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،هالـــعأ روـــكذـــملاو21٠2 ةـنــس رـــياــني9 قــــفاوـــملا33٤1 ماـــع
يف ثحبلل ةيتاــعوــضوــملا ةــلاــكوــلا'' ىلإ اـــهتيـمـست ريــيـغتو
.''ةلاكولا'' صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،''ةايحلاو ةحصلا مولع

يذيفنتلا موسرملا ماـكـحأ ةــلاــكوــلا ىلــع يرـســت:٢ةّداملا
قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع ةـجــحـلا يذ21 يـف خرؤـــملا232–91 مـــقر
.موسرملا اذه ماكحأو ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تـشــغ31

موسرملا نم٥ ةداملا يف ةددــحملا ماـــهملا راــطإ يف:٣ةّداملا
٠٤٤1 ماــع ةجحلا يذ21 يـف خرؤــملا232–91 مــقر يذـيــفـنـتلا
ةلاكولا فلكت ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس تشغ31 قفاوملا

ريوطتلاو يملعلا ثحبلا تاطاشن ذيفنت ةعباتمو قيسنتب
.اهجئاتن نيمثتو ةايحلاو ةحصلا مولعب ةقلعتملا يجولونكتلا

نــم8 ةداــملا يف نيددــحملا ءاــضــعألا ىلـع ةداــيز:4ةّداملا
ةـجحلا يذ21 يف خرؤــملا232–91 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرـــملا

،هالـــعأ روـــكذــملاو91٠2 ةـنــس تــشــغ31 قــفاوــملا٠٤٤1 ماــع
: يلثمم نم ةلاكولا هيجوت سلجم لكشتي

،ةحصلاب فّلكملا ريزولا–

،يعامتجالا نامضلاب فّلكملا ريزولا–

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا–

،مجانملاو ةقاطلاب فّلكملا ريزولا–

،ةددجتملا تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فّلكملا ريزولا–

،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا–

،ةيديصلا تاجتنملاو  يرحبلا ديصلاب فّلكملا ريزولا–

،ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا–

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا–

،ةيئاملا دراوملاب فّلكملا ريزولا–

،ةرغصملا تاسسؤملاب فّلكملا بدتنملا ريزولا–

تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا بدتنملا ريزولا–
،ةئشانلا

.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا نع لثمم–

عيراشم ذيفنت ةعباتمو قيسنتب ةلاكولا لفكتت:٥ةّداملا
نم اقباس ةرّيسملا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا

ةاــيحلاو ةـــعيبطلا موـــلع يف ثحبلل ةـــيتاعوضوملا ةـــلاكولا فرط
خرؤملا9٠2–12 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب اهلح مت يتلا

روكذملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف
ايجوــلوـنــكتوـــيـــبلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولاو ،هالعأ

رييغتو اهميظنت ةداعإ مت يـتـلا ةــيذـــغـتلاو ةـــعارزـــلا موــلعو
خرؤملا8٠2–12 مقريذيفنتلا موسرملا بجومب اهتيمست
روكذملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف
.هالعأ

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم٠١٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
ميظنت ةداعإ نمضتي،١٢٠٢ ةــنـس وـــــياـــم٠٢ قـفاوـملا
ةحــصـلا موـــلع يـف ثــحـبلل ةـيــتاــعوــضوـملا ةــلاــكوــلا

.اهتيمست رييغتو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءاـنــب –
1٤1و٥-211 ناــتداـــمــلا اــمـيـس ال ،روــتسدــلا ىلــع ءاــنـــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا٥٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوــناـقــلا نـمضتملاو9991 ةـنـس لــيرــبأ٤ قــفاوـملا91٤1 ماــع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لّوألا عيبر81 يف خرؤملا12–٥1 مقر نوناـقـلا ىضتـقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠3 قفاوملا73٤1 ماع
،يــجوــلوـنـكـتلا رــيوــطتـلاو يـمـلـعلا ثــحـبلا لوــح يـهـيجوـتلا
،لّدعملا

يف خرؤـملا٠73–91 مـقر يـساــئرلا موـسرــمـلا ىـضـتـقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـمـج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤــملا87–12 مــقر يساــئرـلا موـسرـمـلا ىضــتـقــمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس رـياربف12 قــفاوــملا2٤٤1 ماــع بــجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــملا٠2–21 مــقر يذـيـفنتلا موــسرــملا ىـضـتـقــمبو–
نـمـضـتملاو21٠2 ةـنـس رـــياـنــي9 قــفاوـملا33٤1 ماـع رــفـص٥1
ىلإ ةــحصلا يـف ثـحـبلا رــيوـطـتل ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا لــيوـحـت
 ،ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوم ةــلاــكو

يف خرؤملا232–91 مــقر يذيـفـنتـلا موــسرـملا ىضــتقـمبو–
يذــلا91٠2 ةـنـس تــشـغ31 قــفاوـملا٠٤٤1 ماــع ةــجحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا ماهم ددحي
،ممتملا

يــف خرؤملا8٠2–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8
اـيجولونكتويبلا يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا ميظنت ةداعإ

،اهتيمست رييغتو ةيذغتلاو ةعارزلا مولعو

يــف خرؤملا9٠2–12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــمضتملاو12٠2 ةـنس وـــــــياــم٠2 قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــــش8
،ةايحلاو ةعيبطلا مولع يف ثحبلل ةيتاعوضوملا ةلاكولا لح

: يتأي ام مسري

مـيظـنت ةداــعإ ىلإ موــسرــملا اذــه فدــهـي:ىلوألا ةّداملا
ةأــشنملا ،ةحصلا موـــلع يـف ثـحـبلل ةـيـتاــعوــضوملا ةــلاــكوــلا

رفص٥1 يف خرؤملا٠2–21 مقر يذـيـفنـتـلا موـسرــملا بــجوــمب
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،موــسرـملا اذــهـل ةفـلاخملا ماـــكـحألا عـيـمـج ىــغـلت:6ةّداملا
رفص٥1 يف خرؤملا٠2–21 مقر يذيفنتلا موسرملا امّيسال
لــيوــحت نــمـضتملاو21٠2 ةــنـس رـــياـنـي9 قـــفاوــملا33٤1 ماــع
ةــلاــكو ىلإ ةــحصلا يـف ثـحـبلا رــيوــطـتل ةـيـنطوــلا ةــلاــــكوــــلا

.هنم ىلوألا ةداملا ادع ام ،ةحصلا مولع يف ثحبلل ةيـتاــعوــضوــم

ةـّـيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشـني :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––★–––––––––––

٢44١ ماع لاّوش٨ يفخّرؤم١١٢–١٢ مقر يذيفنتموسرم
موــسرملا ممتيو لدعي،١٢٠٢ ةنس وـــياـــم٠٢ قـفاوـملا
٥١4١ ماـع رفص٨١يفخّرؤملا٩٢٢-4٩ مقر يذيفنتلا
تايفيك ددحي يذلا4٩٩١ ةــنـس وــيلوــي7٢ قــــفاوــملا

يذلا٢٠٣-٣7٠ مقر صاـــخلا صيصختلا باسح ريس
ةــيـلـخادـــلاتاـــــمازــتلالا باــــســح تاــقــــفـن'' هـــــناونـــع
.''ةلودلل ةيجراخلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و٥–211 ناـــتداــمـــلا اــمـيس ال ،روــتـسدـلا ىلــع ءاــنــبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع
،هنم261 ةداملا اميس ال ،12٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قــفاوـملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا87-12  مقر يـساــئرـلا موــسرـــمـــلا ىـضـتــقـمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا922-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـمبو –
ددحي يذلا٤991 ةـــــــــنس ويلوي72 قفاوملا٥1٤1 ماـــع رفص81
2٠3-37٠ مـــقر صاـــخلا صيـصـختلا باــسـح رــيس تاــيـفــيك
ةيجراخلاو ةيلخادلا تاـــــمازتلالا باـسح تاقفن'' هناونع يذلا
،''ةلودلل

يف خّرؤملا٥32-69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددـحـي يذــلا6991 ةـنس وــيلوــي2 قــفاوــملا71٤1 ماـــع رـــفــص61

ريدصتلا دنع ضرقلا نيمأتب ةاطغملا راطخألا رييست طورش
،ممتملاو لدعملا ،هتايفيكو

: يتأي ام مسري

نوــناــقـلا نم261 ةداملا ماـــكـحأل اقـــيــبــطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمـج61 يـف خرؤمـــلا61–٠2 مــــقر
اذـــه مـمتـيو لدــعــي ،هالــعأ روــكذـــملاو٠2٠2 ةـنــس ربـــمــسـيد13
يـف خّرؤــملا922-٤9 مــقر يذــيـفنـتلا موــــسرــملا  ماـــكــحأ موـــسرـــملا

ددحي يذلا٤991 ةـــــــــنس ويلوي72 قفاوملا٥1٤1 ماـــعرـــفص81
يذلا2٠3-37٠ مقر صاـــخلا صيصختلا باسح ريس تايفيك
.''ةلودلل ةيجراخلاو ةيلخادلا تامازتلالا باسح تاقفن'' هناونع

يذيفنتلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
ويلوي72 قفاوملا٥1٤1 ماـــع رفص81يف خّرؤملا922-٤9 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٤991 ةـــــــــنس

: يتأي ام2٠3-37٠ مقر باسحلا لجسي :3 ةّداملا”

: تاداريإلا باب يف

،ةينازيملا تاصّصخم –

نيديفتسملا نيينطولا نيلماعتملا نم ةلمتحملا ةمهاسملا –
،ةلودلا نامض نم

ةــنــّمؤملا راــطــخألاــب قــلــعــتــي اــمــيــف ةضوــبــقملا طاسقألا –
،ريدصتلا دنع ضورقلا راطإ يف ةلودلا باسحل

ةعوفدملا تاضيوعتلاب قلعتي اميف ةدرتسملا غلابملا –
،ريدصتلا دنع ضورقلا راطإ يف ةفلتخملا تادئاعلاو

.باسحلا ريسب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك –

: تاقفنلا باب يف

ةـــيـلـخادــلا تاــمازــتلالا نــع ةــجتاــنــلا ةدّـدـسـملا غــلاـــبـملا –
،ةصاخ ماكحأل ىرخأ ةهج نم ةعضاخلا ريغ ،ةـيـجراخلاو

ةــلودــلا تاــناــمض ذــيــفــنــت نــع ةجتاــنــلا ةددسملا غــلاـــبملا –
،ةيجراخلاو ةيلخادلا ضورقلل

ةنمؤملا راطخألاب قلعتي اميف ةعوفدملا تاضيوعتلا –
.ريدصتلا دنع ضورقلا راطإ يف ةلودلا باسحل

تارداصلا ناــــمضو نيمأتــــلـــــل ةـــــيرـــــئازجلا ةـــــكرشلا نيعـــــت
.''ريدصتلا دنع ضرقلا نيمأت رييستل

ةـّـيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يـف موــسرــملا اذـــه رــشـني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــياــم٠2 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع لاّوـــش8 يــف رـــئازـــجلاــب رّرـــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع


