
٤٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٥2
11م٨١٠2 ةنس وينوي٠١

       
     

     

       
     

       
    

   

       
    

  

      
    

   

      
    

   

       
     

 

      
     

    

      
     

     

      
     

  

      
     

      
 

      
      

 

        
         
         
       
      

      
     

  

      
     
        

       
 

    
   

      
      

     
      

  

      
   

      
  

    

٩٣٤١ ماــــــــــع ناضمر٥2 يفخرؤم7٠-٨١ مــقر نوـــــناـــــق
ةـــــــيامحب قـــــلعتي ،٨١٠2 ةــــــنس وــــــينوي٠١ قـــــــفاوملا
تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
.يصخشلا عباطلا تاذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

2 -7٣1و6٣1و6٤ داوملا اـميس ال ،روــتسدلا ىلع ءاــنب –
،هنم٤٤1و٠٤1و8٣1و

ةيندملا قوقحلاب قلعتملا يلودلا دهعلا ىضتقمبو –
ممألل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم هيلع قفاوملا ةيسايسلاو
هيلإ تّمضنا يذلاو66٩1 ةنس ربمسيد61 موي ةدحتملا
11 يف خرؤملا76-٩8 مقر يسائرلا موسرملا بجومب رئازجلا

،٩8٩1 ةنس ويام61 قفاوملا٩٠٤1 ماع لاوش
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عيبر11 يف خرؤملا٤٠-51 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس رياربف لوأ قفاوملا6٣٤1 ماع يناثلا
،نيينورتكلإلا قيدصتلاو عيقوتلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا

نابعش٤2 يف خرؤملا٤٠-81 مــقر نوناقلا ىضتقمبو –
دــعاوقلا ددـحي يذلا ،81٠2 ةنس ويام٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا بابلا
ةماع ماكحأ

دعاوق ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا ةيامح
.يصخشلا عباطلا تاذ

عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم متت نأ بجي:2 ةّداملا
مارتحا راطإ يف ،اهلكش وأ اهردصم ناك امهم ،يصخشلا
ّالأو ةماعلا تايرحلاو ةصاخلا ةايحلاو ةيناسنإلا ةماركلا

.مهتعمسو مهفرشو صاخشألا قوقحب سمت

:  يتأي امب دصقي ،نوناقلا اذه ضارغأل:٣ ةّداملا

ةمولعم لك :  ”يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا“
لباق وأ فرعم صخشب ةقلعتم اهتماعد نع رظنلا ضغب
ةفصب ”ينعملا صخشلا“ ،هاندأ هيلإ راشملاو هيلع فرعتلل
مـــقر ىلإ عوـــجرــــلاــــب اــــمــــيسال ،ةرشاــــبــــم رــــيــــغ وأ ةرشاــــبــــم
وأ ةيندبلا هتيوهب ةصاخ رصانع ةدع وأ رصنع وأ فيرعتلا
وأ ةيسفنلا وأ ةيرتمويبلا وأ ةينيجلا وأ ةيجولويزيفلا
،ةيعامتجالا وأ ةيفاقثلا وأ ةيداصتقالا

نوــــــكت يـــــعيبط صــــخش لـــــك : ”يــــنعملا صـــــخشلا“
،ةجلاعم عوضوم هب ةقلعتملا يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا

”يصخشلا عــــباــــطـــــلا تاذ تاـــــيـــــطـــــعملا ةجلاـــــعـــــم“
ةــعوــمـــجـــم وأ ةـــيـــلـــمـــع لـــك : ”ةجلاـــعـــم“ هاـــندأ اـــهـــيـــلإ راشملا

ىلع اـهـنودــب وأ ةــيــلآ لــئاسوــب وأ قرــطــب ةزــجــنــم تاــيــلــمــع
وأ ليجستلا وأ عمجلا لثم ،يصخش عباط تاذ تايطعم
وأ جارختسالا وأ رييغتلا وأ ةمءالملا وأ ظفحلا وأ ميظنتلا
وأ لاسرإلا قــــيرــــط نــــع لاصيإلا وأ لاــــمــــعــــتسالا وأ عالـــــطالا
وأ بيرقتلا وأ ةحاتإلا لاكشأ نم رخآ لكش يأ وأ رشنلا
 ،فالتإلا وأ حسملا وأ ريفشتلا وأ قالغإلا اذكو ينيبلا طبرلا

ةدارإلا نع ريبعت لك: ”ينعملا صخشلا ةقفاوم“
يعرشلا هلثمم وأ ينعملا صخشلا هبجومب لبقي ةزيمملا

وأ ةيودي ةقيرطب هب ةقلعتملا ةيصخشلا تايطعملا ةجلاعم
.ةينورتكلإ

ايئزج وأ ايلك ةزجنملا تايلمعلا: ”ةيلآلا ةجلاعملا“
قــيــبــطــتو تاــيــطــعملا لــيــجست لـــثـــم ةـــيـــلآ قرـــط ةـــطساوـــب
وأ تاــيــطــعملا هذــه ىلع ةــيــباسح وأ/و ةــيــقــطــنـــم تاـــيـــلـــمـــع
،اهرشن وأ اهجارختسا وأ اهحسم وأ اهرييغت

يصخش عباط تاذ تايطعم : ”ةساسح تايطعم“
وأ ةـــــــيساـــــــيسلا ءارآلا وأ ينــــــــثإلا وأ يقرــــــــعــــــــلا لصألا نيبــــــــت
صخشلل يباقنلا ءامتنالا وأ ةيفسلفلا وأ ةينيدلا تاعانقلا
،ةينيجلا هتايطعم اهيف امب هتحصب ةقلعتم نوكت وأ ينعملا

فــلاــخــم نوـــمضم لـــك: ”يعرش رــــــيــــــغ نوــــــمضم“
نم وأ يبيرخت عباط وذ نومضم اميسال ةيراسلا نيناوقلل

يحابإلا عباطلا وذ نومضملاو ماعلا ماظنلاب ساسملا هنأش
،ةماعلا بادآلل يفانملا وأ

تافصلاب ةقلعتم تايطعم لك : ”ةينيج تايطعم“
 ،ةبارق يوذ صاخشأ ةدع وأ صخشل ةيثارولا

قلعتت ةمولعم لك: ”ةحصلا لاجم يف تايطعم“
كلذ يف امب ،ينعملا صخشلل ةيلقعلا وأ/و ةيندبلا ةلاحلاب
،ةينيجلا هتايطعم

ةـعـمـجـمو ةـلـكـيـهـم تاـيـطـعـم ةـعوـمـجـم لـك : ”فــــلـــــم“
،ةددحم ريياعم قفو اهيلإ جولولا نكمي

وأ لسارت وأ لاسرإ لك: ”ينورتكلإلا لاصتالا“
تاوصأ وأ روص وأ تاباتك وأ تاراشإ وأ تامالع لابقتسا
كالسألا ربع ،اهتعيبط تناك امهم ،تامولعم وأ تانايب وأ
،ةيسيطانغمورهك ةقيرطب وأ ةيرصبلا فايلألا وأ

يونعم وأ يعيبط صخش : ”ةجلاعملا نع لوؤسملا“
كارتشالاب وأ هدرفمب موقي رخآ نايك يأ وأ صاخ وأ يمومع
،اهلئاسوو تايطعملا ةجلاعم نم تاياغلا ديدحتب ريغلا عم

،يونعم وأ يعيبط صخش لك : ”نطابلا نم جلاعم“
عباط تاذ تايطعم جلاعي رخآ نايك يأ وأ صاخ وأ يمومع

،ةجلاعملا نع لوؤسملا باسحل يصخش

وأ يمومع ،يونعم وأ يعيبط صخش لك: ”ريغلا“
نع لوؤسملاو ينعملا صخشلا ريغ رخآ نايك يأ وأ صاخ
نوــــلــــهؤملا صاـــــخشألاو نـــــطاـــــبـــــلا نـــــم جلاـــــعملاو ةجلاـــــعملا

لوؤسملل ةرشابملا ةطلسلل نوعضاخلا تايطعملا ةجلاعمل
،نطابلا نم جلاعملا وأ ةجلاعملا نع

وأ يونعملا وأ يعيبطلا صخشلا : ”هيلإ لسرملا“
ىــقــلــتــي رــخآ ناــيــك يأ وأ ةــحــلصملا وأ ةــيــموــمــعـــلا ةـــطـــلسلا

،يصخش عباط تاذ تايطعم

تايطعمب مالعإ وأ فشك لك : ”لاصيإ وأ لزانت“
،ينعملا صخشلا ريغ صخشل

لاكشأ نم لكش يأ : ”تايطعملل ينيبلا طبرلا“
ةجلاعم تايطعم نيب طبارت ةماقإ يف لثمتت يتلا ةجلاعملا
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ةيلآلا تاجلاعملا نوناقلا اذه ماكحأل عضخت:٥ ةّداملا
يتلا ،ةحصلاب ةقلعتملا يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملل
تايطعملا ليلحتو مييقتو ةساردو ثحب اهنم ضرغلا نوكي
: ءانثتساب ،ةياقولا وأ جالعلا تاطاشنب ةطبترملا

نوكي يتلا يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم –
،ىضرملل ةيدرفلا ةيبطلا وأ ةيجالعلا ةعباتملا اهنم ضرغلا

نم اقالطنا تاسارد ءارجإب حمست يتلا ةجلاعملا –
دــنــبــلا يف دراو وــه امل اـــقـــبـــط اـــهـــعـــمـــج مت يتـــلا تاـــيـــطـــعملا
ةـــعـــباـــتملا هذـــهـــب نيمـــئاـــقـــلا لـــبـــق نـــم مـــتـــت اـــمدـــنـــع ،قـــباسلا

،يرصحلا مهلامعتسال

وأ ضيوعتلا اهنم ضرغلا نوكي يتلا تاجلاعملا –
،ضرملا ىلع نيمأتلاب ةفلكملا تائيهلا لبق نم ةباقرلا

لبق نم ةحصلا تاسسؤم لخاد متت يتلا تاجلاعملا –
.ةيبطلا ةمولعملا نع نيلوؤسملا ءابطألا

نوناقلا اذه قيبطت لاجم نم ىنثتست:6 ةّداملا
: يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا

تاــــياغل يـــــعيبط صــــخش فرــــــــط نـــــــم ةـــــــجلاعملا –1
مدـــــع طرــــش ،يلــــئاعلا وأ يــــصخشلا لاــــمعتسالا زواــــجتت ال
،اهرشن وأ ريغلل اهتلاحإ

نمألاو عافدلا ةحلصمل ةجلاعملاو اهيلع لصحملا –2
،نيينطولا

نــم ةــياــقوــلا ضارــغأل ةجلاــعملاو اــهــيــلـــع لصحملا –٣
دعاوق يف ةاوتحملا كلتو اهعمقو اهيبكترم ةعباتمو مئارجلا
تثدــحأ يذــلا صنــلا ىلإ عضخــت يتــلا ةــيــئاضقــلا تاـــناـــيـــبـــلا

.نوناقلا اذه نم٠1 ةداملا ماكحألو هبجومب

 يناثلا بابلا

عباطلا تاذ تايطعملا ةيامحل ةيساسألا ئدابملا
يصخشلا

  لوألا لصفلا

تايطعملا ةيعونو ةقبسملا ةقفاوملا

تاذ تاــــــيطعملا ةــــــــجلاعمب ماـــيقلا نــــــــكمي ال :7 ةّداملا
 .ينعملا صخشلل ةحيرصلا ةقفاوملاب ّالإ يصخشلا عباطلا

عضخت ،ةيلهألا صقان وأ ميدع ينعملا صخشلا ناك اذإ
 .ماعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا دعاوقلل ةقفاوملا

يأ يف هتقفاوم نع عجارتي نأ ينعملا صخشلا نكمي
.تقو

وأ لوؤسم اـــهـــكسمـــي ىرـــخأ تاـــيـــطـــعـــم عـــم ةددـــحـــم ةـــياـــغـــل
لوؤسملا سفن اهكسمي وأ ةجلاعملا نع نورخآ نولوؤسم
،ىرخأ ضارغأل وأ ضرغلا سفنل

ةـياــمحل ةــيــنــطوــلا ةــطــلسلا : ”ةـــيــــنــــطوــــلا ةــــطــــلسلا“
اذه يف اهيلع صوصنملا يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا
.نوناقلا

 : ”تامدخلا مدقم“

،هتامدخ يلمعتسمل مدقي صاخ وأ ماع نايك يأ –1
ماظن وأ /و ةيتامولعم ةموظنم ةطساوب لاصتالا ىلع ةردقلا
،تالاصتالل

تايطعم نيزخت  وأ  ةجلاعمب  موقي  رخآ  نايك  يأ –2
،نيلمعتسملل وأ  ةروكذملا  لاصتالا ةمدخ ةدئافل ةيتامولعم

امهم ،ةلاسر يأ لاسرإ: ”رشابملا فاشكتسالا“
ريغ وأ رشابملا جيورتلل ةهجوم ،اهتعيبطو اهتماعد تناك
وأ اعلس عيبي صخش ةعمسل وأ تامدخ وأ علسل رشابملا

.تامدخ مدقي

.نكمم ريغ اهيلإ لوخدلا لعج : ”تايطعملا قلغ“

ةــــيلآلا ةــــجلاعملا ىلع نوـــــناقلا اذـــــه قـــــبطي:٤ ةّداملا
اذكو يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملل ةيئزجلا وأ ةيلكلا

يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملل ةيلآلا ريغ ةجلاعملا ىلع
.ةيودي تافلم يف اهدورو نكمي يتلا وأ ةدراولا

تاذ تاـــيـــطـــعملا ةجلاـــعـــم ىلع نوـــناـــقـــلا اذـــه قـــبـــطـــيو
وأ ةــيــموــمــعــلا تاــئيــهــلا اــهــب موــقــت يتــلا يصخشلا عـــباـــطـــلا
: صاوخلا

يونعم وأ يعيبط صخش فرط نم متت امدنع –1
قوف وأ ينطولا بارتلا ىلع اميقم اهنع لوؤسملا نوكي
لاجم يف ينطولا عيرشتلل لداعم عيرشت اهل ةلود بارت
.يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملل ةيلآلا ةجلاعملا

يذلا ةجلاعملا نع لوؤسملا ،رئازجلاب اميقم ربتعي
ناك اّيأ ةأشنم راطإ يف يرئازجلا بارتلاب اطاشن سرامي

،ينوناقلا اهلكش

بارتلا ىلع ميقم ريغ اهنع لوؤسملا نوكي امدنع –2
يصخش عباط تاذ تايطعم ةجلاعم ضرغب أجليو ينطولا
،ينطولا بارتلا قوف دجوت ةيلآ ريغ وأ ةيلآ لئاسو ىلإ
قوف روبعلا ضارغأل لمعتست يتلا تاجلاعملا ءانثتساب
.ينطولا بارتلا

نود ،ةجلاعملا نع لوؤسملا ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يف
ةينطولا ةطلسلا غّلبي نأ ،ةيصخشلا هتيلوؤسمب لالخإلا

عيمج يف هّلحم ّلحي يذلا رئازجلاب ميقملا هلثمم ةيوهب
هصوصنو نوناقلا اذه ماكحأ نع ةجتانلا هتامازتلاو هقوقح
.ةيقيبطتلا
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عــباــطــلا تاذ تاـــيـــطـــعملا ىلع رـــيـــغـــلا عالـــطإ نـــكـــمـــي ال
تاــياــغــلا زاــجــنإ لــجأ نــم ّالإ ةجلاــعــمــلــل ةــعضاخلا يصخشلا
لسرملاو ةجلاعملا نع لوؤسملا ماهمب ةرشابم ةطبترملا
.ينعملا صخشلل ةقبسملا ةقفاوملا دعبو هيلإ

اذإ ،ةبجاو نوكت ال ينعملا صخشلا ةقفاوم ّنأ ريغ
: ةيرورض ةجلاعملا تناك

وأ ينعملا صخشلا هل عضخي ينوناق مازتلا مارتحال –
،ةجلاعملا نع لوؤسملا

،ينعملا صخشلا ةايح ةيامحل –

وأ هيف افرط ينعملا صخشلا نوكي دقع ذيفنتل –
،هبلط ىلع ءانب تذختا دقعلل ةقباس تاءارجإ ذيفنتل

اذإ ،ينعملا صخشلل ةيويحلا حلاصملا ىلع ظافحلل –
ريبعتلا ىلع رداق ريغ ةينوناقلا وأ ةيندبلا ةيحانلا نم ناك
،هاضر نع

نمض وأ ماعلا حلاصلا ماهم نمض لخدت ةمهم ذيفنتل –
نع لوؤسملا اهالوتي يتلا ةيمومعلا ةطلسلا ماهم ةسرامم

،تايطعملا ىلع هعالطإ متي يذلا ريغلا وأ ةجلاعملا

نع لوؤسملا لبق نم ةعورشم ةحلصم قيقحتل –
صخشلا ةــــحــــلصم ةاــــعارــــم عـــــم هـــــيـــــلإ لسرملا وأ ةجلاـــــعملا
.ةيساسألا هتايرحو هقوقح وأ /و ينعملا

تاذ تاـــــيطعملا ةـــــــجلاعمب ماــــيقلا نـــــــــكمي ال:٨ ةّداملا
ىلع لوصحلا دــعــب الإ لـــفـــطـــب ةـــقـــلـــعـــتملا يصخشلا عـــباـــطـــلا

نــم صيــخرــتــب ،ءاضتــقالا دــنــع ،وأ يعرشلا هــلــثمم ةــقـــفاوـــم
.صتخملا يضاقلا

هلثمم ةقفاوم نود ىتح ةجلاعملاب رمألا يضاقلا نكمي
.كلذ لفطلل ىلضفلا ةحلصملا تعدتسا اذإ ،يعرشلا

.هيصخرت نع تقو يأ يف لودعلا يضاقلا نكمي

: ةيصخشلا تايطعملا نوكت نأ بجي :٩ ةّداملا

،ةهيزنو ةعورشم ةقيرطب ةجلاعم – أ

ةعورشمو ةحضاوو ،ةددحم تاياغل ةعمجم – ب
،تاياغلا هذه عم ىفانتت ةقيرطب اقحال جلاعت ّالأو

ىلإ رظنلاب اهيف غلابم ريغو ةبسانمو ةمئالم – ج
،اهتجلاعم وأ اهعمج مت اهلجأ نم يتلا تاياغلا

 ،رمألا ىضتقا اذإ ةنّيحمو ةلماكو ةحيحص – د

ىلــــع فرـــــــعتلاب حــــــمسي لــــــــــكشب ةــــــــــظوفحم – ـه
ةـــمزالـــلا ةدملا زواـــجـــتـــت ال ةدـــم لالـــخ نييــــنــــعملا صاــــخشألا

.اهتجلاعمو اهعمج مت اهلجأ نم يتلا ضارغألا زاجنإل

ةــحــلصم دوــجو ةـــلاـــح يف ،ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــطـــلسلا نـــكـــمـــي
نذأت نأ ،ةجلاعملا نع لوؤسملا نم بلط ىلع ءانب ةعورشم
وأ ةيخيرات تاياغل يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ظفحب
نم )ـه( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةدملا دعب ةيملع وأ ةيئاصحإ

 .ةداملا هذه

ةطلسلا ةبقارم تحت ،ةجلاعملا نع لوؤسملا فلكي
.ةداملا هذه ماكحأ مارتحا نامضب ،ةينطولا

عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم نكمي ال:٠١ ةّداملا
ّالإ نمألا ريبادتو تابوقعلاو مئارجلاب ةقلعتملا يصخشلا

صاخشألاو ةيمومعلا تاطلسلاو ةيئاضقلا ةطلسلا لبق نم
يدــعاسمو ،ةــيــموــمــع ةــحــلصم نورــّيسي نــيذــلا نييوـــنـــعملا
.ةينوناقلا مهتاصاصتخا راطإ يف ةلادعلا

هذــــه يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملا ةجلاــــعملا ددحت نأ بجـــــي
صاـــخشألاو اـــهـــنـــم ةـــياــــغــــلاو ةجلاــــعملا نــــع لوؤسملا ةداملا
هذــــه ىلع عالــــطالا هــــل قــــحــــي يذــــلا رــــيــــغــــلاو اــــهــــب نييـــــنـــــعملا
نامضل اهذاختا بجاولا تاءارجإلاو اهردصمو تامولعملا

.ةجلاعملا ةمالس

يتلا ةيئاضقلا ماكحألا سسؤت نأ نكمي ال:١١ ةّداملا
ةـــيــــلآلا ةجلاــــعملا ىلع ،صخش كوــــلسل اــــمــــيــــيــــقــــت يضتــــقــــت
ضعب مييقت ةنمضتملا يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملل

.هتيصخش بناوج

هاجت ةينوناق اراثآ ئشني رخآ رارق يأل ،كلذك نكمي ال
تايطعملل ةيلآلا ةجلاعملا ىلع ءانب طقف ذختي نأ ،صخش
مييقت وأ ينعملا صخشلا تافص ديدحت اهنم ضرغلا نوكي
.هتيصخش بناوج ضعب

تارارقلا ،طقف ةيلآ ةجلاعم ىلع ءانب ةذختم ربتعت ال
صخشلا نوكي يتلاو هذيفنت وأ دقع ماربإ راطإ يف متت يتلا
اذــكو هــتاظحالم ــميدقت ةــيناكمإ اــهيف هـل تــحيتأ دــق يــنعملا
.ينعملا صخشلا تابلطل بيجتست يتلا تارارقلا

 يناثلا لصفلا
ةجلاعملا نع ةقبسملا تاءارجإلا

فالخب يضقي ينوناق صن دجوي مل ام:2١ ةّداملا
يصخش عباط تاذ تايطعم ةجلاعم ةيلمع لك عضخت ،كلذ
اهنم صيخرتل وأ ةينطولا ةطلسلا ىدل قبسم حيرصتل

.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقبط
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هل لزانتملا مزلي ،تايطعم فلم نع لزانتلا ةلاح يف
.نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا حيرصتلا تاءارجإ مامتإب

فاـنصأب ةـمـئاـق ةـيـنــطوــلا ةــطــلسلا ددحت :٥١ ةّداملا
نم سيل يتلا يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا تاجلاعم

نييـــنــــعملا صاــــخشألا تاــــيرــــحو قوــــقــــحــــب رارضإلا اــــهــــنأش
نأ بجي طسبم حيرصت لحم نوكت يتلاو ةصاخلا مهتايحو
5و٤و٣و2و1 دونبــلا يف ةروكذملارصانعلا ىلإ هيف راشي
.هالعأ٤1 ةداملا نم6و

ةيلآلا ريغ تاجلاعملا ةمئاق ةينطولا ةطلسلا ددحت
نوــكــت نأ نــكــمــي يتــلا يصخشلا عــباــطــلا تاذ تاــيــطــعـــمـــلـــل
.ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا طسبملا حيرصتلا عوضوم

تاجلاعملا ىلع حيرصتلا ةيمازلإ قبطت ال:6١ ةّداملا
علطيل حوتفم لجس كسم طقف اهنم ضرغلا نوكي يتلا

ةعورشم ةحلصم هل نأ تبثي صخش لك وأ روهمجلا هيلع
 .كلذ يف

نـــع لوؤسم نييـــعـــت بجــــي ،تالاحلا هذــــه يف هــــّنأ رــــيــــغ
ىلإ غـّلـبـتو موــمــعــلــل هــتــيوــه نــع فشكــي تاــيــطــعملا ةجلاــعــم
ةقلعتملا ماكحألا قيبطت نع الوؤسم نوكيو ،ةينطولا ةطلسلا

اذـــه يف اـــهــــيــــلــــع صوصنملا نييــــنــــعملا صاــــخشألا قوــــقــــحــــب
.نوناقلا

نــــم ىـــــــفعملا ةـــــــــجلاعملا نـــــــــع لوؤـــــــسملا ىلـــــــع بــــــجي
كلذـــــب اـــــبــــــلــــــط مدــــــق صخش لــــــك ىلإ لصوــــــي نأ ،حــــــيرصتــــــلا
لوؤسملا ةيوهو ةجلاعملا نم ةياغلاب ةقلعتملا تامولعملا

. مهيلإ لسرملاو ةجلاعملا تايطعملاو هناونعو اهنع

يناثلا مسقلا

صيخرتلا

ةجلاعملا عاضخإ ةينطولا ةطلسلا ررقت:7١ ةّداملا
دنع ،اهل نّيبتي امدنع قبسملا صيخرتلا ماظنل ةينعملا
اهب مايقلا مزتعملا ةجلاعملا نأ ،اهل مدقملا حيرصتلا ةسارد
ةصاخلا ةايحلا ةيامحو مارتحا ىلع ةرهاظ اراطخأ نمضتت
.صاخشألل ةيساسألا قوقحلاو تايرحلاو

غّلبي نأو اببسم ةينطولا ةطلسلا رارق نوكي نأ بجي
يلت يتلا مايأ )٠1( ةرشعلا لجأ يف ةجلاعملا نع لوؤسملا ىلإ
.حيرصتلا عاديإ خيرات

.ةساسحلا تايطعملا ةجلاعم عنمت:٨١ ةّداملا

ةساسحلا تايطعملا ةجلاعمب صيخرتلا نكمي هنأ ريغ
نامضل ةيرورض نوكتو ةماعلا ةحلصملاب قلعتت بابسأل

نـــع لوؤسمـــلـــل ةـــيـــماـــظـــنــــلا وأ ةــــيــــنوــــناــــقــــلا ماــــهملا ةسرامم
ةحيرصلا ةقفاوملا ىلع ءانب ةجلاعملا متت امدنع وأ ،ةجلاعملا

لوألا مسقلا

حيرصتلا

نـــــمضتي يذــــلا قــــبسملا حـــــيرصتلا عدوـــــي:٣١ ةّداملا
ىدــل ،نوــناــقـــلا اذـــه ماـــكـــحأل اـــقـــفو ةجلاـــعملا ءارـــجإب مازـــتـــلالا
.ينورتكلإلا قيرطلاب هميدقت نكميو ةينطولا ةطلسلا

،ينورــتــكــلإلا قــيرــطــلاــب لسرــي وأ عادــيإلا لصو مــلسي
.ةعاس8٤ هاصقأ لجأ يف وأ اروف

نع لوؤسملا سفنل ةعباتلا تاجلاعملا نوكت نأ نكمي
لحم ةطبترم ضارغأل وأ ضرغلا سفنل متت يتلاو ةجلاعملا

.دحاو حيرصت

نأ ،هــتــيـــلوؤسم تحت ،ةجلاـــعملا نـــع لوؤسملا نـــكـــمـــي
لصوـــــلا هـــــمالـــــتسا درـــــجمب ةجلاـــــعملا ةـــــيـــــلـــــمـــــع يف رشاـــــبـــــي
.ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا

: يتأي ام حيرصتلا نمضتي نأ بجي:٤١ ةّداملا

ءاضتقالا دنعو ةجلاعملا نع لوؤسملا ناونعو مسا –1
،هلثمم ناونعو مسا

ضارغألا وأ ضرغلاو اهصئاصخو ةجلاعملا ةعيبط –2
،اهنم ةدوصقملا

نييـــــــــــنـــــــــــعملا صاـــــــــــخشألا تاــــــــــــئف وأ ةــــــــــــئف فصو –٣
يصخشلا عـــباـــطـــلا تاذ تاـــيـــطـــعملا تاـــئف وأ تاـــيـــطــــعملاو
،مهب ةقلعتملا

دق نيذلا مهيلإ لسرملا تائف وأ مهيلإ لسرملا –٤
،تايطعملا مهيلإ لصوت

لود ىلإ اـــهــــلاسرإ مزــــتــــعملا تاــــيــــطــــعملا ةــــعــــيــــبــــط –5
،ةيبنجأ

،تايطعملا ظفح ةدم –6

دـــــنـــــع ينـــــعملا صخشلا نـــــكـــــمـــــي يتــــــلا ةــــــحــــــلصملا –7
ىضتقمب هل ةلوخملا قوقحلا اهيدل سرامي نأ ،ءاضتقالا
ةسرامم ليهستل ةذختملا تاءارجإلا اذكو نوناقلا اذه ماكحأ

،قوقحلا هذه

ةمءالم ىدمل يلوأ مييقت نم نّكمي ماع فصو –8
،ةجلاعملا نمأو ةيّرس نامض لجأ نم ةذختملا ريبادتلا

ىرخألا بيرقتلا لاكشأ عيمج وأ ينيبلا طبرلا –٩
نم اهتجلاعم وأ ريغلل اهنع لزانتلا اذكو ،تايطعملا نيب
.لباقمب وأ اناجم ءاوس ،لاكشألا نم لكش يأ تحت ،نطابلا

رـــيـــيـــغـــت يأب اروـــف ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــطـــلسلا راـــطـــخإ بجـــي
.ةجلاعملا لاطي فذح يأب وأ ،هالعأ ةروكذملا تامولعملل
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كلذب يضقي ينوناق صن دوجو ةلاح يفو ،ينعملا صخشلل
 .ةينطولا ةطلسلا نم صيخرتب وأ

،اضيأ ةساسحلا تايطعملا ةجلاعمب صيخرتلا حنمي
 : ةيتآلا تالاحلا يف

حـــلاصملا ةـــياـــمحل ةــــيرورض ةجلاــــعملا تناــــك اذإ )أ
دوجو ةلاح يفو رخآ صخشل وأ ينعملا صخشلل ةيويحلا
ءالدإلا نع ينوناق وأ يندب زجع ةلاح يف ينعملا صخشلا

،هتقفاومب

صخشلا ةــقــفاوــم ىلع ءاــنــب ،ةجلاــعملا ذـــيـــفـــنـــت )ب
ةيعفن ريغ ةمظنم وأ ةيعمج وأ ةسسؤم فرط نم ،ينعملا
راطإ يف ،يباقن وأ ينيد وأ يفسلف وأ يسايس عباط تاذ
ءاضعأ طقف ةجلاعملا صخت نأ طرش ،ةيعرشلا اهتاطاشن
تالاصتا اــهــب مــهــطــبرــت نــيذــلا صاــخشألا وأ ةــمــظـــنملا هذـــه
نود ريغلا ىلإ تايطعملا لسرت ّالأو اهتياغب قلعتت ةمظتنم
.نيينعملا صاخشألا ةقفاوم

اهب حرص تايطعم صخت ةجلاعملا تناك اذإ )ج
ىلع هتقفاوم جاتنتسا نكمي امدنع انلع ينعملا صخشلا

.هتاحيرصت نم تايطعملا ةجلاعم

وأ قــــــحــــــب فارــــــتـــــــعالـــــــل ةـــــــيرورض ةجلاـــــــعملا ّنأ )د
تمت دـــق نوـــكـــت نأو ءاضقـــلا ماـــمأ هـــنـــع عاــــفدــــلا وأ هــــتسرامم
.ةياغلا هذهل ايرصح

كلت ءاــــنثتساب ،ةــــــــينيجلا تاــــيطعملا ةـــــــجلاعم )ـه
ةيرورض دعت يتلاو نويجولويب وأ ءابطأ اهب موقي يتلا

ةـــيـــبـــط تاصيـــخشتـــب ماـــيـــقـــلاو ،يئاـــقوـــلا بطــــلا ةسراــــممل
.تاجالع وأ تاصوحفو

يف اهيلع صوصنملا ريبادتلا ىقبت ،لاوحألا لك يفو
.ةنومضم ،تايطعملا هذه ةيامحل نوناقلا اذه

صخشل ةعبات تافلمل ينيبلا طبرلا متي:٩١ ةّداملا
ضارغأل ايمومع اقفرم نورّيسي نييونعم صاخشأ ةدع وأ

نـم صيـخرـت بجومب ،ةـماـعـلا ةـعـفـنملاـب ةـطـبـترــم ةــفــلــتــخــم
.ةينطولا ةطلسلا

صاـخشألل ةـعـباـتـلا تاـفــلــمــلــل ينــيــبــلا طــبرــلا عضخــي
نـم صيـخرــت ىلإ ،ةــفــلــتــخــم ضارــغأل مــتــي يذــلا ةــيــعــيــبــطــلا
.ةينطولا ةطلسلا

فادهأ غولبب تافلملل ينيبلا طـبرلا حـمسي نأ بجي
ةـــــجلاعملا نـــــــع نيـــــلوؤسملل ةــــــــبسنلاب ةــــــيعرــشو ةــــــعورشم
قوــقحلا نــم صيـــلـــقـــت وأ زـــيـــيمت يأ نـــمضتـــي نأ نـــكـــمـــي الو
.ةينعملا صاخشألل ةحونمملا تانامضلاو تايرحلاو

نع ،ءاضتقالا دنع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ميظنتلا قيرط

صـــــــيخرتلا بـــــــــلط نـــــــمضتي نأ بـــــــــجي :٠2 ةّداملا
.نوناقلا اذه نم٤1 ةداملا يف ةروكذملا تامولعملا

نم )2( نيرهش لجأ يف اهرارق ةينطولا ةطلسلا ذختت
رارقب ةدملا سفنل لجألا اذه ديدمت نكميو ،اهراطخإ خيرات
.اهسيئرل ببسم

يف روكذملا لجألا يف ةينطولا ةطلسلا در مدع ربتعي
.بلطلل اضفر ،ةداملا هذه

ةــــــــــجلاعمب ةــــــــــينطولا ةـــــــــــطلسلا صــــــــــخرت:١2 ةّداملا
قــيــقحت ىلإ فدــهــت يتــلا يصخشلا عــباــطــلا تاذ تاــيـــطـــعملا

لاــجــم يف مــيــيــقــتــلا وأ ةساردــلا وأ ثحـــبـــلـــل ةـــماـــع ةـــحـــلصم
اذه يف اهيلع صوصنملا ئدابملا مارتحا راطإ يف ،ةحصلا
ىلإ فدــهــي يتــلا ةــماــعــلا ةــحــلصملا ىلإ رــظــنـــلاـــبو ،نوـــناـــقـــلا

.مييقتلا وأ ةساردلا وأ ثحبلا اهقيقحت

سفن اهل ةجلاعملا تناك اذإ ،ةينطولا ةطلسلا نكمي
لسرملا تائف سفنبو ةلثامم تايطعمب قلعتتو ضارغألا
.بلاطلا سفنل دحاو صيخرت ميلست  ،مهيلإ

 ثلاثلا بابلا
عباطلا تاذ  تايطعملا ةيامحل ةينطولا ةطلسلا

يصخشلا

ةــــــطلس ،ةــــيروهمجلا ســـــيئر ىدـــــل ،أــــشنت:22 ةّداملا
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةيامحل ةلقتسم ةيرادإ
رئازجلاب اهرقم ددحي ”ةينطولا ةطلسلا“ هاندأ اهيلإ راشي
.ةمصاعلا

ةــيوــنــعملا ةــيصخشلاـــب ،ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــطـــلسلا عـــتـــمـــتـــت
.يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو

ةـلودـلا ةـيـنازـيـم يف ةـيـنـطوـلا ةـطــلسلا ةــيــنازــيــم دــيــقــت
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةيلاملا ةبقارملل عضختو

يذــــــلا يلــخادــــلا اــــــهــــماــــظــــن ةــــــيــــنــــطوــــلا ةــــــطــــلسلا ّدــــــعـــــت
.هيلع قداصتو ،اهريسو اهميظنت تايفيك اميسال ،ددـــــحي

: نم ةينطولا ةطلسلا لكشتت:٣2 ةّداملا

،سيـــئرـــلا مـــهـــنـــيــــب نــــم ،تاــــيصخش )٣( ثالـــــــــــــث –
يف صاصتخالا يوذ نيب نم ةيروهمجلا سيئر مهراتخي
،ةينطولا ةطلسلا لمع لاجم

ءاضقلل ىلعألا سلجملا مهحرتقي ،ةاضق )٣( ةثالث –
،ةلودلا سلجمو ايلعلا ةمكحملا ةاضق نيب نم

نم هرايتخا متي ناملربلا نم ةفرغ لك نع وضع –
تاعومجملا ءاسؤر عم رواشتلا دعب ،ةفرغ لك سيئر لبق
،ةيناملربلا
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يتــلا تاــناــيــكــلاو صاــخشألل تاراشتسالا ميدــقـــت –٣
موقت يتلا وأ يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعمل أجلت
هذه لثم ىلإ يدؤت نأ اهتعيبط نم تاربخ وأ براجتب
،ةجلاعملا

صوصخب ىواكشلاو نوعطلاو تاجاجتحالا يقلت –٤
مالــعإو يصخشلا عــباــطــلا تاذ تاــيــطــعملا ةجلاــعـــم ذـــيـــفـــنـــت
،اهلآمب اهباحصأ

يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا لقنب صيخرتلا –5
اذــــه يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملا طورشلــــل اـــــقـــــفو جراخلا وـــــحـــــن
،نوناقلا

تاذ تايطعملا ةيامحل ةمزاللا تارييغتلاب رمألا –6
،ةجلاعملا يصخشلا عباطلا

،اهفالتإ وأ اهبحس وأ تايطعم قالغإب رمألا –7

راطإلا نيسحتو طيسبت هنأش نم حارتقا يأ ميدقت –8
عــباــطــلا تاذ تاــيــطــعملا ةجلاــعمل يمــيــظــنــتــلاو يعــيرشتــلا
،يصخشلا

يف اهب ىلدملا ءارآلاو ةحونمملا صيخارتلا رشن –٩
،نوناقلا اذه نم82 ةداملا يف هيلإ راشملا ينطولا لجسلا

ةيبنجألا تاطلسلا عم نواعتلا تاقالع ريوطت –٠1
،لثملاب ةلماعملا ةاعارم عم ةلثامملا

نم6٤ ةداملا ماكحأل اقفو ةيرادإ تابوقع رادصإ –11
،نوناقلا اذه

تاذ تايطعملا ةيامح لاجم يف ريياعم عضو –21
،يصخشلا عباطلا

اهل عضخت يتلا تايقالخألاو كولسلا دعاوق عضو –٣1
.يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم

ةــيــنــطوــلا ةــطـــلسلا مـــلـــعـــت ،اـــهـــماـــهـــم ةسرامم راـــطإ يف
لمتحت عئاقو ةنياعم ةلاح يف ،اروف صتخملا ماعلا بئانلا
.يئازجلا فصولا

اـهـطاشن لوـح اـيوـنس ارـيرـقــت ةــيــنــطوــلا ةــطــلسلا ّدــعــت
.ةيروهمجلا سيئر ىلإ  هعفرت

ةينطولا ةطلسلا ءاضعأو سيئر ىلع بجي :62 ةّداملا
عــباــطـــلا تاذ تاـــيـــطـــعـــمـــلـــل يّرسلا عـــباـــطـــلا ىلع ةـــظـــفاحملا
ولو ةفصلا هذهب اهيلع اوعلطا يتلا تامولعملاو يصخشلا

فالخب يضقي ينوناق صن دجوي مل ام ،مهماهم ءاهتنا دعب
.كلذ

،ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا نع )1( لثمم –

،ينطولا عافدلا ريزو نع )1( لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو نع )1( لثمم –

،ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نع )1( لثمم –

تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –
 ،ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

،ةحصلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم –

نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو نع )1( لثمم –
.يعامتجالا

مهصاصتخا بسح ،ةينطولا ةطلسلا ءاضعأ رايتخا متي
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف ينقتلا وأ/و ينوناقلا
.يصخشلا

،لهؤم صخش يأب نيعتست نأ ةينطولا ةطلسلا نكمي
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هنأش نم

بـــــــجومب ،ةـــــــينطولا ةـــــــطلسلا ءاــــــضعأو ســــــيــــــئر نّــيعي
ةــلــباــق ،تاوــنس )5( سمــخ اــهــتدــم ةدــهــعــل ،يساـــئر موسرـــم
.ديدجتلل

لـــــبق ،ةـــــينطولا ةـــــطلسلا ءاــــضعأ يدؤــــــي:٤2 ةّداملا
،رئازجلا ءاضق سلجم مامأ نيميلا ،مهفئاظو يف بيصنتلا

: ةيتآلا ةغيصلا يف

يف وضعك يتمهم يدؤأ نأ ميظعلا هللاب مسقأ“
عـــباـــطـــلا تاذ تاـــيـــطـــعملا ةـــياـــمحل ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــطــــلسلا
نأو ،ةهازنو فرشو دايحو ةيلالقتسا لكب يصخشلا
 .”تالوادملا ةيّرس ىلع ظفاحأ

ىلــــع رـــــهسلاب ةــــــينطولا ةـــــطلسلا فــــــلكت:٥2 ةّداملا
اذه ماكحأل يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم ةقباطم
مالعإلا تايجولونكت لامعتسا ءاوطنا مدع نامضو ،نوناقلا

تايرحلاو صاخشألا قوقح هاجت راطخأ يأ ىلع لاصتالاو
.ةصاخلا ةايحلاو ةماعلا

: يف اميسال ،ددصلا اذه يف ،اهماهم لثمتتو

ةـقـلـعـتملا تاــحــيرصتــلا يقــلــتو صيــخارــتــلا حــنــم –1
،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعمب

نـــــــع نيلوؤسملاو نييـــــــنـــــــعملا صاــــــــخشألا مالــــــــعإ –2
،مهتابجاوو مهقوقحب ةجلاعملا
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نأ اـــهـــئاضعأو ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــطـــلسلا سيـــئرــــل زوــــجــــي ال
يأ يف حلاصم ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةفصب ،اوكلتمي
تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف اهتاطاشن سرامت ةسسؤم
.يصخشلا عباطلا

ةيامح نم ةينطولا ةطلسلا ءاضعأو سيئر ديفتسي
يأ نــم ،تاءادــتــعالا وأ تاـــناـــهإلا وأ تادـــيدـــهـــتـــلا دض ةـــلودـــلا

مهتيدأت لالخ وأ ببسب اهل نوضرعتي دق يتلا ،تناك ةعيبط
.اهتبسانمب وأ مهماهم

ةــيــنــطوــلا ةــطــلسلا ءاضعأل يضيوــعــتــلا ماــظــنــلا ددــحــي
.ميظنتلا قيرط نع ،هحنم تايفيكو طورشو

،ةـيذيفنت ةـــــنامأب ةـــــينطولا ةــــــطلسلا دوزـــــت:72 ةّداملا
.نومدختسم هماهم يف هدعاسيو يذيفنت نيمأ اهرّيسي

،ةيذيفنتلا ةنامألا ومدختسمو يذيفنتلا نيمألا يدؤي
 : ةيتآلا ةغيصلا يف نيميلا ،رئازجلا ءاضق سلجم مامأ

،ةهازن لكب يفئاظو يدؤأ نأ ميظعلا هللاب مسقأ “
.”اهيلع علّطأ يتلا تامولعملا ةيّرس ىلع ظفاحأ نأو

ةيذيفنتلا ةنامألا ومدختسمو يذيفنتلا نيمألا مزلي
وأ ءانثأ اهيلع نوعلّطي يتلا تامولعملا ةيّرس ىلع ظافحلاب

.مهماهم ةسرامم ةبسانمب

قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
.ميظنتلا

تاذ تايطعملا ةيامحل ينطو لجس أشني:٨2 ةّداملا
ديقتو ،ةينطولا ةطلسلا فرط نم كسمي ،يصخشلا عباطلا

: هيف

نع ةلوؤسم ةيمومعلا تاطلسلا نوكت يتلا تافلملا –
،اهتجلاعم

،اهتجلاعم نع نيلوؤسم صاوخلا نوكي يتلا تافلملا –

ةروشنملا ةيميظنتلا صوصنلا وأ نيناوقلا عجارم –
،ةيمومع تافلم ثادحإ ةنمضتملا

صيخارتلاو ةينطولا ةطلسلل ةمدقملا تاحيرصتلا –
،اهمّلست يتلا

حاــمسلل ةيرورضلا تافلملاب ةقلعتملا تايطعملا –
اهيلع صوصنملا مهــقوقح ةسراممب نيينعملا صاخشألل
.نوناقلا اذه يـف

يتلا تافلملا ينطولا لجسلا يف دييقتلا نم ىفعت
هــجوــم لــجس كسم اــهــتجلاــعــم نــم دــيــحوـــلا ضرـــغـــلا نوـــكـــي

.مومعلا عالطإل ،ةيميظنت وأ ةيعيرشت تايضتقم بجومب

ةيوه ،ابوجو ،روكذملا ينطولا لجسلاب جردت هّنأ ريغ
صاــخشألا نــكـــمـــتـــي ىـــتـــح ةجلاـــعملا نـــع لوؤسملا صخشلا
اذــه يف اــهــيــلــع صوصنملا قوــقحلا ةسرامم نـــم نوـــيـــنـــعملا
.نوناقلا

نـــع ينـــطوــــلا لــــجسلا كسم تاــــيــــفــــيــــكو طورش ددحت
.ميظنتلا قيرط

بجومب ةينطولا ةطلسلا ددحت نأ نكمي :٩2 ةّداملا
صخشلا قوـقـحـب ةـطـبــترملا تاــناــمضلاو طورـشلا ،ةــمــظــنأ
ةـحصلاو رـيـبـعـتـلا ةـيرــحــب ةــقــلــعــتملا تالاــجملا يــف ينــعملا

ةبقارملاو يملعلاو يئاصحإلاو يخيراتلا ثحبلاو لغشلاو
،لاصتالاو مالــــعإلا تاــــيــــجوــــلوــــنــــكــــت لاــــمــــعــــتساو دــــعــــب نـــــع
.ةينعملا تاعاطقلا عم قيسنتلاب

نيمأت ررـــــقت نأ ةــــينطولا ةـــــطلسلا نــــــكمي:٠٣ ةّداملا
ناك اذإ ام ةلاح يف ،هريفشت قيرط نع اميس ال ،لاسرإلا

نكميو ،ةكبشلا يف يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ريس
نييــنــعملا صاــخشألا قوــقــح ىلع رــطاــخــم ىلع يوـــتـــحـــي نأ

.مهل ةحونمملا تانامضلاو مهتايرحو

يــــــــمدختسمل يـــــساسألا نوــــــناقلا ددـــــــحي :١٣ ةّداملا
.صاخ صنب ةينطولا ةطلسلا

 عبارلا بابلا
ينعملا صخشلا قوقح

 لوألا لصفلا
مالعإلا يف قحلا

ىلع بجي ،اهب قبسم ملع ىلع نكي مل ام :2٣ ةّداملا
ةفصبو اقبسم مالعإ هلثمي نم وأ ةجلاعملا نع لوؤسملا

دصق هــــب لاصتالا مـــــتـــــي صخش لـــــك ،سبـــــل نودو ةـــــحـــــيرص
: ةيتآلا رصانعلاب ،يصخشلا عباطلا تاذ هتايطعم عيمجت

،ءاضتـــقالا دـــنـــعو ةجلاـــعملا نـــع لوؤسملا ةــــيوــــه –
،هلثمم ةيوه

،ةجلاعملا ضارغأ –

هيلإ لسرملا اميسال ،ةديفم ةيفاضإ ةمولعم لك –
لقنو هقوقحو كلذ نع ةبترتملا راثآلاو درلا ةيمازلإ ىدمو
.يبنجأ دلب ىلإ تايطعملا

ىدل يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا عمج متي مل اذإ
نم وأ ةجلاعملا نع لوؤسملا ىلع بجي ،ينعملا صخشلا

هدوزي نأ ،ريغلل  اهلاسرإ وأ تايطعملا ليجست لبق ،هلثمي
اــهــب مــلــع دــق نــكــي مــل اــم ،هالــعأ اــهــيــلإ راشملا تاــموـــلـــعملاـــب
.اقبسم
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تاحيحصتلاب مايقلاب ةجلاعملا نع لوؤسملا مزليو .انوناق
نم مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف بلاطلا ةدئافل ،اناجم ةمزاللا
.هراطخإ

لجألا لالخ بلطلا ىلع درلا مدع وأ ضفرلا ةلاح يف
حيحصتلا بلط عاديإ ينعملا صخشلل قحي ،هالعأ روكذملا
لكب مايقلل اهئاضعأ دحأ فلكت يتلا ،ةينطولا ةطلسلا ىدل
تاـحـيـحصتـلا ءارــجإ ىلع لــمــعــلاو ةــيرورضلا تاــقــيــقــحــتــلا
.هبلط لآمب ينعملا صخشلا رابخإو ،لاجآلا برقأ يف ةمزاللا

تاـــيـــطـــعملا هـــيـــلإ تلصوأ يذـــلا رــــيــــغــــلا غــــيــــلــــبــــت – ب
قالـــــــغإ وأ حسم وأ حــــــــيــــــــحصت وأ نييحت لــــــــكــــــــب ةــــــــيصخشلا
)أ( ةطملل اقيبطت  متي ،يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملل
.اليحتسم كلذ نكي مل ام ،هالعأ

ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا قحلا لامعتسا نكمي
.ينعملا يصخشلا ةثرو لبق نم

 عبارلا لصفلا

ضارتعالا يف قحلا

بابسأل ،ضرتعي نأ ينعملا صخشلل قحي:6٣ ةّداملا
.يصخشلا عباطلا تاذ هتايطعم ةجلاعم ىلع ةعورشم

تاـــيـــطــــعملا لاــــمــــعــــتسا ىلع ضارــــتــــعالا يف قحلا هــــلو
نم ،اهنم ةيراجتلا اميسالو ،ةيئاعد ضارغأل هب ةقلعتملا

ةجلاعم نع لوؤسم وأ ةجلاعملا نع يلاحلا لوؤسملا فرط
.ةقحال

تناك اذإ ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأ قبطت ال
هذه قيبطت ناك اذإ وأ ،ينوناق مازتلال بيجتست ةجلاعملا
يذلا ررحملا يف حيرص ءارجإ بجومب دعبتسا دق ماكحألا

.ةجلاعملاب صخري

 سماخلا لصفلا

 رشابملا فاشكتسالا عنم

ةيلآ ةطساوب ،رشابملا فاشكتسالا عنمي:7٣ ةّداملا
يأ وأ ينورتكلإ ديرب وأ يدعبلا خاسنتسالا زاهج وأ لاصتا

لامعتساب ،ةلثامم ةعيبط تاذ ايجولونكت مدختست ةليسو
ربعي مل ،لاكشألا نم لكش يأ يف ،يعيبط صخش تانايب
.كلذ ىلع ةقبسملا هتقفاوم نع

قــيرــط نــع رشاــبملا فاشكــتسالاــب صخرـــي هـــنأ رـــيـــغ
نـم ةرشاــبــم تاــناــيــبــلا تبــلــط اــم اذإ ،ينورــتــكــلإلا دــيرــبــلا
وأ عيب ةبسانمب ،نوناقلا اذه ماكحأل اقفو ،هيلإ لسرملا

تاجتنم صخي رشابملا فاشكتسالا ناك اذإ ،تامدخ ميدقت
وأ يعــيــبــطــلا صخشلا سفــن اـــهـــمدـــقـــي ةـــهـــباشم تاـــمدـــخ وأ

بجي ،ةحوتفم تاكبش يف تامولعملا عمج ةلاح يف
ّنأب ،قـــبسم مـــلــــع ىلع نــــكــــي مــــل اــــم ،ينــــعملا صخشلا مالــــعإ
نأ نــكــمــي هــب ةــقــلــعــتملا يصخشلا عــباــطـــلا تاذ تاـــيـــطـــعملا

ضرعتت دق اهنأو ةمالسلا تانامض نود تاكبشلا يف لوادتت
.ريغلا فرط نم صخرملا ريغ لامعتسالاو ةءارقلل

اهيلع صوصنملا مالعإلا ةيمازلإ قبطت ال:٣٣ ةّداملا
: نوناقلا اذه نم2٣ ةداملا يف

يف اميسالو ،ينعملا صخشلا مالعإ رذعت اذإ – أ
ضارــغأل يصخشلا عــباــطــلا تاذ تاـــيـــطـــعملا ةجلاـــعـــم ةـــلاـــح
ةجلاعملا نع لوؤسملا مزلي ،ةيملع وأ ةيخيرات وأ ةيئاصحإ

مالعإ ةلاحتساب ةينطولا ةطلسلا راعشإب ةلاحلا هذه يف
،ةلاحتسالا ببس اهل ميدقتو ينعملا صخشلا

،ينوناق صنل اقيبطت ةجلاعملا تمت اذإ – ب

وأ ةيفحص ضارغأل ايرصح ةجلاعملا تمت اذإ – ج
.ةيبدأ وأ ةينف

يناثلا لصفلا

جولولا يف قحلا

نـــم لصحـــي نأ ينـــعملا صخشلـــل قـــحــــي :٤٣ ةّداملا
: ىلع ،ةجلاعملا نع لوؤسملا

هب ةقلعتملا ةيصخشلا تايطعملا نأ ىلع ديكأتلا –
تاــــــئفو ةجلاــــــعملا ضارــــــغأو ،ال مأ ةجلاــــــعــــــم لــحـــــــم تــــناـــــــك
،مهيلإ لسرملاو اهيلع ّبصنت يتلا تايطعملا

هب ةصاخلا تايطعملاب ،موهفم لكش قفو ،هتدافإ –
ردصم لوح ةحاتم ةمولعم لكب اذكو ةجلاعملل عضخت يتلا
.تايطعملا

ةطلسلا نم بلطي نأ ةجلاعملا نع لوؤسملل قحي
،ةعورشملا جولولا تابلط ىلع ةباجإلا لاجآ ديدحت ةينطولا

نـم اـمـيسال ،ةـيـفسعـتــلا تاــبــلــطــلا ىلع ضارــتــعالا هــنــكــمــيو
تاـــبثإ هــــقتاع ىلع عــــقيو ،ررــــكتملا اــــهعباطو اـــــهددع ثـــــيح
.بلطلا اذهل يفسعتلا عباطلا

 ثلاثلا لصفلا

حيحصتلا يف قحلا

،اناجم لصحي نأ ينعملا صخشلل قحي:٥٣ ةّداملا
: ىلع ةجلاعملا نع لوؤسملا نم

تايطعملا قالغإ وأ حسم وأ حيحصت وأ نييحت – أ
نوناقلا اذهل ةقباطم ريغ اهتجلاعم نوكت يتلا ةيصخشلا

كلـــتـــل حــــيــــحصلا رــــيــــغ وأ لــــمــــتــــكملا رــــيــــغ عــــباــــطــــلا ببسب
ةـــعوـــنمم اـــهـــتجلاـــعـــم نوـــكـــل وأ ،صوصخلا ىلع تاـــيـــطـــعملا
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سبل هبوشي ال حيرص لكشب ،هيلإ لسرملل نّيبتو ،يونعملا
ةــفــلــكــتــلا ءاــنــثــتساــب ،فــيراصم نود ضارـــتـــعالا ةـــيـــناـــكـــمإ
عمج تقو هتانايب لامعتسا ىلع ،ضفرلا لاسرإب ةطبترملا

لـــجأل ينورـــتـــكـــلإ دـــيرـــب هـــيـــلإ هــــــــّجو اــــمــــلــــكو ةرــــيــــخألا هذــــه
.فاشكتسالا

ةــطساوــب لــئاسر لاسرإ عــنــمـــي ،تالاحلا عـــيـــمـــج يفو
ديربلاو يدعبلا خاسنتسالا زاهجو يفتاهلا لاصتالا تايلآ
ىلإ ةراشإلا نود رشاــــبملا فاشكــــتسالا لــــجأل ينورــــتــــكـــــلإلا

بلــط لاسرإ نــم هــيــلإ لسرملا نيكــمــتــل ةــحــيــحص تاــناــيــب
ةطبترملا كلت ريغ فيراصم نود تالاصيإلا هذه فيقوت
.اهلاسرإب

هتدئافل تلصوأ يذلا صخشلا ةيوه ءافخإ عنمي امك
.ةحرتقملا تامدخلاب هل ةلص ال عوضوم ركذ اذكو لئاسرلا

سماخلا بابلا

 ةجلاعملا نع لوؤسملا تامازتلا

لوألا لصفلا

ةجلاعملا ةمالسو ةيّرس

عضو ةجلاعملا نع لوؤسملا ىلع بجي:٨٣ ةّداملا
تايطعملا ةيامحل ةمئالملا ةيميظنتلاو ةينقتلا ريبادتلا
عورشملا ريغ وأ يضرعلا فالتإلا نم يصخشلا عباطلا تاذ
رـــيـــغ جوـــلوـــلا وأ رشنـــلا وأ فـــلـــتـــلا وأ يضرــــعــــلا عاــــيضلا وأ
لاسرإ ةجلاـــــعملا بجوـــــتست اـــــمدـــــنـــــع اصوصخ ،نيصخرملا

نم لكش يأ نم اهتيامح اذكو ةنّيعم ةكبش ربع تايطعم
.ةعورشملا ريغ ةجلاعملا لاكشأ

نم امئالم ىوتسم ريبادتلا هذه نمضت نأ بجيو
ةعيبطو ةجلاعملا اهلثمت يتلا رطاخملا ىلإ رظنلاب ةمالسلا
.اهتيامح بجاولا تايطعملا

لوؤسملا باسحل ةجلاعملا ىرجت امدنع:٩٣ ةّداملا
نـــم جلاـــعـــم راـــيـــتـــخا ،رـــيـــخألا اذـــه ىلع بجـــي ،ةجلاـــعملا نـــع
ةمالسلا تاءارجإب ةقلعتملا ةيفاكلا تانامضلا مدقي نطابلا
رهسيو اهب مايقلا بجاولا تاجلاعملل ةيميظنتلاو ةينقتلا

.اهمارتحا ىلع

دنس وأ دقع بجومب نطابلا نم ةجلاعملا ةيلمع مظنت
،ةجلاعملا نع لوؤسملاب نطابلا نم جلاعملا طبري ينوناق
ءانب ّالإ نطابلا نم جلاعملا فرصتي ّالأ ىلع اصوصخ صنيو
هدـــيـــقـــت ىلعو ةجلاـــعملا نـــع لوؤسملا نــــم تاــــمــــيــــلــــعــــت ىلع
.هالعأ ،8٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالاب

ةيامحب قلعتملا ينوناقلا دنسلا وأ دقعلا رصانع ديقت

صوصنملا ريبادتلاب ةقلعتملا تابلطتملا اذكو تايطعملا

لكش يف وأ ةباتك ،هالعأ8٣ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع

.ةلدألا ظفح ضارغأل كلذو ،لداعم رخآ

صاخشألاو ةجلاعملا نع لوؤسملا مزلي:٠٤ ةّداملا

عباط تاذ تايطعم ىلع مهماهم ةسرامم ءانثأ ،اوعّلطأ نيذلا

تحت ،مهماهم ءاهتنا دعب ىتح ،ينهملا رّسلاب ،يصخش

يراسلا عــيرشتــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا تاــبوــقــعــلا ةــلــئاـــط

.لوعفملا

ةطلس تحت لمعي صخش يأل زوجي ال:١٤ ةّداملا

جلي يذلا نطابلا نم جلاعملا ةطلس وأ ةجلاعملا نع لوؤسملا

تايطعملا هذه جلاعي نأ ،يصخش عباط تاذ تايطعم ىلإ

ذيفنت ةلاح ءانثتساب ،ةجلاعملا نع لوؤسملا تاميلعت نود

.ينوناق مازتلا

 يناثلا لصفلا

ةطبترملا يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم
نيينورتكلإلا عيقوتلاو قيدصتلا تامدخب

بجي ،ةحيرصلا مهتقفاوم ةلاح يف ادع ام:2٤ ةّداملا

متي يتلا يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ىلع لوصحلا

ضارغأل ينورتكلإلا قيدصتلا تامدخ يدؤم لبق نم اهعمج

نم ،ينورتكلإلا عيقوتلاب ةطبترملا تاداهشلا ظفحو ميلست

اــهــتجلاــعــم زوــجـــي الو ،ةرشاـــبـــم اـــهـــب نييـــنـــعملا صاـــخشألا

.اهلجأ نم تعمج يتلا كلت ريغ ضارغأل

 ثلاثلا لصفلا

لاجم  يف يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم
 ةينورتكلإلا تالاصتالا

عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم تدأ اذإ:٣٤ ةّداملا

ةــحوــتــفملا ةــيــنورــتــكـــلإلا تالاصتالا تاـــكـــبش يف يصخشلا

ريغ جولولا وأ اهئاشفإ وأ اهعايض وأ اهفالتإ ىلإ روهمجلل

ةينطولا ةطلسلا اروف تامدخلا مدقم ملعي ،اهيلإ صخرملا

،ةصاخلا هتايحب ساسملا ىلإ كلذ ىدأ اذإ ،ينعملا صخشلاو

ةــيرورضلا تاــناـــمضلا ّنأ ةـــيـــنـــطوـــلا ةـــطـــلسلا ررـــقـــت مـــل اـــم

.تامدخلا مدقم لبق نم اهذاختا مت دق تايطعملا ةيامحل

انّيحم ادرج كسمي نأ تامدخ مدقم لك ىلع بجي

يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملاب ةقلعتملا تاكاهتنالا لوح

.اهنأشب اهذختا يتلا تاءارجإلاو
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سداسلا بابلا
ةيئازجو ةيرادإ ماكحأ

لوألا لصفلا
ةيرادإلا تاءارجإلا

لوؤسملا قح يف ةينطولا ةطلسلا ذختت:6٤ ةّداملا
تاءارجإلا ،نوناقلا اذه ماكحأل هقرخ لاح يف ةجلاعملا نع
: ةيتآلا ةيرادإلا

 ،راذنإلا –

،راذعإلا –

بحسلا وأ ،ةنس زواجتت ال ةدمل تقؤملا بحسلا –
 ،صيخرتلل وأ حيرصتلا لصول يئاهنلا

.ةمارغلا –

ماـمأ نـعـطـلــل ةــلــباــق ةــيــنــطوــلا ةــطــلسلا تارارــق نوــكــت
.لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقفو ةلودلا سلجم

اـــــهردق ةــــــمارغ ةــــــينطولا ةــــــــطلسلا ردــــــصت:7٤ ةّداملا
 : ةجلاعملا نع لوؤسم لك دض جد٠٠٠.٠٠5

جولولاو مالعإلا قوقح ،يعرش ببس نود ،ضفري –
٤٣و2٣ داوملا يف اهيلع صوصنملا ضارتعالا وأ حيحصتلا وأ

،نوناقلا اذه نم6٣و5٣و

٤ داوملا يف هيلع صوصنملا غيلبتلاب موقي ال –
.نوناقلا اذه نم61و٤1و

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قبطت ،دوعلا ةلاح يف
.نوناقلا اذه نم٤6 ةداملا

ةـــــــــــــيئازجلا تاـــــــــــبوقعلاب لالـــــــــــــخإلا نود :٨٤ ةّداملا
،ةينطولا ةطلسلا نكمي ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

وأ حـــــــــــــيرصتـــــــــــــلا لصو بحس ،لــــــــــــــجأ نودو ةــــــــــــــلاحلا بسح
وأ حيرصتلا عوضوم ةجلاعملا ءارجإ دعب نّيبت اذإ صيخرتلا
قالخألل ةيفانم اهنأ وأ ينطولا نمألاب سمت اهنأ ،صيخرتلا
.ةماعلا بادآلا وأ

يناثلا لصفلا
ةيئارجإلا دعاوقلا

تايرحتلاب مايقلا ةينطولا ةطلسلا نكمي:٩٤ ةّداملا
اـــهـــيـــف مـــتـــت يتـــلا نـــكاـــمألاو تالحملا ةـــنـــياـــعـــمو ةـــبوـــلـــطملا
اهماهمب مايقلل اهنكميو ،نكسلا تالحم ءانثتساب ،ةجلاعملا
قئاثولاو تامولعملا عيمجو ةجلاعملا تايطعملا ىلإ جولولا
 .اهتماعد تناك اّيأ

.ينهملا ّرسلاب ةينطولا ةطلسلا مامأ ّدتعي ال

عبارلا لصفلا

ةيبنجأ ةلود وحن تايطعملا لقن

لــــــــــقن ةـــــــجلاعم نـــــــع لوؤــــــسمل زوــــــــــجي ال:٤٤ ةّداملا
صيخرتب ّالإ ةيبنجأ ةلود ىلإ يصخش عباط تاذ تايطعملا
هذه تناك اذإو ،نوناقلا اذه ماكحأل اقفو ةينطولا ةطلسلل
ةصاخلا ةاــــيــــحــــلــــل فاــــك ةــــياــــمـــــح ىوـــــتسم نـــــمضت ةـــــلودـــــلا

ةجلاــــعملا ءازإ صاـــــخشألل ةـــــيساسألا قوـــــقحلاو تاـــــيرحلاو
.اهل عضخت دق  يتلا وأ تايطعملا هذه اهل عضخت يتلا

ةيامحلا نم يفاكلا ىوتسملا ةينطولا ةطلسلا رّدقت
تاــيضتــقــمــلــل اــقــفو اــمـــيسال ،ةـــنـــّيـــعـــم ةـــلود هـــنـــمضت يذـــلا
نــمألا تاءارــجإلو ةــلودــلا هذــه يف اــهــب لوــمــعملا ةـــيـــنوـــناـــقـــلا
اهتاياغ لثم ةجلاعملاب ةقلعتملا صئاصخللو ،اهيف ةقبطملا

.ةجلاعملا تايطعملا ةهجوو لصأو ةعيبط اذكو اهتدمو

تايطعم ليوحتو لاسرإ عنمي ،لاوحألا عيمج يفو
كلذ يدؤي دق امدنع ةيبنجأ ةلود ىلإ يصخشلا عباطلا تاذ
.ةلودلل ةيويحلا حلاصملا وأ يمومعلا نمألاب ساسملا ىلإ

اذــــــه نــــــم٤٤ ةداــــــــملا ماــــــكحأ ىلـــع ءاـــــــنثتسا:٥٤ ةّداملا
تاذ تايطعم لقن ةجلاعملا نع لوؤسملا نكمي ،نوناقلا

صنت يتلا طورشلا اهيف رفوتت ال ةلود وحن يصخش عباط
: ةيتآلا تالاحلا  يف ،ةروكذملا ةداملا اهيلع

،ينعملا صخشلل ةحيرصلا ةقفاوملا –1

: ايرورض لقنلا ناك اذإ –2

،صخشلا اذه ةايح ىلع ةظفاحملل – أ

،ةماعلا ةحلصملا ىلع ةظفاحملل – ب

وأ تابثإ نامضب حمست تامازتلال امارتحا – ج
،ءاضقلا مامأ هنع عافدلا وأ قح  ةسرامم

ةجلاــــعملا نــــع لوؤسملا نيب دــــقــــعــــل اذــــيـــــفـــــنـــــت – د
دــــقــــعــــلــــل ةــــقــــباس تاءارــــجإل اذــــيـــــفـــــنـــــت وأ ينـــــعملا صخشلاو
،ريخألا اذه بلط ىلع ءانب ةذختملاو

نيب مربيس وأ مربم دقع ذيفنت وأ ماربإل – ـه
،ينعملا صخشلا ةحلصمل ،ريغلاو ةجلاعملا نع لوؤسملا

،يلود يئاضق نواعتب قلعتي ءارجإل اذيفنت – و

وأ اهصيخشت وأ ةيضرم تاباصإ نم ةياقولل – ز
.اهتجلاعم

ددــعــتــم وأ يئاــنــث قاــفــتال اــقـــيـــبـــطـــت لـــقـــنـــلا مت اذإ –٣
،هيف افرط رئازجلا نوكت فارطألا

تناــك اذإ ،ةــيــنــطوــلا ةــطــلسلا صيــخرــت ىلع ءاـــنـــب –٤
.نوناقلا اذه نم2 ةداملا ماكحأ عم قباطتت ةجلاعملا
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ةــــــطرشلا ناوــــــــعأو طاــــــبض ىلإ ةـــــــــفاضإ :٠٥ ةّداملا
مهيلإ أجلت نيذلا نورخآلا ةباقرلا ناوعأ لهؤي ،ةيئاضقلا
صوصنملا مئارجلا ةنياعمو ثحبب مايقلل ،ةينطولا ةطلسلا

  .ةيروهمجلا ليكو فارشإ تحت ،نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع

اذه يف اهيلع صوصنملا مئارجلا نياعت :١٥ ةّداملا
ليكو ىلإ اروف هجوت نأ بجي ،رضاحم ةطساوب نوناقلا
.ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا

ساسملا مت هنأ يعّدي صخش لكل نكمي:2٥ ةّداملا
بلطي نأ ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا هقوقح نم قحب
ةيظفحت تاءارجإ يأ ذاختا ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم
.ضيوعت ىلع لوصحلل وأ يدعتلا اذهل دح عضول

ةــــــيرئازجلا ةـــــيئاضقلا تاــــــــهـجلا صــــــتخت :٣٥ ةّداملا
يتــلا ،نوــناــقــلا اذــه يف اــهــيــلــع صوصنملا مــئارجلا ةــعــباـــتمب
وأ يرــئازــج فرــط نــم ،ةــيروـــهـــمجلا مـــيـــلـــقإ جراـــخ بكـــترـــت

عضاخ يونعم صخش وأ رئازجلا يف ميقم يبنجأ صخش
.يرئازجلا نوناقلل

ةــعــباــتمب ةــيرــئازجلا ةــيــئاضقــلا تاــهجلا صتــخـــت اـــمـــك
دــعاوــقــل اــقـــفو نوـــناـــقـــلا اذـــه يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا مـــئارجلا
نوـناـق نــم885 ةداملا يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملا صاصتـــــخالا
.ةيئازجلا تاءارجإلا

ثلاثلا لصفلا

ةيئازجلا ماكحألا

صوصنملا دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود:٤٥ ةّداملا
قرـخ ىلع بقاــعـــي ،لوـــعـــفملا يراسلا عـــيرشتـــلا يـف اـــهـــيـــلـــع
)2( نيتنس نم سـبحلاب ،نوــــــناقلا اذــــــه نـــــم2 ةداــــــملا ماـــــــكحأ
ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نــــــــم ةــــــــمارغبو تاوـــــــــنس )5( ســــــــــــمخ ىلإ
.جد٠٠٠.٠٠5

)٣( ثالث ىلإ  )1( ةنس نم سبحلاب بقاعي:٥٥ ةّداملا
ماق نم لك جد٠٠٠.٠٠٣ ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس
ةداملا ماكحأل اقرخ يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعمب
.نوناقلا اذه نم7

تايطعم ةجلاعمب موقي نم لك ةبوقعلا سفنب بقاعيو
امدنع ،ينعملا صخشلا ضارتعا مغر يصخش عباط تاذ
امدنع وأ يراجتلا راهشإلا اميسال ،ةجلاعملا هذه فدهتست
.ةيعرش بابسأ ىلع اينبم ضارتعالا نوكي

سمخ ىلإ  )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:6٥ ةّداملا
لك جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ  جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس )5(
عــباــط تاذ تاــيــطــعــم ةجلاــعــم زاــجــنإب رــمأي وأ زــجـــنـــي نـــم

ةداملا يف اهيلع صوصنملا  طورشلا مارتحا نود يصخش
.نوناقلا اذه نم21

تاـحـيرصتـب ماـق نــم لــك تاــبوــقــعــلا سفــنــب بقاــعــيو
لصو بحس مغر تايطعملا ةجلاعم طاشن لصاو وأ ةبذاك
.هل حونمملا صيخرتلا وأ حيرصتلا

سمخ ىلإ  )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:7٥ ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ  جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس )5(
ريغ يفو ينعملا صخشلل ةحيرصلا ةقفاوملا نود ،ماق نم
ةجلاـــــعمب ،نوــــــناــــــقــــــلا اذــــــه يف اــــــهــــــيــــــلــــــع صوصنملا تالاحلا
.ةساسحلا تايطعملا

ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي:٨٥ ةّداملا
ىدحإب وأ ،جد٠٠٠.٠٠1 ىلإ  جد٠٠٠.٠6 نم ةمارغبو  )1( ةنس
لامعتساب وأ زاجنإب ماق نم لك ،طقف نيتبوقعلا نيتاه
وأ اهب حرصملا كلت ريغ  ىرخأ ضارغأل تايطعم ةجلاعم
.اهل صخرملا

)٣( ثالث ىلإ  )1( ةنس نم سبحلاب بقاعي :٩٥ ةّداملا
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٣ ىلإ  جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس
وأ ةيسيلدت ةقيرطب يصخش عباط تاذ تايطعم عمجب ماق
.ةعورشم ريغ وأ ةهيزن ريغ

سمخ ىلإ  )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي:٠6 ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ  جد٠٠٠.٠٠2 نم  ةمارغبو تاونس )5(
تاذ تايطعمل جولولاب نيلهؤم ريغ صاخشأل حمس نم
.يصخش عباط

ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي:١6 ةّداملا
وأ جد٠٠٠.٠٠2  ىلإ جد٠٠٠.٠6 نم ةمارغبو )2( نيتنس
ةطلسلا لمع لقرع نم لك ،طقف نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب
:  ةينطولا

نيع يف قــقــحــتــلا ةــيــلــمــع ءارــجإ ىلع ضارــتـــعالاـــب –1
،ناكملا

نيذلا ناوعألا وأ اهئاضعأ ديوزت ضفر قيرط نع –2
ةــيرورضلا قــئاــثوــلاو تاــموــلــعملاــب اــهـــفرصت تحت اوـــعضو
وأ ةينطولا ةطلسلا فرط نم مهل ةلكوملا ةمهملا ذيفنتل
،ةروكذملا تامولعملا وأ قئاثولا ةلازإ وأ ءافخإ

ىوتحمل ةقباطم ريغ تامولعم لاسرإ قيرط نع –٣
لــكشب اــهــمــيدــقـــت مدـــع وأ بلـــطـــلا ميدـــقـــت تقو تالـــيـــجستـــلا

.حضاوو رشابم

يــــــتلا ةـــــــيئازجلا ماــــــــكحألاب لالـــــــــخإلا نود :26 ةّداملا
بقاـعـي ،ةـيـنــعملا تاــموــلــعملا ةــعــيــبــط اــهــقــيــبــطــت يعدــتسي
،نوناقلا اذه نم72و٣2 نيتداملا يف هيلإ راشملا صخشلا

تابوقعلاب ،نوناقلا اذه بجومب ةيمحم تامولعم هئاشفإل
.تابوقعلا نوناق نم1٠٣ ةداملا يف اهيلع صوصنملا



٤٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٥2
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لاــمــعـــتسالا ،لاـــمـــهإ نـــع وـــلو ،لـــهسي وأ ببستـــي ،يصخش
وأ ةملتسملا وأ ةجلاعملا تايطعملل يسيلدتلا وأ يفسعتلا

.كلذل نيلهؤملا ريغ ىلإ اهلصوي

بـــكتري يذـــــــلا يوـــــنعملا صـــــخشلا بـــــقاعي:٠7 ةّداملا
دـعاوــقــلــل اــقــفو ،نوــناــقــلا اذــه يف اــهــيــلــع صوصنملا مــئارجلا
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

نـــــــيذلا صاــــــــخشألا ضرـــــــــعتي نأ نـــــــكمي:١7 ةّداملا
صوصنملا ةيليمكتلا تابوقعلا ىلإ نوناقلا اذه نوفلاخي
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع

تاذ تايطعملا نم ءزج وأ لك حسمب رمألا نكمي امك
اهنع جتن يتلاو ةجلاعم لحم يه يتلا يصخشلا عباطلا
.ةميرجلا باكترا

ةنياعمل ةينطولا ةطلسلا ومدختسمو ءاضعأ لهؤي
.تايطعملا هذه حسم

ةداـــعإ ضرـــغـــب ةـمــــيرجلا لــــحــــم رداـصي :27 ةّداملا
يراسلا عــيرشتــلا مارـــتـــحا راـــطإ يف هرـــيـــمدـــت وأ هصيصخـــت
.لوعفملا

وأ صيصختلا ةداعإ فيراصم هيلع موكحملا لمحتي
.ريمدتلا

حنجلا ىدحإ باكترا ةلواحم ىلع بقاعي:٣7 ةّداملا
ةررقملا تابوقعلا سفنب ،نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا
.ةماتلا ةميرجلل

تاــــــبوقعلا فـــــــــعاضت ،دوـــــــــــــعلا ةـــــــلاح يف:٤7 ةّداملا
.لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا

عباسلا بابلا

ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ

اـهيلع صوــــــــصنملا تاـبوقعلا ةـلئاط تــحت:٥7 ةّداملا
صاخشألا ىلع بــــــــــجي ،نوـــــــــناقلا اذــــــــــه نــــــم65 ةداـملا يف

عــباــطـــلا تاذ تاـــيـــطـــعملا ةجلاـــعـــم طاشن نوسراـــمـــي نـــيذـــلا
هماكحأل لاثتمالا ،نوناقلا اذه رودص خيرات دنع يصخشلا

.ةينطولا ةطلسلا بيصنت خيرات نم )1( ةنس هاصقأ لجأ يف

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني:67 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠1 قفاوملا٩٣٤1 ماع ناضمر52 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس وينوي

  ةقيلفتوب زيزعلا دبع

)٣( ثالث ىلإ )1( ةنس نم سبحلاب بقاعي :٣6 ةّداملا
ىدحإب وأ جد٠٠٠.٠٠٣ ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس
كلذل الهؤم نوكي نأ نود ،جلي نم لك ،طقف نيتبوقعلا نيتاه
اذه نم82 ةداملا يف هيلع صوصنملا ينطولا لجسلا ىلإ
.نوناقلا

ىلإ )2( نــيرـــهش نـــم سبحلاـــب بقاــــعــــي:٤6 ةّداملا
وأ جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠2 نـم ةمارغبو )2( نـيتنس
ةجلاــعملا نــع لوؤسم لــك ،طــقــف نيتـــبوـــقـــعـــلا نيتاـــه ىدـــحإب
وأ جوـــــلوـــــلا وأ مالـــــعإلا قوــــــقــــــح ،عورشم ببس نود ضفرــــــي
٤٣و2٣ داوملا يف اهيلع صوصنملا ضارتعالا وأ حيحصتلا

.نوناقلا اذه نم6٣و5٣و

صوصنملا دشألا تابوقعلاب لالخإلا نود :٥6 ةّداملا
نـم ةــمارــغــب بقاــعــي ،لوــعــفملا يراسلا عــيرشتــلا يف اــهــيــلــع
يذلا ةجلاعملا نع لوؤسملا جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2
نم٩٣و8٣ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تامازتلالا قرخي
.نوناقلا اذه

ظاـــفـــتـــحالاـــب ماـــق نــــم لــــك ةــــبوــــقــــعــــلا سفــــنــــب بقاــــعــــي
صوصنملا ةدملا دــعــب يصخشلا عــباــطــلا تاذ تاـــيـــطـــعملاـــب
يف ةدراوــــلا كلت وأ لوــــعفملا يراـــسلا عــــيرشتلا يف اــــهيلع
.صيخرتلا وأ حيرصتلا

)٣( ثالث ىلإ )1( ةنس نم سبحلاب بقاعي :66 ةّداملا
ىدحإب وأ جد٠٠٠.٠٠٣ ىلإ  جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس
مالعإب موقي ال يذلا تامدخلا مدقم ،طقف نيتبوقعلا نيتاه
كاــــهــــتــــنا لـــــك نـــــع ينـــــعملا صخشلاو ةـــــيـــــنـــــطوـــــلا ةـــــطـــــلسلا
اذــه نـــم٣٤ ةداـــملا ماـــكحأل اــــفالخ ،ةـــيصخشلا تاـــيطعملل
.نوناقلا

)5( سمخ ىلإ )1( ةنس نم سبحلاب بقاعي:76 ةّداملا
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.1ىلإ  جد٠٠٠.٠٠5 نم ةمارغبو تاونس
اقرخ ةيبنجأ ةلود وحن يصخش عباط تاذ تايطعم لقني
.نوناقلا اذه نم٤٤ ةداملا ماكحأل

ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي:٨6 ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠٣ ىلإ  جد٠٠٠.٠6 نم ةمارغبو تاونس )٣( ثالث
عضوب ،انوناق اهيلع صوصنملا تالاحلا ريغ يف ،ماق نم لك
يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ،ةيلآلا ةركاذلا يف ظفح وأ
.نمأ ريبادت وأ تانادإ وأ مئارج صوصخب

سمخ ىلإ  )1( ةنس نم سبحلاب بقاعي:٩6 ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ  جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس )5(
صخش لكو نطابلا نم جلاعم لكو ةجلاعم نع لوؤسم
عـباـط تاذ تاـيـطـعـم ةجلاــعمب ،هــماــهــم ىلإ رــظــنــلاــب ،فــلــكــم


