
ـه ٤٤٤١ ماع رفص ٠٦١٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١ 6

 تاعامتجا يف لامعألا لودجب نوينعملا ءارزولا كراشي
.سلجملا

 ةلاكولل ماعلا ريدملا اذكو ةرادإلا سلجم سيئر رضحي
 تاـــعاــمــتجا يف نيـــظــحالــمك رامـــثتـــسالا ةـــيـــقرــــتــل ةـــيرئازــــجلا
 .سلجملا

 ارظن صخش لكب ،ةجاحلا دنع ،سلجملا نيعتسي نأ نكمي
.رامثتسالا لاجم يف هتربخ وأ هتاءافكل

 لك يف ،لقألا ىلع ،ةدحاو ةرم سلجملا عمتجي : ٤ ةّداملا
 ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةجاحلا دنع ،عمتجي نأ نكميو ،يسادس
.هسيئر نم

 .تايصوتو ءارآب سلجملا لاغشأ جوتت

 .سلجملا ةنامأ رامثتسالاب فلكملا ريزولا ىلوتي : ٥ ةّداملا
 : يتأي امب ،ةفصلا هذهب ،موقيو

،تاسلجلا لامعأ لودج طبض –

 تايصوتو ءارآب ةينعملا تارادإلاو سلجملا ءاضعأ غيلبت –
،سلجملا

 ريراقتلاو تامولعملا لك سلــجملا فرـــصت تـــــحت عضو –
.رامثتسالا لوح

 ٥٥3-6٠ مـقر يذــيــفــنتلا موـــسرـــملا ماــــكحأ ىغــــلت : ٦ ةّداملا
 6٠٠2 ةـنـس رـبوـتــكأ 9 قفاوـملا 72٤1 ماـع ناـضـمر 61 يف خرؤـملا

 هتليكشتو راــمثتسالل يـنطولا سـلـجملا  تايـحالصـب قــلـعـتملاو
.هريسو هميظنتو

 ّةيــــمـــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــسرــــملا اذــــــه رــــشــــــني : ٧ ةّداملا
 . ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤٤١  ماع رفص ١١ يف خّرؤم ٨٩٢-٢٢ مقر يذيفنت موسرم
 مـــيـــــظــــنت ددـــحي ،٢٢٠٢ ةـــنـــس رـــبــــمـــتـــبس ٨ قــــفاوـــــملا
.اــهرــيــسو راــمــثـتــسالا ةــيــقرــتــل ةـــيرــئازـــجلا ةلاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

 1٤1و ٥-211 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

 ماع لاّوش 92 يف خرؤملا 9٠-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 73٤1
،هنم 73 ةداملا اميس ال

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 91 يف خرؤملا ٥72-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس وينوي ٠3 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لوألا ريزولا نييعت

 يف خرؤملا 182-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 12٠2 ةنس ويلوي 7 قفاوملا 2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ 62
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا 6٥3-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 6٠٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا 72٤1 ماع ناضمر 61

 اهميظنتو رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تايحالص
،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

: يتأي ام مسري

 نوناقلا نم 32و 81 نيتداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
 ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر
 موسرملا اذه فدهي ،رامثتسالاب قلعتملاو 22٠2 ةنس ويلوي
 راــــمثـــتــسالا ةـــيــقرــتل ةيرئازـــجلا ةلاـــــكولا ميـــظـــنت ديدـــــحت ىلإ

.اهريسو

لوألا بابلا

رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا

لوألا لصفلا

رقملا – ةياصولا – ةيمستلا

 81-22 مقر نوناقلا نم 81 ةداملا ماكحأل اقبط : ٢ ةداملا
 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا

 ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا“ ةــيــمست لدــبــتست ،هالــعأ روـــكذملاو 22٠2
 ،”رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا“ ـب “رامثتسالا ريوطتل
 .”ةلاكولا“ صنلا بلص يف ىعدتو

 عـــتـــمـــتت ،يرادإ عــــباـــط تاذ ةيــــــموـــمع ةســـسؤـــم ةــــلاــــكولا
 ةياصو تحت عضوتو .يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب
.لوألا ريزولا

.رئازجلا ةنيدم يف ةلاكولا رقم ددحي : 3 ةداملا

91 نم داوملا ماكحأل اقبط مظنت ةيزكرمال لكايه ةلاكولل
.هاندأ 12 ىلإ
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 ،ةيجراخلا ةربخلا ىلإ ءوجللا عم تاراشتسالا ةمدخ عضو –
،ةجاحلا دنع

.ىرخألا تارادإلا ىدل نيرمثتسملا ةقفارم –

: تازايتمالا رييست لاجم يف – ٥

 ،اهليدعتب مايقلاو تارامثتسالا ليجست تاداهش دادعإ –
،ءاضتقالا دنع

 دعاوقلاو ريياعملا ىلإ ادانتسا ،ةلكيهملا عيراشملا ديدحت –
 ةررقملا تايقافتالا ماربإو ،هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحمـلا

 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 13 ةداملا يف
،هالعأ روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع

 ةبـــســــنلاب ايازـــملا نم ةداـــفتـــــسالا ةــيلباـــق نم ققـــحــتلا –
 ،ةلجسملا تارامثتسالل

 ةدافتسالل ةلباقلا تامدخلاو علسلا مئاوق ىلع ريشأتلا –
 ،رمثتسملا فرط نم ةمدقملا ،ايازملا نم

،ايازملا بحس تارارق رادصإ –

 لالغتسالا ةلحرم يف لوخدلا ةنياعم رضاحم ريرحت –
،رامثتسالل ةحونمملا لالغتسالا ايازم ةدم ديدحتو

 تايلمع رييستب ،هب لومعملا ميظنتلل اقفو ،مايقلا –
 نم تدافتسا يتلا تامدخلاو علسلا ليوحت وأ /و لزانتلا
،ايازملا

.ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا تاداهش دادعإ –

: ةعباتملا لاجم يف –٦

 نم ،ةيـــنــــعملا تائــــــــيهلاو تارادإلا عم لاــــصتالاب ،دـــكأتلا –
،نورمثتسملا اهب دهعت يتلا تامازتلالا مارتحا

،نيرمثتسملا ىواكشو ضئارع ةجلاعم –

 تارامثتسالا ةدئافل ةعباتملاو ءاغصإلاو دصرلا ةمدخ ريوطت –
.ةلجسملا

يناثلا بابلا

ريسلا – رييستلا – ميظنتلا

.ماع ريدم اهرّيسيو ةرادإ سلجم ةلاكولا ريدي : ٥ ةداملا

 اهــكيـــباـــبشو ةلاــــكولل يلــــخادلا ميــــظــــنتلا دَّدــــــحُي : ٦ ةداملا
 سلجم هيلع قداصيو ماعلا ريدملا هحرتقي يذلا ةديحولا
 ريزولاو ةيصولا ةطلسلا نيب كرتشم رارق بجومب ةرادإلا
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفّلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فّلكملا

 ةروكذملا كلت ريغ ،ةلاكولا ريسل ةيرورضلا بصانملا ددحت
 نيب كرتشم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع ،هاندأ 71 ةداملا يف

 ةفّلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب فّلكملا ريزولاو ةيصولا ةطلسلا
.ةيمومعلا ةفيظولاب

يناثلا لصفلا

ماهملا

 اهيلع صوصنملا ماهملا ناونعب ،ةلاكولا ىلوتت : ٤ ةداملا
 ةجحلا يذ ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا نم 81 ةداملا يف

 ،هالعأ روــكذــملاو 22٠2 ةـــــنـــس وـــيــــلوـــي ٤2 قـــــفاوــــملا 3٤٤1 ماـــــع
: يتأي ام

: مالعإلا لاجم يف – ١

 يف نيرمثتسملا حلاصل مالعإلاو لابقتسالا ةمدخ نامض –
،رامثتسالل ةيرورضلا تالاجملا عيمج

 نسحألا فرعتلاب حمست يتلا ةيرورضلا قئاثولا عمج –
 اهتجلاعمو ،رامثتسالاب ةقلعتملا تاميظنتلاو تاعيرشتلا ىلع
،ةبسانم ةليسو لك ةطساوب اهرشنو اهجاتنإو

 لوصحلاب نيرمثتسملل حمست ةيمالعإ ةمظنأ عضو –
،مهعيراشم ريضحتل ةيرورضلا تايطعملا لك ىلع

 دراوملاو لامعألا صرفب قلعتت تانايب كونب عضو –
،يلحمـلا ىوتسملا ىلع ةنماكلا تاقاطلاو

 تائيهلاو تارادإلا عم قيسنتلاب ،تانايب ةدعاق عضو –
 .رامثتسالل هجوملا راقعلا رفوت نع ،ةينعملا

: ليهستلا لاجم يف – ٢

،اهرييستو رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا عضو –

 اهنأش نم يتلا ريبادتلا حارتقاو رامثتسالا خانم مييقت –
،هنيسحت

 صرف لوح اميس ال ،ةمزاللا تامولعملا عيمج ميدقت –
 ايازملاو زفاوحلاو ،يراقعلا ضرعلاو ،رئازجلا يف رامثتسالا
.ةلصلا تاذ تاءارجإلا اذكو ،رامثتسالاب ةقلعتملا

: رامثتسالا ةيقرت لاجم يف – 3

 يف ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلا عم طاشن لكب ةردابملا –
،رئازجلا يف رامثتسالا ةيقرت فدهب ،جراخلا يفو رئازجلا

 نيديعصلا ىلع رامثتسالا ةيقرتل ططخم حارتقاو دادعإ –
 لاومألا سوؤر دشح تايلمع ميمصتو ،يلحمـلاو ينطولا
،اهذيفنتو اهزاجنإل ةمزاللا

 تالاصتالا ليهستو لامعأ تاقالع ةماقإ ةمدخ نامض –
،ةكارشلاو لامعألا صرف زيزعتو نيرمثتسملا نيب

 ةلثامملا ةيبنجألا تائيهلا عم نواعت تاقالع ةماقإ –
.اهريوطتو

: رمثتسملا ةقفارم لاجم يف –٤

،نيرمثتسملاب لفكتلاو هيجوتلل ةحلصم ميظنت –
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 يضيوعتلا ماظنلا سفن نم ةلاكولا ومدختسم ديفتسي
 بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا حلاصم يف قبطملا
.ةلاحلا

لوألا لصفلا

ةرادإلا سلجم

: نم ةرادإلا سلجم لكشتي : ٧ ةداملا 

،اسيئر ،لوألا ريزولا لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلحمـلا تاعامجلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،رامثتسالاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةراجتلاب فّلكملا ريزولا لثمم –
.رئازجلا كنب لثمم –

 هتربخ نوكت صخش يأب ةناعتسالا ةرادإلا سلجم نكمي
.سلجملا لامعأل ةيرورض هتمهاسم وأ

.سلجملا ةنامأ ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلوتي

 رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأ نييعت متي : ٨ ةداملا
 نم حارــتـــقا ىلع ًءاــــنب ،ةـــــلاـــكولا ىلع ةــــيـــصولا ةــــطلــــسلا نم
 ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا
.ديدجتلل

 يف ريدم ةبتر يوذ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نوكي نأ بجي
.لقألا ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلا

 ءاهتناب مهتفيظو ببسب نينيعملا ءاضعألا ةدهع يهتنت
.ةفيظولا هذه

 بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
.اهسفن لاكشألا

.ةدهعلا ءاهتنا ىتح نيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو

 نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي : ٩ ةداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2(

 ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ تارود يف عمتجي نأ هنكميو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم حارتقا ىلع ءانب وأ هسيئر نم

 ءاضعأ نم وضع لك ىلإ ةرادإلا سلجم سيئر لسري
 ةسمخ لبق ،لامعألا لودج ددحي ءاعدتسا ةرادإلا سلجم
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اًموي )٥1( رشع

 نأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه صيلقت نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي

 روضحب ّالإ ةرادإلا سلجم تالوادم حصت ال : ٠١ ةداملا
 ،باصنـلا لـمــتــكــي مــل اذإو .لـــــقألا ىلع ،هـــــئاضعأ )2/3( يثـلــث
 ،ذئنيح ،هتالوادم حصتو ،ٍناث ءاعدتسا دعب سلجملا عمتجي
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

 ءاضعألا تاوصأ ةـيـبــلــغأب هــتارارــق ةرادإلا سلــجــم ذــخــتــي
 توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا
.اًحّجرم سيئرلا

 رـــيرـــحت ةرادإلا سلــــجم تالوادــــم ىلع بــــترـــتي : ١١ ةداملا
 سلـجـم سيـئر اـهــعــّقوــي ،صاــخ رــتــفد يف ةــلــجسم رضاــحــم
.ةرادإلا

 ةطلسللو ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمجل رضاحمـلا غلبت
.تالوادملا يلت يتلا اًموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ ،ةيصولا

 ،صوصخلا ىلع ،ةلاكولا ةرادإ سلجم لوادتي : ٢١ ةداملا
: يتأي اميف

،يلخادلا اهماظن عورشم –

،ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا ىلع ةقداصملا –

،ةلاكولا تاطاشن جمانرب ىلع ةقداصملا –

،ةلاكولا ةينازيم عورشم –

 تاـمـيـظـنـتـلاو نيناوـقـلـل اـقـفو اـياصوـلاو تاـبـهـلا لوــبــق –
،اهب لومعملا

،ةينازيملا ذيفنتو يونسلا طاشنلا ريرقت ىلع ةقفاوملا –

.هيلع اهضرعب ةلاكولل ماعلا ريدملا موقي ةلأسم يأ –

يناثلا لصفلا

ماعلا ريدملا

 راطإ يف ةلاكولا ريس نع لوؤسم ماعلا ريدملا : 3١ ةداملا
 يرادإلا رييستلا لاجم يف ةماعلا دعاوقلاو موسرملا اذه ماكحأ

.يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل يلاملاو

 اهمساب فرصتيو ،ةلاكولا حلاصم عيمج ةرادإ سراميو
.ةيندملا ةايحلا لامعأ يفو ءاضقلا مامأ اهلثميو

 ،ةلاكولا يمدختسم عيمج ىلع ةيمّلسلا ةطلسلا سراميو
 ىرخأ ةقيرط ررقتت مل يتلا لمعلا بصانم لك يف نّيعيو
.اهيف نييعتلل

.ةرادإلا سلجم تارارق ذيفنتب فّلكيو

 رهشأ )6( ةتــس لك اريرــــقت ماـــعلا رــــيدــــملا دعـي : ٤١ ةداملا
 ةـيصوـلا ةـطـلسلا ىلإ هـلسرـيو ،ةــلاــكوــلا لاــمــعأ عــيــمــج لوــح
.ةرادإلا سلجمو

 ةرازوــــلاب ةــــصتـــخـــملا حلاــــصملا عم قيــــســــنتلاب ،دعي اــــــمك
 تاــــيلثـــمملا عــــم لاـــــصــــتالابو ةـــيــــجراــــخلا نوؤـــشلاب ةّفلــــكملا
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 ،ةجاحلا دنع ،ةلاكولا فرط نم ةديحولا كيبابشلا عضوت
 ةرادإلا سلجم يأر دعب ،ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب
.ةيصولا ةطلسلا ةقفاومو

 رواــحُمــلا ةـــمـهــمب ةدــيـــحوـــلا كــيــباـبــشـلا علطضــت : ٩١ ةداملا
 صوـــصـــخلا ىلع ،ةفــصلا هذــهب ،ّفلـــكتو .رمـــثتـــسملل دــيــــحولا

: يتأي امب

،رمثتسملا لابقتسا –

،تارامثتسالا ليجست –

،رامثتسالا تافلم ةعباتمو رييست –

.ةينعملا تائيهلاو تارادإلا ىدل نيرمثتسملا ةقفارم –

 ةفاضإلاب ،دحاو ناكم يف ،ديحولا كّابشلا عمجي : ٠٢ ةداملا
: نع نيلثمم ،ةلاكولا ناوعأ ىلإ

،بئارضلا ةرادإ –

،كرامجلا ةرادإ –

،يراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا –

،ريمعتلا حلاصم –

،رامثتسالل هجوملا راقعلاب ةفّلكملا تائيهلا –

،ةئيبلا حلاصم –

،ليغشتلاو لمعلاب ةفّلكملا تائيهلا –

.ءارجألا ريغو ءارجألا لامعلل يعامتجالا نامضلا قيدانص –

 ىرخألا تائيهلاو تارادإلا نع نيلثمم ،ةجاحلا دنع ،عمجيو
 ةلصتملا تاءارجإلا ذيفنتب ةفّلكملاو رامثتسالاب ةلصلا تاذ

:يتأي امب

،ةيرامثتسالا عيراشملا ديسجت –

 ةــــــطـــــبترم ةـــقـــيثو لــكو صـــيــخارــتلاو تاررـــقملا رادــــصإ –
،يرامثتسالا عورشملاب قلعتملا طاشنلا ةسراممب

،رامثتسالل هجوملا راقعلا ىلع لوصحلا –

.رمثتسملا اهب دهعت يتلا تامازتلالا ةعباتم –

 لــــهؤــــي ،ةـــفلاـــخم ماـــــكـــحأ يأ نع رــــظـــنلا ضــــغب : ١٢ ةداملا
 ،مايقلل ديحولا كاّبشلا يف ةلثمملا تائيهلاو تارادإلا ولثمم
 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةددحمـلا لاجآلا يف

 ةطـبـترملا صيـخارـتـلاو قـئاـثوـلاو تارارـقـلا عـيـمـج مـيـلستـب
.هلالغتساو رامثتسالا زاجنإب

 وأ مــــهــــتارادإ ىدل لـــــخدــــتلاب ،كلذ ىلع ةدايز ،نوــــمزـــــليو
 اههجاوي يتلا ةلمتحمـلا تابوعصلا ليلذتل ةيلصألا مهتائيه
.نورمثتسملا

 هّجوي رهشأ )6( ةتس لكً اريرقت ،ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا
 ،رامثتسالا ةيقرت ةطشنأ لوح رامثتسالل ينطولا سلجملا ىلإ

.ةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالا تاقفدت نع اذكو

 ةلاكولا ةينازيم فرصب رمآلا وه ماعلا ريدملا : ٥١ ةداملا
 لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلا يف ةددحمـلا طورشلا بسح
.اهب

: يتأي امب ةفصلا هذهب موقيو

،ةلاكولا ةينازيم عيراشم ّدعي )أ

 ةطبترملا تايقافتالاو تاقافتالاو تاقفصلا لك مربي )ب
،ةلاكولا ماهمب

.هتايحالص دودح يف هئاضمإ ضيوفت هنكمي )ج

 ةعومجم يأ ليــــكشت ةيــــحالـــص ماــــعلا رــــــيدـــملل : ٦١ ةداملا
 زيزعتو نيسحتل ايرورض اهؤاشنإ نوكي دق ريكفت وأ لمع
.ةلاكولا طاشن

 سلجم ةراشتسا دعب ،ةجاحلا دنع ،نيعتسي نأ هنكميو
 ميظنتلل اقفو ءاربخو نيراشتسم تامدخب ،ةلاكولا ةرادإ
.هب لومعملا

 كيبابشلا ريس نسحب حمست يتلا ريبادتلا عيمج ذختيو
 ةهجوملا كلت اميس الو ،هاندأ 81 ةداملا يف ةروكذملا ةديحولا
 لوصحلاو ةيلكشلا تاءارجإلا رمثتسملا لامكتسا ليهستل
.ةينوناقلا لاجآلا يف ةبولطملا قئاثولا ىلع

 نيمأ ةلاكولا ريـيــست يف ماعلا رـــيدــملا دـــعاـــســـي : ٧١ ةداملا
.ماع

 نوريدمو تاسارد وريدم ،ةلاكولا ماهم ةسرامم يف هدعاسيو
 .تاسارد ءاسؤرو نيريدم باونو

ثلاثلا لصفلا

ةديحولا كيبابشلا

 وحنلا ىلع ةديحو كيبابش ةلاكولا ىدل أشنت : ٨١ ةداملا
: يتآلا

،ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملل ديحولا كّابشلا –

.ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا –

 تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملل ديحولا كاّبشلا عتمتي
.ينطو صاصتخاب ةيبنجألا

 يلحم صاصتخاب ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا عتمتت
 صاصتخا يف لخدت يتلا كلت ريغ تارامثتسالا صوصخب
.ةيبنجألا تارامثتسالاو ىربكلا عيراشملل ديحولا كاّبشلا
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 تائيهلاو تارادإلا ولثمم اهّملسي يتلا قئاثولا : ٢٢ ةداملا
 تائيهلاو تارادإلا ءازإ ةمزلم ديحولا كاّبشلا يف ةينعملا
.ةينعملا

.اهيريدم ةطلس تحت ةديحولا كيبابشلا عضوت : 3٢ ةداملا

 اميف لك ،ةديحولا كيبابشلا وريدم سرامي : ٤٢ ةداملا
 ةرشابم نيعباتلا ناوعألا عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا ،هصخي
.ناوعألا يقاب ىلع ةيفيظولا ةطلسلاو ةلاكولل

 ةيـموــمعلا تائيــهلاو تارادإلا ولثــــمم ديــفــتـــسي : ٥٢ ةداملا
 لومعملا يضيوعتلا ماظنلا نم ،ةديحولا كيبابشلا يف ةلثمملا

 ماظنلا نم لضفأ ماظنلا اذه نوكي امدنع ةلاكولا يف هب
.اهنوعبتي يتلا تائيهلاو تارادإلا يف لوعفملا يراسلا

 ةلثمملا ةيمومعلا تائيهلاو تارادإلا ولثمم ّفلكي : ٦٢ ةداملا
 ،مهماهمب ةلصلا تاذ لامعألا عيمجب ةديحولا كيبابشلا يف

: يتآلا وحنلا ىلع

 غّلــــبُيو تارامـــــثتسالا ليــــجستب ةلاكولا لـــثـــمم موــقي –١
: يتأي امب فّلكيو ،ليجستلا تاداهش

،رامثتسالا ليجست ةداهش ليدعت تابلط لك ةجلاعم –

 ةـــيــســيــسأـــتلا تاءارــــجإلاب ةلـــصـــتــملا تاـــمدــــخلا ميدـــقت –
،ةيرامثتسالا عيراشملا زاجنإبو تاسسؤملل

 تامدخلاو علسلا ةمئاق ىلع ،ةسلجلا لالخ ،ريشأتلا –
 جرختسم ىلع ،ءاضتقالا دنعو ،ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا
،ةينيعلا ةمهاسملا لكشت يتلا ةمئاقلا

،هالعأ ةروكذملا مئاوقلا ليدعت تابلط ةجلاعم نامض –

،ايازملا ليوحتو رامثتسالا نع لزانتلاب صيخرتلا –

 ةعباتلا تارامثتسالل ةبسنلاب ايازملا بحس ةرشابم –
،بئارضلا ةرادإ لثمم نم حارتقا ىلع ءانب ،هصاصتخال

 .مييقتلا ةكبش لالخ نم لالغتسالا ايازم ةدم ديدحت –

: يتأي امب بئارضلا ةرادإ لثمم فّلكي –٢

 ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا ةداهش دادعإ –
 علسلا ةمئاق يف ةدراولا تامدخلاو علسلا ءانتقاب ةقلعتملا

،ايازملا نم ةديفتسملا تامدخلاو

 قيسنتلاب ،لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم رضحم دادعإ –
،ًايميلقإ ةصتخملا بئارضلا حلاصم عم

 مازتلالا اومرتحي مل نيذلا نيرمثتسملل تاراذعإ هيجوت –
 رضحم دادعإ وأ /و رامثتسالا عورشم مدقت فشك ميدقتب
،لالغتسالا يف لوخدلا ةنياعم

 تارامثتسالا نيب ةبراقملل افشك ،رهشأ )6( ةتس لك ،دادعإ –
 يف لوخدلا ةنياعم رضاحمو اهليجست راثآ لاجآ تّلح يتلا
.ةملتسملا لالغتسالا

 ةدعاسمب ،صوصخلا ىلع ،كرامجلا ةرادإ لثمم فّلكي –3
 قلعتي اميف ةيكرمجلا تاءارجإلا لامكتسا يف رمثتسملا

 مدـع عـفر تاـبـلـط ةجلاـعـمو ،هـلالـغـتساو هراــمــثــتسا زاــجــنإب
.ةيليضفت طورش لظ يف ةانتقملا علسلا  نع لزانتلل ةيلباقلا

 ،ميلستبيراجتلا لجسلل ينطولا زكرملا لثمم فّلكي –٤
 رمثتسملا ةدعاسمبو ةيمستلا قبس مدع ةداهش ،روفلا ىلع

 لـجسلا يف لـيـجستـلاــب ةــطــبــترملا تاءارــجإلا لاــمــكــتسا يف
.يراجتلا

 يف رمثتسملا ةدعاسمب ريمعتلا حلاصم لثمم فّلكي –٥
 ءانبلا ةصخر ىلع لوصحلاب ةطبترملا تاءارجإلا لامكتسا

 يتلا تافلملا ّملستيو .ءانبلا قحب ةقلعتملا ىرخألا صخرلاو
.اهئاهتنا ىتح اهتعباتم ىلوتيو ،هتايحالصب ةقالع اهل

 يف رمثتسملا ةدعاسمب ةئيبلا حلاصم لثمم فّلكي – ٦
 .ةئيبلا ةيامح صخي اميف ةبولطملا صيخارتلا ىلع لوصحلا

 اهتعباتم ىلوتيو ،هتايحالصب ةقالع اهل يتلا تافلملا ملستيو
.اهئاهتنا ىتح

 مالعإب ليغشتلاو لمعلاب ةّفلكملا حلاصملا ولثمم ّفلكي –٧
 لــمــعلاب نيـــقلعـــتملا ميـــظـــنتلاو عـــيرــشـــتلاب نيرــــمـــثتـــســـملا

 لمعلا صيخارت ،ةينوناقلا لاجآلا يف ،ميلستو ،ليغشتلاو
 ميظنتلاو عيرشتلا بجومب ةبولطم ةلص تاذ ةقيثو لكو
.امهب لومعملا

 ،نيرمثتسملا نم ةمدقملا لمعلا ضورع عمجب نوّفلكي امك
 .ةحرتقملا بصانملل نيحشرتملا مهل نومدقيو

 ىلع ،ميلستب يعامتجالا نامضلا تائيه ولثمم فّلكي –٨
 نييحتلاو نيمدختسملا ددع ّريغتو مدختسملا تاداهش ،روفلا

 عضخت ىرخأ ةقيثو لك اذكو ،ءارجألاو نيمدختسملا ليجستو
.مهصاصتخال

 هــجوملا راــقــعــلا حــنمب ةفّلكملا تاــئيــهــلا وــلــثمم فّلكي –٩
 ريفوتب نيرمثتسملا مالعإب ،صوصخلا ىلع ،رامثتسالل
 لامكتسال ةيلصألا مهتارادإ ىدل مهتقفارمو ةيراقعلا ةيعوألا
.راقعلا ىلع لوصحلاب ةطبترملا تاءارجإلا

 تارارـــقـــلا رادصإب ةفّلكملا حــلاصملا وــلــثمم عــمــجـــي –٠١
 طبترملا طاشنلا ةسراممب ةقلعتملا قئاثولاو صيخارتلاو
 ،ةداملا هذه يف ةروكذملا كلت ريغ يرامثتسالا عورشملاب
 ،صيخارتلاو قئاثولا هذهب ةقلعتملا تابلطلا ،هصخي اميف لك
 اهتجلاعم ةعباتمو ةينعملا لكايهلا ىلإ اهتلاحإ نامض عم
.اهنأشب يئاهنلا رارقلا ذاختا نيح ىلإ



٠٦  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٤٤٤١ ماع رفص ١٢
11م ٢٢٠٢ ةنس ربمتبس ٨١

: تاقفنلا باب يف –٢

،رييستلا تاقفن –
.زيهجتلا تاقفن –
 يرادإلا باـــــســــحلا ىلع ةاردإلا سلـــــجم قـــفاوـــــي : ١3 ةداملا

 ،ةمرصنملا ةنسلاب نيصاخلا ،تاطاشنلا نع يونسلا ريرقتلاو
 ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ىلإو ةيصولا ةطلسلا ىلإ نالسري مث
.ةبساحمـلا سلجم ىلإو

 رـــمآلا هـــتـــفـــصب ،ةـــلاــــكولل ماـــــعلا رـــيدـــملا موـــــقي : ٢3 ةداملا
 دودح يف فرصلاب نذإلا ريرحتو تاقفنلاب مازتلالاب ،فرصلاب
 تاداريإ تادنس دعيو ،ةلاكولا ةينازيم يف ةررقملا تادامتعالا
.ةلاكولا

 لاومألا لوادتو ةيبساحمـلا تاباتكلا كسم دنسي : 33 ةداملا
 سراميو ،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا هنّيعي بساحم نوع ىلإ

.هب لومعملا ميظنتلل اقفو هتفيظو بساحمـلا اذه
 ةبساحمـلا دعاوق قفو ةلاكولا ةبساحم كسمت : ٤3 ةداملا

.ةيمومعلا
 طورشلا بسح ةلاكولا تاقفن ةبقارم سرامت : ٥3 ةداملا

 لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا بجومب ةدّدحـملا
.اهب

سماخلا بابلا

ةيلاقتنا ماكحأ 

 وأ اهب حرصملا تارامــثـــتسالا ةظـــفاـــح رّيــــسُت : ٦3 ةداملا
 ٥2 يف خرؤملا 81-22 مقر نوناقلا رودص خيرات لبق ةلجسملا
 روكذملاو 22٠2 ةنس ويلوي ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةجحلا يذ
 يتلا تاميظنتلاو تاعيرشتلل اقبط ةلاكولا فرط نم ،هالعأ

.تارامثتسالا هذه جاردإ اهبجومب مت
 صوصنملا ةديحولا كيبابشلا ءاشنإ راظتنا يف : ٧3 ةداملا

 كلذكو موسرملا اذه ماكحأ نإف ،هالعأ 81 ةداملا يف اهيلع
 فرط نم اهب لفكتلا متي ةيلاقتنالا ةرتفلا نع ةمجانلا راثآلا
 22 ةداملا بجومب هؤاشنإ مت يذلا يزكرماللا ديحولا كاّبشلا

 22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لوأ يف خرؤملا 3٠-1٠ مقر رمألا نم
.1٠٠2 ةنس تشغ ٠2 قفاوملا

 6٥3-6٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت : ٨3 ةداملا
 6٠٠2 ةنس ربوتكأ 9 قفاوملا 72٤1 ماع ناضمر 61 يف خرؤملا

 رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تايحالص نمضتملاو
.ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتو

 ّةيــمــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــني : ٩3 ةداملا
 . ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11 يف رئازجلاب رّرح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ

ثلاثلا بابلا

رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا

 ةينورتكلإلا ةادألا يه رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا : ٧٢ ةداملا
 اهليجست ذنم اهتعباتمو اهتقفارمو تارامثتسالا هيجوتل
.اهلالغتسا ةرتف لالخو

 تاءارــــجإلا عـــيـــمجل يداـــملا عــــباــطلا ةـــلازإ نــمـــضت يــــهو
 تنرتنإلا ربع رامثتسالاب ةقلعتملا تاءارجإلا عيمج لامكتساو
 عوـن بسح اـهـعاـبـتا بجاوـلا تاءارــجإلا فــيــيــكــتــب حــمستو
.تابلطلا عونو رامثتسالا

 تائيهلاب ةصاخلا ةيتامولعملا ةمظنألا عم ةطبارتم نوكتو 
.رامثتسالا لعف عم ةقالعلا تاذ تارادإلاو

: يتأي ام ىلإ ةيمقرلا ةصنملا فدهت : ٨٢ ةداملا

 اهطيسبتو تارامثتسالاو تاكرشلا ءاشنإ ةيلمعب لفكتلا –
،اهليهستو

،ةيداصتقالا ةرادإلاو نيرمثتسملا نيب لصاوتلا نيسحت –

 تايفيكو اهب مايقلا نيعتي يتلا تاءارجإلا ةيفافش نامض –
،نيرمثتسملا تافلم ةجلاعمو صحف

 نم اهتساردو نيرمثتسملا تافلم ةجلاعم يف عارسإلا–
،ةينعملا تارادإلا لبق

،دعب نع مهتافلم مدقت ةعباتمب نيرمثتسملل حامسلا –

 ناوعألا ةيدودرمو ديعاوملا ثيح نم ةماعلا ةمدخلا نيسحت –
،ةمدقملا ةمدخلا ةدوجو

 تاذو ةحاتإ رثكأ اهلعجو ةماعلا قفارملا ءادأ نيسحت –
،نيرمثتسملل ةبسنلاب لهسأ جولو

 لعفب ةينعملا ةرادإلا حلاصم نيب لاعفلا نواعتلا ميظنت –
،رامثتسالا

 تارادإلا ناوعأ نيب يروفلاو رشابملا لدابتلاب حامسلا –
.ةينعملا تائيهلاو

عبارلا بابلا

ةيلام ماكحأ

 هدعي يذلا ةلاــكولا ةـــيـــنازــيم عورـــشــم ضرـــــعي : ٩٢ ةداملا
 ةيصولا ةطلسلا ىلع ،ةرادإلا سلجم ةقداصم دعب ،ماعلا ريدملا

 .هيلع اقفاويل ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ىلعو

: يتأي ام ىلع ةلاكولا ةينازيم لمتشت : ٠3 ةداملا

: تاداريإلا باب يف –١

،ةلودلا اهحنمت يتلا تاصصخملا –

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط اياصولاو تابهلا –


