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نيناوق

ةقطنمل سسؤملا قافتالا ىلع ةقفاوملا نمضــــتي ،٠2٠2 ةنــــــس ربوتكأ22قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يف خّرؤم٠1-٠2مقر نوناق
..............................................................................................81٠2 ةنس سرام12 يف يلاجيكب عّقوملا ،ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراجتلا

9 يفخّرؤملا1٠-٠2مقر رمألا  ىلع ةقفاوملا نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ22قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يف خّرؤــم11-٠2مـــقر نوـــناق
8 قــفاوملا6831 ماــع رــفص81 يف خّرؤــملا6٥1-66مــقر رــمألامّمتيو لّدعي يذــلا٠2٠2 ةنس وـــيلوي٠3قــفاوــملا1٤٤1 مـاـــع ةـــجحلا يذ
............................................................................................................................................تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنسوينوي

2٠-٠2 مــــقر رــــــمألا ىلع ةــــقـــــفاوـــملا نــــمـــــضتي ،٠2٠2 ةنس ربوـــتكأ22قــــفاوــملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يف خّرؤــــــم21-٠2مقر نوناق
لاّوش81 يف خّرؤــملا11–81 مقر نوناقلا  مّمتيو لّدعي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ٠3 قفاوملا2٤٤1  ماـــــــع مّرـــــحم11 يف خّرؤـــــملا

..............................................................................................................................ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1 ماع

3٠-٠2 مـــــقر رـــــــــــمألا ىلع ةقفاوملا نمــــضــــتي ،٠2٠2 ةنس ربوـــتكأ22 قـــفاوــملا2٤٤1 ماــع لوألا عـــيــــبر٥ يف خّرؤـــــم31-٠2مقر نوــــناـــق
................................اهتحفاكمو ءايحألا تاباصع نم ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس تشغ٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرـحم11 يف خّرؤملا

٤٠-٠2 مقر رمألا ىلع ةقــفاوـــملا نمــــضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ22قــــفاوـــــملا2٤٤1 ماـــع لوألا عـــــيبر٥ يف خّرؤــــم٤1-٠2مقر نوــــناـــــــق
ماع رفص81 يف خّرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا مّمـــــتيو لّدـــــعي يذلا٠2٠2 ةنس تـــشــــغ٠3 قـــفاوــــملا2٤٤1 ماع مّرـحم11 يف خّرؤملا

................................................................................................ةيئازجلا تاءارـــجإلا نوـــناــق نمـــضـــتملاو6691 ةنـــــس ويـــــنوي8قفاوملا6831

ةّيميظنت ميسارم

ةينطولا ةنجللا ءاـــشنإ نــمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد62قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم893-٠2مقر يذيفنتموسرم
...........اهريسو اهميظنتو اهماهم ددـحيو ،لــماشلا رامدلا ةحلسأ راـشتنا لــيومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت رطاخم مييقتل

موــــسرملا مّمتيو لّدــــعي ،٠2٠2 ةـــنس رـــبمسيد62 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج11 يف خّرؤــــم993-٠2 مــــقر يذــــيفنتموـــــسرم
طورـــــش ددـــــحي يذـــــلا6002 ةنس وـــــينوي81 قــــــفاوــــــملا7241 ماــــع ىلوألا ىداــــمج22يف خّرؤــــملا٥12-6٠ مــــقر يذـيفنتلا

لماعملا نزاــخم دنع عــيبلاو تاــنوزخملا ةيفصت ةلاح يف عـــيبلاو يجيورـتـلا عــيبلاو ضــيفختلاب عــيبلا ةـــسرامم تاـــيفيكو
............................................................................................................دورطلا حتف ةطساوب ةيراجتلا تالحملا جراخ عـيبلاو

موــسرملا مّمتيو لّدعي،٠2٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم٠٠٤-٠2مقر يذيفنتموسرم
يــــساــــسألا نوــــناــــقلا ددـــــحـــي يذـــــلا2102ةنس ويام9 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج71يف خّرؤملا212-21 مقر يذيفنتلا
............................................................................................................رئازجلا يف يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا ةســــسؤـــمـــلــــل

يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي،٠2٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم1٠٤-٠2مقر يذيفنتموسرم
...................ةقاطلا ريزو تاــيحالص ددـــحي يذــلا٥1٠2 ةــــنس رــــبمسيد2 قـــــفاوـملا73٤1  ماع رفص02 يف خرؤـملا2٠3-٥1 مقر

يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي،٠2٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم2٠٤-٠2مقر يذيفنتموسرم
ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو٥1٠2 ةـــــــنس رــــــبمسيد2 قـــفاوملا73٤1  ماع رفص02 يف خرؤـملا3٠3-٥1 مقر
........................................................................................................................................................................................ةقاطلا

ليجستوجضن طورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد92 قفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج٤1 يف خّرؤــم3٠٤-٠2 مــقر يذــيفنت  موـــسرم
......................................................................................................................................................................................جماربلا

رــــييست تاـــيفيك ددـــــحي ،٠2٠2 ةــنس رــــبمسيد92 قـــــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج٤1 يف خّرؤــــم٤٠٤-٠2 مــقر يذــــيفنت موــــسرم
.....................................................................................................................................................ةيلاملا تادامتعالا ضيوفتو
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0٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١
3م0٢0٢ ةنس ربمسيد٩٢

ةّيدرف ميسارم

ناويد سيئر ماهم ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــــــبمسيد22 قـــــفاوملا2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج7 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
...........................................................................................................................................................تنشومت نيع ةيالو يلاو

يلاولا ناويد ســــيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441 ماــــــــع ىلوألا ىداـــــمج7 يف خّرؤـــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
.......................................................................................................تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا

ةرازوب نيريدم باون ماهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................اقباس - نيدهاجملا

نيدهاجملا ريدم ماهم ءاهنإ نــمضتي ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج7 يف خّرؤــــم يذــيـــــفنت موــــسرم
.........................................................................................................................................................................ةيادرغ ةيالو يف

ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامـــــج7 يف خّرؤم يذـيفنت موسرم
............................................................................................................................................................فلشلا ةعماجب ةايحلاو

بابشلا ريدم ماهم ءاهنإ نـــمضتي ،0202 ةـنس رــــبمسيد22 قفاوملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج7 يف خّرؤم يذــــيفنت موـسرم
..........................................................................................................................................................ةنتاب ةيالو يف ةضايرلاو

ةرازوــب رــيدم يـتبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيــــفنت موـــسرم
..................................................................................................................اقباس - يرحبلا ديصلاو ةـيفيرلا ةـيمنتلاو ةحالفلا

..نيتيالو يف نييلاو يناويد يسيئر نييـــعت نـمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىداـمج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
نيدهاجملا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىداـمج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

................................................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو
...ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
ةضايرلاو بابشلا ريدم نييـــعت نــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج7 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موسرم

.........................................................................................................................................................................نارهو ةيالو يف
ةحالفلا ةرازوب نيتريدم نييــــعت نـــمضتي ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......................................................................................................................................................................ةيفيرلا ةيمنتلاو
......لقنلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد92 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج41 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
تاــساردلاب نيــفّلكم نييــعت نــمضتي ،0202 ةــنس رــبمسيد92 قــفاوملا2441 ماــع ىلوألا ىداــمج41 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم

..............................................................ةيوارحصلا ةئيبلاب فّلكملا ،ةئيبلا ةريزو ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب صيخلتلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيلاملا ةرازو

حنمت يتلا تاضيوعتلا غلابم دّدحي ،0202 ةنس ربمفون51 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...............0202 ةنسل ناكسإلاو ناكسلل ماعلا ءاصحإلا ذيفنتو ريضحت لالخ ةتقؤملا لامعألاب مايقلل نيوعدملا نيمدختسملل

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي،0202 ةنس رـبوتكأ71قفاوملا2441 ماع رفص92 يف خّرؤم رارق

ةئيبلا ةرازو

ةكرــتشملا ةـيرازوــلا ةنجللا ءاـــضعأ نييــــعت نـــمــضتي ،0202 ماعرـبمفوـن٥2 قفاوملا2٤٤1 ماـعيناثلا عـــيبر9 يف خّرؤـم رارق
.....................................اهيلع ةقداصملاو ىلوألا ةئفلا نم ةــــفّنصملا تاـــسسؤملاب ةـــصاخلا رـــطخلا تاـــسارد صـحفب ةـفلكملا
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نيناوق
قفاوملا٢٤٤١ ماع لوألا عيبر٥ يفخّرؤم0١-0٢مقر نوناق

قافتالا ىلع ةقفاوملا نمضــــتي ،0٢0٢ ةنــــــس ربوتكأ٢٢
،ةيقيرفإلا ةيراقلا ةرحلا ةراــــــجتلا ةــــقطنمل سسؤـــــملا
.٨١0٢ ةنس سرام١٢ يف يلاجيكب عّقوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم9٤1و٤٤1 و631 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءاـــنب–

ةرحلا ةراجتلا ةقطنمل سسؤملا قافتالا ىلع عالطالا دعبو–
،81٠2 ةنس سرام12 يف يلاجيكب عّقوملا ،ةيقيرفإلا ةيراقلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقفاوم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ةراجتلا ةقطنمل سسؤملا قافتالا ىلع قفاوي : ىلوألا ةّداملا
ةنس سرام12 يف يلاجــيكب عّقوـــــملا ،ةيــــقـــــيرـــــفإلا ةـــــيراـــــــــقلا ةرـــــــــحلا

81٠2.

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ22 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا٢٤٤١ ماع لوألا عيبر٥ يفخّرؤم١١-0٢مقر نوناق
رـمألا ىلع ةــقفاوملا نــمضتي ،0٢0٢ ةــنس رــبوتكأ٢٢
قفاوملا١٤٤١ ماـــع ةــــجحلا يذ٩ يفخّرؤــــملا١0–0٢مـــقر
مقر رمألامّمتيو لّدعي يذــــلا0٢0٢ ةـــنس وــــيلوي0٣
وينوي٨ قفاوملا6٨٣١ ماع رفص٨١ يفخّرؤملا6٥١–66

.تابوقعلا نوناق نمضتملاو66٩١ ةنس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٤٤1و2٤1 و٠٤1 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

ةجحلا يذ9 يف خّرؤملا1٠-٠2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو–
مّمتيو لّدعي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي٠3 قفاوملا1٤٤1 ماع
وينوي8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا6٥1–66 مقر رمألا

،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس

،ناملربلا ةقفاوم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

9 يف خّرؤملا1٠–٠2 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
لّدعي يذلا٠2٠2 ةنس ويلوي٠3 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا6٥1-66 مقر رمألا مّمتيو
.تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ22 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماــــــع لوألا عـــيبر٥ يفخّرؤـــــم٢١-0٢مــــقر نوـــــناق
ةقـــــفاوـــملا نمـــــضتي ،0٢0٢ ةنس ربوـــتكأ٢٢قــــفاوــملا

٢٤٤١ ماـــــــع مّرـــــحم١١ يفخّرؤـــــملا٢0–0٢ مــــقر رــــــمألا ىلع
نوناقلا  مّمتيو لّدعي يذلا0٢0٢ ةنس تشغ0٣ قفاوملا

قفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٨١ يفخّرؤــملا١١–٨١ مقر
.ةحصلاب قلعتملاو٨١0٢ ةنسويلوي٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
61–٠٤1و66 داوــــــــــملا اميـــــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــــــــــنب–

،هنم٤٤1و2٤1و
مّرحم11 يف خّرؤملا2٠-٠2 مقر رمألا  ىلع عالطالا دعبو–

مّمتــــيو لّدعــــي يذلا٠2٠2 ةنــــــس تشـــــغ٠3 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع
2 قفاوملا93٤1 ماع لاّوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا

،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي
،ناملربلا ةقفاوم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

يف خّرؤملا2٠–٠2 مـقر رــــمألا ىلع قـــــفاوــــي : ىلوألا ةّداملا
لّدعي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم11
قفاوملا93٤1 ماع لاّوش81 يف خّرؤملا11–81 مقر نوناقلا مّمتيو
.ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2

ّةيـــــــمسّرـــــلا ةدــــــــيرــــــــجلا يف نوــــــــناــــــقلا  اذـــــــــه رـــــــــــشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل

22 قــــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع لوألا عـــيبر٥ يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس ربوتكأ

نوبت ديجملا دبع



0٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١
5م0٢0٢ ةنس ربمسيد٩٢

٢٤٤١ ماــع لوألا عـــيــــبر٥ يفخّرؤـــــم٣١-0٢مقر نوــــناـــق
ةقفاوملا نمــــضــــتي ،0٢0٢ ةنس ربوـــتكأ٢٢ قـــفاوــملا

٢٤٤١ ماـــــع مّرــــحم١١ يفخّرؤـــــملا٣0–0٢ مـــــقر رـــــــــــمألا ىلع
نم ةياقولاب قلعتملاو0٢0٢ ةنس تشغ0٣قفاوملا

.اهتحفاكمو ءايحألا تاباصع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٤٤1و2٤1 و٠٤1 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

مّرحم11 يف خّرؤملا3٠-٠2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو–
ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس تشغ٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع
،اهتحفاكمو ءايحألا تاباصع نم

،ناملربلا ةقفاوم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

11 يف خّرؤملا3٠–٠2 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
قلعــــتملاو٠2٠2 ةنــــس تـــشغ٠3 قــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع مّرـــــحم
.اهتحفاكمو ءايحألا تاباصع نم ةياقولاب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ22 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

٢٤٤١ ماـــع لوألا عـــــيبر٥ يفخّرؤــــم٤١-0٢مقر نوــــناـــــــق
ةقــفاوـــملا نمــــضتي ،0٢0٢ ةنس ربوتكأ٢٢قــــفاوـــــملا

٢٤٤١ ماع مّرـحم١١ يفخّرؤملا٤0–0٢ مقر رمألا ىلع
مّمـــــتيو لّدـــــعي يذلا0٢0٢ ةنس تـــشــــغ0٣ قـــفاوــــملا
قفاوملا6٨٣١ ماع رفص٨١ يفخّرؤملا٥٥١–66 مقر رمألا
تاءارـــجإلا نوـــناــق نمـــضـــتملاو66٩١ ةنـــــس ويـــــنوي٨
.ةيئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم٤٤1و2٤1 و٠٤1 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
مّرحم11 يف خّرؤملا٤٠-٠2 مقر رمألا ىلع عالطالا دعبو–

مّمتيو لّدعي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع
8 قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا

،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي
،ناملربلا ةقفاوم دعبو–

: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

11 يف خّرؤملا٤٠–٠2 مقر رمألا ىلع قفاوي: ىلوألا ةّداملا
لّدعي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم
قفاوملا6831 ماع رفص81 يف خّرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا مّمتيو
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف نوناقلا اذـه رشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ22 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٥ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةّيميظنت ميسارم
رـــــفـــص81 يف خّرؤـــملا6٥1-66 مـــــقر رـــــمألا ىــــــضتـــقــــمبو –

نــــمـــضـــتـــملاو6691 ةــــنــــس وـــــــيـــنوــــي8 قـــــــفاوـــــملا6831 ماــــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،تابوقعلا نوــــناـــق

ماع ناــضمر٠2 يف خّرؤـــملا9٥-٥7 مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس رـــبمتبس62 قــــفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــناـــق نمـــضـــتـــملاو9791 ةنــــس وـــيـــلوــــي12 قــــفاوـــملا9931
،ممتملاو لدعملا ،كرامجلا

7141 ماع رفص32 يف خّرؤملا22-69 مقر رمألا ىضتقمبو –
عــــيرـــشـــتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو6991 ةنس ويلوي9 قفاوملا

نــــم لاوـــمألا سوؤر ةـــــكرــــحو فرـــصلاب نيــــصاـــخلا مـــيـــظـــنـــتلاو
،ممتملاو لدعملا ،جراخلا ىلإو

ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤم٨٩٣-0٢مقر يذيفنتموسرم
نــــمضتي ،0٢0٢ ةـــنس ربمسيد6٢قفاوملا٢٤٤١ ماع
ضـــــييبت رـــطاخم مــــييقتل ةــــينطولا ةــــنجللا ءاـــــشنإ
ةــحلسأ راــــشتنا لــــيومتو باـــهرإلا لـــيومتو لاوــــمألا
.اهريسو اهميظنتو اهماهم ددحيو ،لـماشلا رامدلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناــتداـــمـلا اـــمـــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلــــــع ءانــــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رــفـــص81 يف خّرؤـــملا٥٥1-66 مــــقر رــــمألا ىضتـــقــــمبو –
نوــــناـــق نــمـــضـــتـــملاو6691 ةـــنــــس وـــيـــنوــــي8 قـــــفاوـــــملا6831
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارجإلا
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22 يف خّرؤملا55-20 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو2002 ةنس رياربف5 قفاوملا2241 ماع ةدعقلا يذ
ةحفاكمل ةدحــتـــملا ممألا ةيقاـــفــــتا ىلــــع ،ظـــفـــحتـــب قـــيدـــصــــتلا
فرط نم ةدـمـــتـــعملا ،ةـــيـــنـــطوـــلا رـــبـــع ةمـــظـــنــــملا ةـــمــــيرــــجلا
ةنس ربمفون51 موي ةدحتملا ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا

0002،

يف خّرؤملا714-30 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
3002 ةـــــنــــس ربـــمــــــفوـــــن9 قـــــفاوـــــملا4241 ماــــــع ناـــــضــــمر41
عمقو عنم لوكوتورب ىلع ،ظفحتب قيدصتلا نمضتملاو
لمـكملا ،لافــــطألاو ءاــــســــنلا ةــــصاـــخــــب ،صاـــــخــــشألاب راــــــجتالا

رـبـع ةـمـظـنملا ةــمــيرجلا ةــحــفاــكمل ةدــحــتملا ممألا ةــيــقاــفــتال
ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم دمتعملا ،ةينطولا
،0002 ةنس ربمفون51 موي ةدحتملا

يف خّرؤملا814-30 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
3002 ةـــــنــــس ربـــمــــــفوـــــن9 قـــــفاوـــــملا4241 ماــــــع ناـــــضــــمر41
ةحفاكــم لوكوــــتورــــب ىلع ،ظــــفحتب قــــيدـــــصتلا نمــــضــــتملاو
لمكملا ،وـجلاو رــحبلاو رــبلا قـــيرط نـــع نـــيرجاهملا بــــيرهت
رـبـع ةـمـظـنملا ةــمــيرجلا ةــحــفاــكمل ةدــحــتملا ممألا ةــيــقاــفــتال
ممألا ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم دمتعملا ،ةينطولا
،0002 ةنس ربمفون51 موي ةدحتملا

يف خّرؤملا٠73-91  مقر يــسائرلا موــــسرمـلا ىـــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2  مــقر يـــسائرلا موــسرمـلا ىــــضتقمبو –
٠2٠2 ةــنـــس وـــيــــنوــــي32 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماــــــــع ةدــــعــــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا721-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو2002 ةنس ليربأ7 قفاوملا3241 ماع مرحم42
،اهلمعو اهميظنتو يلاملا مالعتسالا ةجلاـــعــــم ةيـــلـــــخ ءاـــــشــــنإ
،ممتملا و لدعملا

: يتأي ام مسري

ةــــنـــجل ءاـــشـــنإ ىلإ موــــسرـــملا اذــــه فدـــــــــهــــي: ىلوألا ةّداملا
باـهرإلا لـيومتو لاوـمألا ضيـيـبـت رـطاـخـم مـيـيـقــتــل ةــيــنــطو
صنلا بلص يف ىعدت ،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو
.اهريسو اهميظنتو اهماهم ددحيو ،”ةينطولا ةنجللا”

لوألا بابلا
ةينطولا ةنجللا ماهم

: يتأي امب صوصخلا ىلع ةينطولا ةنجللا فلكت:2 ةّداملا

ةــساردو ةـــيعاطقلا رــــيراقتلا ىلــــع ةــــقداصملاو ةــــساردلا –
لاومألا ضييبت رطاخم مييقتب ةـــقلعـــتملا يــــنطولا ريرـــقـــتلا

،لـــماشلا راــمدلا ةـــحلسأ راـــشتنا لــــيومتو باــــهرإلا لـــــيومتو
،لوألا ريزولا ةقفاوم ىلع هضرعو

ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤملا11-30 مقر رمألا ىضتقمبو –
دقــــــنلاب قـــــلعتملاو3002 ةـــــنس تـــــشغ62 قـــــفاوملا4241 ماــــع
،ممتملاو لدعملا ،ضرقلاو

ةجحلا يذ72 يف خّرؤـملا10-50 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو5002 ةنس رــياربف6 قــــفاوملا5241 ماـــع
لدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
،ممتملاو

خّرؤـــــملا782-49 مـــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
4991 ةنس ربمتبس12 قفاوملا5141 ماع يناثلا عيبر51 يف

ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروـــهـــمـــجلا ماـــمـــضـــنا نمـــضــــتــــملاو
ةعّقوملا ةيوونلا ةحلسألا راشتنا مدع ةدهاعم ىلإ ةيبعشلا

،كرويوينب8691 ةنس ويلوي لوأ خيراتب

62 يف خّرؤملا14-59 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو5991 ةنس رياني82 قفاوملا5141 ماع نابعش

ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا ىلع ،ظفحتلا عم ةقداصملا
ةيلـــقـــعلا تارــــثؤـــملاو تاردـــخـــملاب عورــــشــــملا رــــيـــــغ راـــــجتالا
،8891 ةنس ربمسيد02 خيراتب انييف يف اهيلع قفاوملا

4 يف خّرؤملا751-59 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــــــمضتملاو5991 ةـــنس وــــينوي3 قـــــفاوملا6141 ماـــع مرــــحم
اهجاتنإو ةيئايميكلا ةــحلسألا رـــظح ةـــيقافتا ىلـــــع ةــــقداصملا

،ةحلسألا كلت ريمدت و اهلامعتساو اهنزخو

يف خّرؤملا314-89 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
8991 ةــــنـــــس رـــبـــمـــســـيد7 قــــفاوــــملا9141 ماــــع ناـــبـــعــــش81
ةحفاكمل ةيبرــعلا ةـــيـــقاـــفـــتالا ىلـــــع ةـــقداــــصــــملا نمضـــتـــــملاو
ماع ةّجــحلا يذ52 خـــيراــتــب ،ةرـــهاــــقلا يف ةـــعـــقوـــملا ،باــــهرإلا

،8991 ةنس ليربأ22 قفاوملا8141

يف خّرؤملا97-0002 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو0002 ةنس ليربأ9 قفاوملا1241 ماع مّرحم4
عنمل ةيقيرفإلا ةدــحولا ةـــمـــظـــنـــم ةـــيـــقاــــفــــتا ىلـــــع قــــيدــــصتلا
ةسماخلا ةيداعلا ةرودلا لالخ ةدمتعملا هتحفاكمو باهرإلا

ةدقعنملا ،ةمظنملا تاموكحو لود ءاسؤر رمتؤمل نيثالثلاو
،9991 ةنس ويلوي41 ىلإ21 نم رئازجلا يف

يف خّرؤملا544-0002 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0002 ةــــنـــس رـــبـــمـــســـيد32 قــــفاوــــملا1241 ماـــــع ناـــضــــمر72
عمقل ةيلودلا ةيقافتالا ىلع ظفحتب قيدصتلا نمضتملاو
ةمظنمل ةماعلا ةيعمجلا فرط نم ةدمتعملا ،باهرإلا ليومت

،9991 ةنس ربمسيد9 موي ةدحتملا ممألا

يف خّرؤملا054-0002 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0002 ةــــنـــس رـــبـــمـــســـيد32 قــــفاوــــملا1241 ماـــــع ناـــضــــمر72
جاتنإو ثادحتسا رظـــح ةيقاـــفـــتا ىلإ ماـــمـــضنالا نمضتـــملاو
وأ )ةيجولويبلا( ةيـجوــــلوــــيرــــتــــكـــبــــلا ةـــــحـــــلـــــسألا نــــيزــــخــــتو
وكسومو ندنلب ةمربملا ،ةحلسألا كلت ريمدتو ةينيسكتلا

،2791 ةنس ليربأ01 يف نطنشاوو
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،سيئر بئان ،ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا –

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازول ماعلا نيمألا –

ةيـلــــحملا تاــــعاـــمـــجلاو ةـــيـــلــــخادــــلا ةرازوــــل ماـــعــــلا نيــــمألا –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،لدعلا ةرازول ماعلا نيمألا –

ةـيـــكـــلــــسلا تالـــصاوـــملاب ةـــفلـــكـــملا ةرازوــــلل ماعــــلا نيمألا –
،ةيكلساللاو

،ةراجتلا ةرازول ماعلا نيمألا –

،رئازجلا كنبل ماعلا نيمألا –

،يلخادلا نمألل ماعلا ريدملا –

،يجراخلا نمألاو قئاثولل ماعلا ريدملا –

،ينطولا كردلا دئاق –

،ينطولا نمألل ماعلا ريدملا –

،كرامجلل ماعلا ريدملا –

،بئارضلل ماعلا ريدملا –

داـــــســــــفـــــلا نــــم ةياــــقوــــلل ةيــــنــــطوــــلا ةــــئـــيـــــــــــهـــــلا ســـــــيـــــئر –
،هتحفاكمو

،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلل ماعلا ريدملا –

مئارجلا نــــم ةياــقوــــلل ةيــنــــطولا ةــــئيــــهلل ماــــعــــلا رـــــيدـــــملا –
،اهتحفاكمو لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا

تاردخــملا ةحــــفاـــكــــمل ينــــطولا ناوـــــيدلل ماــــعــــلا رـــــيدـــــملا –
،اهنامدإو

.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ سيئر –

،اهلاغشأ يف كرشت وأ نيعتست نأ ةينطولا ةنجللا نكمي
.لهؤم صخش وأ ةسسؤم وأ ىرخأ ةئيه لك

ثلاثلا بابلا
اهريسو ةينطولا ةنجللا ميظنت

: يتأي امب ،اهماهم ةيدأتل ةينطولا ةنجللا دوزت:٥ ةّداملا

 ،ةيلاملا ةرازو حلاصم اهالوتت ةنامأ –

،باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل ةيعرف ةنجل –

رامدلا ةحلسأ راـشتـــنا ليوـــمت ةحــــفاكــــمل ةيــــعرــــف ةنــــجل –
.لماشلا

ضـــيـــيـــبت ةــــحفاكــــمل ةيـــعرــــفلا ةنــــجّللا نوـــكــــتت:6 ةّداملا
: نم لدعلا ةرازو لثمم اهسأري يتلا باهرإلا ليومتو لاومألا

 ،ىلوألا ةرازولا حلاصم نع لثمم –

عيرشتلا ةقباطم لهسي نأ هنأش نم ءارجإ لك حارتقا –
تاــــئـــيـــهلا نع ةرداـــصلا تايـــصوــــتلل نيـــــينطوــــلا ميـــظنـــتـــلاو
ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاــــكــــمل ةيــــلودــــلاوأ/و ةيـــميـــلـــقإلا
،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا

ضييبت ةحفاكـم تاـــسايـــســـل لـــضـــفأ قـــيـــســـنـــت ناـــمـــض –
رامدلا ةحلــسأ راـــشـــتــنا لــــيوــــمتو باــــهرإلا لــــيوــــمتو لاوــــمألا
حلاصم لمـعـــل رـــــبكأ كساــــــمت ءافـــــضإ ضرـــــغب كلذو ،لماـــــشلا
،ةحفاكملا هذهب ةينعملا ةباقرلا تاطلسو ةلودلا

قيسنـت يف يلاـــملا مالـــعـــتـــسالا ةــــجلاـــعـــم ةـــيـــلــــخ ةقفارـــــم –
لداـــبـــتـــملا ميــــيقـــتلاو يـــــتاذلا ميـــــيقـــتلا نـــــيراــــمت ةـــعـــباـــتــــمو
ليومتو لاوــمألا ضــــييـــبت ةـــحـــفاـــكـــمل ةــــينــــطولا ةموـــظـــنـــملل
ةساردو لماشلا رامدلا ةحــلـــسأ راــــشـــتـــنا لـــــيوـــــمتو باـــــهرإلا

،راطإلا اذه يف اهدادعإ متي يتلا ريراقتلا عيراشم
عضوب ةردابملا وأ ةسارد لك زاجنإ ىلع لمعلا وأ بلط –

ضييبت بيلاسأو جهانم ليلحتو ديدحتل ةديفم ةيلآ ةيأ
رامدلا ةحــلـــسأ راــــشـــتـــنا لـــــيوـــــمتو باـــــهرإلا ليومتو لاوــمألا
،لماشلا

هاجتا ةصتخملا ةباقرلا تائيه ةمئاق ىلع ةقداصملا –
عيجشتو ةهبشلاب راطــخإلل نيـــعـــضاـــخلا فاـــنـــصأ فلـــتــــخـــم
،نيعضاخلاو تائيهلا هذه نيب راوحلا

ةيرورضلا ةيدعاقلا تآشنملاو لكايهلا زيزعت عيجشت –
راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل

،لماشلا رامدلا ةحلسأ
يتلا لودلا ةمئاق ،لوألا ريزولا ةقداصم ىلع حارتقا –

ةيلاعف رثكأ ةحفاكمل اديفم اهعم تامولعملا لدابت نوكي
ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبتل
،اهعم تامولعملا لدابتو فيثكت عيجشتو لماشلا رامدلا

،ةيلودلا ةينقتلا ةدعاسملا ىلإ ءوجللا يف يأرلا ءادبإ –
ةيلاعفو ةــقـــباـــطـــم ىدــــم مـــيـــيـــقـــت لاــــجــــم يف ،ةرورــــضلا دنـــع
ليومتو لاومألا ضييـــبـــت ةـــحـــفاـــكـــمل ةـــيـــنــــطوــــلا ةموـــــظنــــملا
،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا

ةموظنملا ةعاجن زيزعتل ةديفم تاهيجوت ةيأ حارتقا –
ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل ةينطولا
.لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا

ةينطولا ةيجيتارتــسالا ةينـــطوـــلا ةـــنـــجّللا دـــعت:٣ ةّداملا
راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل

.لوألا ريزولا ةقفاوم ىلع اهضرعتو لماشلا رامدلا ةحلسأ
.اهذيفنت ةعباتم ةينطولا ةنجللا ىلوتتو

يناثلا بابلا
ةينطولا ةنجللا ةليكشت

ريزو اــــهسأرــــي يتلا ةــــينطولا ةنــــجّللا لكـــشتـــت:٤ ةّداملا
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم ،ةيلاملا
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،ينطولا كردلا ةدايق نع لثمم –

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –

   ،يلخادلا نمألل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –

.يجراخلا نمألاو قيثوتلل ةماعلا ةيريدملا نع لثمم –

نيـــــــــتيعرـــــــــفلا نيـــــتنجللا ءاــــــــــضعأو ءاــــــسؤر ّنيــــــــــعي:٨ ةّداملا
ىلع ءانب ةينطولا ةنجللا سيئر لبق نم ،هالعأ نيتروكذملا
تاراــــــطإلا نـــــمض نــــم اـــــهنوـــعــــبتي يـــتلا تاـــــــطلسلا نـــم حارـــــــتـــقا

ثالث ةدمل ،اهلداعي ام وأ ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب ريدم ةبترب
.ةدحاو )1( ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3(

بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا لاح يفو
ءاهتنا ىتح نّيعملا ديدجلا وضعلا هفلخيو ،اهسفن لاكشألا
 .ةدهعلا

ايالخ ةدع ناتيعرفلا ناتنجللا زوحت نأ نكمي:٩ ةّداملا
تايفيكو ماهمو ةليكشتو ددع ددحيو .ةيعاطق ةينقت لمع

يرازو رارق بـــجومب ةـــيعاطقلا ةـــينقتلا لــــمعلا اـــيالخ رــــيس
فــــلـــكملا رـــــيزوــــلاو يـــنـــطوــــلا عاــــــفدلا رـــــيزو نيــــب كرـــتــــشم
.ةيلاملا ريزوو ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزوو ةيلخادلاب

تضتقا امّلك ناــتـــيــعرــــفلا ناـــتنـــجللا عـــمـــتـــجت:0١ ةّداملا
سيئرل اهلاغشأ جئاتن نع لاح ضرع عفرتو ،كلذ ةرورضلا
لجأ يف تاحارتقاب قـفري رــــيرقت لـــــكش يف ةـــينطولا ةــنجللا

.عامتجا لك داقعنا خيرات نم اموي )51( رشع ةسمخ ىدعتي ال

٠1 ةداملا يف ةروـكذــــملا تاـــــحارــــتــــقالا صــــخـــــت:١١ ةّداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع ،هالعأ

ةـــــيلاـــــعلا رطاخملا ىلع يوطنت يتلا تالاجملا وأ تاعاطقلا –
راشتناو باهرإلا ليومتو لاومألا ضيـيـــبـــتل ةضـــفـــخـــنـــملا وأ
،لماشلا رامدلا ةحلسأ

نيسحت لجأ نم ةيميظنتلا وأ/و ةيعيرشتلا تاءارجإلا –
باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل ينطولا زاهجلا

،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتناو

يتلا دراوملل لثمأ عيزوت نامضل ةبسانملا تايصوتلا –
نم ةياقولاب ةصاخلا جماربلا فلتخمل اهصيصخت نّيعتي
رامدلا ةحلسأ راشتناو باـهرإلا لــــيوـــمتو لاوـــمألا ضـــيـــيـــبـــت
.اهتحفاكمو لماشلا

قداصتو يلخادلا اهماظن ةينطولا ةنجللا دعت:٢١ ةّداملا
.اهل ةرود لوأ يف هيلع

ةرـــم ةـــيداع ةرود يف ةـــينطولا ةـــنجللا عــــمتجت:٣١ ةّداملا
ءاـعدتسا ىلــع ءاـنب رــــهشأ )6( ةــتس لــــــــك ،لــــقألا ىلــــــع ،ةدــــحاو
.اهسيئر نــم

،ينطولا عافدلا ةرازو نع لثمم –

،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو نع لثمم –

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نع لثمم –
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ةرازو نع لثمم –

،ةقاطلا ةرازو نع لثمم –

،ةراجتلا ةرازو نع لثمم –

،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

،مجانملاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

،لقنلاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

،ةيمومعلا لاغشألاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاــب ةــــفـــلــــكــــملا ةرازوــــــلا نـــــــع لـــــثمم –
،يملعلا

ةيـكـــلـــسلا تالـــصاوـــملاـــب ةــــفـــلــــكــــملا ةرازوــــــلا نـــــــع لـــــثمم –
،ةيكلساللاو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب ةفلكملا ةرازولا نع لثمم –

،رئازجلا كنب نع لثمم –

داــــســـفلا نـــم ةـــياـــقوـــلـــل ةـــيـــنــــطوـــلا ةــــئــــيــــهلا نـــــــع لـــــثمم –
،هتحفاكمو

،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلا نع لثمم –

.يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ نع لثمم –

راشتنا ليومت ةحفاكمل ةيعرفلا ةنجللا نوكتت:7 ةّداملا
عاــفدلا ةرازو لــــــثمم اــــهسأري يـــتلا لـــــماشلا راــــمدلا ةـــــحــلــــسأ
: نم ،ينطولا

 ،ىلوألا ةرازولا حلاصم نع لثمم –
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو نع لثمم –

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو نع لثمم –
،ةينارمعلا

،لدعلا ةرازو نع لثمم –

،ةيلاملا ةرازو نع لثمم –

،رئازجلا كنب نع لثمم –

داــــســـفلا نـــم ةـــياـــقوـــلـــل ةـــيـــنــــطوـــلا ةــــئــــيــــهلا نـــــــع لـــــثمم
،هتحفاكمو

،داسفلا ةحفاكمل يزكرملا ناويدلا نع لثمم –

،يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ نع لثمم –



0٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١
9م0٢0٢ ةنس ربمسيد٩٢

ةّيــــمسرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رــــــشني :0٢ ةّداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤم٩٩٣-0٢ مقر يذيفنتموسرم
لّدــــعي ،0٢0٢ ةـــنس رــــبمسيد6٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
خّرؤملا٥١٢-60 مقر يذيفنتلاموسرملا مّمتيو

وـــينوي81 قــــــفاوــــــملا7241 ماـع ىلوألا ىدامج22يف
ةـــسرامم تاـــيفيكو طورـــــش ددـــــحي يذلا6002 ةنس

يف عـــيبلاو يجيورـتـلا عــيبلاو ضــيفختلاب عــيبلا
نزاــخــم دــنــع عــيــبــلاو تاــنوزــخملا ةـــيـــفصت ةـــلاـــح
ةطساوب ةيراجتلا تالحملا جراخ عـيبلاو لماعملا

.دورطلا حتف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناــتدامـلا اـــميس ال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا9٥-٥7 مــقر رــمألا ىـــضتقمبو –
نوناقلا نــمضتملاو٥791 ةنـــس رـــبمتبس62 قــــفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ىداــــمج٥ يف خّرؤــــملا2٠-٤٠ مــــقر نوـــناــــقلا ىـــضتقمبو –
ددـــحي يذــــلا٤٠٠2 ةـــنس وــــينوي32 قــــفاوملا٥2٤1 ماــــع ىلوألا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىداــــمج72 يف خّرؤــــملا8٠-٤٠ مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
قـــــلعتملاو٤٠٠2 ةـــنس تـــشغ٤1 قــــفاوملا٥2٤1 ماــــع ةــــيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع رــفص92 يف خّرؤـــملا3٠-9٠ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةـــــيامحب قــــلعتملاو9٠٠2 ةــــــنس رــــياربف٥2 قــــفاوملا٠3٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو كلهتسملا

ماع بجر٠2 يف خّرؤــملا٠1-11 مـــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٥٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةراـــجـــتلاب قلــعـــتـــملاو81٠2 ةــــنــــس وـــــياــــم٥1 قـــــفاوـــــملا93٤1
،ةينورتكلإلا

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ تارود يف عمتجت نأ نكميو
.اهئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب وأ اهسيئر نم

لامـــعأ لودـــج ةينطوــــلا ةـــنــــجّللا ســـيــــئر دــــعــــي:٤١ ةّداملا
)٥1( رشـع ةسـمخ لبـق وضـع لـــــــك ىلإ هغـّلبـــــيو تاعاــــمتــــجالا

.ةرودلا خيرات نم اموي

ةــبسنلاب ماــــيأ )8( ةـــينامث ىلإ لـــجألا ذــــه صـــيلقت نــــكـــــمي
.ةيداعلا ريغ تارودلل

رضاحم يف ةـينطولا ةـــنجللا تالوادــــم لجـــست:٥١ ةّداملا
.سيئرلا لبق نم هيلع رشؤمو مّقرم لجس يف نوّدت

ريرقت عوضوم ةينطولا ةنجلل ةرود لك لاغشأ جئاتن نوكت
،رثكألا ىلع ،اموي )٥1( رشع ةسمخ دعب لوألا ريزولا ىلإ لسري
.ةرودلا داقعنا خيرات نم

مــــييقتب قــــــلعتملا يــنطولا رــــيرقتلا لــــــكشتي:6١ ةّداملا
راشتنا ليومتو باهرإلا ليوـــمتو لاوـــــمألا ضــــييبت رــــطاــــخم
ةــيعرفلا ةــنجللا رــيراقت دــيحوت نــم ،لـــماشلا راـــمدلا ةــــحلسأ

ةيعرفلا ةنجللاو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت ةحفاكمل
ثيدحت متيو .لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومت ةحفاكمل

تضتقا اّملكو )2( نيماع لك ةرم ،لقألا ىلع ،ينطولا ريرقتلا
.كلذ فورظلا

مييقتب قلعتملا ينطولا رــيرقتلا ساـــسأ ىلـــع :71 ةّداملا
راشتنا ليومتو باهرإلا ليوـــمتو لاوـــــمألا ضــــييبت رــــطاــــخم
: ةينطولا ةنجللا ّنإف ،لماشلا رامدلا ةحلسأ

رطاخم ىلع ةيوطنـــملا نــــيداـــيــــملا وأ تاــــــعاطـــــقلا ددــــحت –
باهرإلا لــــيوــــمتو لاوــــــمألا ضيـــيـــــبتل ةــضــــفـــخنم وأ ةــــيــــلاــــع
،لماشلا رامدلا ةحلسأ ليومتو

لجأ نم ةيميظنتلا وأ/و ةيعيرشتلا ريبادتلا حرتقت –
لاومألا ضييـبت ةـــحـــفاـــكـــمل ةـــيـــنـــطوـــلا ةموـــظـــنــــملا نيــــســــحت
،لماشلا رامدلا ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو

دراوملل لثمأ عيزوت نامضل ةبسانملا تايصوتلا مدقت –
ةياقولاب ةصاخلا جماربلا فلتخمل اهصيصخت نّيعتي يتلا

ةحلسأ راشتنا ليومتو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت نم
.اهتحفاكمو لماشلا رامدلا

عبارلا بابلا
ةيئاهن ماكحأ

ةيرورضــلا تادامتعالاب ةينطولا ةنجـّللا دوزت:٨١ ةّداملا
ةرازو حلاصـم ةيـنازـيم يف تاداـمتـعالا هذـه لجسـتو اهريـسل
.ةيلاملا

تــعد اــملك ،ةــكرتشم ةـــيرازو تارارـــق حـــضوت:٩١ ةّداملا
.موسرملا اذه ماكحأ قيبطت تايفيك ،ةجاحلا
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ةراــــجتلا قــيرط نـــع ضــيفختلاب عـــيبلا مــتي نأ نــــكميو
ةقبطملا دعاوقلا سفنل ةلاحلا هذه يف عضختو ،ةينورتكلإلا

.”ةيراجتلا تالحملا يف ضيفختلاب عيبلا ىلع

........................ ضيفختلاب عيبلا صخري:3 ةّداملا”
.......................................................... )رييغت نودب(

عـــيـــبـــلا فيـــقوـــت يداـــصـــتـــقالا نوـــعـــلا نــــكــــمي هــــّـنأ رـــيـــــغ
ةروكذملا ةرقفلا يف ةددحملا ةدملا ءاهتنا لبق ضيفختلاب
ةراجتلا ةيريدمب بلطلا عاديإب مزلي ةلاحلا هذه يفو ،هالعأ
.اهسفن لاكشألا بسح ايميلقإ ةصتخملا

......... )رييغت نودب( ........... ضيفختلاب عيبلا زجني

رهش لالـــخ ضـــيفـــختلااب عيــبــلاب صيـــخرـــتلا نـــكــمـــي اـــمك
تارــــهاـــظـــتلا ةـــبـــساـــنــــمب وأ ةـــيــنــــيدــــلا داــــيــــعألا وأ ناـــضـــــمر
.”ةيراجتلا

.......................يداصتقا نوع لك ىلع بجي:5 ةّداملا”
................................................... )رييغت نودب(.......

ةلصفنم ةفصب ضيفختلاب عيبلا عوضوم علسلا ضرعت
ديدجلا رعسلا نّيبيو ،نئابزلا ىأرم ىلعو ىرخألا علسلا نع
.”ضيفختلا ةبسن وأ رادقمو ابوطشم ميدقلا رعسلاو

يف بــــغري يذــــلا يداـــصتقالا نوــــعلا ىلـــع بــــجي:6 ةّداملا”
ىدـــــل حـــيرصت عادــــيإب موـــقي نأ ضــــيفختلاب عــــيبلا ةـــسرامم

قئاثولاب اقفرم ،ايميلقإ صتخملا ةراجتلل يئالولا ريدملا
: ةيتآلا

.........................)رييغت نودب(........................ –

.........................)رييغت نودب(........................ –

.........................)رييغت نودب(........................ –

نوعلا ىلإ ةصخر ميلست ىلإ يدؤي قباطم فلمل عاديإ لك
)84( نيعبرأو انامث ىدعتي ال لجأ يف ينعملا يداصتقالا

.”فلملا عاديإ خيرات نم ةعاس

وأ/و علس عيب ةينقت لك ايجيورت اعيب لكشت:7 ةّداملا”
نع يداصتقالا نوعلا يمري يتلا اهلكش نكي امهم تامدخ
.نئابزلا ءالو بسكو بلج ىلإ اهقيرط

يف يجـــيورـــتـــلا عــــيــــبــــلا نوــــيداصتــــقالا ناوــــعألا سراــــمــــي
مهنــــكمي امـــك ،مهـــطاــــشن اـــــهيـــــف نوــــسراـــمـــي يــــتــــلا تالــــحملا

.كلذل ةأيهملا ةيراجتلا تاءاضفلا نمض هتسرامم

ةراجتلا قيرط نع يجيورتلا عيبلا متي نأ نكمي اـــمك
ةقبطملا دــعاوقلا ســـفنل عوـــيبلا هذـــه عـــضختو ،ةـــينورتكلإلا

.ةيراجتلا تالحملا يف يجيورتلا عيبلا ىلع

.................................... يداصتقالا نوعلا ىلع نّيعتي
.”................................................. )رييغت نودب(......

يف خّرؤـملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
لوأ يف خّرؤملا361-٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

51 يف خّرؤملا9٠-11 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نـــــمضتملاو1102 ةــــنس رـــــياني02 قـــــفاوملا2341 ماــــع رـــــفص

اهتايحالصو ةراجتلا ةرازو يف ةيجراخلا حلاصملا ميظنت
،اهلمعو

يف خّرؤملا٥12-6٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا6002 ةنس وينوي81 قفاوملا7241 ماع ىلوألا ىدامج22
عيبلاو ضيفختلاب عيبلا ةسرامم تايفيكو طورش ددحي
دنع عيبلاو تانوزخملا ةيفصت ةلاح يف عيبلاو يجيورتلا

ةطساوب ةيراجتلا تالحملا جراخ عيبلاو لماعملا نزاخم
،دورطلا حتف

52 يف خّرؤملا712-7٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذــــلا7002 ةنس وـيلوي01 قــفاوملا8241 ماـع ةـناثلا ىدامـــج
ةيرودلا ةـيراجتلا تارــهاظتلا مــيظنت تاــيفيكو طورـــش ددـــحي
،اهريسو

: يتأي ام مسري

ميمتتو ليدعت ىلإ موـسرـملا اذه فدــهي: ىلوألا ةّداملا
يف خّرؤملا512-60 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ماـــكحأ ضعب
6002 ةــــنس وــــينوي81 قــــفاوملا7241 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج22
.هالعأ روكذملاو

7و6و5و3و2 داوــملا ماـــكحأ ممـــتتو لدعــــت:٢ ةّداملا
يف خّرؤــــملا512-60 مــــقر يذـــيفنتلا موــسرمـلا نــــم91و
ةـــــنـــس وـــيـــنوــــي81 قـــــفاوـــــملا7241 ماــــــع ىلوألا ىدامــــج22
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو6002

ةئزــــجـــتلاب عـــيبـــلا ،ضيــــفـــختلاب اــــعيـــب لكــــشـــي:2 ةّداملا”
علسلا عيب ىلإ فدهي يذــــلا راـــــهشإلاـــب قــــفرــــملا وأ قوـــبـــسملا
ضـيفخت قيرــــط نع ،ةــــعيرــــس ةـــفـــصب ،نزــــخملا يف ةعدوملا
.رعسلا

نأ نكمي امك ،ةيراجتلا تالحملا يف ضيفختلاب عيبلا متي
طورشلل اقفو كلذل ةصصخملا ةيراجتلا تاءاضفلا يف متي
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو
.هتفص تناك امهم يداصتقا نوع لك فرط نم ،امهب
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ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤم00٤-0٢مقر يذيفنتموسرم
لّدــعي،0٢0٢ ةــنس رـــبمسيد6٢ قـــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
خّرؤـملا٢١٢-٢١ مـــقر يذـــيفنتلا موـــــسرملا مّمـــتيو

ةنس ويام9 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج71يف
ةســــسؤـــمـــلــــل يــــساــــسألا نوــــناــــقلا ددـــــحـــي يذـــــلا2102
.رئازجلا يف يزفلتلاو يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،لاصتالا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناـــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

81 يف خّرؤــملا50-21 مــقر يوـــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
قـــلعتملاو2102 ةــــنس رــــياـني21 قـــــفاوملا3341 ماـــــع رـــــفص

،مالعإلاب

ماع ناضمر02 يف خّرؤملا95-57 مــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
نوـــناقلا نـــمضتملاو5791 ةـــنس رـــبمتبس62 قــــفاوملا5931
 ،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ىداـــــمج5 يف خّرؤــــملا20-40 مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ددــحي يذــــلا4002 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا5241 ماـــع ىلوألا
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا

ىداــمج72 يف خّرؤــــملا80-40 مــــقر نوــــناقلا ىـــضتقمبو –
قــــلعتملاو4002 ةـــنس تـــشغ41 قـــــفاوملا5241 ماـــع ةيــناثلا

 ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةدعقلا يذ51 يف خّرؤـــملا11-70 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7002 ةنس ربمفون52 قفاوملا8241 ماع
 ،ممتملاو لدعملا ،يلاملا يبساحملا

عـيبر42 يفخّرؤــــملا40-41 مــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو –
قــلعتملاو4102 ةـــنس رــــياربف42 قــــفاوملا5341 ماــــع يــــناثلا

،يرصبلا يعمسلا طاشنلاب

ماع نابعش42 يف خّرؤملا40-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةماعلا دعاوقلا ددحي يذلا8102 ةنس ويام01 قفاوملا9341
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

ماع نابعش5 يف خّرؤملا40-02 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تالاصتالاب قلعتملاو0202 ةنس سرام03 قفاوملا1441
،ةيويدارلا

2 يف خّرؤملا84-20 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو2002 ةنس رياني61 قفاوملا2241 ماع ةدعـــقلا يذ
،اـــــهلمعو اــــهميظنتو ةـــــيرئازجلا ةــــــيئاضفلا ةـــــلاكولا ءاـــــشنإ
،لدعملا

ةــــيراــــجـــتـــلا تالــــحملا جراــــخ عـــيـــبـــلا عـــضــــخـــي:91 ةّداملا”
ةراــجـــتلا رـــيدـــم نـــم صـــيـــخرــــت ىلإ دورــــطلا حـــتـــف ةـــطــــساوــــب
: نمضتي فلم ميدقت دعب كلذو ،ايميلقا صتخملا

.........................)رييغت نودب(........................ –
.........................)رييغت نودب(........................ –
.........................)رييغت نودب(........................ –
.........................)رييغت نودب(........................ –

ةرتف ةيادب نم مايأ )7( ةعبس لبق ةصخرلا بلط عدوي
.دورطلا حتف ةطساوب ةيراجتلا تالحملا جراخ عيبلا

بلط يف ايميلقإ صتخملا ةراجتلل يئالولا ريدملا لصفي
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )7( ةعبس زواجتت ال ةدم لالخ ةصخرلا
.اينمض الوبق ددحملا لجألا يف درلا مدع دعيو ،هعاديإ

.”............ )رييغت نودب يقابلا( .............. ضفر ةلاح يفو

نــــــــم62و52و42و32 داوــــــــــملا ماــــــكــــحأ لّدــــــــعــــت :3 ةّداملا
ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا٥12-6٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا

،هالعأ روكذملاو6002 ةنــس وـــيـــنوــــــي81 قـــــــفاوـــــملا7241 ماـــــع
: يتأي امك

نأ نود سرامي يذلا ضيفختلاب عيبلا يدؤي:32 ةّداملا”
جراخ وأ ةـنلعم رــيغ اــعلس صــخي وأ ةـــصخر عوـــضوم نوــــكي
ةفلاخملا بكترم يوسي ىتح ،اروف هفقو ىلإ ،ةنيعملا ةدملا

.هتيعضو

.”..........................)رييغت نودب يقابلا(...........................

نوكي نأ نود زجنملا يجيورتلا عيبلا يدؤي:42 ةّداملا”
........................... ةنلعم ريغ اعلس صخي وأ ةصخر عوضوم
.”.......................................................... )رييغت نودب يقابلا(

تانوزخملا ةيـــفـــصـــت ةــــلاــــح يف عــــيـــبلا يدؤـــــي:52 ةّداملا”
................................ ةصخر عوضوم نوكي نأ نود سرامملا
.”.................................................. )رييغت نودب يقابلا(........

نود زجنملا لماعملا نزاخم دنع عيبلا يدؤي :62 ةّداملا”
تآـــــــــشنملا جراــــخ زـــــجنملا وأ/و ةــــصخر عوــــضوم نوــــــكي نأ
.”.......)رييغت نودب يقابلا( ........ كلذل ةصصخملا ةيدعاقلا

،موسرملا اذه ماكحأ مارــتحا مدــع ىلـع بـقاعي:4 ةّداملا
مقرنوناقلا ماكحأ اميس ال ،هــب لوــمعملا عـــيرشتلل اــــقبط
32 قـــــفاوملا٥2٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج٥ يف خرؤــــــملا2٠-٤٠
.هالعأ روكذملاو٤٠٠2 ةنس وينوي

ةّيـــــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــــشني:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
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ةـــــيعانصلا راـــمقألا رــــبع رـــشابملا ثــــبلا ةـــــمدخ ميدقت –
ةــــــينقتلا لـــــئاسولا عـــــيمجب ،ةـــيرصبلا ةـــــيعمسلا تاـــمدخلل
راـمقألا رـبع ةــمئالملا ةــــيلتاسلا تاردــــقلا رـــيجأتو ،ةــــمئالملا
،ةيبنجألا وأ ةينطولا ةيعانصلا

،ةـــــيبنجألا وأ ةــــينطولا ةـــيعانصلا راــــمقألا ربـــع ميدـــقت –
ةيعمسلا تاونقلا جماربل لتاسلا ربع رشابملا ثبلا تامدخ
بارتلا جراــخ يئاــهنلا ثــبلا ةـــمظنأ زوــــحت يتلا ةـــيرصبلا
.ينطولا

صــخي امـــيف ،هالـــعأ ةروـــــكذملا ةــــيراجتلا دوـــقعلا عــــضخت
نم84 ةداملا يف ةروكذملا تامازتلالا ىلإ ،جماربلا نومضم
5341 ماـــــع يـــناثلا عـــيبر42 يف خرؤــــملا40-41 مـــقر نوــــناقلا
يعمسلا طاشنلاب قلعتملاو4102 ةنس رياربف42 قفاوملا
ةينطولا ةدحولا تابلطتم مارــتحا اـــهنم اــــميس ال ،يرـــصبلا

.”نيينطولا عافدلاو نمألاو

موــــسرملانـــم42 ةداـــملا ماـــكحأ مـــمتت و لدــــــــعت :3 ةداملا
ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج71 يف خرؤــــملا212-21 مـــقر يذــــيفنتلا

،هالـــعأ روــكذملاو لدـــعملا ،2102 ةـــنس وـــيام9 قـــفاوملا3341
: يتأي امك ررحتو

32 ةداـــملا ماـــكحأ يف ةروـــكذملا كالــــمألا نوــــكت:42 ةداملا”
يرئازجلا نويزفلتلاو ةعاذإلا نم ةلوحملا تاكلتمملاو ،هالعأ

يعونو يمك درج دادعإ عوضوم ،اهصيصخت مت يتلا وأ/و
،اهب لومعملا تاميظنتلاو نيناوقلل اقبط طبضي ،يريدقتو
ارهش  )42( نيرشعو ةعبرأ ىدعتي ال لجأ يف ةنجل لبق نم
.ةيمسرلا ةديرجلايف موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا

ىلوألا  ارــــهش )21( رــــشع يـــنثالا نوـــضغ يف ةـــنجللا مدـــــقت
.لاصتالاب فلكملا ريزولا ىلإ اهلاغشأ مييقت ةليصح

رارق بجومب اهريسو اهميظنتو ةنجللا ةـــليكشت ددـــحت
فـلكملا رـيزولاو لاـصتالاب فـــــلكملا رــــيزولا نيــب كرــــتشم
.”ةيلاملاب

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرــــملا اذــــه رـــــــشني :4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤم١0٤-0٢مقر يذيفنتموسرم
لّدــــعي،0٢0٢ ةـــنس رـــبمسيد6٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
يفخرؤـملا٢0٣-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو
٥١0٢ ةــــنس رــــبمسيد2 قـــــفاوـملا7٣٤١  ماع رفص02
.ةقاطلا ريزو تاــيحالص ددـــحي يذــلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

يف خّرؤملا073-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
9102 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــنــــس وـــيـــنوــــي32 قــــفاوــــملا1441 ماـــــع ةدـــعـــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا212-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2102 ةنس ويام9 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج71
يعاذإلا ثبلل ةيمومعلا ةسسؤملل يساسألا نوناقلا ددحي
،لدعملا ،رئازجلا يف يزفلتلاو

8 يف خّرؤملا022-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا6102 ةنس تشغ11 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ

ةصخر حنمل حشرتلا نـع نالــــعإلا ذيـــفنت تايـــفـــيـــكو طورــــش
،يتاعوضوم يرصب يعمس لاصتا ةمدخ ءاشنإ

8 يف خّرؤملا122-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا6102 ةنس تشغ11 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ
ءاشنإ ةصخرب طبترملا يلاملا لباقملا عفد تايفيكو غلبم
،يتاعوضوم يرصب يعمس لاصتا ةمدخ

8 يف خّرؤملا222-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو6102 ةنس تشغ11 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ
لك ىلع ةضورفملا دعاوقلا ددحي يذلا ةماعلا طورشلا رتفد

،يعاذإلا ثبلل وأ يزفلتلا ثبلل ةمدخ

: يتأي ام مسري

ماـــــــكحأ ضــــــعب مّمــتــيو موــــــسرــــملا اذــــــــــه لّدــــــــعــــي: ىلوألا ةّداملا
ةيناثلا ىدامج71 يف خّرؤملا212-21 مقر يذيفنتلا موسرملا

.هالعأ روكذملاو لدعملا ،2102 ةنس ويام9 قفاوملا3341 ماع

يذـــيفنتلا موــسرملانـــم7 ةداـــملا ماـــكحأ ممـــــتت :2 ةداملا
قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج71 يف خرؤملا212-21 مقر
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو لدعملا ،2102 ةنس ويام9

عـــــيرـــشـــتلـــل اــــقـــبــــطو اهــفادــــهأ قـــيـــقــــحت دــــصــــق :7 ةداملا”
: امهب لومعملا ميظنتلاو

............................)رييغت نودب( ................................... )1

............................)رييغت نودب( ................................... )2

............................)رييغت نودب( ................................... )3

............................)رييغت نودب( ................................... )4

............................)رييغت نودب( ................................... )5

ةقفاوم دعب لباقمب يراجت دقع يأ اضيأ ةسسؤملا مربت )6
: فدهب لاصتالاب فلكملا ريزولا



0٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١
13م0٢0٢ ةنس ربمسيد٩٢

نمأ صوصخلا ىلع نامض فدهب ةيوقاطلا ةسايسلا –
،ةينطولا ةسايسلا راطإ يف يوقاطلا نيومتلا

.”.......................... )رييغت نودب يقابلا( ....................... –

موسرمـلا نم5 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:4 ةّداملا
قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد2

زاغلاو ءابرهكلا لاجم يف ،ةقاطلا ريزو موقي:5 ةّداملا”
: يتأي امب ةديدجلا تاقاطلاو

لــــقنو ءاـــبرهكلا جاـــتنإ تاردــــق رــــيوطت جــــمارب ددــــحي –
،اهزاجنإ نم دكأتيو ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوتو

ردصملا تاذ ءابرهكلا جاتنإ تاردق ريوطت جمارب ددحي –
راـــطإ يف ،عاـــطقلاب ةـــصاخلا تاـــجايتحالا لـــجأ نــــم ددــــجتملا
،ةددجتملا تاقاطلا ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا

عـيزوتلاو ةــبرهكلا جــمارب ةـــينعملا تاـــئيهلا عـــم ددـــحي –
،اهزاجنإ ىلع رهسيو ،يعيبطلا زاغلل يمومعلا

لامعأو ريبادت لك ةينعملا تاعاطقلا عم رواشتلاب حرتقي –
نيــــــتصاخلا ةـــــيوقاطلا ةـــــيلاعفلاو ةـــــقاطلا مادـــــختسا يف مــــــكحتلا

،اهذيفنت ىلع رهسيو ،عاطقلاب

تاـــــقاطلا رـــيوطت جـــمارب حرــــتقيو تاــــساردلاب رداــــبي –
.”ةديدجلا

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــشني :5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قفاوملا2٤٤1 ماـع ىلوألا ىداـــمج11 يف رـــئازجلاب ررـــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤم٢0٤-0٢مقر يذيفنتموسرم
لّدـــعي،0٢0٢ ةــنس رـــبمسيد6٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــــع
يفخرؤـملا٣0٣-٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو
٥١0٢ ةـــــــنس رــــــبمسيد2 قـــفاوملا7٣٤١  ماع رفص02
.ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1 و٤-99 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

3٤1و٤-99 ناـــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

ماكحأ ضعب ممتيو موسرملا اذه لدعي: ىلوألا ةّداملا
ماــــع رــــفص٠2 يف خرؤــــملا2٠3-٥1 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرمـلا

تايحالص ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1
.ةقاطلا ريزو

موسرمـلا نم2 ةداــملا ماـــكحأ ممتتو لدـــــعت:٢ ةّداملا
قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد2

عم لاصتالاب هتايحالص ةقاطلا ريزو سرامي:2 ةّداملا”
نــــيدايم يف ،ةــــينعملا تارازوـــــلاو اـــــهتزهجأو ةــــلودلا تاــــئيه
: ةيتآلا ةطشنألا

،............................... )رييغت نودب( ............................ –

،............................... )رييغت نودب( ............................ –

،اهعيزوتو اهقيوستو اهلقنو ةيئابرهكلا ةقاطلا جاتنإ –

تاجايتحالا لجأ نم ددجتملا ردصملا تاذ ءابرهكلا جاتنإ –
رـيوـطـتـل ةـيـنـطوـلا ةـيـجـيـتارـتسالا راــطإ يف ،عاــطــقــلاــب ةصاخلا
،ةددجتملا تاقاطلا

،ةديدجلا تاقاطلا ريوطت –

عاطق يف يوقاطلا كالهتسالا ضيفخت يف ةمهاسملا –
.”لاجملا اذه يف ةينطولا ةيجيتارتسالل اقبط ةقاطلا

يذيفنتلا موسرمـلا نم3 ةداملا ماــكحأ لدـــعت:3 ةّداملا
ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا2٠3-٥1 مقر

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس

حارتقاو دادعإ يف ةقاطلا ريزو ماـــهم لـــــثـمتت :3 ةّداملا”
: يتأي ام ذيفنت ىلع رهسلاو

،............................... )رييغت نودب( ............................ –
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اهليوحتو تاقورحملا لقن تاطاشن ريوطت ةسايس دادعإ –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ،اهقيوستو

.”...................... )رييغت نودب يقابلا( .......................... –

: )2( نيتيريدم نم نوكتتو

،............................... )رييغت نودب( ............................)١

،اهقيوستو اهليوحـتو تاقورحملا لقن ةيريدم –٢
: يتأي امب فلكتو

 ،............................... )رييغت نودب( ............................. –

 ،............................... )رييغت نودب( ............................. –

 ،............................... )رييغت نودب( ............................. –

................................ )رييغت نودب( ............................. –

ءايميكورتبلاو ريركتلاو لقنلا تاطاشن ةعباتم نامض –
،تاقورحملا قيوستو

.اهليوحتو تاقورحملا لقن تاطاشن ةيدودرم مييقت –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم لمشتو

فلكتو ،تاقورحملا لقنل ةيعرفلا ةيريدملا –١ –٢
: يتأي امب

 ،............................... )رييغت نودب( ............................. –

 ،............................... )رييغت نودب( ............................. –

............................... )رييغت نودب( ............................. –

تاــــــــقورـــــحملا ليوــــــحتل ةــــــيعرفلا ةـــــيرــــــيدملا –٢ –٢
: يتأي امب فلكتو ،اهقيوستو

 ،............................... )رييغت نودب( ............................. –

 .”............................. )رييغت نودب( ............................. –

تاــــــقاطلاو ءاـــــبرهكلل ةـــــماعلا ةـــــيريدملا فـــــلكت:3 ةّداملا”
: يتأي امب ،ةيلورتبلا تاجتنملاو زاغلاو ةديدجلا

،اهذيفنت ىلع رهسلاو ءابرهكلا ريوطت ةسايس ديدحت –

تاوــــــــــنقلا رــــــبع زاــــــغلا عــــــيزوت رـــــيوطت ةـــــسايس دـــــيدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاوةيلورتبلا تاجتنملا عيزوت تاطاشنو

ىلع رهسلاوةديدجلا تاقاطلا ريوطت ةسايس ديدحت –
،اهذيفنت

عاطقب ةصاخلا ةيوقاطلا ةيلاعفلا ةسايس يف ةمهاسملا –
،ةقاطلا

يف خّرؤملا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا881-٠9 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا٠991 ةنس وينوي32 قفاوملا٠1٤1 ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خّرؤملا2٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا3٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2
،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

ماـــــكحأ ضــــــعب ممــــــتيو موــــــــسرملا اذــــــــه لدــــــــعي: ىلوألا ةّداملا
73٤1 ماع رفص٠2 يف خرؤملا3٠3-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا
ةرادإلا مـــــــيظنت نــــــمضتملاو٥1٠2 ةـــــنس رــــــبمسيد2 قــــــــفاوــــملا
.ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا

2و ىلوألا داوـــــــــملا ماـــــكحأ ممـــــتتو لدــــــــعت :٢ ةّداملا
٠2 يف خرؤــــملا3٠3-٥1 مــــقر يذــــيفنتلا موــــسرمـلا نـــم3و

روكذملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماـــــع رــــفص
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ

،ةقاطلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا لمتشت:ىلوألا ةّداملا”
: يتأي ام ىلع ،ةقاطلا ريزو ةطلس تحت

،............................... )رييغت نودب( ............................)١
،............................... )رييغت نودب( ............................)٢
،............................... )رييغت نودب( ............................)٣

: ةيتآلا لكايهلا )٤

 ،............................... )رييغت نودب( ............................. –
زاـغـلاو ةدـيدجلا تاـقاـطـلاو ءاـبرـهــكــلــل ةــماــعــلا ةــيرــيدملا –

،ةيلورتبلا تاجتنملاو
.”...................... )رييغت نودب يقابلا( .......................... –
اـمب تاـــقورحملل ةـــماعلا ةـــيريدملا فــــلكت:2 ةّداملا”

: يتأي
 ،............................... )رييغت نودب( ............................. –
 ،............................... )رييغت نودب( ............................. –
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رداــصم نـــم ءاـــبرهكلا جاــــتنإ تاردـــــق زاــــجنإ ةــــعباتم –
،عاطقلاب ةصاخلا ةددجتم

،ءابرهكلا عيزوتو لقن تآشنم ريوطت جمانرب ةعباتم –

يف ةيمومعلا ةمدخلا ماهمل نسحلا ذيفنتلا ىلع رهسلا –
،ءابرهكلا لاجم

عــــيزوت تازاــــيتماب ةــــصاخلا دـــــهعتلا جــــمارــــــــب ةــــعباتم –
،ءابرهكلا

،ةقاطلا كالهتسال ينطولا جذومنلا ديدحت يف ةمهاسملا –

ةصاخلا ةـيوـقاـطـلا ةـيـلاـعــفــلا لاــمــعأ ذــيــفــنــت ىلع رــهسلا –
.عاطقلاب

فلكتو ،ةديدجلا تاقاطلل ةيعرفلا ةيريدملا –٣ –١
: يتأي امب

ةيوونلا تاقيبطتلا ريوطت ةسايس ذيفنت ىلع رهسلا –
،ىرخألا ةديدجلا تاقاطلاو

،ةيوونلا ءابرهكلا ريوطت ةسايس ذيفنت ىلع رهسلا –

تاـــــقاطلاو ةـــيوونلا ةــــقاطلاب قـــــلعتملا مـــــيظنتلا دادــــــعإ –
.ىرخألا ةديدجلا

،ةـــيلورتبلا تاــــجتنملاو زاـــغلا عــــيزوت ةــــيريدم –٢
: يتأي امب فلكتو

ةيدعاقلا تآشنملا ريوطت ةيجيتارتساو ةسايس ديدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو تاونقلا ربع زاغلا عيزوتل

ىلــع رـــهسلاو تاوـــنقلا رــــبع زاــــغلا عـــيزوت جـــمارب دادـــعإ –
،اهذيفنت

،تاونقلا ربع زاغلا عيزوتب قلعتملا ميظنتلا دادعإ –

نيزختو تاوــنقلا رــبع زاـــغلا عـــيزوت تاـــطاشن ةـــعباتم –
،اهريوطت ىلع رهسلاو اهعيزوتو ةيلورتبلا تاجتنملا

ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت تاطاشن ةيدودرم مييقت –
،اهعيزوتو

،ةفيظنلا تاقاطلا ريوطت جمارب ديدحت –

تاطاشن ةسراممل ةبسنلاب صخرلا حنم مييقتو ةعباتم –
،ةيلورتبلا تاجتنملا عيزوتو نيزخت

تافصاوم ريياعم ةينعملا تاسسؤملاو لكايهلا عم دادعإ –
.ةيلورتبلا تاجتنملا  ةدوج

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

،زاـــــــغلا عــــــيزوت جــــماربل ةــــيعرفلا ةــــــيرـــيدملا –١ –٢
: يتأي امب فلكتو

رهسلاو زاغلل يمومعلا عيزوتلل ةينطولا جماربلا دادعإ –
،اهزاجنإ ىلع

ةصاخلا ةـيوـقاـطـلا ةـيـلاـعــفــلا لاــمــعأ ذــيــفــنــت ىلع رــهسلا –
،ةقاطلا عاطقب

عيزوتو لقنو ءابرهكلا جاتنإب قلعتملا ميظنتلا دادعإ –
،ءابرهكلا

،زاغلل يمومعلا عيزوتلاو لقنلاب قلعتملا ميظنتلا دادعإ –

تاـجـتـنملا عـيزوـت تاـطاشنـب قـلـعـتملا مـيــظــنــتــلا دادــعإ –
.ةيلورتبلا

: )2( نيتيريدم نم نوكتتو

فلكتو ،ةديدجلا تاقاـــطـــلاو ءاــــبرــــهـــكلا ةـــــيرــــيدــــم –١
: يتأي امب

ةيدعاقلا تآشنملا ريوطت ةيجيتارتساو ةسايس ديدحت –
،اهذيفنت ىلع رهسلاو ءابرهكلا عيزوتو لقنو ءابرهكلا جاتنإل

جاـــــتنإل ةـــــيدعاقلا تآـــــشنملا رـــــيوطت جـــــمانرب دــــــيدحت –
ةصاخلا تاجايتحالا لـــجأ نــــم ددــــجتم ردـــــصم نــــم ءاــــبرهكلا

تاقاطلا ريوطتل ةينطولا ةيجيتارتسالا راطإ يف ،عاطقلاب
،ةددجتملا

ىلع رهسلاوةديدجلا تاقاطلا ريوطت ةسايس ديدحت –
،اهذيفنت

،ةديدجلا تاقاطلاو ءابرهكلاب قلعتملا ميظنتلا دادعإ –

،اهذيفنت ىلع رهسلاو ةبرهكلا جمارب دادعإ –

رهسلاو ةديدجلا تاقاطلاو ءابرهكلا تاطاشن ةعباتم –
،اهريوطت ىلع

عاــــطقلاب ةــــصاخلا ةــــيوقاطلا ةـــــيلاعفلا لاـــمعأ ةـــــعباتم –
.اهذيفنت ىلع رهسلاو

: ةيعرف تايريدم )3( ثالث لمشتو

فـــلكتو ،ءاــــبرهكلا جــــماربل ةــــيعرفلا ةــــــيريدملا –١ –١
: يتأي امب

،اهزاجنإ ىلع رهسلاو ةبرهكلل ةينطولا جماربلا دادعإ –

رهسلاو ءابرهكلاب ةيلكيهلا عيراشملا طبر جمارب دادعإ –
،اهزاجنإ ىلع

،ءابرهكلاب ةصاخلا جماربلا طبر زاجنإ ىلع رهسلا –

نـــــم ةــــحونمملا تالـــــيومتلا هــــيجوتل تاــــيقافتالا دادـــــعإ –
.ةلودلا فرط

فلكتو ،ءابرهكلا تاطاشنل ةيعرفلا ةيريدملا –٢ –١
: يتأي امب

جاـــــتنإ يف ةــــينطولا تاردـــــقلا رــــيوطت جــــمانرب ةـــــعباتم –
،ءاــبرهكلا
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يف خّرؤــملا٠73-91 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤـــملا361-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

 ،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

91 يف خّرؤملا722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو8991 ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر
 ،ممتملاو لدعملا ،زيهجتلل ةلودلا تاقفنب

: يتأي ام مسري

 لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

يوضعلا نوناقلا نم28 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
2 قــــــــفاوملا93٤1ماــــــع ةــــــجحلا يذ22 يف خّرؤـــــــملا٥1-81 مـــــــقر

ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روـــكذملاو81٠2 ةـــنس رـــبمتبس
 .جماربلا ليجستو جضن طورش ديدحت

جـــــــمارــــــبلا ىلـــــع موــــسرـــــملا اذـــــــه ماــــــكحأ قــــــبطت:٢ ةّداملا
تاــــــسسؤملاو تارازوـــــلا جـــــمارب ةــــبيقح ناوــــنعب ةـــــلجسملا
.ةلودلل ةيمومعلا

تاــــططخم ساـــسأ ىلـــع اـــهديدحتوجـــماربلا ةــــغايص مـــتي
ةيمومعلاةسسؤملا وأ ةرازولا ةيجيتارتساو ةموكحلا لمع
اــــــمب ،ةـــــــعبتملا ةــــيموــــمعلا ةــــسايسلا لــــــكشت يــــتلا ،ةـــــــينعملا

.ةرخسملا دراوملا عم بسانتي

 يناثلا لصفلا
ةمئاد ماكحأ

تاــــــــبلط ةــــينازيـملاب فـــــلكملا رــــــيزولا سردـــــــي:٣ ةّداملا
تاسسؤملا يلوؤسمو ءارزولا نم لك عم جماربلا ليجست
.ةينعملا ةيمومعلا

ةرظتنملا جئاتنلاو ةيلاملا تادامتعالا ريربتو مييقت بجي
.ةعبتملا فادهألل اًقفو جماربلل

نم ةددحـملا تايولوألا نابسحلا يف ذخألا عم ةساردلامتت
ةينازيملا قئاوعلاو ةيعاطقلا ةيجيتارتسالاو ةموكحلا فرط

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا نم لك يف ةددحـملا ةيلكلا
.ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإو

جمانرب ادع ام ،جمانرب ليجست بلط ةغايص متت:٤ ةّداملا
ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأريزولا فرط نم ،ةماعلا ةرادإلا
فـــــــــــلكملا رـــــــيزوـــــــلا فرــــــــط نـــــــــم ،ءاــــــــــضتقالا دـــــــنع وأ ،ةـــــــــــينعملا

ةددحـملا طورشلل اقفو ليجستلا بلط ةسارد متتو .ةينازيملاب
.موسرملا اذه يف

ىلع رهسلاو زاغلاب ةيلكيهلا عيراشملا طبر جمارب دادعإ –
،اهزاجنإ

،زاغلاب ةصاخلا جماربلا طبر زاجنإ ةعباتم –

نـم ةـحوـنـمملا تالـيوـمـتـلا هــيــجوــتــل تاــيــقاــفــتالا دادــعإ –
.ةلودلا فرط

ربع زاغلا عيزوت تاطاشنل ةيعرفلا ةيريدملا –2 –٢
: يتأي امب فلكتو ،تاونقلا

رــــبع زاــــغلا عــــيزوت تآــــشنم رـــــيوطت جــــمانرب ةـــــعباتم –
،تاونقلا

يف ةيمومعلا ةمدخلا ماهمل نسحلا ذيفنتلا ىلع رـــهسلا –
،تاونقلا ربع زاغلا عيزوت لاجم

زاغلا عيزوت تازايتماب ةصاخلا دهعتلا جمارب ةعباتم –
.تاونقلا ربع

تاــــجــــتــــنـــملا عــــيزوـــتـــل ةـــيــــعرــــفــــلا ةــــيرــــيدــــملا –3 –٢
: يتأي امب فلكتو ،ةيلورتبلا

ةيلورتبلا تاجتنملا نيزخت تاطاشن ةعباتم نامض –
،اهعيزوتو

تاجتنملاب ةينطولا قوسلل مظتنملا نيومتلا ىلع رهسلا –
،ةيلورتبلا

تاجتنملا عيزوتب ةطبترملا تاطاشنلا ريوطت ىلع رهسلا –
،ةيلورتبلا

.”ةفيظنلا تاقاطلا ريوطت جمارب ذيفنت ىلع رهسلا –

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٤١ يفخّرؤم٣0٤-0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددـــحي ،0٢0٢ ةـــنس رـــبمسيد٩٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع

.جماربلا ليجستوجضن طورش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
3٤1و٤-99 ناـــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(
يذ22 يف خّرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –

قــلعتملاو81٠2 ةــنس رــبمتبس2 قـــفاوملا93٤1 ماـــع ةـــجحلا
،هنم28 ةداملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
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رــــــــيراقتلا ةــــــسارد ءاـــــــنثأ تاـــــــبوعص نـــــــع فــــــشكلا مت هـــــنأ
ةــــيرازولا رـــــيراقتلاو طيــــــطختلاو تاــــــيولوألا نـــــــع ةــــــثيدحلا
.ةيدودرملل

تارشؤم ةيجهنمب قلعتي للخ ةنياعم ةلاح يفو هنأ ريغ
ةداـــــعإ بـــلطي نأ ةـــينازيملاب فـــــلكملا رــــيزولا نـــــكمي ،ءادألا

.ينعملا جمانربلا ديدحت

مقر يوضعلا نوناقلا نم٥ ةرقفلا32 ةداملل اقفو:7 ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1ماع ةجحلا يذ22 يف خّرؤملا٥1-81

نمضتي،جمانرب ءاشنإبلط نكمي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
ةصاخ ةمهم زاجنإ يف مهاست يتلا ةيلاملا تادامتعالا عومجم
لكشب ،ةيمومع تائيه وأ تارازو ةدعل حلاصم ةدعل ةعبات
تاسسؤملا يلوؤسم فرط نم وأ ءارزولا فرط نم كرتشم
فلكملا ريزولا نم ةردابمب ،ءاضتقالا دنعو ،ةينعملا ةيمومعلا

.ةينازيملاب

ةرادإلا جمارب فذح وأ ليدعت وأ ءاشنإطبتري:٨ ةّداملا
مـيظنتلاب ،ةـــيمومع ةـــسسؤم وأ ةرازو لــــكل ةـــعباتلا ةـــماعلا
.يموكحلا

هذه ببستت ّالأ ىلع ةينازيملاب فلكملا ريزولا صرحي
جمارب يف ةلجسملا تادامتعالا عومجم ةدايزيف تاليدعتلا
ةدايز يف تاليدعتلا هذه تببست ام ةلاح يفو .ةماعلا ةرادإلا

،ةماعلا ةرادإلا جمارب ناونعب ةلجسملا تادامتعالا عومجم
يف همدقي ،ريرقت دادعإب ةينازيملاب فلكملا ريزولا موقي
.ءارزولا سلجم

ةيوستلاريبادتتاحارتقا ريرقتلا اذه نمضتي نأ نكمي
.موسرملا اذه نم6 ةداملا ماكحأل صوصخلا ىلع اقيبطت

ةــــــــمئاقلا ةــــــينازيملاب فـــــــلكملا رــــــيزولا دـــــــعي:٩ ةّداملا
عضختو .جماربلا ةبيقح بسح ةراتخملا جماربلل ةيريدقتلا

ةــــــياهن هاـــصقأ لــــجأ يف لوألا رـــــيزولا ةـــــقفاومل ةــــمئاقلا هذـــــه
.ةربتعملا ةيلاملا ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا نم رياربف

عــــــباطب جـــــماربلل ةـــــيريدقتلا ةـــــمئاقلا زـــــــيمتت نأ بــــــجي
ذــــــــيفنتلاو ةــــــجمرـــــــبلا نزاوــــــت نـــــمضي ،مــــــئادو يرارــــــقتسا
.نييتاينازيملا

يف ةروكذملا جماربلل ةبسنلاب ةمئاقلا هذه نييحت نكمي
ءارجإ نم تقو يأ يف ،ةيئانثتسا ةفصب ،هالعأ8 ةداملا

.ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشم ريضحت

راــــــطإ يف ةــــينازيملاب فــــلكملا رــــيزولا دــــــعي:0١ ةّداملا
اهلسريةــيهيجوت ةرــكذم ،ةــلودلا ةــينازيم عورـــشم رـــيضحت

يف ،ةينعملا ةيمومعلا تاسسؤملا يلوؤسمو ءارزولا ىلإ
ةنسلل ةقباسلا ةيلاملا ةنسلل سرام رهش ةياهن هاصقأ لجأ
:ىلإ صوصخلا ىلع ريشت ،ةربتعملا ةيلاملا

،هطيحمو جمانربلا ماسقأ ديدحت تايفيك –

،باوبألا بسح ةيلاملا تادامتعالا مييقت ةيفيك –

.ةينازيملا تاشقانم ةمانزر –

رــيياعملا بــــسح هــــمييقتو لـــــيجستلا بـــــلط ةــــسارد مـــــتت
 : ةيتآلا

،جمانربلا طيحم حوضو –

ةيلوؤسم اهب قحلتس يتلا ةــــفيظولا راــــــيتخا حوــــــضو –
 ،جمانربلا

،جمانربلل ةيلخادلا ةيلكيهلا ةينبلا ةطاسب –

،ةينازيملا تايدحت ىوتسمةيمهأ –

،لمعلا تاودأ ديدحتو جمانربلاةيجيتارتسا عورشم –

 ،اهتيجهنم عم ءادألا تارشؤم حارتقا –

.جمانربلا طيحم يف ةيمومعلا تاسسؤملا ةمئاق –

رارق بجومب ،ايونس ،ريياعملا هذه ةمئاق ةعجارم نكمي
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم

فادـــــــهألل اـــــقفو جــــمانربلا ةــــسارد اــــضيأ مـــــتت:٥ ةّداملا
.فادهألا هذهب ةطبترملا ءادألا تارشؤمو ةددحـملا

ةيداصتقالا ةيلاعفلل اـــــقفو جـــمانربلا فادــــهأ دــــيدحت مــــتي
دراوملا نيسحت وأ/و ةيمومعلا ةمدخلا ةدوجلو ةيعامتجالاو
 : نوكت نأ بجيو .دح ىصقأ ىلإ لئاسولاو

،حضاوو ضفخم ددعب –

ةفيكمو جمانربلل ىربكلا رواحـملا عم قسانتت ةيليثمت –
،تاونس )3( ثالث قفأ ىلع

ةيلام ةنس لكل ءادألا تارشؤم ةطساوب سايقلل ةلباق –
.تاونس )3( ثالث قفأ ىلع

لجأ نم جمانربلا فادهأب ةطبترملا ءادألا تارشؤم ددحت
.اهيلع لصحـملا جئاتنلا مييقتب حامسلا

 : نوكت نأ بجيو

،ةقوثوموةيلمعو ضفخم ددعب –

،فدهلا عم ةنيتم ةلص دوجو نامض لالخ نم ةمئالم –

.ٍفاك لكشب ةقثومو اهنم ققحتلا نكمي –

،اهديدحت تايفيكو فده لكل ءادألا رشؤمو فادهألا ددع ددحي
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةجاحلا دنع

اضيأ هالعأ٤ ةداـملا يف روــــكذملا ءارـــجإلا قـــبطي:6 ةّداملا
وأ جاـــــــــــمدإلا وأ جـــــمانربلا لــــيجست بــــحس بـــــلط ةـــــلاح يف

.ماسقنالا

،ماسقنالا وأ جامدإلا وأ جمانربلا ليجست بحس بلط متي
،ةــيــنــعملا ةــيــموــمــعــلا ةسسؤملا لوؤسم وأ رـــيزوـــلا رَّدـــق اذإ

رـيـياـعملا نأ ،ةــيــنازــيملاــب فــلــكملا رــيزوــلا ءاضتــقالا دــنــعو
وأ/و ةافوتسم ريغ موسرملا اذه نم٤ ةداملا يف ةروكذملا
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رــــــــيغو ةرـــشابملا فـــيلاكتلا لالــــــخ نـــم ،يلاــملا مييــــــــــقتلا –
،تاقفنلاب مازتلالا عقوتب اقفرم ،ةرركتملا ءابعألاو ةرشابملا

،زاجنإلا لاجآ عم قفاوتلاب ،فرصلاب رماوألا عقوتو

ةراشإلا عم ،ذيفنتلا مييقتو ةعباتملاو ذيفنتلا ةمانزر –
.تابوعصلاو رطاخملا ىلإ

ذـــيفنتل يدـــــــيهمتلا عورــــــشملا حــــــمسي نأ بـــــــــجي:٥١ ةّداملا
تارارقلا ذيفنت يف مكحتلاب ةلودلل يمومعلا رامثتسالا ةيلمع
لاغشأو تاساردلاو ةيلمعلا ةعيبط بسح ،ةعّقوتملا ماهملاو
تاءاـــــــنتقاو تاــــئيهتلاو ةــــئيهتلا ةداــــــــــعإو ةـــــيدــــــعاقلا تآــــــــشنملا
.تازيهجتلا

رامثتسالا ةيلمع ةعيبطل اقفو جضنلا ريدقت رصانع نوكت
.ةلودلل يمومعلا

وأ ضورــــــــعلا بــــــلط فـــــلم نــــمـــضتي نأ بــــــجي :6١ ةّداملا
اــمةــــــلودلل يـــمومعلا راـــمثتسالا ةــــيلمعب قـــــلعتملا ةراـــــشتسالا

ديدحت عم ،نيلخدتملا نيلعافلا نم عورشملا بحاص هرظتني
،نيلخدتملا نيلعافلا لبق نم اهتيبلت بجاولا تاجايتحالل قيقد
.ةكراشملاو ةءافكلاو ليهأتلا ريياعمديدحت عمو

لكشت يتلا ةيدقاعتلا ريغو ةيدقاعتلا تادنتسملاو قئاثولا
بجومب اهيلع صوــصنملا اــــهسفن يه ضورــــعلا بــــلط فـــــلم
.ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت

عبارلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

ةــــــــينازيملا تاـــــــــشقاــــــنم ماـــــــتخ يفو ،ةـــــنس لـــــــك :7١ ةّداملا
موــــسرملا اذـــــه نــــم3و2 نيــــلصفلا ناوــــنعب اــــهيلع صوــــصنملا

تاءارـــــجإلل اــــقبط اــــهب ماـــــيقلا مت يــــتلا ةــــيميكحتلا تاــــسلجلاو
ىلع اهسفن ةدعاقلا قيبطت متي ،لاجملا اذه يف اهب لومعملا
لكل ةــبسنلابو .ةدــــيدجلا جـــماربلاو اــــقبسم ةدوــــجوملا جــــماربلا
ديحوت متي ،موسرملا اذه نم8 ةداملل اقبط ةراتخملا جماربلا

،طيطختلاو تايولوألا نع ريرقتلاو جماربلا ةينازيم عورشم
فلكملا ريزولا لبق نم ،ءاضتقالا دنع امهتيوست متي نيذللا

ةداملا يف امهيلع صوصنملا2و1 نيمجحلا ناونعب ةينازيملاب
ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم٥7
. هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1

طيطختلاو تايولوألا نع ريرقتلا حارتقا ميلست بجي
لجألا يف ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا نع رداصلا
،ةينازيملاب فلكملا ريزولل ةيهيجوتلا ةركذملا يف ددحـملا

: ةيتآلا رصانعلا جمانرب لكل ةبسنلاب نيبت نأ بجي يتلاو

بـــــسـح عـــــيزوتلاو ،جـــــمانربلاب ةـــــقلعتملا فــــــيلاكتلا ميدقت –
اهيلع لصحـملا جئاتنلاو ةددحـملا فادــــهألاو تاــــقفنلا باوــــبأ

تارشؤمب ةساقملا ةمداقلا تاونسلل اهمييقت اذكو ةرظتنملاو
،ىربكلا عيراشملا ةمئاق ىلإ صوصخلا ىلع ةراشإلا عم ،ءادألا

ثلاثلا لصفلا
ةلودلل يمومعلا رامثتسالا تايلمعب ةصاخ ماكحأ

ةلودلل يمومعلا راـــمثتسالا تاـــيلمع لـــــكشتت:١١ ةّداملا
.يمومعلا زيهجتلا عيراشمو ةلودلل ىربكلا عيراشملا نم

راــمثتسالا تاـــيلمع مازـــتلا ةـــصخر غـــلبم يواـــسي اــــمدنع
رـــــبتعت ،راـــنيد رييالم )٠1( ةرشع قوفــــي وأ ةلودلل يمومعلا

.ةلودلل ىربك عيراشمك تايلمعلا هذـــــه

يتـلا راـمـثـتسالا تاـيـلـمـع يموـمـع زـيـهجت عـيراشم رــبــتــعــت
يداصتقالاويعامتجالا اهرثأ لالخ نم ،ةصاخ ةعباتم ضرفت
وأ اهديقعت لالخ نم وأ ةرركتملا اهئابعأو اهفيلاكت لالخ نم وأ

متيو .ةعقوتملا اهزاجنإ ةدم لالخ نم وأ يجولونكتلا اهرطخ
ريزولا نم حارتقا ىلع ءانب يمومعلا زيهجتلا عورشم رايتخا
يأرب ذخألا دعب ،ينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأينعملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا

يمومعلا رامثتسالا تايلمع لك ددحت نأ بجي:٢١ ةّداملا
: نييتآلانيءارجإلا دحأ بسح جمانربب قحلتو ةلودلل

،ةلاحلا هذه يف : اقبسم دوجوم جمانربب ةقحلم ةيلمعلا –
،رامثتسالابّ الإ قلعتت الو ،طقف لصفلا اذه ماكحأ قيبطت متي

،يئانثتسالا لماشلا اهعباطل وأ اهتيمهأل ارظنو ،ةيلمعلا –
3و2 نيلصفلا ماكحأ قبطتو ،لصفنم جمانرب ءاشنإ بجوتست
.موسرملا اذه نم

يمومعلا رامثتسالا تايلمع ليجست زكتري :٣١ ةّداملا
: نم نّوكتي جضن فلم ىلع ،جمانرب ناونعب ةلودلل

،ةيلمعلل يداصتقالاو ينقتلا رثألل ميدقت –
 ،ذيفنتلل يديهمت عورشم –
.ةيلمعلاب ةقلعتملاةراشتسالا وأ ضورعلا بلط تافلم –
ناونعب ةلودلل يمومعلا رامثتسالا ةيلمع ليجست طبتري

.جضنلا ةساردلةيباجيإلا جئاتنلاب،جمانرب

نم رارق بجومب ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك حضوت
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا

يمومعلا رامثتسالا ةيلمع ميدقت رفوي نأ بجي :٤١ ةّداملا
،اهلماكب ةيلمعلا ىوتحم ديدحتب حمست يتلا رصانعلا ةلودلل
ريغ ىرخأ تاليومت داجيإل اهلامعتسا نكمي ةدعاق ليكشتو
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملاب ةقلعتملا كلت

: حضويوميدقتلا ريشي نأ بجي

ناكسلا وأ فادهألا لالخ نم ،ةيلمعلا تارربمو قايس –
 ،نيديفتسملا وأ نيفدهتسملا

ىلـــــــــع اــــهرثأو ةرـــظتنملا اــــهجئاتنو ةــــيلمعلا فـــــــصو –
،ةئيبلاو ناكسلاو داصتقالا
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: يتأي ام مسري

نوــــــناقلا نـــــم28 ةداـــــملا ماــــــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
93٤1 ماــــــع ةــــجحلا يذ22 يف خرؤــــــملا٥1-81 مـــــقر يوـــــضعلا
اذـــــــه فدـــــهي ،هالــــعأ روــــــكذملاو81٠2 ةـــــنس رــــبمتبس2 قـــــفاوملا
تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيكديدحت ىلإ موسرملا
.ةيلاملا

ةلودللةماعلا ةينازيملا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت
.ةنيزخلل ةصاخلا تاباسحلاو

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

تادامتعالا ضيوفتو رييستبةقلعتملا تايلمعلا:٢ ةّداملا
.فرصلاب نيرمآلا صاصتخا نم ةيلاملا

تادامتعالا عضوو عيزوتو ةجمرب فرصلاب نورمآلا ىلوتي
نوــــــــــــموقيو تاــــــــقفنلاب نوـــــــمزتليو،فرـــــــصتلا تـــــــحت ةـــــيلاملا

.تالاوحلا ريرحت وأ اهفرصب رمألاواهتيفصتب

يوضعلانوناقلانم32 ةداملا ماكحأل اقبط:٣ ةّداملا
2 قـــــفاوملا93٤1  ماــــــعةــجحلا يذ22 يف خرؤــــملا٥1-81مقر

،جمارب ةبيقحب دصقي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس
يتلاوةيمومع ةسسؤم وأ ةرازول ةعباتلاجماربلا عومجم
فرصت تحتاهناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عضوت
.يلاوتلا ىلع ،ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا

يناثلا لصفلا
ةيلاملا تادامتعالا رييست تايلمع

لوألا عرفلا
ةيلاملا تادامتعالا عيزوت تايلمع

ناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي:٤ ةّداملا
ةيعرف جمارب ةدع وأ دحاو يعرف جمانرب ىلع جمانربلا

يفيظو عباطاذ اميسقت يعرفلا جمانربلا دعيو .باوبألا بسحو
ةيعرفلا ةطشنألا ،ءاضتقالا دنعو ةطشنألا دعتو .جمانربلل
 .جمانربلل يلمع عباط اذ اميسقت

تادامتعالا ةكرح كلذك ةيلاملا تادامتعالا عيزوت لمشي
لاوــــمألل ةـــــلمتحـملا قاــــحلإلاو لـــــقنلا تاـــيلمع اذـــــكو ةـــــيلاملا
.ةلثامملا لصاوحلاو تامهاسملل ةصصخملا

ىلـــع ،جــــمانربلا بــــسح مدـــــقملا ءادألا جـــــهنم مــــيسقت مـــتي
ةطشنألا ىوــتسم ىلـــع ،ءاــــضتقالا دــــنعو ،ةــــطشنألا ىوــــتسم
 .ةيعرفلا

ناونعب ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي:٥ ةّداملا
نيب ام عيزوتلا مارتحا لظ يف ،ةطشنألا نيب ام جمانربلا
.باوبألاو ةيعرفلا جماربلا

ةـيـلـعـفـلا تاـقـفـنـلاـب ةـنراـقـم تاداـمـتـعالا روـطـت رـــيرـبـت –
،نيتقباسلا نيتنسلل

،مازتلالا صخرب ةقلعتملا تادامتعالا قاقحتسا لودج –

ينايبلا قاحلإلا بسح لغشلا بصانمل ةيريدقتلا ةلاحلا –
عم ةنراقم تارييغتلا ريربتو ةرازولل ةينازيملا بصانمل

،ةدوجوملا ةيعضولا

ةياصولا تحت ةيمومعلا تاسسؤملا لئاسوو ةطشنأ –
.جمانربلا طيحم دودح يف

اذـــــه ماـــــكحأ ذـــــــيفنت تاــــيفيك حـــــيضوـــت نــــــكمي:٨١ ةّداملا
فـــلكملا رـــيزولا نم رارـــق بـــجومب ،ةـــجاحلا دــنع ،موـــسرملا

.ةينازيملاب

722-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىقبت:٩١ةّداملا
ةنس ويلوي31 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر91 يف خرؤملا

اذه لوخد ةياغ ىلإ لوعفملا ةيراس،هالعأ روكذملاو8991
.ذيفنتلا زيح موسرملا

ةّيمـــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذـــــه رشـــــني:0٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٤١ يفخّرؤم٤0٤-0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددــحي ،0٢0٢ ةـــنس رـــبمسيد٩٢ قــــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
.ةيلاملا تادامتعالا ضيوفتو رييست تايفيك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤-99 ناـــــتداملا اــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

22 يف خّرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،هنم28 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا،ةيلاملا نيناوقب

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ لوأ

 ،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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مسقم طاشن لكل ةبسنلاب ،ةنس لك يف متي:0١ ةّداملا
ةــــطشنأ ىلإ مـــسقم رـــيغ طاــــشن لـــــكل وأ ةــــــيعرف ةــــطشنأ ىلإ
طاشن نيب ام قيفوتلا ىلإ فدهت ةجمرب ةقيثو دادعإ،ةيعرف
ةــــقيثو قـــفرتو .ةـــصصخملا ةـــيلاملا تاداـــمتعالاو حــــلاصملا
.ةنسلا تاقفنل ةيسيئرلا تايلمعلل ريدقتب هذه ةجمربلا

،يلمع ىوتسم لك ىلع ةددحـملا ةجمربلا متت:١١ ةّداملا
.باوبألاو يعرفلا جمانربلا بسح صيصختلا مارتحا لظ يف

ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا عيمج ةجمربلا هذه صختو
ةيطغت ةيولوأ ةفصب نمضت نأ بجيو ،تاقفنلاب لفكتلل
.ةيمتحلاو ةيرابجإلا تاقفنلا

قيدصت اهيف مت يتلا تاقفنلا يه ةيرابجإلا تاقفنلا
متي مل يتلاو ةطرافلا ةيلاملا ةنسلا ناونعب ةادؤملا ةمدخلا
 .ةيليمكتلا ةرتفلا ةياهن دنع اهعفد

اهب لفكتلا بجي يتلا عفدلا يقاوب ةيمتحلا تاقفنلا لثمت
نيذلا نيمدختسملاب ةقلعتملا تاقفنلاو ةيلاملا ةنسلا لالخ
نيناوـقـلا ذـيـفـنـتـب ةـقـلــعــتملا تاــقــفــنــلاو ةــمدخلا ةــلاــح يف مــه
ةـيرارـمـتسال طـقـف ةـيرورضلا تاـقـفـنـلا اذـكو تاـمــيــظــنــتــلاو
  .حلاصملا طاشن

ىلإ رــــــظنلاب ةـــــمئاد اـــــهذيفنتو ةـــــجمربلا نوــــــكت نأ بـجي
حاـــــــــــمسلاب كلذو يوـــــــــــــنسلا يـــــــتاـــــينازيـــــــــملا صـيـــــــــــــخرـــــــتلا

راثآلا يف مكحتلاو ةبقترملا وأ ةبتتكملا تامازتلالا ذـــــــــيفنتب
 .ةيلاوملا تاونسلاو ةيراجلا ةنسلا لالخ ةيتاينازيملا

،يعرفلا طاشنلا( يلمع لوؤسم لك ىلع ّنيـــــعتي:٢١ ةّداملا
،طاشنلا( رشابملا يّملسلا لوؤسملل ريرقت ضرع )طاشنلا
ةنسلا لالخ ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب ذيفنت نع ،)جمانربلا
لكو ةرازو لكب ةصاخ تايفيكو تارتفل اقفو كلذو ،ةيلاملا

.ةيمومع ةسسؤم

ثلاثلا عرفلا
تاقفنلا تايلمع

راــطإ يف،مازـــتلالا لـــبق ،تاــــجاحلا دــــيدحت مــــتي:٣١ ةّداملا
11 ةداــــملا يف اـــهيلع صوـــصنم وـــه اــــمك ةــــيونسلا ةـــــجمربلا
.ةقفنلا ةعيبطل اقفوو ،هالعأ

،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملا عيرشتلل اقبط:٤١ ةّداملا
ةنياعم وأ ءاشنإب هبجومب ةلودلا موقت يذلا ءارجإلا مازتلالا دعي
دودــــــــحو عوـــــضوم مازـــــتلالا مرـــــتحيو .ةــــــقفن هــــــنع أـــــشنت مازــــتلا
 .يتاينازيملا صيخرتلا

نم ققحتلا لجأ نمو ،ةيفصتلا صخي اميف:٥١ ةّداملا
 :يتأي امب مايقلا متي ،ةقفنلا غلبم ديدحتونْيّدلا دوجو

ةمدخلا وأ ميلستلا ةقفاوم لوح ةادؤملا ةمدخلاب داهشإلا–
 ،مازتلالل ةبسنلاب

.ةطشنألا بسح اهذيفنتو ةيلاملا تادامتعالا عيزوت متي
ةيلاملاتاداــمــتــعالا هذــه عــيزوــت ،ءاضتـــقالا دـــنـــع ،نـــكـــمـــيو
.ةيعرفلا ةطشنألا بسح اهذيفنتو

ىلع ةيلاملا تادامتعالا رفوت نم ققحتلا متي:6 ةّداملا
ءاضتقالا دنع وأ طاشنلا:يلمعلا ميسقتلل ىندألا ىوتسملا
 .يعرفلا طاشنلا

يناثلا عرفلا
ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب تايلمع

راطإل اقفو ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب دادعإ متي:7 ةّداملا
هذــــــــه دعـــــتو .ةــــــيمومع ةـــــــسسؤمو ةرازو لـــــــكب صاــــــخ يـــــعجرم
.تادامتعالا ةجمرب ةقيثو قيرط نع ةجمربلا

يتلا دعاوقلا مارتحا لظ يفيعجرملا راطإلا اذه دادعإ متي
 .ةينازيملاب فلكملا ريزولا ،ةجاحلا دنع ،اهددحي

9و8 داوملا يف اهيلع صوصنملا ةجمربلا قئاثو عضخت
يف ةددـــحـملا طورــــشلا بـــسح ةــــيلاملا ةــــباقرلل ،هاـــــندأ٠1و
 .لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلا

تاداــمتعالل ةـــيلوأ ةــــجمرب ةـــــقيثو دادـــــعإ مـــــتي:٨ ةّداملا
جمانرب لك نيب ام لصفلاب ،جماربلا ةبيقح بسح،ةيلاملا

نم٤٤ ةداملاماكحأةاعارم عم ،ةنيزخلل صاخ باسح لكو
ماع ةـــجحلا يذ22 يف خرؤــــملا٥1-81 مـــقر يوـــضعلا نوــــناقلا

.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1

 :يتأي ام ةيلاملا تادامتعالل ةيلوألا ةجمربلا ةقيثو ّنيبت

باوبأو ةيعرفلا جماربلا نيبةيلاملا تادامتعالا عيزوت –
ةذختملا عيزوتلا ميسارم يف هيلع صوصنملا تادامتعالا

،ةنسلل ةيلاملا نوناقل اقيبطت

اهحتف جمربي يتلا ةيلاملا تادامتعالل يريدقتلا غلبملا –
ةلوقنم ةيلام تادامتعا لكش يف الصفم نوكيو ،ةنسلا لالخ
تاكرحو ةلثامم لصاوحو تامهاسملل ةصصخم لاومأو
مارتحا لظ يف غلبملا اذه مدقيو ،ةيلاملا تادامتعالل ىرخأ
 ،ةيتاينازيملا ةحارصلا

جــماربلا نيب اـــم ةرـــفوتملا ةـــيلاملا تاداــــمتعالا عـــيزوت –
يريدقتلا غــلبملاب عــيزوتلا اذـــه لـــفكتيو .باوــــبألاو ةيـــعرفلا
.ةنسلا لالخ اهصيصخت جمرب يتلا ةيلاملا تادامتعالل

صيــــصخت ىلـــع هذــــه ةــــيلوألا ةـــــجمربلا ةـــــقيثو صــــنتو
.ةطشنألا بسحجمانربلل ةيلاملا تادامتعالا

،ةيعرف ةطشنأ ىلإ ةمسقملا ةطشنألا ةلاح يف:٩ ةّداملا
طاشن لكل ةبسنلاب ،ةجمرب ةقيثو دادعإ ةنس لك يف متي
طاشنلا ناونعب ةلجسملا تادامتعالا صيصخت ىلإ فدهت
.ةيعرفلا ةطشنألل
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ثلاثلا لصفلا
تادامتعالا رييست ولعاف

،ةــيمومعلا ةــــبساحـملاب قــــــلعتملا عـــــيرشتلل اـــــقفو:0٢ ةّداملا
فرــــــصلاب ارـــــمآ ةيــــمومعلا ةـــــسسؤملا لوؤـــــــسم وأ رـــــيزولا دَعي
ةصاخلا تاباسحلاو ةلودلل ةماعلا ةينازيملا تاقفنل ايسيئر
تـــحت ةــــعوضوملا ةـــيلاملا تاداــــمتعالا صــــــخي اــــميف ،ةـــــنيزخلل
.هفرصت

ةيلاملا تادامتعالا رييست لوؤسم ةفص َىطعت:١٢ ةّداملا
وأ ةرازولل ةيلاملا ةفيظولا لوؤسمل فرصتلا تحت ةعوضوملا
طاـــشنلا لوؤـــسمو جـــمانربلا لوؤــــسمو ،ةـــيمومعلا ةــــسسؤملا

.يعرفلا طاشنلا لوؤسم ءاضتقالا دنعو

لكل ةـــبسنلاب ،ةـــيلاملا ةـــفيظولا لوؤــــسم موــــــقي:٢٢ ةّداملا
ميدقتو ريضحت تايلمع قيسنتب ،ةيمومع ةسسؤم وأ ةرازو
.ةينازيملا ذيفنتو

يتلا ىرخألا فــئاظولاب لالـــــــخإلا نودو ،ةـــــفصلا هذـــــهبو
 :ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا اهب هفلكي نأ نكمي

ةيبساحـملاو ةيتاينازيملا تايطعملاوتامولعملا عمجي –
،اهصيخلتب موقيو

ةــيمومعلا ةــــسسؤملا لوؤــــسم وأ رــــيزولا ىلــــع حرـــــتقي –
دــعملا طيــــطختلاو تاــــيولوألا نـــع رــــيرقت عورــــشم ،ينــعملا

،جماربلا يلوؤسم عم قيسنتلاب
لاسرإ ىلع ،جــــماربلا يلوؤـــسم عـــم لاــــــصتالاب ،رـــــهسي –

ءاضتــقالا دــنــع وأ ةــطشنألا طـــيـــحمب ةـــقـــلـــعـــتملا تاـــموـــلـــعملا
،ةينازيملاب فلكملا ريزولا ىلإ ،ةيعرفلا ةطشنألاب

ةجمربلا ةقيثو ،جــــماربلا يلوؤـــسم عـــم لاـــصتالاب ،دــــعي –
جمانرب لكل ةرظتنملاو ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالل ةيلوألا

،جماربلا ةبيقح نم
اهب موقي يتلا ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب ىلع قداصي –

،اهزاجنإ عباتيو جماربلا ولوؤسم

ىلـــــع ةـــــعزوملاو ةرـــــفوتملا ةـــــيلاملا تادامـــتعالا غـــــلبي –
،جماربلا ىلوؤسم

ىلع رهسيو ،يتاينازيملا رييستلا دعاوق ذيفنت نم دكأتي –
ةيتامولعملا ةمظنألا ىوتسم ىلع ميلسلا لكشلاب اهب لفكتلا
،اهعبتي يتلاةيمومعلا ةسسؤملا وأ ةرازولل

ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا ىلع ،حرتقي –
اذـكو تاـقفنلا فــقس مارــتحال ةــيرورضلا تاءارـــجإلا ،ينعملا

،جماربلا نيب ام ةيلاملا تادامتعالا ةكرح

ةــــــيمومعلا ةــــسسؤملا لوؤــــسم وأ رــــيزولاىلــــع ،حرــــتقي –
يرازولا ريرقتلا عورشم ،جماربلا ةبيقح صخي اميف ،ينعملا
.جمانربلا يلوؤسم عم قيسنتلاب هدادعإ متي يذلا ،ةيدودرملل

دق داهشإلا نأ نمضي يذلا ةادؤملا ةمدخلا ىلع قيدصتلا–
.حلاص ضيوفت راطإ يف ررح

،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملا عيرشتلل اقبط:6١ ةّداملا
رمآلا هيطعي يذلا رمألا تالاوحلا ريرحت وأ فرصلاب رمألا دَعي
.ةقفن عفد لجأ نم يمومعلا بساحـملل فرصلاب

وأ ،اهفرصب رمألانودتاقفنلا ضعب عفدب مايقلا نكمي
،اهغلبم وأ اهتعيبطل ارظن ،عفدلا لبق اقبسم اهفرصب رمألا

صاخشألا نم ةئف لكب ةصاخلا تاجايتحالا بسح كلذو
.ةيونعملا

،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملا عيرشتلل اقبط:7١ ةّداملا
موقيو ،يمومعلا نْيّدلا ءاربإ هبجومب متي يذلا ءارجإلا عفدلا دَعي
.يمومع بساحـم هب

عبارلا عرفلا
رييستلا ضيوفت

نوــــــناقلا نــــــم97و32 نيـــــــتداملا ماـــــكحأل اــــــقبط:٨١ ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1-81 مقر يوضعلا

نوــــــــــكت نأ نــــــكمي ،هالــــــعأ روــــــــــــكذملاو81٠2 ةـــــنس رــــــــــبمتبس2
.رييست ضيوفت لحم ،جمانربلا ناونعب ،ةلجسملا تادامتعالا

ةحلصمهبجومب موقت يذلا ءارجإلا رييستلاب ضيوفتلا دعي
اهحلاصل تايلمع ذيفنت ةطلس ءاطعإب ،ضوفملا ،ةلودلل ةعبات
وأ يميلقإ زاهجل وأ ةلودلل ةعبات ىرخأ ةحلصمل،اهمسابو

.هل ضوفملا ،ةياصولا تحت ةيمومع ةسسؤمل

تادامتعالا تاــصيصخت موــــسرملا اذــــه ماــــكحأ صــــخت ال
ةحونمملا تاناعإلا وأ تاليوحتلا ناونعب متت يتلا ةيلاملا
.ةيمومعلا تاسسؤملل

ةيدقاعت ةقيثو بجومب رييستلا ضيوفت متي:٩١ ةّداملا
 :صوصخلا ىلع حضوت

،ضيوفتلا ةدمو عوضوم –
،ةبقترملا ةيلاملا تادامتعالا –
،فارطألا تابجاو –
رمألا ةفيظو ىلوتت يتلا اهل ضوفملا ةحلصملا نييعت –

اهتيفصتو تاقفنلاب مازتلالا ىلوتت ةفصلا هذهبو ،فرصلاب
،اهفرصب رمألاو

ذيفنت نـــع رــــيراقتلا ميدقت اـــهقفو مـــتي يـــتلا طورــــشلا –
،ضيوفتلا

اذه نع ةمجانلا فيراصملاو ءابعألا ضيوعت تايفيك –
،ضيوفتلا

.ةيتاينازيملا ةباقرلا تايفيك –
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صوصنملا طاشنلل ةيلاملا تادامتعالا ةجمرب دادعإ –
يلوؤسم عم لاصتالاب ،موسرملا اذه نم9 ةداملا يف اهيلع
،ةيعرفلا ةطشنألا

،ةيعرفلا ةطشنألا ىوتسم ىلع ءادألا فادهأ ميسقت –

تــحت اــــهعضو حرــــتقي يتلا ةـــيلاملا تاداــــمتعالا دــــيدحت –
ىلع حارتقالا اذه ميدقتو ،ةيعرفلا ةطشنألا يلوؤسم فرصت
،ةقداصملا لجأ نم جمانربلا لوؤسم

دنع ،اـــهمدقي يـــتلا ذــــيفنتلاب ةــــقلعتملا رــــيراقتلا ةـــسارد –
 ،ةيعرفلا ةطشنألا يلوؤسم عم ،ءاضتقالا

ةيلاملا تادامتعالا عيزوتل ةنكمملا تاليدعتلا حارتقا –
،طاشنلل

نم٠1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طاشنلا ةجمرب دادعإ –
ددحيو ،ةيعرف ةطشنأ دوجو مدع ةلاح يف ،موسرملا اذه
،طاشنلا ىوتسم ىلع تاقفنلا ذيفنت

طاـــــشنلا ذـــــيفنت نع جــــمانربلا لوؤــــسمل رـــــيراقت ميدقت –
،اهيلع لصحـملا جئاتنلاو

تاـــــقفن ناوــــنعب تاـــــجاحلل قــــبسملا دــــيدحتلاب ماــــيقلا –
،ليوحتلا وأ رامثتسالا وأ رييستلا

.ةادؤملا ةمدخلا تاداهش دادعإ –

 :يتأي امب يعرفلا طاشنلا لوؤسم فلكي:٥٢ ةّداملا

يـــــعرفلا طاـــــشنلل ةــــيلاملا تاداـــــمتعالا ةـــــجمرب دادــــــــعإ –
هذــــهبو ،موـــسرملا اذـــه نـــم٠1 ةداــــملا يف اــــهيلع صوــــصنملا
ميدقتو يعرفلا طاشنلا تاقفن ذيفنت ديدحتب موقي ،ةفصلا

،طاشنلا لوؤسمل ريراقت

تاقفن ناونعب تاــجاحلل قـبـــسملا دــــيدحتلاب مايـــقلا –
،ليوحتلا وأ رامثتسالا وأ رييستلا

.ةادؤملا ةمدخلا تاداهش دادعإ –

دّدحـملا يلاملا رييستلا ميظنت فييكت نكمي:6٢ ةّداملا
ةيمومع ةسسؤم وأ ةرازو يأل ،هالــــعأ٥2 ىلإ22 داوـــــملا يف
حارتقا ىلع ءانب ةينازيملاب فلكملا ريزولانم رارق بجومب
 .ينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا نم

عبارلا لصفلا
ةيماتخوةيلاقتنا ماكحأ

نيذلا ةزكرمملا ريغ حلاصملا ولوؤسم فلكي:7٢ ةّداملا
زيح موسرملا اذه لوخد دنع فرصلاب رمآلا ةفص مهل نوكت
ىلع مـــــتت يـــتلا تاــــقفنلا تاـــــيلمع صـــــخي امـــــيف،ذـــــيفنتلا

ىلـــــــع ةـــــعوضوملا ،ةـــــيعرفلا ةـــــطشنألاو ةــــــطشنألا ىوـــــتسم
:يتأي امب ،مهاوتسم

ولوؤسم اهب موقي يتلا تاقفنلا تايلمع صخي اميفو
،يزـــــكرملا ىوتسملا ىلـــع ةـــيعرفلا تاــــطاشنلاو تاــــطاشنلا

 :يتأي امب موقي

تاجاحلا ساسأ ىلع اهعّقويو تاقفنلاب تامازتلالا دعي –
،ةيعرفلا ةطشنألاو ةطشنألا ولوؤسم اهددحي يتلا

،ةادؤملا ةمدخلا ىلع قداصي–

.تاقفنلا فرصب رمأي –

ريزولا فرط نم ،جمانرب لكل لوؤسم نَّيعي:٣٢ ةّداملا
ةــبيقحب فــــلكيو ،يــــنعملا ةــــيمومعلا ةــــسسؤملا لوؤــــسم وأ
طاـــــشنل ةرــــطسملا فادــــهألا ةـــــقفاوم ىلــــع رـــــهسيو .جـــــماربلا
.ةرظتنملاو ةغلبملا تادامتعالا راطإ يف ،ةحلصملا

يتلا ىرــخألا فـــئاظولاب لالــــخإلا نودو ،ةـــــفصلا هذهـــبو
 :ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا اهب هفلكي نأ نكمي

تايولوألا نع ريرقتلا،جمانربلا صخي اميف ،رضحي –
تاــــــــــهـيجوــــتلاةـــــــــقــــيثوــــــلا هذـــــــه يف مدقــــــــــــيو ،طيـــــــــــــطختلاو
ةيلاملا تادامتعالا رربيو،جمانربلا فادهأو ةيجيتارتسالا
،ةبولطملا

ةيعرفلا ةطشنألا ءاضتقالا دنعوةطشنألا طيحم ددحي –
 ،اهيلوؤسم نيعيو

ةـــــــــيلاملا تاداـــــمتعالل ةـــــيلوألا ةـــــجمربلا ةــــــــقيثو دعي –
 ،موسرملا اذه نم8 ةداملا يف اهيلع صوصنملا جمانربلل

 ،ةطشنألا ىوتسم ىلع ءادألا فادهأ مسقي –

اــــهصيصخت حرـــــتقي يــــتلا ةــــيلاملا تاداـــــمتعالا ددـــــحي –
،ةصاخلا مهتجمرب دادعإ لجأ نم ةطشنألا يلوؤسمل

ذيفنتلاب ةقلعتملاريراقتلا ةطشنألا يلوؤسم عم سردي –
،اهنومدقي يتلا

تادامتعالا تاصيصختل ةلمتحـملا تاليدعتلاب موقي –
،ةيلاملا

صــــــخي اــــميف ،ةــــــيدودرملل يرازوـــــلا رـــــــيرقتلا رـــــضحي –
،جمانربلا

رييستلا تاقفن ناونعب تاجاحلل قبسملا ديدحتلاب موقي –
،ليوحتلا وأ رامثتسالا وأ

.ةادؤملا ةمدخلا تاداهش دعي –

لوؤسم فرط نم لوؤسم طاـــشن لـــــكل نّيــــعـي:٤٢ ةّداملا
 :يتأي امب طاشنلا لوؤسم فّلكيو ،جمانربلا

نييـــعت اذــــكو ةـــيعرفلا ةـــــطشنألا طــــيحم دــــيدحت حارــــتقا –
،جمانربلا لوؤسم ىلع ،ءاضتقالا دنع ،اهيلوؤسم
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ةّيدرف ميسارم
،نيمدختسملل ريدم بئان ،ناضمر دلاخ –
،ةماعلا لئاسولل ريدم ةبئان ،دايع ءارهزلا ةمطاف  –
.طيشنتلاو هيجوتلل ريدم بئان ،يمساڤ دلاخ –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج7 يفخّرؤــــم يذــيـــــفنت موــــسرم
ءاهنإ نــمضتي ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا

.ةيادرغ ةيالو يف نيدهاجملا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداـــــــمج7 يف خّرؤــــــــم يذــــــيــــفنت موـــــــسرم بـــــــــجومب
ماـــــهم ىــــــهنت ،0202 ةــــــنس رــــــبمسيد22 قــــــفاوـملا2441 ماـــــــع
يف نــــيدـــــــهاـجملل اريدم هـتفصب ،حاكوم يلـكأ دــــنحمدّيــــســـــلا

 .ىرـــــــــخأ ةــفيظوـب هــفـــــيلكتل،ةيادرــــــغ ةــــيالو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ىلوألا ىدامـــــج7 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

.فلشلا ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ىلوألا ىداـــمج7 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
دّيــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا2441
ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع هتفصب ،يديعس لامج
 .هبلط ىلع ءانب،فلشلا ةعماجب

2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج7 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم
ءاهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــــنس رــــبمسيد22 قـــــفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ليعامساّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

 .ةنتاب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم هتفصب ،ةسيرخوب

2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج7 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ءاـــهنإ نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــــــبمسيد22 قـــــفاوملا

.تنشومت نيع ةيالو يلاو ناويد سيئر ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـع ىلوألا ىداــــمج7 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
ّديـــسلا ماـــــــهم ىــهنت ،0202 ةـــــنس رـبــــمسيد22 قــــــفاوملا2441
،تنشومت نيع ةـيالو يلاو ناوــيدل اسيئر هـــتفصب ،خــيسم ديرف
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع ىلوألا ىداـــــمج7 يفخّرؤـــــم يذــــــيفنت موــــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويد ســــيئر
.تسغنمات ةيالو يف حلاص نإب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ينسح ريذنّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

نإب ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،تسغنمات ةيالو يف حلاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا

.اقباس - نيدهاجملا ةرازوب نيريدم باون ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع ىلوألا ىداـــمج7 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
ةدّيـــسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا2441
ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا نيدّيسلاو
:ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل،اقباس - نيدهاجملا

ةّيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرـــــملا اذــــــه رـــــــشني:٩٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

92 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع

ساـــــسأ ىلــــع،اــــــهعيقوتو تاــــــــقفنلاب تاـــــمازتلالا دادـــــــعإ –
،ةيعرفلا ةطشنألاو ةطشنألا ىوتسم ىلع ةددحـملا تاجاحلا

،ةادؤملا ةمدخلا ىلع قيدصتلا –

.تاقفنلا فرصب رمألا –

اذــــه ماــــكحأ ذـــيفنت تاـــيفيك حـــيضوت نــــــكمي:٨٢ ةّداملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولا فرط نم ،ةجاحلا دنع ،موسرملا



ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج0٨٤١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمسيد٩٢ 24

2441 ماــــــع ىلوألا ىداــــمج7 يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
نييعت نـمضتي ،0202 ةــــنس رـــبمسيد22 قـــــفاوملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،حاكوم يلكأ دنحمّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ةيقاطبلل ريدم بئان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
نييعتلا نمضتت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ىلوألا ىداـــمج7 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــسرم بــــجومب
اينوص ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب نيوكتلل ةريدم ،شوخب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ىلوألا ىداــمج7 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441
: ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم يبئان ،امهامسا يتآلا

،ةينوناقلا تاساردلاو ميظنتلل ريدم ةبئان ،ريخلا حامس –

تاــــقفصلاو ةـــبساحملل رــــيدم بــــئان ،راـــبهش يزوــــف –
.ةيمومعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يجاوك ةليسن ةّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا

.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صاخلا ميلعتلل ريدم ةبئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ىلوألا ىداــمج7 يف خّرؤــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
نيــملدّيـــسلا نّيـــعي ،0202 ةــــنس ربـــمسيد22 قــــفاوملا2441

ملعلاو ةيبرتلل ةينطولا ةنجلل ادعاسم اماع انيمأ ،يوافرش
.ةفاقثلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج7 يفخّرؤــــم يذيـــفنت موــــسرم
نييـــعت نــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا

.نارهو ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ىلوألا ىداـــمج7 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــسرم بــــــجومب
نيساي دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441

.نارهو ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم ،يفايس

2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يفخّرؤم يذيــــفنت موـــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا
ةـــــــــيفيرلا ةـــــيمنتلاو ةــــــحالفلا ةرازوــــــب رــــــيدم يـــــتبئان
.اقباس - يرحبلا ديصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيتدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441
ةـحالـفـلا ةرازوـب رـيدـم يتــبــئاــن اــمــهــتــفصب ،اـمـهاــمسا يتآلا

امهفيلكتل،اـقـباس - يرـحـبـلا دــيصلاو ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو
: ىرخأ فئاظوب

،ثحبلل ريدم ةبئان ،يشيرق ةليضف ةكيلم –
.يضارألا حالصتسال ريدم ةبئان ،يماوت ةريم ةريهش –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج7 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
نييـــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا

.نيتيالو يف نييلاو يناويد يسيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ىلوألا ىداــــمج7 يف خّرؤـــم يذــــيفنت موـــسرم بــــجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا2441
: نيتيتآلا نيتيالولا يف نييلاو يناويد يسيئر ،امهامسا

،فلشلا ةيالو يف ،ينسح ريذن –

.ةزابيت ةيالو يف ،خيسم ديرف –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع ىلوألا ىداــــمج7 يفخّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم
نييعتلا نـمضتي ،0202 ةــــنس رـــبمسيد22 قـــــفاوملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ناّديسلاو تاّديسلا ّنيعت ،0202 ةنس ربمسيد22 قفاوملا
:قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ،مهؤامسأ

،اشتفم ،ناضمر دلاخ –

،طيشنتلاو هيجوتلل ريدم ةبئان ،دايع ءارهزلا ةمطاف  –

،نيمدختسملل ريدم ةبئان ،يحي ءارهزلا ةمطاف  –

زكارملا تاطاشن ةعباتمل ريدم ةبئان ،ينارقم لامأ –
،ةيعامتجالا ةيامحلاب ةفّلكملا

.ةماعلا لئاسولل ريدم بئان ،يمساڤ دلاخ  –
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
3 يف خّرؤملا10-49 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –

قــلعتملاو4991 ةـــنس رـــياني51 قــــفاوملا4141 ماــــع ناــــبعش
،ةيئاصحإلا ةموظنملاب

يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

4 يف خّرؤملا951-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو  –
لّدعي يذلا5991 ةنس وينوي3 قفاوملا6141 ماع مّرحم
،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا

4 يف خّرؤملا061-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو5991 ةنس وينوي3 قفاوملا6141 ماع مّرحم
،هلمعو ءاصحإلل ينطولا سلجملا ميظنت

يف خّرؤملا662-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
5102 ةــنس رــبوــتــكأ31 قــــفاوملا6341 ماــــــع ةــــــجحلا يذ92
ماـعـلا ءاصحإلل ماــعــلا يمــيــظــنــتــلا لــكــيــهــلا عضو نــمضتملاو
،8102 ةنسل ناكسإلاو ناكسلل

ةيلاملا ةرازو

2441 ماع لوألا عيبر92 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
غــــــلابم دّدــــــحي ،0202 ةـــــنس رــــــبمفون51 قـــــفاوـــملا
نيوــــعدملا نيــمدختسملل حـــنمت يتلا تاــــضيوــعتلا
ذـيـفـنـتو رـيضحـت لالـخ ةـتـقؤملا لاـمـعألاـب ماـيــقــلــل
.0202 ةنسل ناكسإلاو ناكسلل ماعلا ءاصحإلا

`````````````````````````

ةــــئيــــهــــتــــلاو ةــــيــــلحملا تاــــعاــــمجلاو ةــــيــــلــــخادـــــلا رـــــيزو ّنإ
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزوو

ماعةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا90-68 مقر نوناقلا ىضتقمب –
ماعلا ءاصحإلاب قلعتملاو6891 ةنس ويلوي92 قفاوملا6041
،ناكسإلاو ناكسلل

ماع مّرحم42 يف خّرؤملا12-09 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــــبساحملاب قـــلعتملاو0991 ةــــنس تــــشغ51 قــــفاوملا1141
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

2441 ماع ىلوألا ىدامج41 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
نييعت نــضتي ،0202 ةـــنس رــــــبمسيد92 قـــــفاوملا

ريزولا ناوـــيدب صــيخلتلاو تاـــــساردلاب نيفّلكم
ةــــــئيبلاب فّلكملا ،ةــــئيبلا ةرـــيزو ىدل بدـــــتنملا
.ةـــــيوارحصلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىداــــــــمج٤1 يف خّرؤــــــم يذـــــــيــــفـــــنت موــــــسرــــــم بـــــــجوــــــــمب
،0202 ةــــــنس رـــــــــبمسيد92 قـــــــــفاوــــــــــملا2441 ماـــــــــع ىلوألا

تاـــــــساردــــــلاب نيـــــفّلكم ،مـــــهؤاــــــمسأ ةــــيتآلا ةداـــــــــــــسلا نّيـــــــعي
،ةئيبلا ةرـــيزو ىدــــل بدتـــنملا رــــيزولا ناوـــيدب صــــيخلتلاو
: ةيوارحصلا ةئيبلاب فّلكملا

،روعلب نامحرلا دبع –

،يدوج ناميلس –

.يبطارق يلع –

2441 ماـــع ىلوألا ىداــمج21 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
نييــــعت نـــمضتي ،0202 ةـــنس رــــبمسيد72 قــــفاوملا

.ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب نيتريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا ناتدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441
: ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازوب نيتريدم ،امهامسا

ةـيـجوـلوـيـبـلا ةـحالـفـلـل ةرـيدـم ،يشيرـق ةــلــيضف ةــكــيــلــم –
،يحالفلا جاتنإلا ةيقرتو ةدوجلا ةمالعو

طيطـــــــختلاو مـــيظنتلل ةرـــــيدم ،يــــماوت ةرــــيم ةرــــيهش –
.حالصتسالاو نييراقعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج41 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
نييـــــعت نـــمضتي ،0202 ةـــــنس رــــبمسيد92 قـــــفاوملا

.لقنلا ريزو ناويد سيئر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
لاـــمجدّيــــسلا نّيـــعي ،0202 ةــــنس رـــــبمسيد92 قـــــفاوملا2441
.لقنلا ريزو ناويدل اسيئر ،مجر نب
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ةينازيم قـتاع ىلـــع تاـــضيوعتلا هذـــهب ةــــطبترملا تاــــقفنلاب
ناــــكسلل ماـــــــعلا ءاـــــصحإلا ةــــــيلمع ناوـــــنــعب ،زــــــيهجتلل ةــــــلودلا

.0202 ةنسل ناكسإلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:5 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

51 قـــــفاوملا2441 ماــــع لوألا عــــيبر92 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
.0202 ةنس ربمفون

تايالولا يسدنهمل حنمت يتلا تاضيوعتلا عفدت:3 ةداملا
ىلع ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ،ءاصحإلل تايدلبلا يبودنمو

: نيرطش

،يطئارخلا ريضحتلل ةيناثلا ةلحرملا ءاهتنا دعب05% –

.ءاصحإلا زاجنإ ةياهن دنع05% –

زاـــــجنإ ةــــياهن دــــنع اــــهتاضيوعت تاــــئفلا يـــــقاب لـــــصحت
.ناكسإلاو ناكسلل ماعلا ءاصحإلا

خّرؤملا90-68 مقر نوناقلا نم31 ةداملل اقفو:4 ةداملا
6891 ةـــنس وـــيلوي92 قــــفاوملا6041 ماـــــع ةدــــــعقلا يذ22 يف

لـفكتلا مـــتي ،ناــــكسإلاو ناـــــكسلل ماـــــعلا ءاـــــصحإلاب قــــــلعتملاو

اذه فدــهي ،هالـــعأ روــــكذملاو5102 ةـــنس رــــبوتكأ31 قــــــفاوملا
نيمدختسملل حنمت يتلا تاضيوعتلا غلابم ديدحت ىلإ رارقلا
ذـــــــــيفنتو رــــيضحت لالـــــخ ةتــــقؤم لاـــمعأب ماــــيقلل نــــيوــــعدملا
.0202 ةنسل ناكسإلاو ناكسلل ماعلا ءاصحإلا

يف مهيلع صوصنملا نوـــمدختسملا دــــيـــفتسي :2 ةداملا
لودجلل اقبط دّدحي يفازج ضيوعت نم ،هالعأ ىلوألا ةداملا
: يتآلا

يف خّرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8102 ةــنس رــبمسيد22 قــفاوملا0441 ماــع يــناثلا عـــيبر41
ةيلحملا تاـعامجلاو ةــيلخادلا رــيزو تاـــيحالص ددـــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نارّرقي

موـــــسرـــــــملانم6 ةداـــــملا ماــــــكحأل اـــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
6341 ماـــــع ةــــجحلا يذ92 يف خّرؤـــــملا662-51 مــــقر يذـــــــيفنتلا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

لمعلا ةدم)جد( غلبملاتائفلا

تايالولا وسدنهم

ءاصحإلل تايدلبلا وبودنم

نونّوـكملا

نوبقارملا

نويئاصحإلا ناوعألا

جد000.59

جد000.18

جد005.63

 جد005.33

جد005.92

دادعتلا

17

006.2

001.3

022.8

496.35

ارهش )02( نورشع

ارهش )02( نورشع

دحاو )1( رهش

دحاو )1( رهش

دحاو )1( رهش



0٨  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤١
27م0٢0٢ ةنس ربمسيد٩٢

ةئيبلا ةرازو

٥٢ قـــفاوملا٢٤٤١ ماـــعيـــناثلا عـــيبر٩ يف خّرؤــــم رارــــــق
ءاـــــــــضعأ نييـــــــــــعت نـــــــــمــضتي ،0202 ماــــــــعرــــــــــبمفوـــــــن
صـــــــحفب ةـــــــفلكملا ةـــــكرـــــتشملا ةــــــيرازوـــــــلا ةــــنجللا
ةــــفّنصملا تاـــسسؤملاب ةـــصاخلا رـــطخلا تاـــسارد
.اهيلع ةقداصملاو ىلوألا ةئفلا نم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـفاوملا2٤٤1 ماـــعيناثلا عيبر9 يف خّرؤـــم رارـــق بـــجومب
مـــــهؤامسأ ةــــيتآلا ءاـــضعألا نّيــــــعي ،0202ةـــنس رــــــبمفون٥2
كرتشملا يرازوـلا رارــقلا نــم٥و3 نيـــتداملا ماــــكحأل اــــقيبطت
ةنس ربمتبس٤1 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ91 يف خرؤملا

ةقداصملاو رطخلا تاسارد صحف تايفيك ددحي يذلا٤1٠2
صـــــحفب ةــــــفّلكملا ةـــــكرتشملا ةـــــيرازولا ةــــنجللا يف ،اـــــهيلع
ةئفلا نــم ةــــفنصملا تاـــسسؤملاب ةــــصاخلا رـــــطخلا تاـــسارد
: اهيلع ةقداصملاو ىلوألا

: ةئيبلاب فلكملا ريزولا ولثمم

،ةسيئر ،يلع جاح ةريصن  ةديسلا  –

،سيئر ةبئان ،وزير ةدنيل  ةديسلا  –

،دوعس ةدح ةديسلا  –

،ةيلاق ةحيبص ةديسلا  –

،لاطش ايسآ ةديسلا  –

،قونرك ةميكح ةديسلا  –

.وليت ناميلس ديسلا  –

: ةيندملا ةيامحلاب فلكملا ريزولا ولثمم

،روباب ةرهز ةديسلا  –

،شيوز ةظيفح ةديسلا  –

،رابج لاون ةديسلا  –

،دشارب بيط ديسلا  –

،موركعلب ريذن ديسلا  –

. يوارمع يلع ديسلا  –

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

رـبوتكأ7١قــــفاوملا2441 ماـــــع رـــــفص٩٢ يفخّرؤــــم رارــــق
هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نـــمضتي،0202 ةـــنس

.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل
`````````````````````````

ربوتكأ71قفاوملا2441 ماع رفص92 يف خّرؤم رارق بجومب
ماــــــكحأل اــــقيبطت ،مهؤاـــمسأ ةــــيتآلا ءاـــضعألا ّنيـــــعي،0202 ةــــنس

عيبر9 يف خّرؤملا٥٥2-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا نم8 ةداــملا
ءاـــــــشنإ نــــــمضتملاو٤991 ةنس تــشغ71قفاوــملا٥1٤1 ماع لوألا
سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا
: ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل هيجوتلا

،ةحايسلاب فلكملا ريزولا ةــلثمم ،ياــــب رـــصان ةـــحيلص  –
،ةسيئر

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةرارغوب ةميكح –

،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةطازقوب لامج –

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،بيروق لامك –

ميلعتلاو نيوكتلاب ةفلكملا ةريزولا لــثمم ،لــيدوك قـــيدص –
،نيينهملا

ةـــــعانصلاب فـــــلكملا رـــــيزوـــــلا ةــــــلثمم ،يــــــجابصق ةـــــيكز –
،ةيديلقتلا

 ،ةئيبلاب ةفلكملا ةريزولا ةلثمم ،حابصم تيآ ةميعن –

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا لثمم ،ةشخ رضخل –

نيسردملا نيمدختسملا نع بختنم لثمم ،يتبس لصيف  –
.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا يف

قفاوملا83٤1 ماع ةدعقلا يذ71 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو71٠2 ةنس تشغ٠1
.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملل

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


