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لّوألا عيبر31 يفخّرؤم3٩٢–٨1 مقر يذيفنت  موسرم
قلعتي ،٨10٢ ةنس ربـمــــفوــــن1٢ قــــــفاوـــــــملا0٤٤1 ماـــــــع
.نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختناب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو ريرقت ىلع ءاـــــــنب–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

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

يف خرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدـــعقلا يذ22
،تاباختنالا ماظنب

بجر٠2 يف خرؤـــملا٠١–١١ مقر نوـــناـــــقلا ىــــضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١ ماع

عيبر82 يف خرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةـنس رــيارــبــف١2 قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــــــع لّوألا

،ةيالولاب

خرؤملا2٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنس تـــشـــغ٥١ قفاوــــــــملا8٣٤١ ماــــــع ةدعقـــــلا يذ٣2 يف

،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤـملا٣٤2–٧١ مـــــقر يــــسائرلا موــــــسرملا ىضتقمبو–
٧١٠2 ةنــــس تــــشغ٧١ قفاوــــــملا8٣٤١ ماـــــع ةدـــــعـــــقلا يذ٥2 يف

،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا2١٤–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةنس ربمسيد٩ قفاوملا٤٣٤١ ماع مرحم٥2 يف

،هريسو نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا ميظنتب

:يتأي ام مسري

تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي :ىلوألا ةداملا
 .نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأ باختنا

نيبختـــنملا ةمألا سلــــــــــــجم ءاـــــــــضعأ بخـــــــتنت :٢ ةداملا
دحاو رود يف ءامسألا ددعتم عارتقالا جذومن بسح ةيبلغألاب
: عومجم نم ةنّوكم ةيباختنا ةئيه ،ةيالولا ىوتسم ىلع

،يئالولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ–

.ةيالولل ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ–

ةلاح يف ادع ام ،ايرابـــجإ تــــيوــــصــــتلا نوــــــكي:3 ةداملا
 .رهاق عنام ثودح

،ةلاكولاب تيوصـــــــتلا يف هقح ةسراــممل ،بخانلا نكمي
:نيتيتآلا نيتئفلا ىدحإ ىلإ هءامتنا تبثي نأ ،هنم بلطبو

وأ تايفشتسملاب نودوــجوـــملا ىضرــــملا نوــــــبخاــــنلا–
 ،مهلزانم يف نوجلاعي نيذلا

.جراخلا يف اتقؤم نودوجوملا نوبخانلا–

ىلإ يمتني دحاو ليكول ّالإ ةلاـــكولا ىطـــــــعت ال:٤ ةداملا
.ةيباختنالا ةئيهلا سفن

عّقوم يطخ بلط ىلع ،فيراصم ريغب ةلاكولا رّرحت
،ىرـــســــــيلا هتبابـــــس ةمـــصب عـــضو عم لكوــــملا فرط نــــم هيـــــلع
ةمكحـملا سيئر مامأ هيلع ةقداصملا لجأ نم ليكولل همّدقي
نأ بجيو .هبئان وأ ايميلقإ ةصتخملا ةيباختنالا ةرئادلل
.ةيبط ةداهشب بلطلا اذه بحصي

وأ يساموــلبدلا زكرـــــملا سيــــئر ماــــمأ ءارـــــجإلا اذه مـــــتي
.جراخلا يف اتقؤم نيدوجوملا نيبخانلل ةبسنلاب يلصنقلا

.طقف ةدحاو ةلاكو ّالإ ليكولا زوحي نأ نكمي ال

.)2( نينثا نيدعقمب ّةمألا سلجمب ةيالو لك لثمت :5 ةداملا

حشرتملا عاديإب حـــــــــــشرـــــــــــتلاب حيرـــــــــصتلا مـــــــتي:٦ ةداملا
حيرصتلا ةرامتسا نم )2( نيتخسن ةيالولا ىوتسم ىلع
.اهيلع عّقويو بولطملا بسح حشرتملا اهؤلمي

ةراـــــــمـــــــتسا ةـــــــيالوـــــــلا يف ةصتـــــــخملا حــــــــلاصملا مــــــــّلست
نلعي ةلاسر حشرتملا ميدقت ىلع ءانب ،حشرتلاب حيرصتلا

.نيبختنملا ةّمألا سلجم ءاضعأ باختنال حشرتلا ةين اهيف

فلم حشرتلاب حيرصتلا بحصي نأ بجي:٧ ةداملا
:ةيتآلا قئاثولا نم نوكتي

اهؤلمي ،حشرتلاب حيرصتلا ةرامتسا نم )2( ناتخسن–
ةرامتسالا هذه نم جذومن قفريو ،اهيلع عّقويو حشرتملا

.قحلملاب

،داليملا دقع نم جرختسم–

،بزـــــــحلا نــــع لوألا لوؤـــــــسملا اهعّقوي ةـــــيكزت ةداــــــهش–
.يسايس بزح ةياعر تحت حشرتملل ةبسنلاب

ةداــــملا يف روكذــــملا حــــــشرـــــــتلا فــــلـــــــم عدوـــــــــــي:٨ ةداملا
ةصتخملا حلاصملا ىوتسم ىلع ينعملا فرط نم ،هالعأ٧

ىلع ،مويلا سفن يفو ،اروف هعاديإب لفكتت يتلا ،ةيالولا يف
سلجمب عمتـجت يتلا ةــــيئالولا ةــــيباـــــختنالا ةـــــنــــجللا ىوــــتــــــــسم
.عاديإلا ةعاسو خيرات نّيبي لصو لباقم ،ءاضقلا

،ضفرت نأ ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا نكمي:٩ ةداملا
.ةينوناقلا طورشلا هيف رفوتت ال حشرت يأ ،ّللعم رارق بجومب

ةّيميظنت ميسارم
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حــــلاصملا فرـــــط نـــــم ضفرـــــلا رارـــــق غـــــّلـــــبـــــي نأ بجـــــي
)2( نيموـــي ةــــلــــهــــم يف حشرــــتملا ىلإ ،ةــــيالوــــلا يف ةصتــــخملا

.حشرتلاب حيرصتلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،نيلماك

ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ نعطلل الباق ضفرلا رارق نوكي
خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ )٣( ةثالث لالخ ايميلقإ ةصتخملا

.ضفرلا غيلبت

مايأ )٥( ةسمخ لالخ نعطلا يف ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت
.نعطلا ليجست خيرات نم ءادتبا ،ةلماك

،ةينوناق ةليسو يأب ،هرودص روفو ايئاقلت مكحلا ّغلبي
 .هذيفنت دصق يلاولا ىلإو ةينعملا فارطألا ىلإ

،نعطلا لاكشأ نم لكش يأل لباق ريغ مكحلا اذه نوكي
يذ22 يف خرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ماكحأل اقبط

.هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا

بسح ،تيوصت بتاكم وأ بتكم حتفي :01 ةداملا
.ةيالو لك رقمب ،ةلاحلا

)٠٠٤( ةئامعبرأ ساسأ ىلع ةبخانلا ةئيهلا عيزوت مـــــتي
  .تيوصت بتكم لكل ،رثكألا ىلع ،بخان

ةنماثلا ةعاسلا ىلع حتفيو ،ادحاو اموي عارتقالا مودي
ةسماخلا ةعاسلا ىلع مويلا سفن يف متتخيو ،احابص )8(
.ءاسم )٧١(

قحلا ةيدأت اهــــــيف تــــبـــثي يــــتلا تاـــــيالولا يف ،هّنأ رــــيــــغ
ةـمـئاــق ىلع نيلــجسملا نيبــخاــنــلا لــك فرــط نــم يباــخــتــنالا
ةعاسلا لبق عارتقالا ماتتخاب حيرصتلا نكمي ،تاعيقوتلا
 .ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا

نيبخانلا عيمجّ نأب انلع تيوصتلا بتكم سيئر ّنيبي
يباختنالا مهقح العف اودأ دق تاعيقوتلا ةمئاق ىلع نيلجسملا

.زرفلا ةيلمع يف ،ذئدنع ،عرشيو ،عارتقالا ماتتخاب حرصيف

ســـــــــــــيئر نـــــم تيوـــــــصت بتــــــكم لك لكــــــــــشتي :11 ةداملا
نييفاضإ ءاضعأ )٤( ةعبرأو )2( نيدعاسمو سيئر بئانو
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو مهنّيعي ةاضق مهلك

طبض نيــــــــمأ اهريدي ةنامأب تيوــــــــصت بـــــتكم لك دّوزي
 .ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو هنّيعي

ةيلخادلاب فلكملا ريزولا غلبي نأ بجي :٢1ةداملا
لــكــل تيوصتــلا بتاــكــم ددــعــب ،ماــتــخألا ظــفاــح ،لدــعـــلا رـــيزو
.عارتقالا خيرات لبق اموي )٠2( نيرشع لالخ ،ةيالو

لخاد نمألا ةطلس تيوصتلا بتكم سيئرل:31 ةداملا
لخي صخش يأ درط ةفصلا هذهب هنكميو ،تيوصتلا بتكم
ررحي ةلاحلا هذه يفو ،تيوصتلا تايلمعل يداعلا ريسلاب
.تاوصألا زرف رضحمب قحلي كلذب ارضحم

ريخست ،ةرورضلا دنع ،تيوصتلا بتكم سيئرل زوجي
بتكم لخاد ماعلا ماظنلا ظفح دصق ةيمومعلا ةوقلا ناوعأ
مقر يوضعلا نوناقلا نم٩٣ ةداملا ماكحأب المع ،تيوصتلا

تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا٠١–٦١
 .هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس

،تيوصتلا بتاكم وأ بتكم رقم يلاولا دّدحي :٤1 ةداملا
ةيرورضلا ةيباختنالا قئاثولاو تادعملا عيمجب )ا( هدوزيو
   .ةلاحلا بسح ،)ا( هريسل

نوكتت نـــيذلا نيــــــبخاـــــنلا ةمئاــــــق يلاولا ّدعي :51 ةداملا
حاــتــتــفا نـــم ماـــيأ )٤( ةـعـبرأ لـبـق ةـيـباـخـتـنالا ةــئيــهــلا مــهــنــم
 .عيقوت ةمئاق لكش يفو يدجبألا بيترتلا بسح ،عارتقالا

نيحشرـــتملا فرصت تحت عـــيـــقوــــتــــلا ةــــمــــئاــــق عضوــــت
.ةيباختنالا ةئيهلاو

اقداصم عيقوتلا ةمئاق نم ةخسن ،عارتقالا موي ،عدوت
.تيوصت بتكم لك يف يلاولا فرط نم انوناق اهيلع

ةئيه عزوت ،تيوصت بتكم نم رثكأ دوجو ةلاح يف
.ةأشنملا تيوصتلا بتاكم ددع بسح نيبخانلا

ةـــقرو نيـــــــــــــــــبخاــــنلا فرـــــصت تــــــحت عــــــضوــــــت :٦1 ةداملا
نمضتت نأ بجي ،ةيمسا ةمئاق لكش يف ةّدعملا تيوصتلا

:يتأي ام

،ةينعملا ةيالولا–

،عارتقالا خيرات–

ةيبرعلا ةــغـــــــللاب مهؤاـــــــمسأو نيـــحـــشرـــتـــملا باـــــــقلأ–
.ةينيتاللا فرحألابو

دّدحت نأ بجي ،هالعأ ةروكذملا تانايبلا ىلع ةدايز
ةــــــبسنــــــلاــــــب يساــــــيسلا بزحلا ةــــــيــــــمست تيوصتــــــلا ةـــــــقرو
،يساــــيس بزــــح ةــــياــــعر تحت نيمدـــــقـــــتملا نيحشرـــــتـــــمـــــلـــــل
 .”ّرح“ ةرابع بتكت ،رارحألا نيحشرتملل ةبسنلابو

ىرخألا ةينقتلا اهتازيممو تيوصتلا ةقرو لكش دّدحي
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ةفرظأب متيو ،يّرسو يصخش تيوصتلا:٧1 ةداملا
.دحوم جذومن ىلعو ةغومدم ريغو ةفافش ريغ

بتكم لوخد دنع هسفنب ،بخانلا لوانتي :٨1 ةداملا
ةقيثو ةيأ ميدقت قيرط نع هتيوه تابثإ دعبو تيوصتلا

ةقروو افرظ ،تيوصتلا بتكم ءاضعأل ضرغلا اذهل ةيمسر
يف هتقرو عضي ثيح لزعملا ىلإ ةرشابم هجوتيو ،تيوصت
.تيوصتلا بتكم رداغي نأ نود فرظلا
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لمحي ال هّنأ ىلع تيوصتلا بتكم سيئر بخانلا دهشي
لاخدإب بتكملا سيئر هل نذأي ،ذئدنعو ،دحاو فرظ ىوس

.قودنصلا يف فرظلا

ةمصب عضوب بخان لك تيوصت تبثي:٩1 ةداملا
.هبقلو همسا ةلابق تاعيقوتلا ةمئاق ىلع ىرسيلا ةبابسلا

ءارجإ دعب ليكولا مصبي ،ةلاكولاب تيوصتلا ةلاح يف
ىنميلا ةبابسلاب تاءاضمإلا ةمئاق ىلع تيوصتلا تايلمع
.لكوملا مساو بقل ةلابق

ةرابع لمـحي يدن متـــــخب ةــــغوـــــمدــــملا ةــــلاـــــكولا ظـــــفـــــحت
وأ /و زرفلا رضحمب ةقحلملا قئاثولا نمض ”ةلاكولاب تّوص“
.ةلاحلا بسح ،جئاتنلا زيكرت رضحم

تيوـــــــصـــتلا بـــــتكم ءاـــــضعأ عيــــمــــج عــــــّقوـــــي :0٢ ةداملا
.تاعيقوتلا ةمئاق ىلع ،عارتقالا ماتتخا درجمب

.تاوصألا زرف رضحمب ،هذه تاعيقوتلا ةمئاق قحلتو

هراتخي يذلا هلثممل وأ حشرتم لكل قحي:1٢ ةداملا
تايــــــــــلمع رـــــضــــحي نأ ةـــــيباخــــتنالا ةئيـــــــهلا يبـــــخاـــــن نيـــــب نم
.تيوصتلا

رثكأ روضح ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،نكمي ال هّنأ ريغ
يف تيوصتلا بتكم يف نيحـــــشرتـــملل نيلثمم )٥( ةسمخ نم
.دحاو نآ

رثكأ اهب تلجس يتلا تيوصتلا بتاكمل ةبسنلابو
ءالؤه نييعت متي ،نيحشرتــملا ليثمت تابــــــلط )٥( ةسمخ نم
.ةعرقلا ىلع ءانب وأ نيحشرتملا نيب قافتاب

مهلهؤي نيذلا صاخشألا ةمئاق عاديإب حشرتم لك مزلي
لالخ كلذو ،ةيالولا يف ةصتخملا حلاصملا ىدل ،هليثمتل
.عارتقالا خيرات لبق ةلماك مايأ )8( ةينامث

،عارتقالا ماتتخا روف تاوـــــصألا زرـــــف أدـــــبـــي :٢٢ ةداملا
.انلع يرجيو ،اموزل تيوصتلا بتكمب متيو

بتــــــــــكم ءاــــــــضعأ ةــــــباـــــقر تـــــحت نوزراــــــــف زرـــــــفـــلاب موقي
.تيوصتلا

نيب نـــم نـــيزراـــفـــلا تيوصتـــلا بتـــكــــم ءاضعأ نــــّيــــعــــي
.مهيلثمم وأ نيحشرتملا ءانثتساب ،ةبخانلا ةئيهلا ءاضعأ

 .زرفلا يف اوكراشي نأ تيوصتلا بتكم ءاضعأل زوجي

يف ررحي رضــحم يف زرــــــفلا جئاـــــــتن نّودــــــت:3٢ ةداملا
.ىحمي ال ربحب بتكيو خسن )٣( ثالث

درجمب جئاتنلاب انلع تيوصتلا بتكم سيئر حرصي
.تيوصتلا بتكم يف اهقيلعت ىلوتيو ،زرفلا رضحم ريرحت

عزانتملا تيوصتلا قاروأ تاوصألا زرف رضحمب قحلت
.اهتحص يف

زرف رضحم يف هذه نّودت ،تاجاجتحالا ةلاح يفو
.تاوصألا

،تيوصت بتكم نم رثكأ دوجو ةلاح يف :٤٢ ةداملا
عيمجت متي ،تيوصتلا بتاكم لك زرف رضاحم ريرحت دعبو
زيكرت ةنجل فرط نم زيكرت رضحم يف تيوصتلا جئاتن
يوضعلا نوناقلا نم٦2١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا جئاتنلا

٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا٠١–٦١ مقر
.هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس تشغ

ءاسؤر نم جئاتنلا زيكرت ةنجل لكشتت:5٢ ةداملا
.مهباونو تيوصتلا بتاكم

ربكألا طبـــــضلا نيــــمأ اهرــــــيدي ةناـــمأب ةنـــــــجللا هذه دوزت
.بتاكملا هذهل طبضلا ءانمأ نيب نم اّنس

رضحم ريرحت درجمب ،جئاتنلاب انلع حّرصي :٦٢ ةداملا
.جئاتنلا زيكرت ةنجل بتكم لخاد قلعتو  ،زيكرتلا

جئاتنلا زيكرت وأ/و زرفلا يرضحم نم ةخسن مّلست
انوناق لهؤملا لثمملا ىلإ لصألل امهتقباطم ىلع اقداصم
.مالتسا لصو لباقم ،حشرتم لكل

زيكرت وأ/و زرفلا يرضحم نم ةيلصأ ةخسن مّلست
.يلاولا لثمم ىلإ ،اروف ،جئاتنلا

جئاتنلا زيكرت وأ/و زرفلا يرضحم نم ةخسن لسرت
فــــلــــكملا رــــيزوــــلا ىلإ لصألل اــــمــــهــــتــــقــــباــــطــــم ىلع اـــــقداصم
.ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو ةيلخادلاب

تاوصألا زرــــف يرضحـمل ةــــيــــنــــقــــتــــلا تازــــيــــمملا دّدحت
.ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب جئاتنلا زيكرتو

وأ/و زرــفـــلا يرضحـــم نـــم ةـــخسن عدوـــت:٧٢ ةداملا
سلـــجـــملا ىدل ،ةلاــــــــحلا بــــسح ،اروــــف جئاــــتــنلا زيـــــكرت رـــــــضحم
ىدعتي ال لجأ يف باخـــــــــتنالا جئاـــــــتن نلــــــعي يذلا يروتـــــــــــسدلا
.ةعاس )2٧( نيعبسو نيتنثا

جئاـتن ىلع جـتـحي نأ حشرتم لـــكل قــحي:٨٢ ةداملا
يروتــسدلا سلــجملا طبض ةباتك ىدــل نــعط ميدــقتب عارتقالا

.جئاتنلا نالعإ يلت يتلا ةعاس )٤2( نيرشعو عبرألا يف

ةثالث لجأ يف نعطلا يف يروتسدلا سلجملا ّتبي
مقريوضعلا نوناقلا نم١٣١ ةداملل اقبط  ،ةلماك مايأ )٣(
تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا٠١–٦١

.هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس

مقر يذيفنـــــتلا موـــــسرــــــملا ماـــــكـــــــحأ ىغــــــلـــــــت :٩٢ ةداملا
ربمسيد٩ قفاوملا٤٣٤١ ماع مرحم٥2 يف خرؤملا2١٤–2١

ةمألا سلجم ءاـضعأ باـختنا ميظـــنتب قلعــــتملاو2١٠2 ةنـــــــس
.هريسو نيبختنملا

ّةيمـــــــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رــــــــشــــــــــني :03 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١2 قفاوملا٠٤٤١ ماــع لّوألا عـــــــــيـــــــبر٣١ يف رئازــــــــجلاــــب ررــــــــــح
.8١٠2 ةنس ربمفون

ىيحيوأ دمحأ



0٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه0٤٤1 ماع لّوألا عيبر0٢
11م٨10٢ ةنس ربمفون٨٢
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.يسايس بزح تحت نيحشرتملل ةبسنلاب

.حشرتملا هيلإ يمتني يذلا يبعشلا سلجملا ركذ– )١(


