوتكأ٣١ 10

يف هيلع صوصنملا ةينلا نـسـح رـيـغــلا نــكــمـي:5٣ ةّداملا
تناك لاومأ عاجرتسا ةنجللا نم بلطي نأ ،هالعأ2 ةداملا

ابوحصم بلطلا نوكي نأ بجيو ،ديمجت وأ/وزجح لحم
.لاومألا هذه ىلع هقح تبثت يتلا قئاثولا لكب

،)2( نارـــهش هاصقأ لـــجأ يف ،بلـــطـــلا يف ةـــنـــجـــلـــلا لصفــــت
.اهراطخإ خيرات نم ءادتبا

27 لجأ يف ينعملل غّلبيو اًببسم بلطلا ضفر رارق نوكي
.هرودص نم ةعاس

ىلع ءاــنــب ،بلــطــلا اذــه دــيدجت ةــيــنــلا نسح رــيــغــلا نــكــمـــي
لاجآلاو لاكشألل اقبط هيف ةنجللا ّتبتو ةديدج تاريربت
.ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا

نامضب ةلودلا كالمأل ةماعلا ةيريدملا فلكت:٦٣ ةّداملا
بلـــطـــتـــت يتـــلا ةدـــمـــجملا وأ /و ةزوــــجحـملا لاوـــمألا رـــيـــيست
.ةرادإ لامعأ

ثلاثلا مسقلا

 رفسلا نم عنملا

يف ةــمـئاــقلا يـف لــيـجـسـتـلا رارق رــشــن درجمـب:7٣ ةّداملا
ةـيروــهــمجلا لــيــكو نــم ةــنــجــلــلا بلــطــت ،ةــيــمسرــلا ةدــيرجلا
.رفسلا نم ةمئاقلا يف لجسملا صخشلا عنم صتخملا

ةــلــماــكــلا ةــيوــهــلا دــيدحت رــفسلا نــم عــنملا بلــط نـــمضتـــي
.ةمئاقلا يف هليجست رارق نم ةخسنب قفريو ،ينعملا صخشلل

نورشعو عبرأ هاصقأ لجأ يف رفسلا نم عنملا رارق ردصي
.صتخملا ةيروهمجلا ليكو راطخإ خيرات نم ةعاس )٤2(

نييـــعـــيـــبـــطـــلا صاـــخشألا رـــفسلا نـــم عــــنملا رارــــق لــــمشي
يف ءاضعألا نييعيبطلا صاخشألا اذكو ةمئاقلا يف نيلجسملا
.ةمئاقلا يف لجسملا يباهرإلا نايكلا

صخشلل صيخرتلا نود رفسلا نم عنملا رارق لوحي ال
.هتيعضو ةيوست دصق ،ينطولا بارتلا ىلإ لوخدلاب ينعملا

بحس رفسلا نم عنملا رارق ىلع بترتي:٨٣ ةّداملا
ةليط ،ديدج رفس زاوج رادصتسا نم عنملاو رفسلا زاوج
.ةمئاقلا يف ليجستلا ةدم

حلاصملا ىلإ ،هذيفنت دصق ،رفسلا نم عنملا رارق غّلبي
نوؤشلاو ةــــيــــلــــخادــــلاــــب نيتــــفـــــّلـــــكملا نيترازوـــــلـــــل ةصتـــــخملا
.ةيجراخلا

عبارلا مسقلا

 بطشلا تارارق ذيفنت

لاومألا ديمجت وأ/و زجحو طاشنلا رظح عفري:٩٣ ةّداملا
صخشلا بـطش رارق رشن روف ،ايئاقلت ،رفسلا نم عنملاو
مل ام ،ةـــيـمـسرــلا ةدــيرـجلا يـف ةـمـئاـــقـلا نم ينعـملا نايــكلا وأ
.ةفلاخم ةيئاضق تاءارجإ لحم ينعملا نكي

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلام ماكحأ

لئاسولا ،ةنجللا فرصت تحت ،ةلودلا عضت:٠٤ ةّداملا
.اهماهم ءادأل ةيرورضلا ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا

رييست ةينازيم يف ةنجللا ريسل ةمزاللا تادامتعالا دـّيقت
.ةيلخادلاب ةفّلكملا ةرازولا

صاخشألا لاومأ ديمجت بلطت نأ ةنجللا نكمي:١٤ ةّداملا
يف ةدوجوملا ،ةمئاقلا يف اهؤامسأ ةجردملا تانايكلا وأ/و
.يلودلا نواعتلا لاجم يف اهب لومعملا تاءارجإلل اقفو جراخلا

ةمظنم وأ ةلود يأ بلط ىلع ءانب ،ةنجللا نكمي امك
تانايكلاو صاخشألا ةمئاقلا يف لجست نأ ،ةيوهج وأ ةيلود
.انوناق اهيلع صوصنملا ليجستلا طورش يفوتست يتلا

تانايكلا وأ صاخشألا ءالؤه ليجست بلط اضيأ اهنكميو
.ىرخألا لودلل ةينطولا مئاوقلا يف

 :ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت ال:٢٤ ةّداملا
تاــعوــمــجـملاو صاــخـشألا لاوــمأ زـــجـح وأ/ودـيـمـجت–

تابوقعلا ةنجلل ةدحوملا ةمئاقلا يف ةلجسملا تانايكلاو
)9991(7621 ةدحتملا ممألل نمألا سلجم رارقب ةثدحـملا
ضييبت نم ةياقولاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلل عضاخلا
،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا

نوكت يتلا اهتادئاعو لاومألا زجح وأ/وديمجت تابلط –
اقيبطت ةمدقملا ،ةيباهرإ ةمظنم وأ يباهرإل ةهجوم وأ اكلم
ضييبت نم ةياقولاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا ماكحأل
.امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا

ةّيـمسّرـلا ةدــــيرــجلا يـف موــسرــمـلا اذـــه رـــشـنــي :٣٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رـبوـتــكأ7 قفاوملا3٤٤1 ماــع رــفـص٠3 يـف رــئازــجلاـب ررـح
.12٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
–––––––––––★–––––––––––

٣٤٤١ ماع رفص٠٣ يفخّرؤم5٨٣-١٢ مقر يذيفنت موسرم
موــسرــمــلا لّدـــعــي،١٢٠٢ ةـنــس رــبوــتــكأ7 قــفاوـمــلا
يناثلا عيبر٤٢ يفخّرؤملا5٩٢–٦٩ مقر يذيفنتلا

يذــــلا٦٩٩١ ةـــنــس رــــبـمـتـبس٨ قــــفاوـــملا7١٤١ ماــع
صاخلا صيصختلا باـــسـح ريــيـسـت تاــيــفـيـك ددــحي
معدل ينطولا قودــنصلا'' هـناونع يذلا٢٠٣-7٨٠ مقر
.''بابشلا ليغشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لّوألا ريزولا ّنإ
لّوألا رــيزوــلا ىدــل بدــتنملا رــيزوــلا رــيرــقــت ىلــع ءاــنــب –

،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلــكملا
1٤1و5–211 ناـــتداــمـلا اـــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلــع ءاــنـــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
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