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 يف خرؤملا 7٠1–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىـضـتـقـمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس ليربأ ٠3 قفاوملا 1٤٤1 ماع ناضمر 7
،دعاقتلل ةينوناقلا نسلا دعب طاشنلا ةلصاوم تايفيك

 يف خرؤملا ٠٤2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
 ددحي يذلا ٠2٠2 ةنس تشغ 13 قفاوملا 2٤٤1 ماع مرحم 21
،يعجرملا رجألا غلبم

: يتأي ام مسري

 طورـــــشلا دـــــيدحـت ىلإ موـــــسرملا اذـــــه فدــــــهي : ىلوألا ةّداملا
 دعاقتلل ينـطولا ماظنلل يدارإلا باستنالل ةصاخلا تايفيكلاو
 اطاـــــشـــن نوـــــسراـــــمـي نـــــيذــلا جراــــــخلاــب ةـــــينطولا ةـــــيلاجلا دارــــــفأل
 ،مـــــهتاــــمازـــتلاو مـــــهـــقوـــــقح اذـــــــكو يـــنـطوـــــلا بارـــــتـلا جراــــــخ اـــــينــهـــم
 يف خرؤـــــملا 81–81 مــــــقر نوــــــناقلا نــــــم ٠٥ ةداـــــــملا ماــــــكحأل اـــــقيبطت
 81٠2 ةــــنس رــــــبمسيد 72 قـــــــفاوـــــملا ٠٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عــــــــيبر 91
.91٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

 ةيلاجلا دارفأ ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت : 2 ةّداملا
 ينطولا بارتلا جراخ نوسرامي نيذلا جراخلاب ةينطولا

 اطاشن وأ/و ءارجألا هبش وأ ءارجألا ماظنل اعضاخ اينهم اطاشن
 ايعانص صاخلا مهباسحل ءارجألا ريغ ماظنل اعضاخ اينهم
 نيعضاخلا ريغ آرخآ وأ ارح وأ ايفرح وأ ايحالف وأ ايراجت وأ
.يعامتجالا نامضلل ةينطولا ةموظنملل يرابجإلا باستنالل

 نيروكذملا جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأ نكمي : ٣ ةّداملا
 دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا ،هالعأ 2 ةداملا يف

 ةيعامتجالا تانيمأتـلل ينطولا قودنصلل مدقي مهنم بلطب
 ةصتخملا حلاصملا اهدعت ةرامتسا ةطساوب ءارجألا لامعلل
 لصو ميلست لباقم ،يعامتجالا نامضلاب ةفلكملا ةرازولل
.عاديإ

 ةيلاجلا دارفأل يدارإلا باستنالا ىلع بترتي : ٤ ةّداملا
 نع نيمأتلل ةينيعلا تاءادألا نم ةدافتسالا جراخلاب ةينطولا
 ماـــــكـــــحألل اـــــقـــــفو دـــــعاـــــقـــــتـــــلا تاءادأ اذـــــكو ةـــــموــــــمألاو ضرملا
.موسرملا اذه ماكحألو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

 نيبستنملا جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأ نكمي : ٥ ةّداملا
 هفانئتسا وأ مهباستنا قيلعت دعاقتلل ينطولا ماظنلل ايدارإ

 ةطيرش موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح
 تاــنــيــمأتـــلـــل ينـــطوـــلا قودـــنصلـــل يصخش حـــيرصت ميدـــقـــت
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

 تارامتسالا جذامن يعامتجالا نامضلا تائيه دعت : 6 ةّداملا
 اذـكو دـعاـقـتـلـل ينــطوــلا ماــظــنــلــل يدارإلا باستــنالاــب ةصاخلا
.هنع لزانتلاو هقيلعتو باستنالا فانئتسا

 لوألا عيبر 22 يف خّرؤم ١٥٣-22 مقر يذـيـفـنت موــسرـم
 ددـحـي ،2202 ةـنـس رـــبوـــتـكأ ٨١ قــفاوملا ٤٤٤١ ماــع
 يدارإلا باستنالل ةصاخلا تايفيكلاو طورــشـلا
 ةينطولا ةيلاجلا دارفأل دعاقتلل ينطولا ماظنلل
 جراخ اينهم اطاشن نوسرامي نيذلا  جراخلاب
.مهتامازتلاو مهقوقح اذكو ينطولا بارتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لّوألا ريزولا ّنإ

 ناـمـضـلاو لــيـغـشـتلاو لـــمـعـلا رـــيزو رـــيرـــقـت ىلــع ءاـــنـب –
،يعامتجالا

 1٤1و ٥–211 ناــتداـملا اـــميـسال ،روـتـسدــلا ىلـع ءاــنــبو –
،هنم )2 ةرـقــفلا(

 ناـضـمر 12 يف خرؤملا 11–38 مقر نوــناــقــلا ىضـتـقــمبو –
 تانيمأتلاب قلعتملاو 3891 ةنس ويلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماـع
،ممتملاو لدعملا ،ةيعامتجالا

 ناضمر 12 يف خرؤملا 21–38 مــقر نوناـقــلا ىـضـتـقـمبو –
 ،دعاقتلاب قلعتملاو 3891 ةـنـس وــيـلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

 رـــفـص 61 يـف خرؤـــمـلا 8٠–8٠ مـقر نوــناــقـلا ىــضـتـقـمبو –
 تاعزانملاب قلعتملاو 8٠٠2 ةنس رياربف 32 قفاوملا 92٤1 ماع

،يعامتجالا نامضلا لاجم يف

 يناثلا عيبر 91 يف خرؤملا 81–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوناق نمضتملاو 81٠2 ةنس ربمسيد 72 قفاوملا ٠٤٤1 ماع
،هنم ٠٥ ةداملا اميسال ،91٠2 ةنسل ةيلاملا

 ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا 33–٥8 مقر موسرملا ىضتقمبو –
 ةمئاق ددحي يذلا ٥891 ةنس رياربف 9 قفاوملا ٥٠٤1 ماع
 لدعملا ،يعامتجالا نامضلا لاجم يف ءارجألاب نيهبشملا لامعلا

،ممتملاو

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

 يف خرؤملا ٥٠3–22 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
 نمضتملاو 22٠2 ةنس ربمتبس 8 قفاوملا ٤٤٤1 ماع رفص 11
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

 يف خرؤملا ٤21–8٠ مـقر يذـيـفنـتلا موـسرـملا ىـضـتـقـمبو –
 يذلا 8٠٠2 ةنس ليربأ ٥1 قفاوملا 92٤1 ماع يناثلا عيبر 9
،يـعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي
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 ةدـعاــق ساسأ ىلع يرهشلا كارتشالا بسحي : 0١ ةّداملا
 ةميق تارــم )3( ثالــث نــع لــقـت ّالأ بـجـي ،فلكملا  اهب حرصي
.هب لومعملا ميظنتلا بجومب ددحـملا يعجرملا رجألا

 نــم يثالــث لــكـــل يلاوملا رـــهشلا لالـــخ تاـــكارـــتشالا عـــفدـــت
.ةينعملا ةيندملا ةنسلا

 نيب كرتشم رارق بجومب تاكارتشالا عفد تايفيك ددحت
 ةيجراخلا نوؤشلاو يـــعامتجالا نامـضـلاـب نيـفـلـكـملا ءارزولا

.ةيلاملاو جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو

 لباقم ليوحتلل ةلباقلا ةلمعلاب كارتشالا عفدي : ١١ ةّداملا
 ةـــموـــمألاو ضرملا نـــع نيمأتـــلـــل ةـــيـــنـــيـــعــــلا تاءادألا يف قحلا

.يرئازجلا رانيدلاب ةحونمملا دعاقتلا تاءادأو

 جراخ موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا تاءادألا عفدت ال
.ينطولا بارتلا

 خيرات لولحب كارتشالا عفد مدع ىلع بترتي : 2١ ةّداملا
 نم %٥1 ةبسنب ددحت ريخأتلا نع ةدايز قيبطت قاقحتسالا
 ةيندم ةنس دودح يف ،ريخأت يثالث لك نع كارتشالا ساسأ

.ةدحاو

 يف ةددحـملا لاجآلا يف تاكارتشالا عفد مدع ىلع بترتيو
 عفد متي مل يتلا تايثالثلا يف قوقحلا طوقس ،هالعأ ةرقفلا
.اهتاكارتشا

 ينهم طاشن ةسراممب حيرصتلا نع بترتي : ٣١ ةّداملا
 ناــمـضـلــــــل يـنـطوــلا ماـظـنــــــلــــــل يراــبـجإلا باـــستـنالــــــل عــضاــخ
 ينــطوــلا ماــظــنــلا يف يدارإلا باستــنالا قــيــلــعــت ،يعاـــمـتــجالا
.دعاقتلل

 عضاخ ينهم طاشن ةسراممب حيرصتلا مدع ىلع بترتيو
 مدع يعامتجالا نامضلل ينطولا ماظنلل يرابجإلا باستنالل
 يدارإلا باستنالا ناونعب ةلثامملا تارتفلا دامتعا تيبثت
.ددصلا اذه يف ةعوفدملا تاكارتشالا ضيوعت نود

 ةيـنـطوــلا ةيــلاجلا دارــفأ نــم درــف يأل نــكـمـي : ٤١ ةّداملا
 هفانئتسا ةداعإ يدارإلا هباستنا قيلعت مت يذلا جراخلاب

 يراــبــجإلا باستــنالــل عضخــي طاشن لــك فــيـــقوـــت ةـــطـــيرش
.يعامتجالا نامضلل ينطولا ماظنلل

 جراخلاــب ةــيــنــطوــلا ةــيــلاجلا دارـــفأ نـــم درـــف يأل نـــكـــمـــيو
 ،دــعاـــقـتـلل يـنـطوــلا ماـــظــنلل يدارإلا هـــباـــسـتنا نـــع لزاـنـتـلا

 بترتي الو ايئاهن باستنالا فقوت نوكي ،ةلاحلا هذه يفو
.ةعوفدملا تاكارتشالا ضيوعت هيلع

 اذــه ناوــنـعـب ةــقـحـتـسملا تارـــخأــتـملا مداـــقــتـت : ٥١ ةّداملا
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ،موسرملا

يناثلا لصفلا

 يدارإلا باستنالاب  ةصاخلا  تايفيكلاو طورشلا

ةينطولا ةيلاجلا دارفأل

دعاقتلل ينطولا ماظنلل جراخلاب 

 ،دعاقتلل ينطولا ماظنلل ايدارإ بستني نأ نكمي : 7 ةّداملا
 طورشلا نوفوتسي نيذلا جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأ
: ةيتآلا

،ةيرئازج ةيسنج نم اونوكي نأ –

 ةــيساــموــلــبدــلا تاــيــلــثـــمملا ىدـــل نيلـــجسم اوـــنوـــكـــي نأ –
،جراخلاب ةيرئازجلا ةيلصنقلاو

 خيرات دنع ةنس )٥٥( نيسمخو سمخ نس اوزواجتي ّالأ –
 ،باستنالا

 ءارـــجأ  هـــبـش وأ ءارــــجأــــك اـــيـنـهـم اـــطاــشــن اوـــسراــمــي نأ –
 يف اروكذم صاخلا مهباسحل ءارجأ ريغك اينهم اطاشن وأ /و
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ 2 ةداملا

 ينطولا ماظنلل يرابجإلا باستنالل نيعضاخ اونوكي ّالأ –
.يعامتجالا نامضلل

 ةينطولا  ةيلاجلا دارفأ نم ٍدرف  لك ىلع نيعتي : ٨ ةّداملا
 7 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلل يفوتسملا جراخلاب
 نامضلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا يف بغارلاو ،هالعأ
 هــقــتاــع ىلع اــكارــتشا يثالــث لــك لالــخ عــفدـــي نأ يعاـــمـــتـــجالا
 ةيعامتجالا تاــنيـمأــتلاـب ةــفــلــكملا يعامتجالا نامضلا ةئيهل
 نع نيمأتلل ةينيعلا تاءادألا نم ةدافتسالل ،ءارجألا لامعلل
 اـــقـبط دـــعاـــقـتـلا شاـــعــم وأ ةـحـنم نــم اذـــكو ةــموــمألاو ضرــملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

 هب حرصملا ساسألا نم %٥2,13 ـب كارتشالا ةبسن ددحت
.هاندأ ٠1 ةداملا يف ددحـملا ىندألا غلبملا نع لقي نأ نود

هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا %٥2,13 ةبسن عزوت
: يتآلاك

 ضرملا نــع نيمأتــلــل ةــيــنــيـــعـــلا تاءادألا ناوـــنـــعـــب % 31 –
،ةمومألاو

.دعاقتلا ناونعب٥2,81%–

 ةـــفـلـكـملا يـــعاــمـتـجالا ناــمـضـلا ةــئـيـه لـــفــكـتت : ٩ ةّداملا
 ةـصـح لـــيوـحــتـب ءارــجألا لاـمـعـلل ةـيـعاـــمتـجالا تاـــنـيمأــتــلاــب
 ىلإ يدارإلا باستنالا ناونعب دعاقتلل ةصصخملا كارتشالا
 قــفو ءارــجألا لاـمـعـلل دعاـــقتـلا ماـــظـنب فــلـكـملا قودــنـصــلا

.يقافتا قيرط نع ددحت تايفيك
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ةحنم وأ شاعم نم عافتنالا ةيادب خيرات ددحي : ٣2 ةّداملا
 دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا ناونعب ،دعاقتلا

 ،دعاقتلا نس ينعملا هيف غلبي يذلا رهشلا نم لوألا مويلا نم
 نم 91و 61 نيتداملا يف ةددحـملا طورشلا يفوتسي نأ ىلع
 .موسرملا اذه

ووذ ديفتسي ،يدارإلا بستنملا ةافو ةلاح يف : ٤2 ةّداملا
 ،ةلوقنملا دعاقتلا ةحنم وأ لوقنملا دعاقتلا شاعم نم هقوقح
 .ةلاحلا بسح

شاعم نم يدارإلا بستنملا قوقح ووذ ديفتسي : ٥2 ةّداملا
 اقبط هتافول يلاوملا مويلا نم لوقنملا دعاقتلا ةحنم وأ

 يف خرؤملا 21–38 مقر نوـناــقـلا نم ٤3و 13 نيـتداـملا ماـــكـحأل
 قلعتملاو 3891 ةنس وــــيلوي 2 قفاوملا 3٠٤1 ماع ناـــضـــمر 12
.دعاقتلاب

 ايندلا ةدملا هلامكإ لبق يدارإلا بستنملا ةافو ةلاح يف
 قحي ،هالعأ 91 ةداملا يف اهيلع صوصنملا كارتشالا  نم
 دودح يف ةصقانلا تارتفلل تاكارتشالا ءارش هقوقح يوذل

.تاونس )٥( سمخ

،لوقنملا دعاقتلا ةحنم وأ شاعملا نم ةدافتسالل : 62 ةّداملا
 كلاهلا عم اينوناق اجاوز دقع دق نوكي نأ جوزلا ىلع بجي

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط

ضرملا نع نيمأتلل ةينيعلا تاءادألا ضيوعت متي : 72 ةّداملا
 ةطيرش ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةمومألاو
.رئازجلا يف ايرـصــح ةزجنم اهب ةطبترملا لامعألا نوكت نأ

ضرملا نع نيمأتلل ةينيعلا تاءادألا عفدت ال : ٨2 ةّداملا
 يف اهيلع صوصنملا دعاقتلا ةحنم وأ شاعم اذكو ةمومألا وأ

.ينطولا بارتلا جراخ ،موسرملا اذه

عبارلا لصفلا

ةصاخ ماكحأ

ناونعب ،اهليصحت مت يتلا تاكارتشالا عضوت : ٩2 ةّداملا
 صاخ قودنص يف ،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا دعاقتلا

 ةـفــلـكـملا يعاــمـتـجالا ناـمـضـلا ةـــئـيه ىدـــل ثدحمـلا يدارإلاب
.دعاقتلاب

 رـيـيست لــحـم يدارإلا دـــعاــقـتـلا قودنص نوكي نأ بــجـي
 قودنصلل ىرخألا تاءادألا رييست نع لصفنم يلامو يبساحم
.دعاقتلل ينطولا

دــعاــقـتـلا ماـظـنب فـلـكـملا قودـنـصلل نــكـمـــي : 0٣ ةّداملا
 نامضلاب فلكملا ريزولا تارارقل اـــقـبط ،ءارـجألا لاـمـعلل
 دــعاــقــتـلاــب صاـخلا قودـنـصلا دراوــم فـيـظوـتـل يعامتجالا
 عيرشتلل اقفو ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل ةلودلا ميق يف يدارإلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

دنع ،موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك ددحت : ١٣ ةّداملا
.يعامتجالا نامضلاب فّلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا

ثلاثلا لصفلا
جراخلاب ةينطولا ةيلاجلا دارفأ تامازتلاو قوقح

دعاقتلل ينطولا ماظنلل نيبستنملا

،دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا متي : 6١ ةّداملا
 عــفد لــباــقــم ،هالـــعأ 3 ةداملا يف روــــكذملا بلــــطـــــلا ىلع ءاـــــنـــــب
: يف قحلا يطعت يتلا يعامتجالا نامضلا تاكارتشا

 نيمأتلل ةينيعلا تاءادألا لاجم يف ةيعامتجالا ةيطغتلا –
،ةمومألاو ضرملا نع

 )٥6( نيتسو سمخ نس غولب دنع دعاقتلا ةحنم وأ شاعم –
.ةنس

وأ قيلعت يف بغري يذلا صخشلا ىلع نيعتي : 7١ ةّداملا
 ميدقت دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا هباستنا نع لزانتلا

 تاـنـيــمأتــلاــب ةــفــلــكملا يعاــمــتــجالا ناــمضلا ةــئيــهــل حــيرصت
 صوصنملا تارامتسالا بسح ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

.هالعأ 6 ةداملا يف اهيلع

ةينطولا ةيلاجلا دارفأ نم ةأرما يأل نكمي : ٨١ ةّداملا
 ءادتبا ،اهنم بلطب دعاقتلا شاعم نم ةدافتسالا ،جراخلاب
 )٥1( ةرشع سمخ تابثإ ةطيرش ةنس )٠6( نيتس نس نم

.يعامتجالا نامضلا يف يدارإ كارتشا ةنس

ناونعب ،دعاقتلا شاعم نم ةدافتسالا لجأ نم : ٩١ ةّداملا
 صخشلا ىلع بجي ،دعاقتلل ينطولا ماظنلل يدارإلا باستنالا
 نم ةنس )٥1( ةرشع سمخ عفد لقألا ىلع تبثي نأ ينعملا
.ةصتخملا يعامتجالا نامضلا ةئيه ىلإ تاكارتشالا

ماظنلل يدارإلا باستنالا نم ديفتسملل قحي : 02 ةّداملا
 ٤ ةداملا ماكحأل اقبط دعاقتلا ىلع لوصحلا دعاقتلل ينطولا
 ناضمر 12 يـف خرؤـملا 21–38 مـــقر نوـــناــقــلا ماــكــحأو ،هالــعأ

 ،دــعاــقـتلاــب قــلــعتملاو 3891 ةـــنـس وــيلوــي 2 قـــفاوــملا 3٠٤1 ماــع
.هنم ٤1و 6 نيتداملا ماكحأ ادع ام

 تاكارتشالا طـسوتم ساــسأ ىلــع دـــعاقتلا شاــعم بـــسحي
.ةريخألا كارتشالا تاونس )٠1( رشعلل

غــلـب يذـــلا يدارإلا بســتنـملا يـف رــفوــتـت مل اذإ : ١2 ةّداملا
 ةبولطملا كارتشالا طورش ،ةنس )٥6( نيتسو سمـخ نــس
 يف ةصقانلا تاونسلا دامتعا نم ديفتسي ،هالعأ 91 ةداملا يف
 يضيوـــعتلا كارتشالا عفد لـــباــقم تاونس )٥( سـمـخ دودــح
.اهب قلعتملا

 يف دمتعملا ساسألا يضيوعتلا كارتشالا ساسأ يواسي
.دعاقتلا شاعم ةيفصت

ماظنلل يدارإلا باستنالا نم ديفتسملل قحي : 22 ةّداملا
 ىلع ،كارتشا تاونس )٥( سمخ تبثي يذلا دعاقتلل ينطولا
 دعاقتلا نس هغولب دنع دعاقتلا ةحنم ىلع لوصحلا ،لقألا
.موسرملا اذه يف ةددحـملا
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 ةــّيمـسّرـلا ةدـــيرـجلا يـف موـسرــمـلا اذـــه رـــشـنـي : 2٣ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةــّيروــهـمجلل

 ربوتكأ 81 قفاوملا ٤٤٤1 ماع لوألا عيبر 22 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس

نامحرلا دبع نب نميأ
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