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،مجانملاو ةعانصلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

لاوش٩2 يف خّرؤملا٩٠–٦١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةيقرتب قـلـعـتملاو٦١٠2 ةـــــــنس تشغ٣ قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع
،هنم١١ ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،رامثتسالا

٤ يف خرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نييعت نمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر
،لوألا ريزولا

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

يف خّرؤملا٤٩–٦٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦٩٩١ ةنس سرام٣ قفاوملا٦١٤١ ماع لاوش٤١
لّدـــعملا ،ةـــعاــــنصلاو ةراــــجــــتــــلــــل ةــــيرــــئازجلا ةــــفرــــغــــلا ءاشنإ

،مّمتملاو

خّرؤملا٥٥٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦٠٠2 ةــنس رــبوــتــكأ٩ قــــفاوملا٧2٤١ ماــــــــع ناضمر٦١ يف

راــــمــــثــــتسالــــل ينــــطوــــلا سلــــجملا تاــــيــــحالصب قـــــلـــــعـــــتملاو
،هريسو هميظنتو هتليكشتو

خّرؤملا٦٥٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦٠٠2 ةــنس رــبوــتــكأ٩ قــــفاوملا٧2٤١ ماــــــــع ناضمر٦١ يف

رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا تايحالصب قلعتملاو
،مّمتملاو لدّعملا ،اهريسو اهميظنتو

خّرؤملا٧٥٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦٠٠2 ةــنس رــبوــتــكأ٩ قــــفاوملا٧2٤١ ماــــــــع ناضمر٦١ يف

لاـــجـــم يف ةصتـــخملا نــــعــــطــــلا ةــــنجل ةــــلــــيــــكشت نــــمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو رامثتسالا

٦ يف خّرؤملا٤٠١–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٧١٠2 ةنس سرام٥ قفاوملا8٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج
مارتحا مدع ةلاح يف ةقبطملا تابوقعلاو تارامثتسالا ةعباتمب

،هنم٥١ ةداملا اميس ال ،ةبتتكملا تابجاولاو تامازتلالا
: يتأي ام  مسري

نوناقلا نم١١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
تشغ٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع لاوش٩2 يف خّرؤملا٩٠–٦١ مـقر

ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس
رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت
.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،اهريسو اهميظنتو

نـم رـبــمسيد١٣ خـيراـت دــنــع لــيــهأتــلا ةــمــئاــق طــبضت
،ةبترلا يف ةيقرتلا اهيف متت يتلا كلت قبست يتلا ةنسلا

.ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا يأر ذخأ دعب

يفو ةبترلا يف ةبستكملا ةيمدقألا نابسحلا يف ذخؤت
يف ةماعلا ةيمدقألا اذكو صصختم بصنم وأٍلاع بصنم
نيفـــظوملا نيب لصفـــلـــل ،ةـــيــــموــــمــــعــــلا تارادإلاو تاسسؤملا
.بيترتلا يف نيواستملا

ةصاخلا تاضيوعتلاو تاوالعلا فرص فقوتي:7١ ةّداملا
نم هل يرودلا مييقتلا ىلع فظوملل ءادألا نيسحتو ةيدودرملاب

،هتيدودرمو ،هطابضنإ ىلإ رظنلاب نييّملسلا هيلوؤسم فرط
ةـطـقـن هــنــع جتــنــي يذــلاو ،ةــمدخلا تاــيــفــيــكو ينــهملا هــئادأو
.ةمقرم

اهيلع لصحتملا ةمقرملا طاقنلا نابسحلا يف ذخؤت
 .فظوملل يونسلا مييقتلا يف ،هالعأ ةرقفلل اقفو ،ايرود

هحنم دنع نابسحلا يف فظوملا مييقت ذخؤي :٨١ ةّداملا
تاـيـفــيــكــلاو طورشلــل اــقــفو ،تآفاــكــم وأ/و ةــيــفرش ةــمسوأ
.لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

نيوكتلل اجايتحا فظوملا مييقت زربي امدنع:٩١ ةّداملا
ةرود ميظنت ،ةمدختسملا ةرادإلا نكمي ،ىوتسملا نيسحت وأ
طورشلا قــــــفو هــــــتدــــــئاــــــفــــــل ىوــــــتسملا نيسحت وأ نــــــيوـــــــكـــــــت
.لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو

سماخلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نم تاميلعت ددحت :٠٢ ةّداملا
.موسرملا اذه قيبطت تايفيك ،ةجاحلا دنع ،ةيمومعلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :١٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٧2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضـمر22يف رئازـجلاـب ّررح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
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ماع ناضمر٤٢ يف خّرؤم٦٦١–٩١ مقر يذيفنت موسرم
ةليكشت نمضتي ،٩١٠٢ ةنس ويام٩٢ قفاوملا٠٤٤١

رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل
.اهريسو اهميظنتو
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 ،لوألا ريزولا ّنإ
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لك نم ةمدقملا نوعطلا يف ةنجللاّتبت :٢ ةّداملا
اـــيازملا نـــم ةداــــفــــتسالا نأشب نبغ دــــق هــــّنأ ىرــــي رــــمــــثــــتسم
لاّوش٩2 يف ّخرؤملا٩٠–٦١ مـقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

فرط نم ،هالعأ روكذملاو٦١٠2  ةنس تشغ٣ قفاوملا٧٣٤١ ماع
ءارجإ عوضوم ناك وأ ،نوناقلا اذه ذيفنتب ةفلكم ةئيه وأ ةرادإ

.قوقحلا نم ديرجت وأ بحس

وأ رامثتسالاب فلكملا ريزولا ةنجللا سأري :3 ةّداملا
: نم لكشتتو ،هلثمم

تاـعاــمجلاو ةــيــلــخادــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم–
،اوضع ،ةيزكرملا ةرادإلا يف ريدم ةبترب ،ةيلحملا

ةرادإلا يف ريدم ةبترب ،لدعلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،اوضع ،ةيزكرملا

ريدم ةبترب ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع )2( نيلثمم–
،نيوضع ،ةيزكرملا ةرادإلا يف

ةبترب رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم–
،اوضع ،ريدم

.نعطلا عوضوم رامثتسالاب ةينعملا ةرازولا نع لثمم–

صخش يأب وأ ءارــبــخـــب نيعـــتسي نأ سيـــئرـــلا نـــكـــمـــي
.ةنجللا ءاضعأ دعاسي نأ ،ةصاخلا هتءافك مكحب ،هنكمي

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةنجللا ءاضعأ نــّيـعي
.نيينعملا ءارزولا نم حارتقا ىلع ءانب ،رامثتسالاب

ةلباق تاونس )٣( ثالثب ةنجللا ءاضعأ ةيوضع ةدم ددحت
.طقف ةدحاو ةرم ديدجتلل

هــفالــخــتسا مــتــي ،ءاضعألا دــحأ ةدــهــع عاــطــقــنا ةــلاـــح يف
.اهسفن لاكشألا بسح

.ةدهعلا ءاهتنا ىتح نيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو

.رامثتسالاب ةفلكملا ةرازولا رقمب ةنجللا عمتجت:٤ ةّداملا

ةفلكملا ةرازولا ىدل رامثتسالاب ةفلكملا ةئيهلا ىلوتت
.ةنجللا ةنامأ رامثتسالاب

.لوألا اهعامتجا لالخ يلخادلا اهماظن ىلع ةنجللا قداصت

نيتسلا لجأ يف ةنجللا ىدل نعطلا سرامي:5 ةّداملا
.عازنلا لحم رارقلاب غيلبتلا يلت يتلا اموي )٠٦(

ثادحألا ضرعتست ةركذم لكش يف نعطلا مدقي:٦ ةّداملا
.ةيتوبثلا تادنتسملاو قئاثولا عيمجب قفرتو لئاسولاو

اخّرؤمو ايدرف نوكي نأ بجي ،نعطلا ضفري ال ىتح
هـلـثـمم وأ نــعاطـلا ةــفـصو ناونعو مــسا نمـضـتـيو اــعـقّومو
.نعطلا لحم غيلبتلا رصانع ركذ عم ،ينوناقلا

ىلإ نعطلا فلم نم ةخسن ةنجللا سيئر لسري :7 ةّداملا
لالخ درلا لاسرإ اهيلع بجي يتلا ةينعملا ةئيهلا وأ ةرادإلا
.فلملا مالتسا خيرات نم ءادتبا  ،اموي )٥١( رشع ةسمخ لجأ

قيرط نع ،نعاطلا ةنجللا سيئر يعدتسي :٨ ةّداملا
هيلإ عامتسالا ضرغل ،مالتسا لصو عم اهيلع ىصوم ةلاسر
هـــلـــثمم وأ رـــيـــخألا اذـــه نـــكـــمـــيو .ةـــنـــجـــلـــلا ءاضعأ فرـــط نـــم
.هراتخي ريبخ يأب نيعتسي نأ انوناق ضوفملا

لصفلا نم ةنجللا هلثمم وأ نعاطلا روضح مدع عنمي ال
.هب صاخلا نعطلا يف

،كلذ ىلإ ةجاحلا تعدتسا اّملك ةنجللا عمتجت :٩ ةّداملا
يلت يتـــــلا اــــــموــــــي )٠٣( نيثالــــثــــلا لالــــخ نوــــعــــطــــلا يف تبــــتو
.اهمالتسا

ةلاح يف اموي )٥١( رشع ةسمخ ىلإ لجآلا اذه دّدمي
نم ىرخأ رصانعب هفلم لامكتسا لجأ نم نعاطلا ءاعدتسا

.هتاجاجتحا ميعدت اهنأش

يثلث روضحب ّالإ ةنجللا تالوادم حصت ال:٠١ ةّداملا
.سيئرلا مهيف نمب ،لقألا ىلع ،اهئاضعأ )٣/2(

ءاضعألا تاوصأ ةــيـــبـــلـــغأب ةـــنـــجـــلـــلا رارـــق ىلع قداصي
سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا

.احجرم

ةنجللا ءاضعأ هعّقوي رضحم يف ةنجللا تالوادم نّودت
.ةنجللا ءاضعأ عيمج ىلإ لسريو

.يرابجإ ررقم عوضوم ةنجللا جئاتن نوكت

قفرملا جذومنلل اقفو ،ةنجللا ررقم غّلبي :١١ ةّداملا
ةينامث لجأ يف ةينعملا فارطألا ىلإ ،موسرملا اذهب قحلملاب
.ةنجللا تالوادم دعب مايأ )8(

٧٥٣–٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٢١ ةّداملا
ةنس ربوتكأ٩ قفاوملا٧2٤١ ماع ناضمر٦١ يف خّرؤملا

لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت نمضتملاو٦٠٠2
.اهريسو اهميظنتو رامثتسالا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :3١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٩2 قفاوملا٠٤٤١ ماع ناضـمر٤2يف رئازـجلاـب ّررح
.٩١٠2 ةنس

يودب نيدلا رون
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ماع ناضمر٤٢ يف خّرؤم7٦١–٩١ مقر يذيفنتموسرم
تافصاوملا دّدحي،٩١٠٢ ةنس ويام٩٢ قفاوملا٠٤٤١
ةحالملل ةيوجلا داصرألا ةدعاسم تامدخل ةينقتلا
.ةيوجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ةنس سرام٥ يف خرؤملا٤8–٣٦ مقر موسرملا ىضتقمبو –
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا مامضنا نمضتملاو٣٦٩١
يندملا نارـيـطـلاـب ةـقـلـعـتملا وـغاـكـيش ةـيـقاـفـتا ىلإ ةـيــبــعشلا
ال ،اهتاليدعتو٤٤٩١ ةنس ربميسد٧ موي ةعـّقوملا ،يلودلا

،اهنم٣قحلملا امّيس

ليربأ٦ يف خّرؤملا٩٠١-٣٦ مقر موسرملا ىضتقمبو –
ضعب نيب ةمربملا تايقافتالا رشن نمضتملاو٣٦٩١ ةنس

ةـــيرــــئازجلا ةــــيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــحو ةــــيــــلودــــلا تاــــمــــظــــنملا
خّرؤملا عجارملايجذومنلا قافتالا اهنموةيبعشلا ةيطاّرقميدلا

داصرأللةيملاعلا ةمظنملا عم مربملا2٦٩١ ةنس ربمفون٥١ يف
،ةيوجلا

عيبر٣ يف خّرؤملا٦٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي٧2 قفاوملا٩١٤١ ماع لّوألا
اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا
 ،هنم2٠١ ةداملا

خّرؤملا١٥١–٦٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٦٠٠2 ةنس ليربأ٠٣ قفاوملا٧2٤١ ماع يناثلا عيبر2 يف

قـــلـــعـــتـــي اـــمـــيـــف يرـــكسعـــلا يندملا قـــيسنـــتــــلا سسؤي يذــــلا
،هنم2 ةداملا امّيسال ،يوجلا لاجملا رييستب

يف خّرؤملا٧٩–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٩١٠2ةنس سرام١١ قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤
،لّوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا١١١–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـّمضتملاو٩١٠2 ةنس سرام١٣قفاوملا٠٤٤١ ماع بجر٤2
،ةـموكحلا ءاـضعأ نـييعت

خّرؤملا8٥2–8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٩٩١ ةنس تشغ٥2قفاوملا٩١٤١ ماع ىلوألا ىدامج٣ يف

ىلإ ةـــيوجلا داصرألل ينـــطوــــلا ناوــــيدــــلا لــــيوحت نــــمضتملاو
،مّمتملا ،يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم

خّرؤملا١١٣–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ةنس ربمسيد لّوأقفاوملا8٣٤١ ماع لّوألا عيبر لّوأ يف

ةـيــــموــــمـــــعـــــلا لاـغشألا رـيزو تاـيـــــحالص دّدـحـــــي يذـــــلا٦١٠2
،لـقّنلاو

قحلملا

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل

....................... يف خّرؤم .................. مقر ررقم

 ،رامثتسالا ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ّنإ

ماع لاوش٩2 يف خّرؤملا٩٠–٦١ مـقر نوناقلا ىضتقمب–
ةـيـقرـتـب قـلـعـتملاو٦١٠2 ةــــــــــــــنس تشغ٣ قـــــــفاوملا٧٣٤١
،هنم١١ ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،رامثتسالا

خّرؤملا٦٦١-٩١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،٩١٠2 ةــنس وـــياـــم٩2 قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــــــع ناضمر٤2 يف

ةيقرت لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ةليكشت نمضتملاو
،اهريسو اهميظنتو رامثتسالا

......... قفاوملا .............. يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
لاجم يف ةصتخملا نعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتملاو
،رامثتسالا ةيقرت

يف ةصتخملا نعطلا ةنجلل يلخادلا ماظنلا ىضتقمبو–
،....................... يف خّرؤملا رامثتسالا ةيقرت لاجم

ليجستلا ةداهش وأ/و ايازملا حنم ررقم ىضتقمبو–
،.................................. يف خّرؤملا ................... مقر

خّرؤملا ................ فرط نم مدقملا نعطلا ىضتقمبو–
نـــــــــــمضتملاو ........ مــــــــــــقر تحت لــــــــــــجسملا ...................... يف

..............................................................................................،

مــقر ةــنـــجـــلـــلا ةـــلوادـــم عاـــمـــتـــجا رضحـــم ىضتـــقمبو–
،............................................ يف خّرؤملا ...............................

: يتأي ام ررــــــــقـت

: لكشلا يف: ىلوألا ةّداملا

: عوضوملا يف:٢ ةّداملا

،ررقملا اذه ذيفنت ضرغل ،ةيلصأ ةخسن:3 ةّداملا
ةـيـنــطوــلا ةــلاــكوــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا نــم لــكــل اــهــتداــفإ تمت
ةيريدملاو بئارضلل ةماعلا ةيريدملاو رامثتسالا ريوطتل
ةـــيـــنـــطوـــلا كالـــمألل ةـــماـــعـــلا ةـــيرـــيدملاو كراـــمـــجـــلـــل ةـــماـــعـــلا

تانيمأتلل ينطولا قودنصلاو ةنيزخلل ةماعلا ةيريدملاو
.نعطلاب ةينعملا ةرازولاو ةيعامتجالا

لجأ يف ةينعملا فارطألا ىلإ ررقملا اذه ّغلبي :٤ ةّداملا
.ةنجللا تالوادم دعب مايأ )8( ةينامث

سيئرلا
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