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ةينالديصلا داوملا ليجست ةمهم ةلاكولا ىلوتت :5 ةّداملا”
كراشت امك ،اهتبقارمو اهيلع ةقداصملاو ةيبطلا تامزلتسملاو

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةسايسلا ذيفنت يف
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو

،هديدجتو ليجستلا ررقم حنمو ةينالديصلا داوملا ليجست–
دعب هليوحتو هنع لزانتلاو هبحسو هقيلعت ،ءاضـــــتقالا دنـــعو
،ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل يأر

ةقداصملا ررقم حنمو ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا–
هليوحتو هنع لزانتلاو هبحسو هقيلعت ءاضتقالا دنعو ،هديدجتو
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل يأر دعب

ةينالديصلا داوملاب ةصاخلا ةربخلا ءارجإو ةيعون ةبقارم–
تاجتــــنملاو ةيسايــــقلا داوـــــملا كــــسمو ةيبــــطلا تامزلتــــــسملاو
،ينطولا ديعصلا ىلع ةيعجرملا

عاـــطـــقلا ةيــــمـــنت تايـــجــــيتارــــتسا دادـــــعإ يف ةمــــهاـــــسملا–
،ينالديصلا

ةيرورضلا ريبادتلا ذاختال ةصتخملا تاطلسلا راطخإ–
ةينالديص ةدام دوجو ةلاح يف ةيمومعلا ةحصلا ظفح ىلإ ةيمارلا
،ةيرشبلا ةحصلا ىلع ارطخ لكشي دق وأ لكشي يبط مزلتسم وأ

لامعتسال ةتقؤملا صيخارتلا صخي اميف يأرلا ءادبإ–
،ةلجسم ريغ ةيودأ

عنـــــصل ةنســـــحلا تاسراــــمملا دعاوــق ديدــــحت يف ةمهاسملا–
،اهفرصو اهعيزوتو اهنيزختو ةينالديصلا داوملا

اهزجني يتلا يناديملا شيتفتلاو قيقدتلا ماهمب مايقلا–
ةبقارم ،صوصخلا ىلع لمشتو ،ةلاكولل نوعبات نوشتفم
سيياقمو ةينالديصلا ةنسحلا تاسرامملا دعاوق قيبطت
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةيبطلا تامزلتسملا

ةيجالعلا ةميقلاو راطخألاو دئاوفلل يملعلا مييقتلاب مايقلا–
يبطلا اهمييقت اذكو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل
،يداصتقالا

تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا تانّودم دادعإيف ةمهاسملا–
،اهنييحت و ةيبطلا

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةمئاق دادعإ يف ةمهاسملا–
،ةيساسألا ةيبطلا

روتسدو ةيودألل ينطولا لجسلا دادعإ يف ةمهاسملا–
،ةيودألا

اهديدحت روف ليجستلا دنع ةيودألا راعسأ ةداهش ميلست–
،ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا فرط نم

نم ضيوعتلل ةلباقلا ةيودألا ةمئاق دادعإ يف ةكراشملا–
،يعامتجالا نامضلا تائيه فرط

ىلوألا ىدامج٤يفخّرؤم١٩٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
ممتيو لدــــعي،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
لاوش03 يف خرؤــملا091–91 مـقر يذـيفنتلا موـسرملا

ددحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع
اــهميظنتوةــينالديصلا داوــملل ةــينطولا ةلاكولا ماهم
.اهريسو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــــتداـــمــــــلا امـــيـــس ال ،روـــــــتــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم522 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا973–11 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤــملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم

يف خرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

ماكـــحأ ضـــعب مـــمتـــيو موـــسرـــملا اذـــه لدعــــي: ىلوألا ةّداملا
٠٤٤1 ماع لاوش٠3 يف خرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرمـلا
ةينطولا ةلاكولا ماهم ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا
.اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل

موــسرـــملا نـــم٥ ةداـــملا ماـــكـــحأ مـــمـــتـــتو لدــــعــــــت:٢ ةّداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3 يف خرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ويلوي3



ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٧٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢ 22

،يعامتجالا نامضلاو لمعلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نع لثمم–

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

ةعانصلاب فلكملا ريزولا فرط نم نانّيعي )2( ناريبخ–
تاذ تالاجملا يف امهتالهؤمو امهتاءافك مكحب ةينالديصلا
،ةلاكولا ماهمب ةلصلا

.ةلاكولا يمدختسم نع )1( دحاو لثمم–

هنأش نم صخش لكب نيعتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي نأ هتالهؤمو هتاءافك مكحب

ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف ةلاكولل ماعلا ريدملا رضحي
.” هتنامأ نمضي و يراشتسا توصب

 : نم ةلاكولل يملعلا سلجملا نّوكتي :12 ةداملا”

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم–

،ةحصلا مولع تايقالخأل ينطولا سلجملا نع لثمم–

،ةلدايصلا تايبدأل ينطولا سلجملا نع لثمم–

،ةلديصلا يف نييعماج نييئافشتسا نيثحاب )2( نيذاتسأ–

،ةينالديصلا مولعلا يف نيمئاد )2( نيثحاب–

يف ةصتخملا ناجللا ءاضعأ ريغ نم ءاربخ )3( ةثالث–
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ىلع ةقداصملاو ليجستلا
ةيودألا راعسأ ديدحتو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

مهتاءافك مكحب ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا مهّنيعي
،ةلاكولا ماهمب ةلصلا تاذ تالاجملا يف مهتالهؤمو

،ةينالديصلا تاسسؤملا نع )2( نيلثمم–

.ينالديصلاو يملعلا لاجملا يف ةطشانلا تايعمجلا نع لثمم–

هنأش نم صخش لكب نيعتسي نأ يملعلا سلجملا نكمي
.”هلاغشأ يف هدعاسي نأ هتالهؤمو هتاءافك مكحب

”ةـــحـــــصلاب فلــــكملا رـــيزولا” ةـــيـــمــــست ضّوـــــعت :5 ةّداملا
ماكحأ لك يف ”ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا” ةيمستب
0441 ماع لاوش03 يف خرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا موسرملا
ةينطولا ةلاكولا ماهم ددحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
  .اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل

ةّيـــمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمــــج٤ يف رئازــــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد91

دارج زيزعلا دبع

ةينالديصلا داوملا راهشإو جيورتل ةقبسملا صيخارتلا ميلست–
،ةحصلا يينهمل ةهجوملا ةلجسملا

تاساردو ةيدايعلا تاساردلا زاجنإ تابلط يف يأرلا ءادبإ–
،يويحلا ؤفاكتلا

ةنسحلا تاسرامملا دعاوقو سيياقملا يف يأرلا ءادبإ–
اميف  ةيدايعلا  تاساردلا ىلع ةقبطملا جهانملاو تاءارجإلاو
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا صخي

وأ ينيوكت طاشن وأ ثحب وأ ةسارد لكب ةردابملا–
ثحبلا ةيقرت يف ةمهاسملاو ،اهصاصتخا تالاجم يف يمالعإ
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا لاجم يف يملعلا

،اهب ةقلعتملا تايطعملا دعاوق ءاشنإو

تارهاظتلاو ةيساردلا مايألاو تاودنلاو تايقتلملا ميظنت–
،اهماهمب ةلص اهل يتلا ىرخألا

ةيــعــــيرـــشـــتلا صوـــــــصـــنلا عـــيراــــشم دادــــعإ يف ةكراـــشــــملا–
تاــــمزلتـــــسملاو ةينالديــــصلا داوــــملا مكـــحت يتلا ةيمــــيظــــنتلاو
،ةيبطلا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يلودلا نواعتلا ةطشنأ ذيفنت–
،امهب لومعملا

ريزولا ىلإ هلسرت اهتاطاشن نع يونس ريرقت دادعإ–
.”ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

٠91–91 مقر يذيفنتلا موــسرـــملا ماــــكــــحأ ممــــــتت :3 ةّداملا
91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوــملا٠٤٤1 ماــــع لاوـــــش٠3 يف خرؤــــملا

 : يتأي امك ررحت رركم5 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

كرتشم رارق بجومب ةلاكولا دامتعا نكمي: رركم5 ةّداملا”
يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولاو ةحصلاب فلكملا ريزولا نيب
تاطاشن نامض دصق ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولاو
.ةيعماج ةيئافشتسا

صبرتلاو نيوكتلل ناديمك ةلاكولا مدختست نأ نكميو
ةينالديصلا مولعلا يف جردتلا دعب امو جردتلا يف ةبلطلل
تاسسؤم عم تايقافتا ىلع ءانب ةيجولويبلا و ةيئايميكلاو
  .”نيوكتلا

موسرملا نم12و8 نيتداملا ماكحأ ممتت و لدعت :4 ةّداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3 يف خرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ويلوي3

هـــسأرـــي يذــــلا ةــــلاــــكوـــلل ةرادإلا سلــــــجم نوــــكــــتي :8 ةّداملا”
ءاضعألا نم ،هلثمم وأ ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا
: مهركذ يتآلا

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم–

 ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا  نع لثمم–


