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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
3٤٤١ ماع لاوش3 يفخّرؤم0٨١–22 مقر يسائرموسرم

ىلعقـيدـصتلا نــمـضتي،2202 ةنس ويام٤ قفاوملا
ةيقافتا نم٦٥ ةداملا ليدعـت نمضتملا لوكوتوربلا
خيراتب لايرتنومب عّقوملا ،يلودلا يندملا ناريطلا
.٦١02 ةنس ربوتكأ٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةـيــلاـجلاو ةـيــجراـخـلا نوؤـــشـلا رـــيزو رـــيرــقــت ىلـــع ءاــنــب –
،جراخلاب ةـيـنطوــلا

،هنم )21و7(19 ةدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءاـنـبو –

ةداملا ليدعت نمضتملا لوكوتوربلا ىلع عالطإلا دعبو –
لايرتنومب عّقوملا ،يلودلا يندمـلا نارـــيـطـلا ةـــيــقاـــفتا نم6٥
،61٠2 ةنس ربوتكأ6 خيراتب

: يتأي ام مسري

ليدعت نمضتملا لوكوتوربلا ىلع قدصي : ىلوألا ةّداملا
لايرتنومب عّقوملا ،يلودلا يندملا ناريطلا ةيقافتا نم6٥ ةداملا

.موسرملا اذه لصأب قحلملا ،61٠2 ةنس ربوتكأ6 خيراتب

ةــّيـمسّرــلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرمــلا اذـــه رـــشنــــــي :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٤ قفاوملا3٤٤1 ماـع لاوـش3 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

3٤٤١ ماع لاوش3 يفخّرؤم٩٧١–22 مقر يسائرموسرم
ىلعقـيدـصتلا نــمـضتي،2202 ةنس ويام٤ قفاوملا
''أ'' ةرقفلا0٥ ةداملا ليدعـت نمضتملا لوــكوــتوربلا

عـــّقوــملا ،يلودـــلا يــندـملا نارــيـطــلا ةيــقاــــفــتا نــم
.٦١02 ةنس رــبوــتـكأ٦ خـيراـتـب لاــيرــتـنوــمب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةـيــلاجلاو ةــيــجراــخــلا نوؤــشـلا رــيزو رـــيرــقــت ىلـــع ءاــنــب –
،جراخلاب ةينطولا

،هنم )21و7(19 ةدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

ةداملا ليدعت نمضتملا لوكوتوربلا ىلع عالطإلا دعبو –
عــّقوملا ،يلودــلا يندملا نارــيــطــلا ةــيـــقاـــفـــتا نـــم ''أ'' ةرـــقـــفـــلا٠٥
،61٠2 ةنس ربوتكأ6 خيراتبلايرتنومب

: يتأي ام مسري

ليدعت نمضتملا لوكوتوربلا ىلــع قدـصــي : ىلوألا ةّداملا
،يلودـلا يندملا نارـيـطــلا ةــيــقاــفــتا نــم ''أ'' ةرــقــفــلا٠٥ ةداملا
لصأب قحلملا ،61٠2 ةنس ربوتكأ6 خيراتب لايرتنومب عّقوملا

.موسرملا اذه

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موــسرملا اذـــه رـشنــي :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٤ قفاوملا3٤٤1 ماع لاوــش3 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.22٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

نيناوق
6831 ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–

تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
 ،ممتملاو لدعملا ،ةـيـئازجلا

ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قـلعتمـلاو٤891 ةنـس رـياربـف٤ قـفاوـمـلا٤٠٤1 ماـــع
،ممتملاو لدعملا ،دالبلل يميلقإلا

ةدعـقــلا يذ11 يـف خرؤــمـلا11–79 مـــقر رـــمألا ىــضــتقـــمبو–
ميسقتلا نمضتمـلاو7991 ةـنـس سرام91 قـفاومـلا71٤1 ماـع
،يئاضقلا

قفاوملا3٤٤١ ماــع لاوــش٤ يفخّرؤــم٧0–22 مــقر نوـــناــق
 .يئاضقلا ميسقتلا نمضتي ،2202 ةنس ويام٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)2 ةرقفلا(1٤1و6–931 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانـب–
 ،هنم971و٥61و8٤1و٥٤1و )2 ةرقفلا(٤٤1و3٤1و

يـف خرؤــمـلا11–٥٠ مــقر يوـــضـــعــلا نوـــناــقــلا ىـضــتـقــمبو–
٥٠٠2 ةنس ويلوي71 قفاوملا62٤1 ماع ةـيـناـثــلا ىداـمــج٠1
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو
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رـفـص81 يـف خرؤــملا9٠–8٠ مــقر نوناـــــقــــــلا ىــضـتـــقــــمبو–
نوناق نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياربف٥2 قفاومـلا92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

  ،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

 :هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا

ةــماع ماكحأ

ميــسقـتـلا دــيدــحت ىلإ نوــناــقــلا اذـــه فدــهي: ىلوألا ةّداملا
.يئاضقلا

ةـيـئاـضقـلا تاــهـجلا يئاـضـقـلا مـيـسقـتـلا لـــمـشــي :2 ةّداملا
يئاضقلا ماظنلل ةيئاضقلا تاهجلاو يداعلا يئاضقلا ماظـنـلل
.يرادإلا

يناثلا لصفلا

يداعلا يئاضقلا ميسقتلا

ةـيـناـمـث يـنـطوــلا بارـتـلا عوـمـجـم رـبـع ثدــحي :3 ةّداملا
راردأ ندم يف اهتارقم عقت ،ايئاضق اسلجم )8٥( نوسمخو
راشبو ةركسبو ةياجبو ةنتابو يقاوبلا مأو طاوغألاو فلشلاو
تراـيــتو ناسمــلــتو ةسبــتو تسغــنــماــتو ةرــيوــبــلاو ةدــيــلــبــلاو
ةدــيــعسو فــيــطسو لــجــيــجو ةــفــلجلاو رــئازجلاو وزو يزــيـــتو
ةيدملاو ةنيطنسقو ةملاقو ةبانعو سابعلب يديسو ةدكيكسو
جربو ضيبلاو نارهوو ةلقروو ركسعمو ةليسملاو مناغتسمو
يداوـــلاو تلــــيسمسيــــتو فراــــطــــلاو سادرــــموــــبو جيرــــيرــــعوــــب
نيعو ىلفدلا نيعو ةليمو ةزابيتو سارهأ قوسو ةلشنخو
فودــنــتو يزـــيـــلـــيإو ةـــماـــعـــنـــلاو نازـــيـــلـــغو ةـــيادرـــغو تنشومت
نإو سابع ينبو لالج دالوأو راتخم يجاب جربو نوميميتو

 .ةعينملاو ريغملاو تناجو ترقوتو مازق نإو حلاص

يئاضق سلجم لك صاصتخا رــئاود يف ثدــحت :٤ ةّداملا
 .مكاحم

.ةيدلبلا سفن ىوتسم ىلع رثكأ وأ ةمكحم ءاشنإ نكمي

ةدــع ىلإ ةـمـكحـــملل يمـيـلـقإلا صاـصـتخالا دـتـمـي نأ نــكـمي
.تايدلب

،مكاحـملا صاصتخا ةرئاد يف عورف ءاشنإ نكمي:٥ ةّداملا
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم رارقب ،تايدلبلا ىوتسم ىلع
.اهصاصتخاو عورفلا تارقم هيف ددحي

ســلاــجـملا ضـعب صاصـتـخا ةرـــئادـــب ثدــحت :٦ ةّداملا
.ةصصختم ةيراجت مكاحم،ةيئاضقلا

ةــيئاــضــقلا تاــهــجلا صاــصـتـخا رـــئاود ددــحــت :٧ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع ،لصفلا اذه يف اهيلع صوصنـمـلا

ثلاثلا لصفلا

يرادإلا يئاضقلا ميسقتلا

عقت فانئتسالل ةيرادإ مكاحـم )6( تــس ثدـــحت  :٨ ةّداملا
تسغنماتو ةلقروو ةنيطنسقو نارـهوو رــئازــجلاـب اــهتارقم
.راشبو

ةيرادإ ةمكحم لــك صاصـتـخا ةرـــئاد يـف ثدـــحت :٩ ةّداملا
.ةيرادإ مكاحم فانئتسالل

ةــيــئاــضـــقـلا تاـــهـجلا صاــصـتـخا رـــئاود ددـــحت :0١ ةّداملا
.ميظنتلا قيرط نع لصفلا اذه يف اهيلع صوصنمـلا

عبارلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماـكحأ

اذــه يف ةروـكذــملا ةـيـئاضـقـلا تاــهـجلا فـنـصـت:١١ ةّداملا
ةددحـملا تايـفـيـكـلاو طورـشـلاو رـيـياــعــمـلل اـقــفو ،نوــناـقــلا

.ميظنتلا قيرط نع

صوصنملا ةديدجلا ةيئاضقلا سلاجملا بّصـنت :2١ ةّداملا
طورشلا عيمج رفوت دنع ،ايجيردت نوناقلا اذه يف اهيلع
.اهريسل ةيرورضلا

ةبّصنملا مكاحـملاو ةيئاضقلا سلاجملا صاصتخا دتمي
ةيئاضقلا تاهجلا صاصتخا ةرئاد ىلإ ،نوناقلا اذه رودص لبق
.ةريخألا هذه بيصنت ةياغ ىلإ ،ةديدجلا

ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ةمئاقلا تاءارجإلا ىقبت :3١ ةّداملا
هذه سفن صاصتخا نم ،نوناقلا اذه رودص لبق ةصتخملا
ةصتـــخـــم ىرـــخأ ةـــيـــئاضق ةـــهـــج ىلإ اـــهـــلـــيوحت نود تاـــهجلا
.نوناقلا اذه ماكحأل اقبط ،ايميلقإ

ىلع اضيأ ةداملا هذــــــه نــــــم ىلوألا ةرــــــقـــــــفـــــــلا ماـــــــكـــــــحأ يرست
تاـفـلاــخملاو حــنجلا اــياضقــب ةــقــلــعــتملا ةــيــئازجلا تاءارــجإلا
.ةباينلاو قيقحتلا فرغ ىلعةـضورعملا

اـقـبـط ةرداـصـلا ماـكــحألا فاــنـئـتـسا يـف لــصـفـلاــب صـتـخـت
ةصتخملا فانئتسالل ةيئاضقلا تاهجلا ،ةداملا هذه ماكحأل
.نوناقلا اذه رودص لبق

عوـضوـم يه يـتـلا ةـيـئاـنجلا تاءارــجإلا ىــقـبــت:٤١ ةّداملا
اذه رودص لبق ةصتخملا تايانجلا ةمكحم مامأ ةلاحإ رارق
.ةريخألا هذه صاصتخا نم ،نوناقلا
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قفاوملا3٤٤١ ماع لاوش٤ يفخّرؤم٨0–22 مــقر نوـــناـــق
ايلعلا ةطلسلا ميظنت ددـحـي ،2202 ةنس ويام٥
اهليكشتو هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل

 .اهتايحالصو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)2 ةرقفلا(1٤1و٤2 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٥٠2و٤٠2و٤٥1و8٤1و٥٤1و )2 ةرقفلا(٤٤1و3٤1و

ةدمتعملا ،داسفلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىضتقمبو–
موـي كروــيوـيـنب ةدــحتـمـلا ممألل ةــــماـــعــلا ةـــيـــعـمـجلا لـــبــق نـــم
موسرملا بجومب ظفحتب اهيلع قّدصملا3٠٠2 ةنس ربوتكأ13
قفاوملا٥2٤1 ماع رفص92 يف خرؤمـلا821–٤٠ مــقر يــساــئرــلا

،٤٠٠2 ةنس ليربأ91

،هتحفاكمو داسفلا عنمل يقيرفالا داحتالا ةيقافتا ىضتقمبو–
قّدــصــملا ،3٠٠2 ةــنـس وــيــلوـــي11 يـف وــتوــباـــمـب ةدــمــتـعمــلا

يـف خرؤملا731–6٠ مـقر يساـئرلا موـسرــملا بــجوــمب اــهــيـــلـع
،6٠٠2 ةنس ليربأ٠1 قـفاوملا72٤1 ماــعلوألا عـيـبر11

ةررحـملا داسفلا ةحفاكمل ةيبرعلا ةيقافتالا ىضتقمبو–
اهيـلـع قّدصملا،٠1٠2 ةـنـس ربـمـسـيد12 خــيراـتــب ،ةرــهاــقــلاــب

ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا9٤2–٤1 مقر يسائرلا موسرملا بجومب
،٤1٠2 ةنس ربمتبس8 قفاوملا٥3٤1 ماع

رفص٤ يف خرؤملا1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
تاصاصتخاب قلعتملاو8991 ةنس ويام٠3 قفاوملا91٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

بجر12 يف خرؤملا11–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥2٤1 ماع
،ءاضقلل يساسألا

بجر12 يف خرؤملا21–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
ليكشت ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥2٤1 ماع
،هتايحالصو هلمعو ءاضقلل ىلعألا سلجملا

يـف خرؤمـلا21–11 مـــقر يوــضـــعـلا نوــــناـــقــلا ىضــتـقــمبو–
يذلا11٠2 ةنس ويلوي62 قفاوملا23٤1 ماع ناـبـعـش٤2
 ،اهتاصاصتخاو اهلمعو ايلعلا ةمكحـملا ميظنت ددحي

يف خرؤــمـلا٥1–81 مـــــقر يوــضـعـلا نوـــناـــقــلا ىــضـتـقـمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قـفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارــجإلا نوــناـــق نـــمضتملاو6691 ةــنس وــيـــنوـــي8 قـــــفاوملا
،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

ىلع قــيــقــحــتــلا اــهــيــف يراجلا ةــيــئاــنجلا تاءارـــجإلا لّوحت
ةصتخم حبصت يتلا مكاحـملا ىدل قيقحتلا ةاضق ىلإ اهتلاح
.اهبيصنت درجمب ،ايميلقإ

كلت ءانثتساب ،ةيئانجلا تاءارجإلا نوناقلا ةوقب لوحت
لاسرإ رمأ عوضوم يه يتلا تقؤملا سبحلاب ةقلعتملا
مامأ ةمئاق تناك وأ ماعلا بئانلا ىلإ تابثالا قئاثوو فلملا

رودص لبق ةصتخملا ةيئاضقلا سلاجملل ةعباتلا ماهتإلا فرغ
يتــلا ةــيــئاضقــلا سلاــجــمــلــل ماــهــتالا فرــغ ىلإ ،نوــناــقـــلا اذـــه
يف اهيلع صوصنملا طورشلل اقبط ايميلقإ ةصتخم حبصت
.نوناقلا اذه نم21 ةداملا

تاءاعدتسالا وأ روضحلاب فيلاكتلا ءانثتساب :٥١ ةّداملا
تاءارجإلاو دوقعلا ديدجت متي ال ،دوهشلاو فارطألا ىلإ ةهجوملا
ةدــيدـجلا ةـيـئاــضـقـلا تاـــهـجلا بـيـصـنـت لـبـق تردــص يـتلا
.نوناقلا اذه يف اهيلعصوصنملا

ةيداعلا اهراثآ تاءاعدتسالاو روضحلاب فيلاكتلا جتنت
.اهديدجت متي مل ولو ىتح مداقتلل ةعطاقلا

لوصأ ،ةدــيدــجلا ةـيـئاـضــقــلا تاهجلا ىلإ لّوحُت:٦١ ةّداملا
ةــلـصـلا تاذ قــئاــثوــلا لـــكو تارارــقــلاو ماــكــحألاو رـــــــــــــــــــــــــــــماوألا

ةـــيـــئاضقـــلا تاـــهجلا ىوــــتسم ىلع ةدوــــجوملا،اهصاصتخاب
.نوناقلا اذه رودص لبق ةصتخملا

ةديدجلا ةيئاضقلا تاهجلا طبض تانامأ ءاسؤر لهؤي
ماكحألاو رماوألا لوصأ نم خسنلاو ةيذيفنتلا خسنلا ميلستل
 .ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تارارقلاو

ةيــنعمـلا ةـيــئاــضــقلا تاــــهـجلا ءاـــسؤر صـــتـخي:٧١ ةّداملا
ماكحأ قيبطتب ةقلعتملا تالاكشإلا يف ،رمأ بجومب ،لصفلاب
.نوناقلا اذه نم61 ىلإ31 نم داوملا

يـف خرؤــمـلا11–79 مــــقر رــــمألا ماـــــكـــحأ ىـــغــلـــت :٨١ ةّداملا
نمضتمـلاو7991 ةنس سرام91 قفاوملا71٤1 ماع ةدعقلا يذ11
.يئاضقلا ميسقتلا

ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبت ةيقيبطتلا هصوصن نأ ريغ
.نوناقلا اذهل ةيقيبطتلا صوصنلا رودص نيح

ةّيمسّرلا ةدـــيرجلا يـف نوــناــقــلا اذـــه رـــشنــي :٩١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام٥قفاوملا3٤٤1 ماع لاوش٤ يف رئازجلاب رّرح
22٠2.
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