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ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني: اعبار
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

نيتدقعنملا هيتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
ةنس تشغ٤2و32 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم٥1و٤1 خيراتب
12٠2.

يروتسدلا سلجملا سيئر

   شينف لامك

 ،سيئرلل ابئان  ،يشبح دمـحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،اوضع ،لـــيختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ–

.اوضع ،يواروب رمع–

–––––––––––★–––––––––––

قـــفاوـــملا٣٤٤١ ماــــع مرــحـــم٦١ يــفخرؤــملا١١-١٢ مــــقر رــمأ
55١–٦٦ مــــــقر رـــــمألا مــّـمــتــي،١٢٠٢ ةـــنـس تــشــــغ5٢
وــيـــنوــــي٨ قــفاوــملا٦٨٣١ ماــــــع رــفــــــص٨١ يــفخّرؤــملا

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

891و2٤1و7–931 داوملا اميـسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤22و

ةـمـيرجلا ةـحـفاــكمل ةدــحــتملا ممألا ةــيــقاــفــتا ىضتــقـمبو–
ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةدمتعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا

قداصملا ،٠٠٠2 ةـنس ربمفون٥1 خيراتب ةدحتملا ممألا ةمظنمل
خرؤملا٥٥–2٠ مقر يسائرلا موسرملا بجومب ،ظفحتب ،اهيلع

،2٠٠2 ةنس رياربف٥ قفاوملا22٤1 ماع ةدعقلا يذ22 يف

ةمظنملا ةميرجلا ةحفاكمل ةيبرعلا ةيقافتالا ىضتقمبو–
ربمسيد12 خيراتب ةرهاقلاب ةررحـملا ،ةينطولا دودحلا ربع

يــساــئرــلا موــسرــملا بــجوـــمب اـــهـيــلع قداـصــمــلا ،٠1٠2 ةـــنــس
قـــفاوـمـــلا٥3٤1 ماــــع ةدــــعـقــلا يذ31 يــف خّرؤــملا1٥2–٤1 مـــقر
،٤1٠2 ةنس ربمتبس8

ةينــقت مــئارــج ةـحــفاـكمل ةــيـبرــعـلا ةــيــقاــفتالا ىضــتـقــمبو–
رـــبــمـســيد12 خـــيراــــتــب ةرــهاـــــقـــــلاــب ةررـحــمــلا ،تاـــموــــلـعـمــلا

يسائرلا موـسرــملا بــجوــمب اــــهـيـلع قداـصمــــلا ،٠1٠2 ةـــنــس
قــــفاوـــملا٥3٤1 ماــع ةدــعـقـلا يذ31 يــف خرّؤــملا2٥2–٤1 مـــــقر
،٤1٠2 ةنس ربمتبس8

يـف خرؤــملا11–٤٠ مــقر يوــضـعـلا نوــناـــقــلا ىضــتـقــمبو–
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا٥2٤1 ماع بجر12
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

يـف خرؤــملا11–٥٠ مــقر يوـضـعـلا نوـــناــقــلا ىــضـتـقــمبو–
٥٠٠2 ةنس ويلوي71 قــفاوــملا62٤1 ماــع ةـيـناـثــلا ىداـمــج٠1
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

يـف خرؤــملا٥٠–21 مــــقر يوـضـعلا نوــناــقــلا ىضـتـقــمبو –
قــلعتملاو21٠2 ةــنـس رـــياـنــي21 قــفاوــملا33٤1 ماـــع رــفـص81
،مالعإلاب

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوـناــق نــمـضـتملاو6691 ةـنــس وــيـنوــي8 قـــفاوــملا
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

71٤1 ماع رفص32 يف خّرؤملا22–69 مقر رمألا ىضتقمبو–
عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي9 قفاوملا

نــم لاوــمألا سوؤر ةــكرــحو فرصلاــب نيصاخلا مــيــظـــنـــتـــلاو
،مّمتملاو لّدعملا ،جراخلا ىلإو

ناـبــعش٤1 يف خّرؤـملا٤٠–9٠ مــقر نوــناـقــلا ىضتـقــمبو–
دعاوقلا نمضتملاو9٠٠2 ةنس تشغ٥ قفاوملا٠3٤1 ماع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةصاخلا

،اهتحفاكمو لاصتالاو

يناثلا عيبر٤2 يف خّرؤملا٤٠–٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طاشنلاب قلعتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥3٤1 ماع
،يرصبلا يعمسلا

يناثلا عيبر11 يف خّرؤملا3٠–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةنرصعب قلعتملاو٥1٠2ةنس رياربف لوأ قفاوملا63٤1 ماع
،ةلادعلا

يناثلا عيبر11 يف خّرؤملا٤٠–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا63٤1 ماع
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا
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ةــــلـصـتملا مــئارـــــجــلاــب ،نوــــناــــــقـــــلا اذــــه موــــهــــفــمــب ،دـــصــــــقي
وأ بكــترــت ةــمــيرــج يأ ،لاصتالاو مالــعإلا تاــيــجوـــلوـــنـــكـــتـــب
ماـظـن وأ ةـيـتاـموـلـعــم ةــموــظــنــم لاــمــعــتسا اــهــباــكــترا لــهسي
تاذ ةيلآ وأ ىرخأ ةليسو يأ وأ ةينورتكلإلا تالاصتالل

.”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلص

بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو سرامي:32 رركم112 ةداملا“
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا يئازجلا
بطقلا تاذ سيئرو قيقحتلا يضاق اذكو ،لاصتالاو مالعإلا

.”ينطولا ميلقإلا لماك يف مهتايحالص

ةداملا نم2 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم:٤2 رركم112 ةداملا“
بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو صتخي ،هالعأ22 رركم112
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا يئازجلا
،بطــقــلا تاذ سيــئرو قــيــقـــحـــتـــلا يضاـــقو لاصتالاو مالـــعإلا

ةلصتملا مئارجلا يف مكحلاو قيقحتلاو ةعباتملاب اّيرصح
مئارجلا اذكو هاندأ ةروكذملا لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب
 :اهب ةطبترملا

،ينطولا عافدلاب وأ ةلودلا نمأب ّسمت يتلا مئارجلا –

نم روهمجلا نيب ةبذاك رابخأ جيورتو رشن مئارج –
رارـــقـــتسا وأ ةـــماـــعـــلا ةـــنـــيـــكسلا وأ نـــمألاـــب ساسملا اــــهــــنأش

،عمتجملا

نمألاو ماظنلاب سمت ةضرغم ءابنأ جيورتو رشن مئارج –
،ةينطولا دودحلل رباعلا وأ مظنملا عباطلا تاذ نييمومعلا

تاـيـطـعـمـلــل ةــيــلآلا ةجلاــعملا ةــمــظــنأب ساسملا مــئارــج –
،ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلاب ةقلعتملا

بيرهت وأ ةيرشبلا ءاضعألاب وأ صاخشألاب راجتالا مئارج –
،نيرجاهملا

”.ةيهاركلا باطخو زييمتلا مئارج –

ةداملا نم2 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم:٥2 رركم112 ةداملا“
بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو صتخي،هالعأ22 رركم112
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا يئازجلا
،بطقلا تاذ سيئرو قيقحتلا يضاق اذكو ،لاصتالاو مالعإلا

ةلصتملا مئارجلا يف مكحلاو قيقحتلاو ةعباتملاب ايرصح
مـئارجلاو ادـيـقــعــت رــثــكألا لاصتالاو مالــعإلا تاــيــجوــلوــنــكــتــب
.اهب ةطبترملا

مالـــعإلا تاـــيــــجوــــلوــــنــــكــــتــــب ةــــلصتملا ةــــمــــيرجلاــــب دصقــــي
يتلا ةميرجلا ،نوناقلا اذه موهفمب ،اديقعت رثكألا لاصتالاو
ببسب وأ نيررضتملا وأ ءاكرشلا وأ نيلعافلا ددعت ىلإ رظنلاب

ناضمر82 يف خرؤملا21–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو٥1٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا63٤1 ماع
،لفطلا

ناـبـعش٤2 يف خّرؤــملا٤٠–81 مـــقر نوناــقــلا ىـضـتــقـمبو–
دـــعاوــقــلا ددـحـي يذــلا81٠2 ةـنـس وــياـــم٠1 قــفاوـملا93٤1 ماـــع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

ناضمر٥2 يف خّرؤملا7٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــياـمـحب قـــلعتملاو81٠2 ةـنـس وـيــنوــي٠1 قــفاوـملا93٤1 ماــع
تاذ تايــطعـملا ةــجلاـــعــم لاــجم يـف نييعيبطلا صاـخشألا
،يصخشلا عباطلا

ناــضـمر٥ يـف خّرؤــملا٥٠–٠2 مــقر نوــناــقــلا ىضـتــقــمبو–
ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا1٤٤1 ماــع
،امهتحـفاكمو ةيهارـكلا باطخو زييمـتلا نم

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو–

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو–

 :هصن يتآلا رمألا ردصي

رــمألا ماـــكـحأ مـيـمـتت ىلإ رــمألا اذـــه فدــهــي : ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81يف خّرؤملا٥٥1–66 مــقر

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس

خّرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا نم لوألا باتكلا مّمتي:٢ ةّداملا
روكذملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81يف

يــنـطوــلا يــئازــجلا بـــطـقـلا“ هـــناوــنـع سداــس باـــبـب ،هالــعأ
”لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل
٤2 رركم112و32رركم112و22 رركم112 داوملا نمضتي
82 رركم112و72 رركم112و62 رركم112و٥2 رركم112و
 :يتأي امك ررحيو ،92رركم112و

سداسلا بابلا

 ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا يئازجلا بطقلا

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب

رــقـم ةـمـكـحـم ىوــتسم ىلــع أــشـنـي:22 ررــكم112 ةداملا“
يف صصختم ينطو يئازج بطق ،رئازجلا ءاضق سلجم
تاـيـجوـلوـنـكـتـب ةـلصتملا مـئارجلا يف قــيــقــحــتــلاو ةــعــباــتملا
.اهب ةطبترملا مئارجلاو لاصتالاو مالعإلا

اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف مكحلاب صتخي امك
.احنج لكشت تناك اذإ بابلا
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ةماسج وأ ةميرجلا باكترا ناكمل ةيفارغجلا ةعقرلا عاستا
رباعلا وأ مظنملا اهعباطل وأ اهيلع ةبترتملا رارضألا وأ اهراثآ
،نييمومعلا نمألاو ماظنلاب اهساسمل وأ ةينطولا دودحلل
ةــيــنـــف ةرـــبـــخ وأ ةصاـــخ يرحت لـــئاسو لاـــمـــعـــتسا بلـــطـــتـــت
.“يلود يئاضق نواعت ىلإ ءوجللا وأ ةصصختم

يرصحلا صاصتخالا ىلع قبطت:62 رركم112 ةداملا“
ةــــلصتملا مـــــئارجلا ةـــــحـــــفاـــــكمل ينـــــطوـــــلا يئازجلا بطـــــقـــــلـــــل
يف هـــيـــلـــع صوصنملا ،لاصتالاو مالـــعإلا تاـــيـــجوــــلوــــنــــكــــتــــب
تاءارــجإلا ،هالــعأ٥2 ررــكــم112و٤2 ررــكــم112 نيتداملا
اذه نم12 رركم112 ىلإ91 رركم112 داوملا يف صوصنملا
.“ نوناقلا

نيـــتداـمـلا ماـــكــــحأــــب لالـــــخإلا نود:72 ررــكـم112 ةداــملا“
ةيروهمجلا ليكو سرامي ،هالعأ٥2رركم112و٤2 رركم112
ةــلصتملا مــئارجلا ةــحــفاـــكمل ينـــطوـــلا يئازجلا بطـــقـــلا ىدـــل
قــيــقــحــتــلا يضاــق اذــكو ،لاصتالاو مالــعإلا تاــيــجوــلوـــنـــكـــتـــب
صاصتـــخالا عـــم اـــكرـــتشم اصاصتـــخا بطـــقـــلا تاذ سيــــئرو
نوـناـقــلا اذــه نــم923و٠٤و73 داوملا قــيــبــطــت نــع جتاـــنـــلا

لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلل ةبسنلاب
.اهب ةطبترملا مئارجلاو

يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا ،ةلاحلا هذه يف ،قبطت
بطقلا مامأ ،نوناقلا اذه نم٥1 رركم112 ىلإ٤ رركم112 داوملا
تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا يئازجلا
.“ لاصتالاو مالعإلا

يئازجلا بطقلا صاصتخا نمازت اذإ:82 رركم112 ةداملا“
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا

لوؤي ،يلاملاو يداصتقالا بطقلا صاصتخا عم لاصتالاو
.”ريخألا اذهل ابوجو صاصتخالا

يئازجلا بطقلا صاصتخا نمازت اذإ:92 رركم112 ةداملا“
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا ةحفاكمل ينطولا

رئازجلا ءاضق سلجم رقم ةمكحم صاصتخا عم لاصتالاو
اذــه نــم12ررــكم112 ىلإ61 ررــكــم112 داوـملا ماــكــحأل اــــقـبط

.”ةريخألا هذهل ابوجو صاصتخالا لوؤي ،نوناقلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٥2 قفاوملا3٤٤1 ماع مرحم61 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٣٤٤١ ماع مرحم5١  يفخرؤم١٢/ د م .ق /٠٩٣ مقر رارق
ةــبــقارـــمب قــلـــعـتي ،١٢٠٢ ةــنــس تـــشــغ٤٢ قــــفاوــملا
ةـيــئاـنـثـتسالا رـيـبادــتلاب قـــلـعـتملا رــمألا ةــيروـــتــسد
نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدختسملا ةدئافل
نينيدملا ،صاخلا مهباـــسحـــل اــــطاـــشــن نوـــسراــمــي
.يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب

–––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ ىلع ءانب–
ةـلــجسملاو ،12٠2 ةــــــنس تشغ32 يف ةــخرؤملا ةــلاسرـــلاـــب
تـشـغ32 خــيراـتـب يروــتسدــلا سـلـجـمـلل ةـــماـــعــلا ةـــناـــمألاــب

رــمألا ةــيروـتـسد ةـبــقارــم دـصــق ،121 مــقر تــحت12٠2 ةــنــس
نــــيـمدــخـتـــسملا ةدــــئاــفــل ةـيــئاـنـــثـــتسالا رـيــــبادــتـــــلاــب قــلــــعـتـملا

مهباسحل اطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو
 ،يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب نينيدملا ،صاخلا

791و2٤1و931 داوــملا اــمـيـس ال ،روــتــسدــلا ىلـــع ءاــنبو–
،هنم٤22و891و )ىلوألا ةرقفلا(

قــفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر7 يف خرؤملا ماظنلا ىضتقمبو–
،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا91٠2 ةنس ويام21
،ممتملاو لدعملا

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

: لكشلا يف

ةلطعلا لالخ هدادعإ مت ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأارابتعا–
نم2٤1و )81 ةطقنلا(931 نيتداملا ماكحأل اقفو ،ةيناملربلا
،روتسدلا

سلجم ىلع هضرع مت ،راطخإلا عوضوم ،رمألا نأارابتعاو–
،12٠2 ةنس تشغ22 خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف ءارزولا

،ةلودلا سلجم يأر ذخأ دعب

يروتسدلا سلجملا ةيروهمجلا سيئر راطخإ نأارابتعاو–
ةدئافل ةيئانثتسالا ريبادتلاب قلعتملا رمألا ةيروتسد ةبقارمل

اطاشن نوسرامي نيذلا ءارجألا ريغ صاخشألاو نيمدختسملا
،يعامتجالا نامضلا تاكارتشاب نينيدملا ،صاخلا مهباسحل
.روتسدلا نم )2 ةرقفلا(2٤1 ةداملا ماكحأل اقفو ءاج

: عوضوملا يف

: راطخإلا عوضوم رمألا تاريشأت صخي اميف :الوأ

نم )81 ةطقنلا(931 ةداملا ىلإ دانتسالا مدع صخياميف–
: راطخإلا عوضوم ،رمألا تاريشأت نمض ،روتسدلا


