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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا

نمضتملا راطإلا قافتالا ىلع قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش٦١ يف خّرؤم٦٤١-٠2 مقر يسائر موسرم
........................................................................8102 ةنس سرام7 يف )دنهلا( يهلدوينب عّقوملا ،يلودلا يسمشلا فلاحتلا ءاشنإ

ةّيميظنتميسارم
رــــــــيـيست ةـــــــــينازــــــيم ىـلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٣ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش١١ يف خّرؤم١٤١-٠2 مقر يسائر موسرم

........................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناــــــــــكسلاو ةــــــحصلا ةرازو

.....ةمألا سلجم يف ءاضعأ  نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس وـــينوي7 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوـش5١ يف خّرؤم٤٤١-٠2 مقر يسائر موسرم

نمألل ةينطو ةلاكو ثادحإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش١2 يف خّرؤم85١–٠2 مقر يسائرموسرم
..........................................................................................................................................................................................................يحصلا

رــــــــــــيـيست ةــــــينازـــــــــــيم يــــــف داـمتعا لـقن نـــمضتي ،٠2٠2 ةـــنس وـــينوي٤ قـــــفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش2١ يف خّرؤم٣٤١-٠2 مــقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناـكسلاو ةـحصلا ةرازو

يلاعلا بصنملا يف نـييعتلا طورــش ددـحي ،٠2٠2 ةنس وينوي8 قــفاوـملا١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يف خّرؤم١5١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
..............................................................................................هب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلاو ةلودلا سلجمب بتكم سيئرل

ةــــينطولاةــــــــسردملا ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا١٤٤١ ماــــع لاّوـــش٦١ يف خّرؤـــم25١-٠2 مـــقر يذــــيفنت  موــــسرم
.......................................................................................................ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاو ةددــــــجتملا تاــــــقاطلل اــــــيلعلا

مـقر يذيفنتلا موسرملا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس وينوي8 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يف خّرؤم٣5١-٠2 مــقر يذيـــفنت موــــسرم
رـتسبمـلا بـــــيلحلا راـعسأ دـيدحت نمضتملاو١٠٠2 ةــنس رـياربــف2١ قـفاوـمـلا١2٤١ ماــع ةدـعـقلا يذ8١ يف خّرؤـمـلا٠5-١٠
...........................................................................................عيزوتلا لحارم فلتخم  يفو جاتنإلا دنع ساـيـكألا يف  بضوـــملاو

2١١-8١ مـقر يذــيفنتلا موـسرملا لّدـــعـي ،٠2٠2 ةنس وــينوي8 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يف خّرؤم٤5١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
ةطساوب رداصلا يراجتلا لجسلا جرــختسم جذوـــمن ددحــــي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ5 قـفاوـمـلا٩٣٤١ ماـع بـــجر8١ يف خّرؤـمـلا
........................................................................................................................................................................ينورتكلإ ءارجإ

١2 يف خّرؤمـلا72-88 مقر موسرـملا ممتيو لدــعي ،٠2٠2 ةنس وينوي8 قــفاوـملا١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يف خّرؤم55١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
ةـــــــــيعانطصالا نيــــــقوعملا ءاـــــــــضعأل يــــنطولا ناوـــــيدلا ءاــــــشنإ نــــمضتملاو88٩١ ةــــنس رــــياربف٩ قــــــفاوملا8٠٤١ ماــع ةـيناـثلا ىداـمج
....................................................................................................................................................................................اهقحاولو

مــــقر يذيـــفنتلا موــــسرملا مّمتيو لّدـعي ،٠2٠2 ةنس وينوي8 قــفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يف خّرؤم٦5١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
راطخألا نم ةـياـقولا ةئيه ءاشنإ نمضتملاو٦٠٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا72٤١ ماـع ىلوألا ىداـمج52 يف خّرؤــــــمـلا٣22-٦٠
.....................................................اهريسو اهميظنتو اهتايحالصو يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاــــــطاشن يف ةــــينهملا

صـيـــصـختـلا باـــــــســح رــييست تاــيفيك ددـحي ،٠2٠2 ةنس وينوي8 قــفاوـمـلا١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يف خّرؤم75١-٠2 مقر يذيفنت موسرم
.............................................................................................”لحاسلاو ةئيبلل يـنطولا قودـنصلا“هــناوــنـع يذــــــــــلا2٠٣-5٦٠ مــــقر صاــــــخــلا

ريبادتلاو يلزنملا رجحلا ليدعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي٣١قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش١2 يف خّرؤم٩5١-٠2مقر يذيفنتموسرم
...............................................هتحفاكمو )٩١-دــــيـــــفوـــــك( اــــــنوروـــــــك سورــــيــــفءاــــــبوراـــــــــــشــــــــــــــــــــــتــــــــنا نــــــــــــم ةــــــــــــيـاــــــــــــقوــــــــــــــــــــلا ماـــــظن راطإ يف ةذختملا

ةّيدرفميسارم
ةرازوب تايطعملا كنب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم

...........................................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ةيلخادلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................................اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو

ةيمومعلا تاقالعلا ريدـــــم ماهــــم ءاهــــنإ نـــمـــضـــتـــي ،0202 ةــــنــــس وـــيــــنوــــي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب بئارضلل ةماعلا ةيريدملا يف لاصتالاو
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ةيشتفملا يف شيتفتلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
..................................................................................................................................ةيلاملا ةرازوب ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا

- نيدهاجملا ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

........يداولا ةيالو يف ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش5١ يف خّرؤم يسائر موسرم

نماضتلا ةرازول ماعلا شـــتفملا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنــــس وــــيـــــنوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
...............................................................................................................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا

ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
.................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

ةرازوب صيخلتلاوتاساردلاب نيفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

ةرازوب ةلادعلا ةنرصعل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................................................................................................................................لدعلا

وفعلا تاءارجإو ةيئازجلا نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب

ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلا ظفاحم نييعت نــمضتي ،0202 ةنـــس وـــينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................................................ةبانعل

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

..............................................نييركسع نييضاق نييعت نانمضتي ،0202 ةنسويام١2 قفاوملا1441 ماعناضمر82 يف ناخّرؤم نارارـق

ةيلاملا ةرازو

........................ةينازيملل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس ويام03 قفاوملا1441 ماع لاّوش7 يف خّرؤم رارـق

.........................كرامجلل ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس ويام03 قفاوملا1441 ماع لاّوش7 يف خّرؤم رارـق

....................بئارضلل ةماعلا ةريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس ويام03 قفاوملا1441 ماع لاّوش7 يف خّرؤم رارـق

ةقاطلا ةرازو

قفاوملا٠٤٤١ ماع يناثلا عـــيبر2١ يف خّرؤـــــــملا رارـــــــقلا لّدعــــــي،٠2٠2 ةــنس ليربأ7 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع نابعش٣١ يف خّرؤـــم رارـــق
.................................ةقاطلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاـــضعأ نييـعت نمضتملاو8١٠2 ةنس ربمسيد٠2

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

............................ريدم يبئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نانمضتي ،0202 ةنس ويام82قفاوملا1441 ماع لاّوش5 يف ناخّرؤم نارارق

ةيئاملا دراوملا ةرازو

موقي نأ نكمي يتلا تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا ةمئاق ددحي ،0202 ةنس ويام02 قفاوملا1441 ماع ناضمر72 يف خّرؤم رارق
.....................................................................ةيسيئرلا هتمهم ىلع ةدايز ،زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل ينطولا دهعملا اهب

نيسحتل ينطولا دهعملل هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس ويام02 قفاوملا1441 ماع ناضمر72 يف خّرؤم رارق
................................................................................................................................................................زيهجتلا يف ىوتسملا

٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لاّوش22
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ـه١٤٤١ ماع لاّوش٥٣22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس وينوي٤١ 4

ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
ماـــــع لاّوــــــش٦١ يفخّرؤم٦٤١-02 مــــــقر يساـــــئر موسرم

قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس وينوي٨ قفاوملا1441
فلاحتلا ءاشــنإ نـــمــــضــــتـــــملا راـــــطإلا قاـــــفـــــتالا ىلع
7 يف )دنهلا( يهلدوينب عــّقوــــملا ،يلودــــلا يســـمـــشلا

.8102 ةنس سرام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم9-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –

فلاحتلا ءاشنإ نمضتملا راطإلا قافتالا ىلع عالطالا دعبو –
ةنس سراـــم7 يف )دنـــهلا( يـــهلدوينب عــّقوملا ،يلودلا يــــسمشلا

8102،

: يتأي ام مسري

ءاشنإ نمضتملا راــــطإلا قاــــفــــتالا ىلــــع قّدــــصي: ىلوألا ةداملا
7 يف )دــنــهــلا( يـهــلدوــيــنــب عــّقوـملا ،يـلودــلا يـسـمـشلا فـلاــحــتـــلا

ةّيروهمجلل ةيمسّرلا ةديرجلا يف رشنيو ،8102 ةنس سرام
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةــــيمــــسّرلا ةدـــــيرــــــجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي8 قــفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوـــش٦١ يف رـــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
`````````````````````````````````````````````````

يسمشلا فلاحتلا ءاشنإ نمضتملا  راطإلا قافتالا
)ASI( يلودلا

،قافتالا اذه فارطأ نحن –

ةنس ربمفون03 يف خّرؤملا سيراب نالعإب اّنم اريكذت –
كرتشملاانحومطو يلودلا يسمشلا فلاحتلا لوح5102
لــيوــمــتــلا ةــفــلــكــت ضفخل ةــمزالـــلا ةـــكرـــتشملا دوـــهجلا لذـــبـــل
يـــكيرمأ رالود راـــيلم0001 نـــم رثـــكأ ةــــئبعت ،ايجولونكتلاو
ةــقاطلا رـــشنـــل0302 قاـــفآـــب ةـــبوـــلـــطــملا تاراــمــثـــتـــــسالا نـــــم
تاــــيجولونكتلل قـــــيرطلا دـــــيهمتو عساو قاطن ىلع ةيسمشلا
،تاجايتحالا عـــــم فـــيكتلل ةيــــلبقتسملا

ةينغلا لودلل ةيسمشلا ةقاطلا هرفوت امب اّنم افارتعاو –
يرادـــم نيب اـــيلك وأ اـــيئزج ةـــعقاولا ،ةـــيسمشلا رداــــصملاب
راهدزالا قيقحتل ةقوبسم ريغ ةيناكمإ نم ،يدجلاو ناطرسلا

،اهبوعشل ةمادتسملا ةيمنتلاو يوقاطلا نمألاو

لازت ال يتلا ةكرتشملاو ةصاخلا تابقعلل اّنم اكاردإو –
يف ةيسمشلا ةقاطلل يّمكلاو عيرسلا رشنلا قيرط يف فقت
،لودلا هذه

ام اذإ تابقعلا هذه ىلع بلغتلا ةيناكمإ ىلع اّنم اديكأتو –
،قسنم وحن ىلع ةيسمشلا رداصملاب ةينغلا لودلا تفرصت
عيمجتو قيسنت لضفأ اذكو ،ةيوق ةيسايس ةدارإو عفاد عم
ةيمنتو راكتبالاو تايجولونكتلاو ليومتلا اميس ال ،بلطلل
لثمي ،لودلا نيب ام ةــيسمشلا ةـــقاطلا لاـــجم يف تاردقــــلا
ةقاط اهلعجيو ةدوجلا نيسحتو راعسألا ضفخل ايوق اعفاد

،عيمجلا لوانتم يفو لوقعم رعسب ةقوثوم ةيسمش

قيسنتلل ةلاعف ةيلآ عضول ةكرتشملا ةدارإلاب نيدّحتمو –
،اننيب اميف رارقلا ذاختاو

: ةيتآلا ماكحألا ىلع انقفتا

ىلوألا ةداملا

ضرغلا

اميف ىّمسملا( يلودلا يسمشلا فــلاحتلا فارـــطألا ئـــشني
يطختل ةيعامج ةباجتسا نوطعيس هلالخ نم يذلا )ASI دعب
ىلـــــع ةــــيسمشلا ةــــقاطلا رـــشنل ةـــــكرتشملا ةــــيسيئرلا قــــئاوعلا

.مهتاجايتحا ىوتسم

2 ةداملا

ةيهيجوتلا ئدابملا

جــــــمارب لالــــخ نــــم ةــــقسنم تاءارــــجإ ءاــــضعألا دـــــختي .1
،بلطلل نسحأ عمـجو ةـمءاوـم ىـلإ فدـهـت ةـيـعوـطـت ةـطـشـنأو
تايجولونكتلاو يسمشلا ليوـمتـــلاب قــلــعــت امـــيــــف امـــيـــس ال
.تاردقلا ءانبو ريوطتلاو ثحبلاو راكتبالاو ةيسمشلا

نوعسيو بثك نع ءاضعألا نواعتي ،ةياغلا هذهل اقيقحت .2
تاذ تاـــــــمظنملا عــــم ةـــــلدابتم ةــــــــعفنم تاذ تاـــــقالع ةــــماقإل
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ةحلصملا تاذ فارطألاو ،ةلصلا

.ءاضعألا ريغ نادلبلاو
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،ةيسمشلا تاقيبطتلا ثيدحتو ةكراشمب وضع لك موقي .3
يعامجلا لمعلا ايازم ىلع لوصحلا ىلإ اهلجأ نم ىعسي يتلا

طئارخ ساسأ ىلعو ،يلودلا يسمشلا فلاحتلا راطإ يف
تاـــموـلـعملاو ،ةــــيسمشلا تاـــــقـيـبـطـتـلـل ةـــــكرــتشم ةــيــلــيــلحت

رـيـبادـتـلاو فادـهألاو تاـجاـيـتـحالاـب ةــقــلــعــتملا ةـــــيــمــهألا تاذ
قــــيقحتل اــــهل ططــــــخملا وأ ةرـــــشابملا ةينطولا تاردابملاو
ءارجإو ةميقلا ةلسلس لالخ ةهجاوملا تاــــــبقعلا،فادــــهألا هذــــه
تاليلحتلا هذهل تانايـب ةدـــعاـــقـــب ةـــناـــمألا ظـــفـــتـــحتو .رـــشـــنلا
.نواعتلا تاناكمإ ىلع ءوضلا طيلستل

يسمشلا فلاحتلل ةينطو لاصتا ةطقن وضع لك نّيعي.4
يلسارمل ةمئادةكبش ةينطولا لاصتالا طاقن لكشت .يلودلا
،اـــــميس ال ،نوــــلدابتي نــــيذلاو ءاـــضعألا نادلـــبلا يف فـــــلاحتلا

،نيينـــعملا ةــــحلصملا تاذ فارــــطألا عـــم اذـــــكو مــــهنيب اـــــميف
تاحرتقم ةغايصو ،ةكرتشملا ةحلـصـــملا تالاـــجـــم ديدـــحـــتل
ذـيـفـنـتـب قـلـعـتـي اـمــيــف ةــناــمألا ىلإ عــفرــت تاــيصوــتو جمارــب
.فلاحتلا فادهأ

3 ةداملا

ىرخأ ةطشنأو جمارب

نم ةلسلس نم يلودلا يسمشلا فلاحتلا جمانرب نوكتي.1
ةقيرطب اهذيفنت ّنيعتي يتلا ةطشنألاو عيراشملاو لامعألا

فدـــــهلل اــــقفو ،ةـــــنامألا ةدــــعاسمب ،ءاـــــضعألا لـــــبق نــــم ةـــــقسنم
.ةيناثلاو ىلوألا نيتداملا يف اهيلع رشؤملا ةيهيجوتلا ئدابملاو

ةكراشمو لثمأ قاطن ىلع ريثأتلا نامضل جماربلا ميمصت مت
فادـــهأ ىلـــع جـــماربلا يوـــتحت .ءاـــــضعألا نـــم نـــــكمم ددـــــع رــــبكأ
.ةئبعتلل ةلباقو ةيّمكو ةطيسب

تاراشتسا لالخ نم جمانربلا تاحرتقم عضو متي .2
ةنامألا ةدعاسمب ةينطولا لاصتالا طاقن عيمج نيب ةحوتفم
نكميو ،ءاضعألا نيب ةلدابتملا تامولعملا ساسأ ىلع كلذو
ءاضعألا نم ةعومجم وأ نيوضع فرط نم جمانرب حارتقا
عيمج نيب قفاوتلا نامض ىلع ةنامألا رهست .ةنامألا نم وأ
.فلاحتلا جمارب

نع ةيعمجلا ىلإ ةنامألا نم جمانربلا تاحرتقم لسرت.3
.ةينطولا عجارملا ةكبش ةطساوب ،يمقرلا لاسرإلا قيرط
ءاضعألا لبق نم مامضنالل احوتفم جمانربلا حارتقا ربتعيو
لــبــق نــم اــموــعدــم ناــك اذإ هــب قاــحــتــلالا يف نوــبــغرــي نــيذـــلا

لبق نم ضارتعا دوجو مدع ةلاح يفو ،لقألا ىلع ،نيوضع
.نيدلب نم رثكأ

لالخ نم جمانربلا حارتقا ىلع ةيمسرلا ةقفاوملا متت .4
متي .هب قاحتلالا يف نوبغري نيذلا ءاضعألل كرتشم نايب
فرط نم جمانربلا ذيفنتب ةقلعتملا تارارقلا عيمج ذاختا

تحت اهذيفنت متيو .جمانربلا اذه يف نيكراشملا ءاضعألا
نيينـــطوـــلا نيلثـــمـــملا لـــبـــق نـــم ةنامألا ةدـــعاـــســـمو فارـــشإ
.وضع لك لبق نم نينّيعملا

جـــــماربلا عــــيمجل ةرــــظن ةـــــيونسلا لـــــمعلا ةــــطخ مدقــــــت .5
ىلإ ةطخلا ةناــمألا مدـــقـــتو .فلاـــحـــتـــلـــل ىرـــخألا تاـــطاـــشـــنلاو
ةطشنأو جمارب عيمج جاردإ نامض ىلع رهست يتلا ةيعمجلا

.فلاحتلل ماعلا فدهلا راطإ نمض ةطخلا هذه

4 ةداملا
ةيعمجلا

اهيف نوكي نيأ ةيعمج ،كلذ بجومب ،فارطألا ئشني.1
تارارقلا ذاختا نع ةلوؤسم نوكتو ،وضع لك نع لثمم

نّيعتي يتلا ةقسنملا لامعألاو قافتالا اذه ذيفنتب ةقلعتملا
ىلــــع اـــيونس ةـــيعمجلا عــــمتجت .اـــــهفده قـــيقحتل اــــهؤارجإ
اضيأ عمتجت نأ نكميو ،فلاحتلا رقم يف يرازولا ىوتسملا

.ةصاخ فورظ يف

نيب ةرـغصم تاـعوـمـجـم نــمض تاسلــج مــيــظــنــت مــتــي.2
ىلـــــع ةــــليصح عـــضول جـــمانرب لــــك يف نيــــكراشملا ءاـــضعألا
اقحال اهذيفنت نأشب تارارقلا ذاختاو يرازولا ىوتسملا

.٣.٤ ةداملل اقفو

جـــــــمارـبـلـل يــــمـكارـتـلا رــــثألا مـيـيـقـــــتــب ةــــيــعــمجلا موـــــقــت.3
اميف اميس الو ،فلاحتلا راطإ يف ةذفنملا ىرخألا ةطشنألاو
اذــــــكو ةــــيقوثوملاو ءادألاو ةــــيسمشلا ةــــقاطلا رـــشنب قـــــلعتي
ذــــختي مـــييقتلا اذـــــه ساــــسأ ىلـــــعو .لــــيومتلا مـــــجحو ةـــــفلكت
ذيفنت ةلصاومب قلعتي اميف ةمزاللا تارارقلا عيمج ءاضعألا

.فلاحتلا فده

ريس نأشب ةمزالــلا تارارـــقـــلا عيـــمـــج ةيـــعـــمـــجلا ذخــتـــت .4
ىلع ةقفاوملاو ماعلا ريدملا رايتخا كلذ يف امب ،فلاحتلا

.رييستلا ةينازيم

زوــــجيو .ةـــيعمجلا يف دــــحاو توــــــــــص وــــضع لــــــــك ىدــــــل.5
قــــــح نود ةـــــكراشملا ةــــــكيرــــشلا تاــــــمظنملاو نيــــــبقارملل
ةيئارجإلا لئاسملاب ةقلعتملا تارارـــقــلا ذـــــــخـــتـــت .تـــــيوــــصتلا

.نيـــــتوــصملاو نـــــيرــــضاحلا ءاـــــــضعألل ةـــــطــيسبلا ةــــــيبلغألاب
ةيبلغأب ةيعوضوملا لــئاسملاب ةقلعتملا تارارقلا ذـــختتو
ءاــــــــضعألا ذـــختي .نيتوصملاو نيرضاحلا ءاضعألا )2/٣( يثلث
جمانربب ةصاخلا تارارقــلا جـــمانربلا اذــــه يف نوـــــكراشملا

.نّيعم

ةيهيجوتلا ةنجللا اهتذختا يتلا تارارقلا عيمج مدقت .6
يف رداصلا سيراب نالعإ بجومب ةأشنملا فلاحتلل ةيلودلا

ةــــيـــعـــمـــجلا ىلإ فلاــــحتـــلا نأـــشـــب5102 ةـــنـــس رـــبـــمــــفوــــن03
.لوألا اهعامتجا يف اهدامتعال
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ريوطتو ءاشنإل ةيعمجلا ىلإ تاحرتقم ةنامألا مدقت.2
عم ،فلاحتلا ةينازيمل تاداريإ جتنيس يذلا حنملا قودنص

.يكيرما رالود نويلم61 ـب ردقت ةيئدبم ةحنم صيصخت

نوــــيلم72 فــــقسب فـــلاحتلا يف دـــنهلا ةـــموكح مـــهاست.3
ةـيـتـحـتـلا ةـيــنــبــلا رــيــفوــت ،قودــنصلا ءاشنإل يكــيرــمأ رالود
ىلإ7102-6102 نم ،تاونس سمخ لالخ ةرركتملا تاقفنلاو
ماـــعلا عاـــطقلا تاـــكرش مـــهاست ،كلذ ادـــع اـــميف .0202-1202
ةــــيسمشلا ةـــقاطلا ةــــكرش يف ةــــلثمتملا ،ةــــيدنهلا ةــــموكحلل
ةــــيدنهلا ةددــــجتملا ةـــقاطلا ةـــيمنت ةــــلاكوو )ICES( ةــــيدنهلا
)ADERI(، ءاـــشنإل اـــمهنم لــــكل يـــكيرمأ رالود نوــــيلم غـــلبمب

.فلاحتلل حنملا قودنص

ذيفنتل ةمزاللا ةيــلاــملا دراوملا ةـــئـــبـــعـــتو مـــيـــيـــقـــت مـــتـــي .4
،ةماعلا ةينازيملل ةيرادإلا فيلاكتلا فالخب ،نّيعم جمانرب
معدو ةدعاسمب جمانربلا اذه يف ةكراشملا لودلا فرط نم
.ةنامألا نم

ةـيرادإلاو ةـيـلاملا ةـطشنألل ةـلواـنملاـب دـقاـعــتــلا نــكــمــي .5
قافتال اقفو ىرخأ ةمظنم عم ،جماربلا فالخب ،فلاحتلل
.ةيعمجلا فرط نم دمتعم لصفنم

يجراخ ققدم نييعت ةنامألا نكمي ،ةيعمجلا ةقفاومب.6
.فلاحتلا تاباسح ةعجارمل

7 ةداملا
كيرشلا دلبلاو وضعلا ةفص

ةــيسمشلا دراوـــملاب ةـــينغلا لودــــلل ةـــحوتفم ةـــيوضعلا.1
تاذ يدــــجلاو ناـــطرسلا يرادــــم نيب اـــيئزج وأ اـــيلك ةـــعقاولا
يف ءاــــــضعأ لودـــــلا هذــــه حــــبصت .ةدـــــحتملا ممألاب ةـــــيوضعلا
،قيدصت ةقيثو عادــيإو قاـــفتالا اذــــه عـــيقوت دــــعب فــــلاحتلا

.ةقفاوم وأ لوبق

لودلل ةكيرشلا ةلودلا ةفص حنمت نأ ةيعمجلا نكمي.2
ةــــيوضعــــلا تاذ يدجلاو ناــــطرسلا يرادــــم نيب عــــقــــت ال يتـــــلا

يف ةــمــهاسملا ىلع ةردــقــلاو ةدارإلا اــهـــيدـــلو ةدـــحـــتملا ممألاـــب
.قافتالا اذه يف ةددحملا ةطشنألاو فادهألا

فلاحتلا جمارب يف ةكراشملاب ةكيرشلا لودلل حمسي.3
 .جمانربلا يف نيكراشملا ءاضعألا ةقفاومب

8 ةداملا

ةكيرش ةمظنم

تامظنملل ةكيرش ةمظنم ةفص حنمت نأ ةيعمجلا نكمي.1
تامظنملا اميس ال ،هفادهأقيقحت يف فلاحتلا دعاست دق يتلا

5 ةداملا

ةنامألا

مهتدعاسمل ةنامأ ،قافتالا اذه بجومب ،فارطألا ئشني.1
وـــهو ،ماــــع رــــيدم نـــمةـــنامألا نوــــكتتو ،يـــــعامجلا مـــــهلمع يف

.نييرورض نيفظوم يأ اذكو ،ماعلا فرصتملا

الوؤسم نوكيو ةيعمجلا فرط نم ماعلا ريدملا نّيعي.2
.ةدحاو ةرمديدجتلل ةلباق تاونس )4( عبرأ ةدمل اهمامأ

نييـــعت نـــع ةــيعمجلا ماــــمأ ًالوؤـــسم ماـــعلا رــــيدملا نوــــكي .3
.دراوملا ةئبعت اذكو ،اهريسو ةنامألا ميظنتو نيفظوملا

اهنأشب تاءارجإلا ذاختال تاعوضوملا دادعإب ةنامألا موقت .4
رــــــهست .اـــهيلإ ةــــلكوملا تارارـــــقلا ذيــــفنتو ةـــيعمجلا فرــــط نــــم
تارارق ةعباتم نامضل ةـــمزاللا رــــيبادتلا ذاـــختا ىلـــع ةـــــيعمجلا
.تارارـــــقلا هذـــــه ذــــيفنت يف ءاــــضعألا لاـــمعأ قيـــسنتو ةــــيعمجلا

: ةيتآلا ماهملا نامضب ،اصوصخ ،ةنامألا موقتو

تاحرتقم دادعإ يف ةينطولا لاصتالا تاهج ةدعاسم )أ
،ةيعمجلا ىلإ ةمدقملا تايصوتلاو جمانربلا

،جمانرب لك ذــيفنتل ءاـــــضعألل مـــــعدلاو هــــــيجوتلا ميدقت )ب
،لاومألا عمج اميس ال

نـــــم ةـــــعومجم نـــــع وأ ،ةــــيعمجلا نـــــع ةـــباين فرـــصتلا )ج
،مهبـلـط ىلـع ءاـنـب ،نـــيـعم جـــمانرـب يـف نيـــــكراـشـملا ءاــــضـعألا

،نيينعملا ةحلصملا باحصأ عم تالاصتا ةماقإ اميس ال

تاودألاو لاــــــصتالا لـــــــئاسو عـــــيمج ذـــــــــيفنتو ءاـــــــشنإ )د
،هجماربو فلاحتلا رييستل ةيرورضلا ةلماشلا ةطشنألاو
.ةيعمجلا هترقأ امك

6 ةداملا

ةيلاملا دراوملاو ةينازيملا

لــــــــــك اذـــــكو ،ةــــيعمجلاو ةـــــنامألل رــــييستلا فـــيلاكت لــــثـــــمت.1
ةينازيم ،ةلماشلا ةطشنألاو معدلا فئاظوب ةقلعتملا فيلاكتلا
: لالخ نم اهتيطغت متتو .فلاحتلا

،ةـكـيرشلا نادـلـبـلاو ،هــئاضعأل ةــيــعوــطــتــلا تاــمــهاسملا )أ
،ىرخألا نادلبلا اذكو ،اهتاسسؤمو ةدحتملا ممألاو

دوجو ةلاح يفو .صاخلا عاطقلل ةيعوطتلا تامهاسملا )ب
ىلإ ةلأسملا ةنامألا عفرت ،حلاصملا يف لمتحم براضت يأ
،ةمهاسملا لوبق ىلع ةقفاوملل ةيعمجلا

ةيعمجلا موقت ةددحم ةطشنأ نم ةلمتحملا تاداريإلا )ج
.اهيلع ةقفاوملاب
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اهلكشت يتلا يميلقإلا يداصتقالا لماكتلل ةيموكحلا ةيلودلا
يف اوضع ،لقألا ىلع ،هنم وضع نوكي يتلاو ةدايسلا تاذلودلا
.فلاحتلا

تارارقــــلا جـــمانرــبــــــلا اذــــه يف ةــــكراــــشـــملا لودــــلا ذـــختـــت.2
راــــــــطإ يف اـــــــهمارـــبإ مــــتيس يــــتلا تاـــــــكارــــشلاب ةـــــــــقلعتملا

.ةنامألا ةقفاومب ددحم جمانرب

كيرشلا ،اهتزهجأ كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا نوكتس.3
.فلاحتلل يجيتارتسالا

9 ةداملا

نوبقارملا

تابلط يمدقمل بقارملا ةفص حنمت نأ ةيعمجلا نكمي
ةمظنم يأ وأاقّلعم اهبلط نوكي يتلا ةكارشلا وأ ةيوضعلا
.فلاحتلا فادهأو حلاصم مدخت دق ىرخأ

01 ةداملا
فلاحتلا تاناصحو تازايتماوةفص

بجومب ةينوناقلا ةيصخشلاب فلاحتلا ةنامأ عتمتت.1
تاـــكلتمملا ةزاـــيحو دـــقاعتلا ىلـــع ةردـــــقلا اذــــكو ،رقــــملا قاـــــفتا
.ىواعد ةماقإو ،اهيف فرصتلاو ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا

فلاحتلا ةنامأ عتمتت ،هالعأ روكذملا رقملا قافتا بجومب .2
ةمزاللا ةقبطملا تاناصحلاو ةيبيرضلا ايازملاو تازايتمالاب

يتلا ،لقتسم لكشب اهجمارب ذيفنتو اهماهمب عالطضالل اهرقمل
.ةيعمجلا اهيلع قفاوت

تازاـــــيتمالاو تاــــناصحلاب عــــتمتت نأ ةــــنامألا نـــــكمي .3
ىلع ةيلالقتسا لكب اهجمارب ذيفنتو اهفئاظو ءادأل ةمزاللا

هتاعيرشتل اقفو كلذو ،ةرورضلا تضتقا اذإ وضع لك بارت
.لصفنم قافتال اقفوو ةينطولا

11 ةداملا
باحسنالاو تاليدعتلا

راطإلا قافتالا ىلع تاليدعت حرتقي نأ وضع لك نكمي.1
قافتالا لوعفم نايرس ءدبخيرات نم ةدحاو ةنس ءاضقنا دعب
.راطإلا

ةيعمجلا فرط نم راطإلا قافتالا ىلع تاليدعتلا دمتعت.2
لـــخدتو ،نيـــتوصملاو نــــيرضاحلا ءاــــضعألا )2/٣( يـــثلث ةــــيبلغأب
نع ءاضعألا )2/٣( اثلث ربعي امدنع ذيفنتلا زيح تاليدعتلا هذـــه
.مهنم لكل ةيروتسدلا تاءارجإلل اقفو مهتقفاوم

دعب راطإلا قافتالا اذه نم بحسني نأ وضع لك نكمي.3
عدوملا غلبيو ،رهشأ )٣( ةــــثالـــــث لـــــجأ يف هيدل عدوــــملا راطخإ
.نيرخآلا ءاضعألا ىلإ باحسنالا اذه هيدل

21 ةداملا
فلاحتلا رقم

.دنهلا يف فلاحتلا رقم ءاشنإ متي

31 ةداملا

ذيفنتلا زيح لوخدلاو عيقوتلا

ةقفاوملا وأ هلوبق وأ راطإلا قافتالا ىلع قيدصتلا متي .1
.اهنم لكل ةيروتسدلا تاءارجإلل اقفو لودلا لبق نم هيلع
خيرات يلي يذلا نيثالثلا مويلا يف ذيفنتلا زيح قافتالا لخدي
.ةرشع ةسماخلا ةقفاوملا وأ لوبقلا وأ قيدصتلا ةقيثو عاديإ

لوبق وأ قيدصت ةقيثو اوعدوأ نيذلا ءاضعألل ةبسنلاب .2
اذه لخدي ،ذيفنتلا زيح راطإلا قافتالا لوخد دعب ةقفاوم وأ
هذـــه عادـــيإ خـــيراتل نيـــثالثلا موـــيلا دــــعب ذـــيفنتلا زـــيح رـــيخألا
.ةقيثولا

ةــيهيجوتلا ةـــنجللا فــقوتت ،فــــلاحتلا ءاــــشــنإ درــــجـــمب.3
.لمعلا نع فلاحتلل ةيلودلا

41 ةداملا

صنلا ةقداصمو ليجستلاو هيدل عدوملا

قافتالا اذه هيدل عدوملا يه دنهلا ةيروهمج ةموكح .1
.راطإلا

201 ةداملل اقفو راطإلا قافتالا اذه هيدل عدوملا لجسي .2
 .ةدحتملا ممألا قاثيم نم

قافتالا نم اهيلع اقداصم اخسن هيدل عدوملا لسري.3
 .فارطألا عيمج ىلإ راطإلا

هـــصوــصــــــنىواـــســـتـــــت يذــــلا راـــطإلا قاــــفــــتالا اذـــه عدوـــــي .4
فـــيشرأ يف ،ةــــيّجحلا يف ةـــــيزيلجنإلاو ةــــيدنهلاو ةــــيسنرفلا
.هيدل عدوملا

بسح نوضوفملا ،هاندأ نوعّقوملا ماق ،مدقت امل اتابثإو
.راطإلا قافتالا ىلع عيقوتلاب ،لوصألا

،8102 ةــــنس سراـــم7 خــــيراتب ،دــــنهلا ،يــــهلدوين يف رّرــــح
صوصنلا عيمجو ،ةيزيلجنإلاو ةيدنهلاو ةيسنرفلا تاغّللاب
.ةيّجحلا يف ةيواستم
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ةّيميظنت ميسارم
ةـــــحصلا رـــــيزول ةــــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت نـــــمضتملاو
بجومب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 : يتأي ام  مسري

داــــمتعا٠2٠2 ةــــنـس ةـــــينازـيم نــــم ىــــــغـلي: ىلوألا ةّداـملا
نوـــــعبرأو ةــــسمخو ةــــئامسمخو اراــــيلم رــــشع ةــــتس هردــــــق
ةــــينازيم يـــــف دـــّيــــــقم )جد٠٠٠.٠٠٠.5٤5.٦١( راــــــنـيد نوــــيلم
تاـــــــقفن“١٩-7٣ مــــــــقر باــــــبلا يفو ةـــــــكرتــــشملا فــــــــيلاــــــكتلا

.”عّمجم يطايتحا - ةــلمتحم

هردــق دامتعا٠2٠2 ةـنـس ةـيـنازـــيـــمل صصـــــــــخــــي:2 ةّداـملا
نوــــيلم نوعــــبرأو ةـــسمخو ةــــئامسمخو اراـــــيلم رـــشع ةـــــتس
رــــــييست ةــــينازيـم يــف دـّيـــــــقـي )جد٠٠٠.٠٠٠.5٤5.٦١( راــــنـيد
باوبألا يـفو تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو
.موسرملا اذهب قحلملا لودجلا يف ةنّيبملا

ناـــكسلاو ةـــحصلا رــــيزوو ةـــيـــلاـــــملا رـــــيزو فـلــــــــــــكــــــي :٣ ةّداـملا
موـسرملا اذــه ذيفنتب ،هصخي اـميف لك ،تايفشتسملا حالصإو
ةـّيرــــــئازـجلا ةـّيروــــــهمجلل ةـّيـــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يـف رــــــــشـني يذـــــلا
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

وـينوي٣ قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع لاّوــــش١١ يف رـــــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماــــع لاّوـــش١١ يفخّرؤـــــم١٤١-02 مـــقر يـــسائر موــــسرم
ليوحــت نمضتي ،0202 ةنس وينوي٣ قفاوملا١٤٤١
ةــــــحصلا ةرازو رــــــــيـيست ةـــــــــينازــــــيم ىـلإ داـــــــــمتعا

.تايفشتسملا حالصإو ناــــــــــكسلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٦ -١٩ ناـــــتداملا اــــمّيس ال ،روــــتسدلا ىلـــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤملا7١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١-٩١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ىدامــــج2 يـف خّرؤــــملا يـــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج72 قفاوملا١٤٤١ ماع ةيناثلا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

2 يـف خّرؤملا2٣-٠2 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــنس يـــــــفناج72 قـــــــفاوملا١٤٤١ ماــــــع ةـــيناثلا ىداــــــمـــــج

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

11.640.000

2.640.000

14.280.000

02-31

03-31

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو
لوألا عرفلا

ديحو عرف
لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا
ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

...................................ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةيزكرملا ةرادإلا
عباط تاذ حنم ،بتاورلا ،نودقاعتملا نومدختسملا - ةيزكرملا ةرادإلا

.............................................. يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع
لوألا  مسقلا عومجم
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)عبات(قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

10.920.000

861.000

1.980.000

16.050.000

2.640.000

2.280.000

810.000

35.541.000

49.821.000

16.415.799.000

16.415.799.000

16.415.799.000

16.465.620.000

68.490.000

10.890 000

79.380.000

79.380.000

79.380.000

16.545.000.000

16.545.000.000

02-36

07-36

08-36

10-36

11-36

12-36

13-36

01-46

12-31

13-31

سداسلا مسقلا
رييستلا تاناعإ

................................................ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ةناعإ

......................يبطلا هبش نيوكتلل يجوغاديبلا ينطولا دهعملل ةناعإ

..........يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملل ةناعإ

..........................يبطلا هبش يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ

...............................تالباقلل يلاعلا نيوكتلل ةينطولا دهاعملل تاناعإ

....................................................يبطلا هبش نيوكتلا دهاعمل تاناعإ

.......................................طاوغألاب يبطلا هبش نيوكتلا ةسردمل ةناعإ

سداسلا  مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

عبارلا ناونعلا
ةيمومعلا تالخدتلا

سداسلا مسقلا
نماضتلاو ةدعاسملا - يعامتجالا طاشنلا

ةيئافشتسالا ةيمومعلا تاسسؤملا رييست تاقفن يف ةلودلا ةمهاسم
ةيئافشتسالا تاسسؤملاو ةيراوجلا ةحصلل ةيمومعلا تاسسؤملاو
....................................ةيعماجلا ةيئافشتسالا زكارملاو ةصصختملا

سداسلا  مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا
ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا حلاصملا

ثلاثلا ناونعلا
حلاصملا لئاسو

لوألا مسقلا
لمعلا تابترم - نوفظوملا

....ةفلتخملا حنملاو تاضيوعتلا - ةلودلل ةعباتلا ةيزكرماللا  حلاصملا

،نودـــــقاعتملا نوــــمدختسملا - ةــــلودلل ةــــعباتلا ةــــــيزكرماللا حـــــلاصملا
.........يعامتجالا نامضلا تاكارتشاو يلئاع عباط تاذ حنم ،بتاورلا

لوألا مسقلا عومجم

ثلاثلا ناونعلا عومجم

يناثلا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا  عرفلا عومجم

.........................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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،ىفطصم وعدملا ،يلاشرش ىسوم –

،نودع يداد رمع –

،يلاعلا دبع مساقلب –

،يانب دمحأ –

،وديمح دمـحم –

،جاحلب دمـحم –

،يوالسع ةلمرأ ،يدامح ىليل –

،جات نيدلا رون –

،يفانح دوليم –

.رون جاحلا –

ةـــيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــــسرـــملا اذــــــــه رــــــشني:2 ةداملا
.ةّـيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي7 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوــش5١ يف رـــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لاّوــش١2 يفخّرؤــــــم٨٥١–02 مــــــقر يساــــــــئرموسرـــــم
ثادحإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي٣١ قفاوملا١٤٤١
.يحصلا نمألل ةينطو ةلاكو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤١و2-2٩و٦-١٩ داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8١ يف خرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قلعتملاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا٩٣٤١

8 يف خّرؤملا٩٣-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ريارــبـــــف2 قـــفاوـــــملا١٤٤١ ماــــــع ةـــيـــــناثـــــلا ىدامـــــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
  ،مّمتملا

٣ يف خرؤملا٦22-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠٩٩١ ةنس ويلوي52 قفاوملا١١٤١ ماع مّرحم
ةــلودــلا يف اــيــلــع فــئاــظو نوسراــمــي نــيذــلا لاــمـــعـــلا قوـــقـــح
،مّمتملاو لّدعملا ،مهتابجاوو

ماــــع لاّوــــش٥١ يفخّرؤـــــم٤٤١-02 مــــقر يــــسائر موـــــسرم
نييعت نمضتي ،0202 ةـــنس وـــينوي٧ قــــفاوملا١٤٤١
.ةـــمألا سلجم يف ءاضعأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـّيروهمجلا سيئر ّنإ

8١١و١-2٩ و٦-١٩ داوــملا اـــميسال ،روـــتسدلا ىلـــع ءاـــنب–
،هـنم )2 ةرقفلا(٩١١و )٣ ةرقفلا(

22 يف خّرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ52 قـفاوملا7٣٤١ ماـع ةدعقلا يذ
،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

82 يف خّرؤـملا٤٠-٦١ مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٦١٠2 ةنس رياني٩ قـفاوملا7٣٤١ ماـع لوألا عيبر
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت

22 يف خّرؤـملا8٤-٦١ مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةــنس رـــياربف لّوأ قـــــفاوملا7٣٤١ ماــــع يـــناثلا عـــيبر
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٠2 يف خّرؤـملا٣١-٩١ مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةـــــنس يــــفناج72 قـــــفاوـــملا٠٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
،ةمألا سلجم يف نيوضع نييعت نمضتملاو

٠2 يف خّرؤـملا٤١-٩١ مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةــــــنس يـــــفناج72 قــــــفاوملا٠٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمج
 ،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٣١ يف خّرؤملا8٦-٩١ مقر يـسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةـــنس رــــياربف8١ قــــفاوملا٠٤٤١ ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج
،ةمألا سلجم يف ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

٩١١و )٣ ةرقفلا(8١١ نيتداملا ماكحأل اقبـــط : ىلوألا ةداملا
ءاضعأ تاونس )٦( تس ةدمل نّيعُي ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(

ةداسلاو ةدّيسلا ،مهبيصنت خيرات نم ءادتبا ةمألا سلجم يف
: مهؤامسأ ةيتآلا

،شادق نب ديجملا دبع–

 ،جاحلب رمع–

 ،يهاب يحام ديمحلا دبع رامع–

،نايزوب دمـحم –
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ةّيمسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رـــشـــنـــــي:٦ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش١2 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع لاّوش2١ يفخّرؤم٣٤١-02 مــقر يذيفنت موسرم
داـمتعا لـقن نـــمضتي ،0202 ةـــنس وـــينوي٤ قـــــفاوملا

ناـــــــــــكسلاو ةـــــــــــحصلا ةرازو رــــــــــــيـيست ةــــــينازـــــــــــيم يــــــف
.تايفشتسملا حالصإو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتداملا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –

،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاّوش8 يف خّرؤـــملا7١-٤8 مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤١

،مّمتملاو لّدعملا

عـــــيبر٤١ يف خّرؤـــــملا٤١-٩١ مــــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –

نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع يناثلا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

يف خّرؤـــملا٠7٣-٩١ مـــقر يـسائرلا موــسرملا ىـــضتقــــمبو –

٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــــملا١٠-٠2 مـــقر يـــساـئرلا موــــسرملا ىـــضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج

 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

2 يف خّرؤــملا2٣-٠2 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –

٠2٠2 ةـــــنس يــــفناج72 قــــفاوـــملا١٤٤١ ماـــــــع ةــــيناثلا ىداــــــمج

ةـــــــحصلا رــــــــيزول ةــــصصخملا تادامــــتعالا عــــيزوــت نــــــــــمضتملاو

بـجومب رييستلا ةينازيم نم تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

 : يتأي ام  مسري

هردــق داــــمتـعا٠2٠2 ةــــنـس ةـــينازيم نــــم ىـــغلي: ىلوألا ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦.٣( راـــنـيد نوــــــــيلم ةــــــئامتسو رــــييالم ةـــــــثالث

٣ يف خرؤملا722–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠٩٩١ ةنس ويلوي52 قفاوملا١١٤١ ماع مرحم
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

٣ يف خرؤملا822–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠٩٩١ ةنس ويلوي52 قفاوملا١١٤١ ماع مرحم
نــيذــلا لاـــمـــعـــلا ىلع قـــبـــطـــت يتـــلا تاـــبـــترملا حـــنـــم ةـــيـــفـــيـــك
،لدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

: يتأي ام مسري

،يحصلا نمألـــــل ةــــيـــــنـــــطو ةــــــلاـــــــكو ثدـــحت: ىلوألا ةّداملا
صنــــلا بلص يف ىــــعدــــت ،ةــــيروــــهــــمجلا سيـــــئر ىدـــــل عضوـــــت
.”ةلاكولا“

صاخ عباط تاذ ةيموـمــــع ةـــســــسؤـــم ةــــلاـــكوــــلا:2  ةّداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت

.رئازجلا ةنيدم يف ةلاكولا رقم ددحي

ةظقيلاو رواشتلاو دصرلل ةـــســــسؤـــم ةــــلاـــكوــــلا :٣ ةّداملا
.يحصلا نمألا لاجم يف راذنإلاو هيجوتلاو ةيجيتارتسالا

دادعإب ،ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،ةلاكولا فلكتو
ىلع رــــهسلاو يحصلا نــــمألل ةــــيــــنــــطوــــلا ةـــــيـــــجـــــيـــــتارـــــتسالا

.اهذيفنت

نم ةياقولل ةينطولا جماربلا قيسنت ةلاكولا نمضتو
  .اهتحفاكمو ةيحصلا تامزألا راطخأو تاديدهتلا

سيـــئرـــل يمـــلــــعــــلا راشتسملا ةــــمــــهــــم ةــــلاــــكوــــلا ىلوــــتــــتو
ةـــموـــظـــنملا حالصإو يحصلا نـــمألا لاـــجــــم يف ةــــيروــــهــــمجلا
.ةيمومعلا ةحصلل ةينطولا

ةسائرب راشتسم ةبترب ،سيئر ةلاكولا ريدي :٤  ةّداملا
 .يسائر موسرمب نّيعي ،ةيروهمجلا

فلكم ةبترب ،صاخ راشتسموسيئر بئان هدعاسيو
.يسائر موسرمب نانيعي ،ةيروهمجلا ةسائرب ةمهمب

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

يملعلا هيجوتلاو ةراشـــتـــسالل ةزهـــجأ ةلاـــكوــــلل :٥ ةّداملا
ةــيــمــلــع تاــيصخش نــم لــكشتــت ةــيــجــيــتارــتسالا ةــظــقــيــلاو
تالاجم يف ةءافكلاب مهــل دوهــــشــــم نيصّصختمو ءارـــبـــخو
.رييستو ةرادإ لكايه ىلع رفوتت امك .مهصاصتخا

بجومب اـهرـيسو اـهـمـيـظـنـتو ةـلاــكوــلا تاــيــحالص حضوــت
.صاخ صن
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ناـــــــكسلاو ةــــــحصلا رـــــيزوو ةـــــيلاملا رـــــــيزو فــــــــلكي :٣ ةّداملا
موــسرملا اذـــه ذــيفنتب ،هصـخي اميـف لـك ،تايفشتسملا حالصإو
ةّيرــــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلل ّةيــــمسّرلا ةدــــــــيرـــــجلا يــف رـــــشني يذــــــلا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

وــينوي٤ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوـــش2١ يف رـــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

حالــصإو ناكسلاو ةـحصلا ةرازو رـييست ةينازيم يـــف دـّيـقـم
ةــــــقلعتملا تاــــقفنلا”2٠-7٣ مـــقر باـــــبلا يــفو تاــــــيفشتسملا

.”)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابوب لفكتلاب

هردــق داــــمتـعا٠2٠2 ةـــــنـس ةــــينازـيمل صـصــــخي :2 ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠٦.٣( راـــنـيد نوـيلم ةـئامتسو رـــييالم ةــــثالث
حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو  رـييست ةينازيم يـــف دـــّيـقـي
قــــــحلملا لودــــجلا يف نيـــنّيبملا نيـــباـبلا يـــــفو تاـــيفشتسملا

.موسرملا اذهب

قحلملا لودجلا

)جد( ةصصخملا تادامتعالا نيوانعلاباوبألا مقر

3.500.000.000

100.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

05 - 44

06 - 44

تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازو

لوألا عرفلا

ديحو عرف

لوألا يئزجلا عرفلا

ةيزكرملا حلاصملا

عبارلا ناونعلا

ةيمومعلا تالخدتلا

عبارلا مسقلا

تالخدتلاو تاعيجشتلا - يداصتقالا طاشنلا

ةــيودألا ءاــنــتــقال ةصصخــم تاــيــفشتسمــلــل ةــيزــكرملا ةـــيـــلدـــيصلـــل ةـــمـــهاسم
......)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو ةحفاكم راطإ يف ةياقولا تامزلتسمو

تاكلهتسمو فشاوكلا ءانتقال ةصصخم رئازجلا روتساب دهعمل ةمهاسم
.....................................................)٩١ - ديفوك( انوروك سوريف ءابو صيخشتل

عبارلا مسقلا عومجم

عبارلا ناونعلا عومجم

لوألا يئزجلا عرفلا عومجم

لوألا عرفلا عومجم

...............................................................ةصصخملا تادامتعالا عومجم
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: نيب نم ةلودلا سلجم يف بتكملا سيئر ّنيعي:2 ةّداملا

ةبتر ىلإ ،لقألا ىلع ،نيمتنملا نيــمسرملا نيـــفظوملا -١
ثالث نوتبثي نيذلا ،اــهل ةـــلداعم ةـــبتر وأ يــــسيئر فرـــصتم
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )٣(

نيمتنملا نيفظوملاو نيفرصتملاو نيللحملا نيفرصتملا -2
ةمدخلا نم تاونس )5( سمخ نوتبثي نيذلا ،ةلداعم ةبتر ىلإ
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا

نوـــــــلغشي نـــــيذلا نيـــــفظوملل نوــــــكت نأ بـــــجي:٣ ةّداملا
ىلإ ةدـــــــنسملا ماــــهملا قــــفاوت ةــــبتر ،بــــتكم ســيـــــئر بــــصنم
.ينعملا بتكملا

بصنملاب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت:٤ ةّداملا
مقرلا ،8 ىوتسملا يف ،ةلودلا سلجمب بتكم سيئرل يلاعلا
نم٣ ةداملا يف هيلع صوصنملا لودجلا نم5٩١ يلالدتسالا
ماع ناــضمر7١ يف خّرؤـــملا7٠٣-7٠ مـــقر يــسائرلا موـــسرملا

.هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا82٤١

ةّيـــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــه رـــــشني :٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــينوي8 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوــش٦١ يف رـــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــع لاّوـــش٦١ يفخّرؤـــم2٥١-02 مـــقر يذــــيفنت  موــــسرم
ءاـشنإ نمــضتي ،0202 ةـــنس وـــينوي٨ قـــفاوملا١٤٤١
ةددــــــجتملا تاــــــقاطلل اــــــيلعلا ةــــينطولاةــــــــسردملا

.ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناــــتداملا اــــــميسال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةجحلا يذ8١ يف خّرؤملا5٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــــناقلا نـــمضتملاو٩٩٩١ ةنس لـــيربأ٤ قــــفاوملا٩١٤١ ماــــع
 ،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

ناـــــضمر72 يف خّرؤــــملا٠2-١٠ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
ةئيهتب قلعتملاو١٠٠2 ةنس رـبمسيد2١ قـــفاوملا22٤١ ماـــع
 ،لّدعملا ،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

ماع لوألا عيبر8١ يف خّرؤملا١2-5١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــــــناقلا نــــمضتملاو5١٠2 ةــــنس رـــــبمسيد٠٣ قــــفاوملا7٣٤١
،لّدعملا ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا

ماـــع لاّوـــش٦١ يفخّرؤـــم١٥١-02 مـــقر يذـــيفنت موـــسرم
طورــش ددـحي ،0202 ةنس وينوي٨ قــفاوـملا١٤٤١
بـــــــتكم ســـــيئرل يلاـــــــعلا بــــــــصنملا يف نــــــــييعتلا

.هب ةطبترملا ةيلالدتسالا ةدايزلاو ةلودلا سلجمب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤-٩٩ ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

٤ يف خّرؤملا١٠-8٩ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قــــلعتملاو8٩٩١ ةـــنس وـــيام٠٣ قـــــفاوملا٩١٤١ ماـــــع رفـــــص

لّدعـــــملا ،هــــلمعو هــــميظنتو ةـــــلودلا ســــلجــــم تاــــصاصــــتــــخاب
،مّمتملاو

ىداـــــمج٩١ يف خّرؤـــــملا٣٠-٦٠ مــــــقر رــــــــمألا ىــــــضتقمبو –
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي5١ قفاوملا72٤١ ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا7٠٣-7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبـــس٩2 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر7١
بصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ايلعلا

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــنس يـــفناج2 قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع ىلوألا ىدامــــج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

١١ يف خّرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةـنس رـــــياني٩١ قـــفاوملا٩2٤١ ماـــع مرـــحم
كالـــسألل نيـــمتنملا نيــــفظوملاب صاــــخلا يـــساسألا نوــــناقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملل ةكرتشملا

يف خّرؤملا٩٠٤-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8٠٠2 ةـــــنس ربـــمسيد٤2 قــــفاوملا٩2٤١ ماــــع ةــــجحلا يذ٦2
تانامأ يمدختسمب صاخلا يساسألا نوناقلا نمـــضتملاو
،ةيئاضقلا تاهجلل طبضلا

٣ يف خّرؤملا7٦2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا2١٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا٣٣٤١ ماع نابعش
،ةلودلا سلجمل ةيرادإلا ماسقألا حلاصم ددع

: يتأي ام  مسري

يف نييــعتلا طورــش موــسرملا اذـــه ددـــحي: ىلوألا ةّداملا
ةداــــيزلاو ةـــلودلا ســـلجمب بـــتكم ســـيئرل يلاـــعلا بــــصنملا
.هب ةطبترملا ةيلالدتسالا
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،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو لثمم–

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،مجانملاو ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةيكلسلا تالصاوملاو دــيربلاب فـــلكملا رـــيزولا لـــثمم–
،ةيكلساللاو

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم–

حالـــصإو ناــــكسلاو ةـــحصلاب فــــلكملا رـــــيزولا لـــــثمم–
،تايفشتسملا

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةفرعملا داصتقاو ةئشانلا

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ظفاحم–

،ةددجتملا تاقاطلا ةيمنت زكرم ريدم–

وأ /و ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملا نع )2( نيلثمم–
.ةصاخلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــــه رــــشني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوــش٦١ يف رــــئازجلاب رّرـــح
 .٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع لاّوش٦١ يفخّرؤم٣٥١-02 مــقر يذيـــفنت موــــسرم
مّمتــيو لّدـــعي ،0202 ةـــنس وـــينوي٨ قــــفاوــملا١٤٤١
يذ٨١ يفخرؤـمـلا0٥-١0 مـقر يذيفنتلا موسرملا
١002 ةـــــنس رــــياربــف2١ قــــفاوـمـلا١2٤١ ماـــــع ةدــــعـقلا

رـــــــــتسبمـلا بـــــيلحلا راـــــــعسأ دـــــــــيدحـــت نـــــــمضتملاو
فلتخم يفو جاتنإلا دنع ساـيـكألا يف  بضوـــملاو
.عيزوتلا لحارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناـــــــتداملا اــــمّيس ال ،روــــــــتسدلا ىلــــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يف خّرؤملا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٩ يف خّرؤملا٦7١-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١ ماع ناضمر
داوملا اميس ال ،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

 ،هنم٤2و١2و٠2و٩١و٣

: يتأي ام مسري

موــــــسرملا نــــم٣ ةداـــملا ماـــكحأل اــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
7٣٤١ ماــــــــع ناـــــضمر٩ يف خّرؤـــــملا٦7١-٦١ مـــــــقر يذــــــــــيفنتلا
ةسردم أشنت ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا

تاــــقاطلل اـــيلعلا ةيـــنطولا ةـــسردملا“ ىـــّمست اـــيلـــــع ةـــيـــنــــطو
بلص يف ىعدتو ،”ةمادتسملا ةيمنتلاو ةـــئيبلاو ةددــــجتملا
 .”ةسردملا“ صنلا

مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ةسردملا عضخت:2 ةّداملا
ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١ ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا٦7١-٦١
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا٦١٠2
.موسرملا اذه ماكحأل اذكو

.ةنتابب ةسردملا رقم ددحي:٣ ةّداملا

بجومب ينطولا بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ هلقن نكميو
فلكملا رــــيزولا رـــــيرقت ىلـــع ءاـــنب ذــــختي يذـــــيفنت موــــسرم
.يلاعلا ميلعتلاب

تاـــــقاطلل اـــــيلعلا ةـــــينطولا ةـــــسردملا عــــــضوت :٤ ةّداملا
ريزولا ةياصو تحت ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاو ةددجتملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

٩١ داوملا يف ةددحـملا ةماعلا ماهملا ىلع ةدايز:٥ ةّداملا
٩ يف خّرؤملا٦7١-٦١مقر يذيفنتلا موـسرملا نم١2و٠2و
روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١ ماع ناضمر
ثحبلاو يلاعلا نيوكتلا نامض ةمهم ةسردملا ىلوتت ،هالعأ
تاقاطلا بعشو نيدايم يف يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
اــــــهنم اـــــميس ال ،ةـــــمادتسملا ةــــيمنتلاو ةــــئيبلاو ةددــــــجتملا
تاــــــقاطلاو ةــــسايقلاو ءاــــكذلا ةــــكبشو ةــــيئابرهكلا ةـــــسدنهلا
داصتقالاو ةيمومعلا ةحصلاو ةئيبلاو ةددجتملاو ةديدجلا
.رضخألا

نم٤2 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :٦ ةّداملا
ماــــــع ناـــضمر٩ يف خّرؤـــملا٦7١–٦١ مــــقر يذــــيفنتلا موـسرملا

نّوكتي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا7٣٤١
: نم ةِلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلل ةبسنلاب ةرادإلا سلجم
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ىداـــمج72 يف خّرؤـــملا8٠-٤٠ مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةـنس تـــشغ٤١ قـــفاوملا52٤١ ماـــع ةـــيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــنس يــــفناج2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا2١١-8١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ليربأ5 قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8١
ءارجإ ةطساوب رداصلا يراجتلا لجسلا جرختسم جذومن
،مّمتملاو لّدعملا ،ينورتكلإ

: يتأي ام  مسري

ماـــكحأ لــــيدـــعـــت ىلإ موــــسرــــملا اذــــه فدـــــهـــي: ىلوألا ةّداملا
ماــع بـــجر8١ يف خّرؤـــملا2١١-8١ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

.هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ليربأ5 قفاوملا٩٣٤١

تالــــجسلا تاـــــجرختسم ةــــقباطم لــــجأ دّدمــــي:2 ةّداملا
موسرملا نم7 ةداـملا ماـكـحأ يـف هـيلع صوصنملا ةـيراجتلا
قفاوملا٩٣٤١ ماع بجر8١ يف خّرؤملا2١١-8١ مقر يذيفنتلا

ربمسيد١٣ ةياغ ىلإ ،هالعأ روكذملاو8١٠2 ةنس ليربأ5
.٠2٠2 ةنس

مل نيذلا راجتلا بقاعي ،هالعأ روكذملا لجألا ءاضقنا دنعو
،ةيراجتلا مهتالجس تاجرختسم ةـــقباطم ءارــــــجإب اوــــــــموقي

72 يـــــــــف خّرؤــــــــــــملا8٠-٤٠ مـــــــــقر نوـــــــــناـــــــقلا ماــــــــكحأل اـــــــــــــقبط
ةـــــــنس تــــــــــــشغ٤١ قــــــفاوـــــــملا52٤١ ماــــــــــع ةــــــــيناثلا ىداــــــــمج
،ةـــــيراجتلا ةـــــطشنألا ةــــــسرامم طورــــــــشب قــــــــلعتملاو٤٠٠2
.مّمتملاو لّدعملا

تارادإلا نــــــــكمي ال ،١2٠2 ةـــــنس يـــــــفناج2 نــــم ءادــــــــتباو
ّالإ ةـيراـجتلا اــهتالماعم يـف لـبقت نأ ةـيمومعلا تاـسسؤملاو
ءارجإ ةطساوب ةرداصلا ةيراجتلا تالجسلا تاجرختسم
.ينورتكلإ

ةّيــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رــــشــــنــــي :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قـفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوـــــش٦١ يف رـــــئازجلاب رّرــــــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــنس يــــفناج2 قــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

8١ يف خّرؤملا٠5-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو١٠٠2 ةنس رياربف2١ قفاوملا١2٤١ ماع ةدعقلا يذ

دنع سايكألا يف بضوملاو رتسبملا بيلحلا راعسأ ديدحت
،مّمتملاو لّدعملا ،عيزوتلا لحارم فلتخم يفو جاتنإلا

: يتأي ام  مسري

نــــــــم ررــــــكــــــم٣ ةداـــملا ماــــكــــــحأ مـــّمــــتــــتو لّدــــعــــت: ىلوألا ةّداملا
ماع ةدعقلا يذ8١ يف خّرؤملا٠5-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

ررحتو ،هالعأ روــــكذـــــملاو١٠٠2 ةنــــس رـــــيارــــــبــــــف2١ قفاوملا١2٤١
: يتأي امك

ةداعإ ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،عنمي : رركم٣ ةداملا“
جاـــتـــنإل مـــعدملا بيـــلحلا قوـــحسم لاـــمــــعــــتسا وأ/و هــــيــــجوــــت
وأ تاجتنملا نم هريغ وأ مسدلا لماك رتسبملا بيلحلا

رتسبملا بيلحلا لامعتسا اذكو ،اهتاقتشمو نابلألا تاجتنم
اميس ال ،يداصتقا نوع لك فرط نم سايكأ يف بضوملا

.معاطملاو يهاقملاو تابورشملا عيب تاسسؤم

عـــيرشتلل اـــقبط اـــهيلع بـــقاعي مـــكحلا اذـــهل ةـــفلاخم لــــك
.”هب لومعملا

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وـــينوي8 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوـــش٦١ يف رـئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع لاّوــش٦١ يفخّرؤـــم٤٥١-02 مـــقر يذـــيفنت موـــسرم
موـــــسرملا لّدــعـي ،0202 ةنس وينوي٨ قفاوملا١٤٤١
ماـــــع بــــــجر٨١ يفخّرؤـــمــــلا2١١-٨١ مــــقر يذـــيفنتلا
ددـــــحــــي يذـــــلا٨١02 ةـــــنس لــــــيربأ٥ قـــــــفاوـمـلا٩٣٤١
رداـــــــصلا يراــــــــجتلا لــــــــــجسلا جرـــــــختسم جذوــــــــــمن
.ينورتكلإ ءارجإ ةطساوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو  ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــــتداملا اــــّميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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ءاـــــشنإ نـــمضتملاو88٩١ ةنـــس رـــياربف٩ قــــــفاوملا8٠٤١ ماـــــع
،اـــــــهقحاولو ةـــــيعانطصالا نيــــقوعملا ءاـــضعأل يـــنطولا ناوـــــيدلا
: يتأي امك ،مّمتملاو لّدعملا

.........................)رييغت نودب(........................:٣١ ةّداملا“

نويوهج نوريدمو نويزكرم نوريدم هماهم يف هدعاسيو
ناـــــمضلاو  لمـــعلاب فـــلكملا رـــيزولا نـــم رارـــق بـــــــــــــجوـــمب نوـــّنيعي
.”ناويدلل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانب يعامتجالا

،ناويدلل نـسحلا رـــيسلا ماـــعلا رــــيدملا  نـــــمضي:٤١ ةّداملا“
: ةفصلا هذهبو

،ةيندملا ةايحلا لامعأ لك يفو ءاضقلا مامأ ناويدلا ّلثمي–

،ةرادإلا سلجم تارارق ذفني–

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

ةّيـــمسّرلا ةدــــيرجلا يف موــــسرــــــــملا اذــــه رــــشنــــــي :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قـفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوـــش٦١ يف رــئازـــجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع لاّوـــش٦١ يفخّرؤـــــم٦٥١-02 مـــــقر يذــــيفنت موــــسرم
مّمتيو لّدـــعي ،0202 ةــنس وــــــينوي٨ قـــــفاوملا١٤٤١
٥2 يفخّرؤــــــمـلا٣22-٦0 مــــقر يذيـــفنتلا موــــسرملا

ةــنس وـــينوي١2 قــــفاوملا٧2٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمــج
راطخألا نم ةـياـقولا ةئيه ءاشنإ نمضتملاو٦002
ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاــــــطاشن يف ةــــينهملا

.اهريسو اهميظنتو اهتايحالصو يرلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ناـــمضلاو لــــيغشتلاو لــــــمـــعلا رـــــيزو رــــيرقت ىلـــــع ءاـــــنب –
،يعامتجالا

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتداملا اـــــمّيس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج7 يف خّرؤملا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــــياقولاب قـــلعتملاو88٩١ ةـــنس رــــياني٦2 قــــفاوملا8٠٤١ ماــــع
،هنم52 ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

ماع ناضمر52 يف خّرؤملا١١-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠٩٩١ ةنس ليربأ١2 قفاوملا٠١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يفخّرؤم٥٥١-02 مقر يذيفنت موسرم
موسرـملا مّمتيو لّدــعي ،0202 ةنس وينوي٨ قــفاوـملا

٨0٤١ ماــع ةـيناـثلا ىداـمج١2 يفخّرؤمـلا٧2-٨٨ مقر
ءاــــــشنإ نــــمضتملاو٨٨٩١ ةــــنس رــــياربف٩ قــــــفاوملا
ةـــــــــيعانطصالا نيــــــقوعملا ءاـــــــــضعأل يــــنطولا ناوـــــيدلا

.اهقحاولو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ناـــــمضلاو ليـــغشتلاو لـــمعلا رــــيزو رـــــيرقت ىلــــــع ءاــــنب –
،يعامتجالا

٣٤١و٤-٩٩ ناــــتداملا اــــــــمّيس ال ،روــــــــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا١١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تانيمأتلاب قــــلعتملاو٣8٩١ ةـــــــنس ويــــــلوي2 قــــــــفاوملا٣٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعامتجالا

ماع ناضمر١2 يف خّرؤملا٣١-٣8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لمعلا ثداوحب قلعتملاو٣8٩١ ةنس ويلوي2 قفاوملا٣٠٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو

٣2٤١ ماع رفص52 يف خّرؤملا٩٠-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
صاــــــخشألا ةـــــــيامحب قــــــــلعتملاو2٠٠2 ةـنس وـــــــيام8 قـــــــفاوملا
،مهتيقرتو نيقوعملا

ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤملا١١-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةـنس ربمفون52 قفاوملا82٤١ ماع
،لّدعملا ،يلاملا يبساحملا

ىدامج١2 يف خّرؤملا72-88 مقر موسرملا ىـــــضتقمبو –
نمضتملاو88٩١ ةنس رــــــــياربف٩ قــــــفاوملا8٠٤١ ماـــــع ةــــــيناثلا
،اهقحاولو ةيعانطصالا نيقوعملا ءاضعأل ينطولا ناويدلا ءاشنإ
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يـــسائرلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس يـــــــــفناج2 قــــــفاوملا١٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

٩ يف خّرؤملا٤2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ5١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص

: يتأي ام  مسري

نـيتداملا ماــكحأ مـّمتيو موـسرملا اذــــــــه لّدــــــــعي : ىلوألا ةّداملا
ةيناثلا ىدامج١2 يف خّرؤمـلا72-88 مـقر موـسرمـلا نم٤١و٣١



٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لاّوش22
17م0202 ةنس وينوي٤١

نـــم٣٣و22و٩ داوــــملا ماــــكــــــــحأ مّمــــــتتو لّدـــــعــــــت :2 ةّداملا
ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤملا٣22-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

،هالــــعأ روـــكذملاو٦٠٠2 ةـــنس وـــــينوي١2 قــــــــفاوملا72٤١ ماــــــع
: يتأي امك

)5١( رــشع ةـــسمخ نـــم ةرادإلا ســــلجم لــــكشتي :٩ ةّداملا“
: يتأي امك نيعزوم اوضع

ءارجألا لامعلل ةيباقنلا تامظنملا امهنّيعت  )2( ناوضع –
لاغشألاو ءانبلا عاطق يف ينطولا ديعصلا ىلع اليثمت رثكألا
،يرلاو ةيمومعلا

باـــحصأل ةـــيباقنلا تاـــمظنملا اــــمهنّيعت )2( ناوــــضع –
ءانبلا عاطق يف ينطولا ديعصلا ىلع اليثمت رثكألا لمعلا

،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو

ىلع ،نوـــــــفــــلـــــكملا ءارزوـــلا مــهنّيعي ءاـــضعأ )8( ةــــينامـــــــث –
يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو نكسلاو ةحصلاو لمعلاب ،يلاوتلا

،يلاعلا ميلعتلاو ينهملا نيوكتلاو ةيلاملاو

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا نع )١( دحاو لثمم –

تاــــنيـمأـــتـــلل يـــنطولا قودــــنـــصلا نــــع )١( دـــــــــحاو لــــثـــــمم –
،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

.”ةئيهلا يمدختسم نع )١( دحاو لثمم –

ّالإ ةذفان يتأي امب ةقلعتملا تالوادملا نوكت ال :22 ةّداملا“
: لمعلاب فلكملا ريزولل ةحيرصلا ةقفاوملا دعب

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

ةــمربملا تاـــقافتالاو تاــيقافتالاو دوقـــعلاو تاقــــفصلا –
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط

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

تاداريإلل باب ىلع ةــئيهلا ةـــينازيم لــــمتشت :٣٣ ةّداملا“
.تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف -١

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

اــقــبــط ةــحوــنــمملا ةــلــمــتحملا تاــمــهاسملاو تاـــناـــعإلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

راطإ يف ةئيهلا فرط نم ةادؤملا تامدخلا ليخادم –
.اهتاطاشن تالاجم

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

رتفد نم ىلوألا ةرقفلا نم٤ ةطملا ماكحأ مّمتت:٣ ةّداملا
٣22-٦٠ مـــــقر يذـــيفنتلا موسرـــــملاب قــــحلملا ةماـــــعلا طورشلا
وينوي١2 قفاوملا72٤١ ماع ىلوألا ىدامج52 يف خّرؤملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس

ةدعقلا يذ5١ يف خّرؤملا١١-7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون52 قفاوملا82٤١ ماع
،يلاملا يبساحملا

ماع لاّوش8١ يف خّرؤملا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةــــــحصلاب قـــــلعتملاو8١٠2 ةـــــنس وــــيلوي2 قـــــفاوملا٩٣٤١
،هنم8٩و7٩ ناتداملا اميسال

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤــملا١٠-٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس يـــــفناج2 قـــــفاوملا١٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداــــــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤2٤-7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا7٩٩١ ةنس ربمفون١١ قفاوملا8١٤١ ماع بجر٠١
٣١-٣8 مقر نوناقلا نم سماخلا بابلل ةيقيبطتلا طورشلا
لــــمعلا ثداوـــحب قـــلعتملاو٣8٩١ ةــــنس وــــيلوي2 يف خّرؤــــملا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينهملا ضارمألاو

٣ يف خّرؤملا72٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قـــلعتملاو2٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد7 قــــفاوملا٣2٤١ ماــــع لاوـــش
ناديم يف مهنيوكتو مهمالعإو لامعلا ميلعت ميظنت طورشب
،ةينهملا راطخألا نم ةياقولا

72 يف خّرؤملا2١-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو5٠٠2 ةنس رياني8 قفاوملا52٤١ ماع ةدعقلا يذ
يف ةـقـبـطملا نـمألاو ةـيـحصلا ةـياــقوــلاــب ةصاخلا رــيــبادــتــلاــب
،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق

يف خّرؤملا٣22-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦٠٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا72٤١ ماع ىلوألا ىدامج52
يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيه ءاشنإ نمضتملاو
اـهـتاـيـحالصو يرـلاو ةـيــموــمــعــلا لاــغشألاو ءاــنــبــلا تاــطاشن
،اهريسو اهميظنتو

٩ يف خّرؤملا٤2١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ5١ قفاوملا٩2٤١ ماع يناثلا عيبر

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص

: يتأي ام  مسري

ضـــــــعــــــب مّمتـــــــيو موـــسرـــــملا اذـــه لّدــــعــــــــي: ىلوألا ةّداملا
ىدامج52 يف خّرؤملا٣22-٦٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماـــكحأ
نمضتملاو٦٠٠2 ةنس وينوي١2 قفاوملا72٤١ ماع ىلوألا
ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيه ءاشنإ

اـــهـــمـــيـــظـــنـــتو اـــهـــتاـــيـــحالصو يرـــلاو ةـــيـــموـــمـــعـــلا لاـــغشألاو
.اهريسو
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ماع لاّوش٠2 يف خّرؤملا١١-2٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـــناق نمـــضتملاو2٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد٤2 قـــــفاوملا٣2٤١
،هنم52١ ةداملا امّيس ال ،٣٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ةدعقلا يذ٩2 يف خّرؤملا٦١-5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو5٠٠2 ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا٦2٤١ ماع
،هنم٠7 ةداملا امّيس ال ،٦٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ماــع مّرــحم2 يف خّرؤـــملا١2-8٠ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نوــــناق نـــمضتملاو8٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد٠٣ قـــــفاوملا٠٣٤١
،هنم٩5 ةداملا امّيس ال ،٩٠٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع رفص72 يف خّرؤملا8٠-٣١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٣١٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا5٣٤١
،هنم2٩ ةداملا امّيس ال ،٤١٠2 ةنسل ةيلاملا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٤١-٦١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٦١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا8٣٤١ ماع
،هنم5٣١و٦2١ ناتداملا امّيس ال ،7١٠2 ةنسل ةيلاملا

يناثلا عيبر8 يف خّرؤملا١١-7١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو7١٠2 ةنس ربمسيد72 قفاوملا٩٣٤١ ماع
،هنم82١ ةداملا امّيس ال ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا

يناثلا عيبر٤١ يف خّرؤملا٤١-٩١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا١٤٤١ ماع
،هنم82١ ةداملا امّيس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خّرؤملا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

٦ يـف خّرؤـــــملا١٠-٠2 مـــقر يـــساـئرلا موــــــسرملا ىـــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىداـــمج
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٦8١-8١ مقر يذيفـنتـلا موـسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8١٠2 ةنس ويلوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماــع لاوش٦2
2٠٣-5٦٠ مقر صاـخـلا صيصختلا باـسح رـييست تايفيك
،”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونـع يذـلا

: يتأي ام  مسري

مقر نوناقلا نم82١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
١١ قـــفاوملا١٤٤١ ماــــع يــــناثلا عـــيبر٤١ يف خّرؤـــــملا٤١-٩١
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو٩١٠2 ةــنس رـــبمسيد
باــسح رـــييست تاـــيفيك دـــــيدحت ىلإ موـــــسرملا اذـــــه فدهــــي
قودنصلا“ هناونـع يذـلا2٠٣-5٦٠ مقر صاـخـلا صيصختلا
.”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا

ثداوـحـب ةصاخلا تاـقـيـقـحـتـلاـب ،يدـقاـعـت لـكشب ،ماـيــقــلا“
لمعلا نمأ يف تاقيقدتلا اذكو ةتيمملا وأ ةريطخلا لمعلا
باسحل ،يرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاسسؤم لخاد
تاــنــيــمأتــلــل ينــطوــلا قودــنصلاو لــمــعــلا ةــيشتـــفـــم حـــلاصم
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

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

ةّيــــــمسّرلا ةدـــيرــــجلا يف موـــسرــــملا اذـــه رــــشنــــــي :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوــش٦١ يف رــــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يفخّرؤم٧٥١-02 مقر يذيفنت موسرم
رــييست تاــيفيك ددـحي ،0202 ةنس وينوي٨ قــفاوـمـلا

يذــــــــــلا20٣-٥٦0 مــــقر صاــــــخــلا صـيـــصـختـلا باـــــــســح
.”لحاسلاو ةئيبلل يـنطولا قودـنصلا“هــناوــنـع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشملا ريرقتلا ىلع ءانب –
،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا

٣٤١و٤-٩٩ ناــــــتداملا اـــمّيس ال ،روـــتسدلا ىلــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماــع لاّوش8 يف خّرؤــملا7١-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤8٩١ ةنس وــيلوي7 قــفاوملا٤٠٤١
، مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا١2-٠٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــــبساحملاب قـــــلعتملاو٠٩٩١ ةـــــنس تــــشغ5١ قــــــفاوملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىداــــــمج٩ يف خّرؤـــــملا52-١٩ مــــقر نوــــناـقلا ىــــضتــــقــــمبو –
نمضتملاو١٩٩١ ةنس ربمسيد8١ قفاوملا2١٤١ ماع ةيناثلا

،هنم٩8١ ةداملا امّيس ال ،2٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق

ماع ناضمر2 يف خّرؤملا2٠-7٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـــــناق نــــمضتملاو7٩٩١ ةـــــنس رــــبمسيد١٣ قــــــفاوملا8١٤١
،هنم٤8 ةداملا امّيس ال ،8٩٩١ ةنسل ةيلاملا

ماع ناضمر5١ يف خّرؤملا١١-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـــــناق نــــمضتملاو٩٩٩١ ةــــنس رــــبمسيد٣2 قـــــفاوملا٠2٤١
،هنم٩8 ةداملا امّيس ال ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا

عــــيبر72 يف خّرؤـــملا2١-١٠ مــــقر نوـــناــــــقلا ىــــضــــتـــــقــمبو –
نــمضتملاو١٠٠2 ةـــنس وـــيلوي٩١ قـــفاوملا22٤١ ماــــع يـــناثلا

،هنم٠٣ ةداملا امّيس ال ،١٠٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق
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يجولويبلا عّونتلا ىلع ظافحلاو ةظفاحملا تايلمع ليومت –
تارـيـغـتـلا ةـحـفاـكـمو ةـيـعــيــبــطــلا دراوملاو ةــيــئيــبــلا ةــمــظــنألاو
،اهنيمثتو ةيخانملا

تاذ ةــيملاــعــلاو ةــيــنــطوــلا ماــيألا ءاــيــحإ ةــطشنأ لـــيومت –
،ةئيبلا ةيامحب ةلصلا

يف ةــــفلتخم زـــئاوج حـــنمب ةـــطبترملا تاـــيلمعلا لـــيومت –
،ةئيبلا ةيامح راطإ

مالـــعإلا ةـــمظنأ زاــــجنإب ةـــــقلعتملا تاـــقفنلاب لــــفكتلا –
،يلآلا مالعإلا ةزهجأ ءانتقاو ةئيبلاب ةطبترملا

،ةيئيبلا تاططخملاو ريراقتلا ليومت –

داــــــصتقالاب ةـــــطبترملا تاــــــناعإلاو ةــــــــطشنألا لـــــيومت –
،رضخألا

قـــــيبطتب ةــــطبترملا كلت اــــميسال ،تاـــساردلا لــــيومت –
.ةئيبلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا

ةكبشلاب ةلوصوملا ريغ ةددجـتــــملا تاــــقاـــطــــلا:2 رطسلا
.ةينطولا ةيئابرهكلا

: تاداريإلا باب يف

.ةلودلا ةينازيم تاصصخم –

: تاقفنلا باب يف

عيراشملاو تاطاشنلا ليومتل ةهجوملا تاصصخملا –
ةلوصوملا ريغ ةددجتملا تاقاطلا ريوطت راطإ يف ةجردملا

.ةينطولا ةيئابرهكلا ةكبشلاب

باسحلا اذه يف ةلجسملا تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحت
ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب

.ةئيبلاب فلكملا

صيصختلا باـسح مييقتو ةعباتم تايفيك ددحت:٤ ةّداملا
ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونـع يذـلا2٠٣-5٦٠ مقر صاـخلا

ةيلاملاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارق بجومب ”لحاسلاو
.ةئيبلاب فلكملا ريزولاو

فادهألا هيف ددحي لمـع جــــماــــنرـــــب فرــــــصلاـــــب رـــــمآلا دــــعـــــي
.زاجنإلا لاجآ اذكو ةرطسملا

٦8١-8١ مقر يذيفـنتـلا موـسرـملا ماـــــكــــحأ ىغــــلــــت:٥ ةّداملا
8١٠2 ةنس ويلوي٠١ قفاوملا٩٣٤١ ماــع لاّوش٦2 يف خّرؤملا
مقر صاـخـلا صيصختلا باـسح رـييست تايفيك ددحي يذلا

.”لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا“ هناونـع يذـلا2٠٣-5٦٠

ةّيــــمسّرلا ةدـــيرـــــجلا يف موـــسرـــــملا اذــــه رــــشنـــــي:٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قفاوملا١٤٤١ ماـــع لاّوـــش٦١ يف رـــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

صيصخت باـسح ةنيزــــخلا تاباتـــــك يف حتــــفــــي:2 ةّداملا
ةـئيـبـلـل ينـطوـلا قودـنصلا“ هــناوــنـعو2٠٣-5٦٠ مـــــــقر صاـخ
.”لحاسلاو

اذه فرصب يسيئرلا رمآلا وه ةئيبلاب فلكملا ريزولا
.باسحلا

: باـسحلا اذه يف دّيقي:٣ ةّداملا

.لحاسلاو ةئيبلا : لوألا رطسلا

: تاداريإلا باب يف

،ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأ ةثولملا ةطشنألا ىلع مسرلا –

،ةيلاملا نيناوق بجومب ةددحملا ةصاخلا موسرلا –

عيرشتلل تافلاخملا ناونعب ةلصحملا تامارغلا لصاح –
،ةئيبلا ةيامحب قلعتملا

،ةيلودلاو ةينطولا اياصولاو تابهلا –

يضرعلا ثولتلا ةلازإل تاقفنلا ناونعب تاضيوعتلا –
لاجم يفو رحبلا يف ةرطخ ةيئايميك داوم غيرفت نع مجانلا
ةبرتلا يفو ةينطابـــلا ةــــيـــــئاملا تاـــقـــبـــــطلاو يموـــــمــــعلا يرلا

،وجلاو

،ةلودلا ةينازيمل ةلمتحملا تاصصخملا –

.ىرخألا دراوملا وأ تامهاسملا لك –

: تاقفنلا باب يف

،ةئيبلا ةبقارم ةطشنأ ليومت –

،يئيبلا شيتفتلا ةطشنأ ليومت –

اهديدجتو ةيئيبلا تازيهجتلا ءانتقاب ةقلعتملا تاقفنلا –
،اهليهأت ةداعإو

ةــلاح يف ةـــيلاجعتسالا تالـــخدتلاب ةـــقلعتملا تاـــقفنلا –
،ئجافم يرحب ثولت

ةطبترملا ،نيوكتلاو ميمعتلاو ةيعوتلاو مالعإلا تاقفن –
،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب

ةـــقلعتملا تاــــطاشنلاو تاـــساردلل ةـــهجوملا تاــــناعإلا –
،يرضحلاو يعانصلا ثولتلا ةلازإب

)٣( ثالث ةدمل ينقتلا مدرلا زكارمل ةيلاملا تامهاسملا –
،لالغتسالا ديق اهعضو نم ءادتبا ،تاونس

ةــــــيرحبلا طاــــسوألا نيـــمثتو ةـــيامح ةــــطشنأ لــــــيومت –
،ةيضرألاو

ةيعيبطلا عقاوملا ليهأت ةداعإو ةيامح جمارب ليومت –
،ءارضخلا تاحاسملاو
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ماع لاّوش١2 يفخّرؤم٩٥١-02مقر يذيفنتموسرم
ليدعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي٣١قفاوملا١٤٤١
راـطإ يف ةذــــخــــتملا رــــيـــــبادـــــتـــــلاو يلزـــــنملا رـــــجحلا
انوروك سوريــفءابو راشــتنا نم ةـياقوـلا ماــظــن
.هتحفاكمو )٩١-دــيـفوـك(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(٣٤١و٤-٩٩ ناتدامـلا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦5١-٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـناـــق نمـــضـــتــــمـلاو٦٦٩١ ةــــنــــس وــــيـــــنوـــــي8 قــــفاوــــملا٦8٣١
 ،مّمتمـلاو لدعمـلا ،تابوقعلا

ىدامج7 يف خّرؤمـلا7٠-88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو88٩١ ةنس رياني٦2  قفاوملا8٠٤١ ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا ةياقولاب

لوألا عيبر٣ يف خّرؤمـلا٦٠-8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8٩٩١ ةنس وينوي72 قفاومـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج7١ يف خرؤمـلا٣١-١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو١٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤١ ماع ىلوألا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج72 يف خّرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا52٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ةيناثلا ىدامج٩١ يف خرؤمـلا٣٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتمـلاو٦٠٠2 ةنس ويلوي5١ قفاومـلا72٤١ ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١-١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا٣٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا7٠-2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش١١ يف خّرؤمـلا١١-8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١

يف خّرؤملا٣٩2-٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتمـلاو٣١٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)5٠٠2( ةيلودلا ةـيـــحـــصلا حـــئاوـــلـــلا رــــشـــن
 ،5٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠7٣-٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

٦ يف خّرؤمـلا١٠-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــنس يفـــناــــج2 قــفاوـــمـلا١٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةـــنس سراــــم١2 قـفاوــمـلا١٤٤١ ماـــــــع بجر
)٩١-ديفوك(انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هب ةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

رجحلا ليدعــت ىلإ موــــسرــــملا اذـــــه فدــــهي: ىلوألا ةّداملا
ةـــــــياــــــقوـــــلا ماـــــــظـــــن راـــــطإ يف ةذختمـلا ريبادتلا اذكو يلزنملا

،هتحفاكمو )٩١ ـ ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتـــــنا نــــــم
موسرمـلا اميس ال ،هب لومعمـلا ميظنتلا يف هيلع صوصنمـلا
قـــــــفاوـملا١٤٤١ ماـع بجر٦2 يف خرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا

صوصنلا عومجمو ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةــــــنـــــــس سراـم١2
.هب ةقحاللا

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنم يئزج رجحلعضخت:2 ةّداملا
،دغلا موي حابص نم )5( ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ اليل )8(
ةياجبو ةنتابو يقاوبلا مأو طاوغألاو فلشلاو راردأ تايالو
ةـــفـــلجلاو رـــئازجلاو ةرـــيوـــبـــلاو ةدـــيــــلــــبــــلاو راشبو ةرــــكسبو
ةـيدـمـلاو ةـنـيـطـنسقو ةـباـنـعو ساــبــعــلــب يدــيسو فــيــطسو
جيرــيرـــعوـــب جرـــبو نارـــهوو ةـــلـــقروو رـــكسعـــمو ةـــلـــيسمـلاو
سارهأ قوسو ةلشنخو يداولاو تليسمسيتو سادرموبو
. نازيلغو ةزابيتو

رجــحلا ءارــــــجإل يلــــكــــلا عــــفرـــــلا نـــــم ديـــــفــــتـــــســـــت:٣ ةّداملا
وزو يزيتو ناسملتو ةسبتو تسغنمات تايالو ،يلزنمـلا

ضيـبـلاو مناـغـتسمو ةــمـلاــقو ةدــكــيــكسو ةدــيــعسو لــجــيــجو
نيعو ةماعنلاو ةليمو ترايتو فودنتو فراطلاو يزيليإو
.ةيادرغو تنشومت نيعو ىلفدلا

ةيراجتلا ةطشنألا فانئتسابصيخرتلا ددمي:٤ ةّداملا
ىلإ،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ةيتامدخلاو
لماك ربع،هاندأ ةروكذملا ةيتامدخلاو ةيراجتلا ةطشنألا

: نطولا تايالو

،ةيذحألاو سبالمـلا عيب –

،ءاسنلل ةقالحلا تاعاق –

،تارايسلا ةقايس ميلعت سرادم –

.تارايسلا ءارك –
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يرضحلا يدرفلا لقنلا فانئتـــساـــب صــــــّخرـــــي :0١ ةّداملا
ديقتلا لظ يف ،نـــطولا تاـــــيالو لماــــك ربــــع ةرــــجألا تارايــــسل
: ةيتآلا ةيامحلاو ةياقولا  ريبادتب مراصلا

،نوبزلاو قئاسلل ةبسنلاب يقاولا عانقلا ءادترا ةيمازلإ –

،ةلحرلا ةفاسم لالخ ذفاونلا حتف ةيمازلإ –

،لوانتملا يف ةرهطم داوم عضو –

،رثكألا ىلع )2( نينثاب نئابزلا ددع ديدحت  –

يفــلخلا دــعــقــمـلا يف )نينوــبزــلا( نوــبزــلا عضو ةــيــمازــلإ –
،طقف ةرجألا ةرايسل

فــيــظــنــتــلا ةــيــلــمــعــل ةرــجألا ةراـــيس عاضخإ ةـــيـــمازـــلإ –
،مظتنم لكشب ريهطتلاو

دناسمو باوبألا ضباقمو دناسملل مظتنملا فيظنتلا –
.ةرهطم ةدامب سأرلا

٣ ةدامـلا يف ةروكذمـلا تايالولا ربع صّخري:١١ ةّداملا
: ةيتآلا ةطشنألا فانئتساب ،هالعأ

قيرط نع وأ/و يهاقملا ةفصرأ ىلع تابورشمـلا عيب –
،اهلمح

نع وأ/و ةفصرألا ىلع ازتيبلا عيب تالحمو معاطمـلا –
.اهلمح قيرط

ةــــــيراــــجــــتلا ةــــطــــشــــنألا فاــــنــــئــــتــــسا ىـــــقــــبــــي:2١ ةّداملا
،موسرــمـلا اذــه ماــكـــحأ يف اـــهـــيـــلـــع صوصنـــمـلا ةـــيـــتاـــمدخلاو
فلتخم  ىلع نّيعتي يذلا ،ةيئاقولا ةقفارمـلا ماظنل اعضاخ
لـــمشي نأ ىلع ،هـــعضو نييـــنـــعـــمـلا راــــجــــتــــلاو نيلــــماــــعــــتــــمـلا

 : اصوصخ

،يقاولا عانقلا ءادترا ةيمازلإ –

،نكامألاو  تالحـملا يف ةيئاقولاو ةعنامـلا ريبادتلا رشن –

تالحـملا جراـخ راـظـتــنالا رــيــباوــطو لــخادــمـلا مــيــظــنــت –
دـــعاـــبـــتـــلاو ةـــفاسمـلا مارـــتـــحاـــب حــــمسي وــــحــــن ىلع اــــهــــلــــخادو
ناكم يف نيدجاوتملا صاخشألا ددــع دـــــيدـــــحت عــــــم ،يدــــســـــجلا

،دحاو

تامالع عضوو ،تالحمـلا لخاد ريسلل دحاو هاجتا ديدحت –
،نئابزلا عطاقت يدافت لجأ نم زجاوحو ضرألا ىلع ةحضاو

،لخادمـلا يف ةيذحألل ةرهطُم تاحسمم عضو –

،نئابزلاو نيقفترمـلا لوانتم يف ةرهطم داوم عضو –
،ةرهطملا ةيلوحكلا ليلاحـملا اميسال

،اًيموي اهريهطتو نكامألاو تالحمـلا فيظنت –

،ةيفرصمـلا قاروألاو ةيدقنلا عطقلا ريهطت –

ةــــعــــنــــقألا نــــم صلــــخــــتــــلــــل ةصصخــــم قــــيداــــنص عضو –
.ةلمعتسمـلا ىرخألا ضارغألا وأ ليدانمـلاو تازافقلاو

سبالمـلاو ةيذحألا عيب طاشن سرامي نأ بجي:٥ ةّداملا
صوصنملا ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب مراصلا ديقتلا نمض
يف ةرـــهـــطـــم داوـــم عضو اـــمـــيس ال ،موسرملا اذـــه يف اـــهـــيـــلــــع
،ةرهطملا ةيلوحكلا ليلاحـملا اهنم ةصاخ ،نئابزلا لوانتم
سايكألل ديحولا لامعتسالاو سبالمـلا ساقم بيرجت رظحو
.ةيذحألا بيرجت دنع ةيكيتسالبلا

ةصاخلا ةقالحلا تاعاق طاــــشــــن مــــتـــــي نأ بــــجــــي:٦ ةّداملا
مراصلا دــيــقــتـــلا عـــم ،دـــيـــعاوـــم دـــيدحت قـــيرـــط نـــع ،ءاسنـــلاـــب
دـيدحتو ،يقاوـلا عاـنـقـلــل ةــنوــبزــلاو ةــقالحلا ءادــترا ةــيــمازــلإب
ريهطتو فيظنتو ،رثكألا ىلع )2( نيتنوبزل لحمـلا لوخد
ةــــفصب ةــــلــــمــــعــــتسمـلا ةــــقالحلا مزاوــــلو تاودأ اذـــــكو لـــــحـــــمـلا

.ةرمتسم

ةـــقايـــــس مــــيـــــلــــعــــت طاـــــشـــــن سراـــــمـــــــي نأ بــــجـــــي:٧ ةّداملا
ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب مراصلا دّيقتلا لظ يف ،تارايسلا
ءادترا ةيمازلإ اميس ال ،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنمـلا
يف ةرــهــطــم داوــم عضوو يدسجلا دــعاــبــتــلاو يقاوـــلا عاـــنـــقـــلا
ةفصب تارايسلاو لحمـلا ريهطتو فيظنت اذكو ،لوانتملا

.ةرمتسم

لظ يف ،تارايسلا ءارك طاشن سرامي نأ بجي :٨ ةّداملا
اهيلع صوصنملا ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب مراصلا ديقتلا

دعب تارايسلا ريهطتو فيظنت  اميس ال ،موسرملا اذه يف
.ءارك ةيلمع لك

يرضحلا لقنلا تاطاشن فانئـــتـــساب صـــّخرــــي:٩ةّداملا
ربع ياومارتلابو تالفاحلاب نيرفاسملل يرضحلا هبشو
رـــيـــبادـــتـــب مراصلا دـــّيـــقـــتــــلا لــــظ يف ،نــــطوـلا تاــــــيالو لــــماــــك
: ةيتآلا ةيامحلاو ةياقولا

عانقلا ءادترا نود لقنلا ةليسول نيرفاسمـلا لوخد عنم –
،يقاولا

،لقنلا ةليسو دعاقمل مظتنملا ريهطتلا –

،ةيعيبطلا ةيوهتلا ةزهجأ لكو ذفاونلا حتف ةيمازلإ –

،لوانتملا يف ةرهطملا داوملا عضو –

نم )%٠5( ةئاملاب نيسمخب نيرـــفاــــســــمـلا ددـــــع دـــــيدـــــحت –
،لقنلا ةليسو باعيتسا ةقاط

فيظنتلا ةيلمعل ،ايموي ،لقنلا ةليسو عاضخإ ةيمازلإ –
،ريهطتلاو

تاطحمـلا ىوتسم ىلع يدسجلا دعابتلا مارتحا ةيمازلإ –
،فقاومـلاو

نم لقنلا لئاسو يف لوزنلاو دوعصلا ميظنت ةيمازلإ –
نــيرــفاسملا قــفدــت رــيــيست بجــيو .ةــفــلــتـــخـــم باوـــبأ لالـــخ
عطاقت يدافتل دحاو باب اهل يتلا لقنلا لئاسول ةبسنلاب
.نئابزلا
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ءادترالا نيقفترملاو نـــــئاــــبزــــــلا ىلــــــع نّيعـــــــتــــــي :٣١ةّداملا

يرّيسمو باحصأ ىلع نّيعتي امك ،يقاولا عانقـــلــــل يمازـــــلإلا

دعاوقلا قيبطت مارتـحا ضرف مـهتيلوؤسم تحت ،تاسسؤملا

تالوكوتوربلا اذكو ،ةيامحلاو ةياقوـــلا ريـــــبادـــــتو ةيــــحـــــــصلا

 .لاجملا اذه يف ةيمومعلا تاطلسلا اهيلمت يتلا ةيحصلا

يمدخـتـــســـــم نــــــم %٠5 عـــــــضو ءارـــــــجإ عـــــفرـــــي:٤١ ةّداملا

ةــيـــئاـــنـــثـــتسا ةـــلـــطـــع يف ةـــيـــموـــمـــعـــلا تارادإلاو تاسسؤمـلا

نم٦ ةداـمـلا ماـــكــحأ يف هـــيـــلـــع صوـــصـــنـــملا،رــــجألا ةــــعوـــفدــــم

١٤٤١ ماع بجر٦2 يف خّرؤمـلا٩٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا

.هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا

عاطقلا يمدختسم نم %٠5 عضو ءارجإ عفري:٥١ ةّداملا

ةعوفدم ةيئانثتسا ةلطع يف صاخلاو يمومعلا يداصتقالا

موسرمـلا نم5١ ةدامـلا ماكحأ يف هيلع صوصنملا ،رجألا

قفاوملا١٤٤١ ماع بجر٩2 يف خّرؤمـلا٠7-٠2 مقر يذيفنتلا

مهنكمي نيذلا نيمِدختسملل ةبسنلاب٠2٠2 ةنس سرام٤2

ةــــــياـــــمــــحلا طورـــــش ءافــــــــيــتــــــساو ،مهيمَدـــخــتـــســـم لقن نامض

.مهطاشنب ةصاخلا ةــــيــــحــــصلا

يف هيلع صوصنمـلا ءارجإلا عفر قبطي ال:٦١ ةّداملا
يتاوللاو لماوحلا ءاسنلا ىلع ،هالعأ5١و٤١ نيتداملا ماكحأ
)٤١( ةرشع عبرأ نع مهرامعأ لقت لافطأ ةيبرت نيّلوتي

.ةنس

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىقبت:٧١ ةّداملا
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا راطإ يف ةذختمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنملا ،هتحفاكمو )٩١-ديفوك(
موـــــسرــــمـلا نــــم٣١و2١ نيـــــتداــــمـلا اــــمــــيــــس ال ،هـــــب لوــــمــــعــــملا
قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش5١ يف خّرؤمـلا5٤١-٠2 مقر يذيفنتلا

 .٠2٠2 ةنس وينوي7

٤١ نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست:٨١ ةّداملا
ةنس وينوي82 ةياغ ىلإ ةقبطم ىقبتو ،٠2٠2 ةنس وينوي
٠2٠2.

.موسرمـلا اذهل ةفلاخمـلا ماكحألا لك ىغلت:٩١ ةّداملا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موـــسرــــملا اذــــــه رــــشــــنــــي :02 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٣١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش١2 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
كنب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب تايطعملا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع لاّوـــش61 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،ونرب لامك دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب تايطعملا كنبل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــــع لاّوـــش51 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
رهاــط دّيــــسلا ماهــــم ىهنــــت ،0202 ةــــنــــس وــــيــــنوـــــي7 قــــفاوـــــملا

ةرازوـــــب لاـــصتالاو دــــيربلل رــــيدم بــــئان هــــتفصب ،تويحم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،اقباس - ةيلحملا تاعامجلاو ةـــــــــيلخادلا

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدـــــم ماهــــم ءاهــــنإ نـــمـــضـــتـــي ،0202 ةــــنــــس وـــيــــنوــــي
ةماعلا ةيريدملا يف لاصتالاو ةيمومعلا تاقالعلا
.ةيلاملا ةرازوب بئارضلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لّوش51 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ميهاربإ دّيسلا ماهم ىهنـت ،0202 ةــــنـــــس وــــيــــنوـــــي7 قـــــفاوــــملا

يف لاصتالاو ةيمومعلا تاقالعلل اريدــم هـــتـــفـــصــــب ،يلــــــع نـــــب
ىلع هتلاحإل ،ةيلاملا ةرازوــــب بئارــــضـــلـــل ةماــــعـــلا ةــــيرــــيدـــــملا
.دعاقتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
فــّلــكــم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــنس وـــيـــنوـــي
ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب
.ةيلاملا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوــــش51 يف خّرؤـــــم يساـــــئر موـــسرـــــم بجوــــمب
سرام12 نم ءادتبا ،ىهنت ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا

افّلكم هتفصب ،لولمش نب رونلا دبع دّيسلا ماهم ،0202 ةنس
ةرازوب ةيئابجلا حلاصملل ةماعلا ةيشتفملا يف شيتفتلاب
.ةافولا ببسب ،ةيلاملا



٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لاّوش22
23م0202 ةنس وينوي٤١

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاساردلاب نيفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو
.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع لاّوـــش51 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،0202 ةنس وـــينوي7 قـــفاوملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب نيفلكم
: ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

،ناسلوب ناورم–

،سيريهم قحلا دبع–

.ةناق نب ءايركز–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـعــلا رــيدملا نييــعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس وـيــنوــي
.لدعلا ةرازوب ةلادعلا ةنرصعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
اريدم ،ونرب لامك دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

.لدعلا ةرازوب ةلادعلا ةنرصعل اماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
نوؤشلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.لدعلا ةرازوب وفعلا تاءارجإو ةيئازجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لاّوش61 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،دودـــح دــمـحم دّيسلا نّيعي ،0202 ةـــنس وـــينوي8 قـــفاوملا

.لدعلا ةرازوب وفعلا تاءارجإو ةيئازجلا نوؤشلل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةلودلا ظفاحم نييعت نــمضتي ،0202 ةنـــس وـــينوي
.ةبانعل ةيرادإلا ةمكحملا ىدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يرابج رهاطلا دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

.ةبانعل ةيرادإلا ةمكحملا ىدل ةلودلل اظفاحم

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
شتــفملا ماــهــم ءاــهــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــنس وــيــنوــي
.اقباس - نيدهاجملا ةرازول ماعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــــع لاّوـــش51 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم بــــجومب

دمـــــــحم دّيــــسلا ماهــــم ىــــهنت ،0202 ةنــــس وـــينوي7 قــــــفاوملا

،اقباس - نيدهاجملا ةرازول اماع اشتفم هتفصب ،يــحي نب

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش٥١ يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيبرتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي

.يداولا ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماـــع لاّوـــش5١ يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب

ديجملا دبع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا

هفيلكتل ،يداولا ةيالو يف ةيبرتلل اريدم هتفصب ،شادق نب

.ىرخأ ةفيظوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
شـــتفملا ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنــــس وــــيـــــنوي
اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول ماعلا
.ةأرملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش51 يف خّرؤم يــــساــــئر موـــــسرـــــم بــــجوـــــمب

جاح فيرش دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي7 قفاوملا

ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازول اماع اشتفم هتفصب ،يلع

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةأرملا اياضقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا1441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماــــع لاوـــــش51 يف خّرؤــــم يــــسائر موــــــسرم بــــــجومب

رـــــــيمس ّديـــــــــــسلا ّنيـــــــــــعي ،0202 ةــــــنـــس وــــــــينوـــــــــي7 قـــــــــفاوـــــــملا

ةــــــــــــسائرــــــب صـــــــــيخلتلاو تاـــــــــساردــــــلاب اــــــــــــّفلكم ،يــــــــناــــبيش

.ةّـيروـــــــهمجلا



ـه١٤٤١ ماع لاّوش٥٣22  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس وينوي٤١ 24

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
01 يف خّرؤــــملا يـــسائرلا موـــسرملا ىلـــع عالـــطالا دـــــعبو –

نــــمضتملاو0202 ةـــنس وـــيام3 قـــفاوملا1441 ماــــع ناـــضمر
ةرازوــب ةيــنازيملل اـــماع ارــيدم ،دـــياف زــــيزعل دّيـــسلا نييــــعت
،ةيلاملا

: يتأي ام رّرقي

ماعلا ريدملا ،دياف زيزعل دّيسلا ىلإ ضّوـفي: ىلوألا ةداملا
رـــــــيزو مـــساب ،هـــــتايحالص دودـــــح يف ءاــــضمإلا ،ةــــــينازيملل
.تارارقلا كلذ يف امب ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلع ،ةيلاملا

ةّيـــــــمــــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقــــــلا اذـــــه رـــــــشــــنـــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام03 قفاوملا1441 ماع لاّوش7 يف رئازجلاب رّرح
0202.

ةيوار نامحرلا دبع
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ةنس ويام03 قفاوملا1441 ماع لاّوش7 يفخّرؤم رارـق
ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفـــت نمــــضـــــتـــــي ،0202
.كرامجلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
0202 ةـــنس يفــــناــــج2 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمــــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

32 يف خّرؤملا09-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
7102 ةــنس رــيارــبـــف02 قــــفاوملا8341 ماــــع ىلوألا ىداــــمـــــج
ةــماـــعـــلا ةـــيرـــيدـــمـــلـــل ةـــيزـــكرملا ةرادإلا مـــيـــظـــنـــت نـــمضتملاو
،اهتايحالصو كرامجلل

51 يف خّرؤملا40-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

92 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
0202 ةـنس رــيارــبــف32 قـــفاوملا1441 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
اــماــع ارــيدــم ،يدــلاــخ نــيدــلا روـــن دـــّيسلا نييـــعـــت نـــمضتملاو
،كرامجلل

ينطولا عافدلا ةرازو

ويام١2 قفاوملا1441 ماعناضمر٨2 يف ناخّرؤم نارارـق
.نييركسع نييضاق نييعت نانمضتي ،0202 ةنس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١2 قفاوملا1441 ماعناضمر82 يف خّرؤم رارق بجومب
اــيضاق ،يدـــيعسوب لاـــمج دـــيقعلا نّيــــعي ،0202 ةـــــنسوـــيام
يرــكسعلا فانئتسالا ســـلجم ىدـــل ماـــهتالا ةـــفرغل ايركسع
وـــيام٩١ نـــم ءادــــتبا ،ىلوألا ةــــيركسعلا ةــيحانلا / ةدـــيلبلاب

.٠2٠2 ةنس
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قــــفاوملا1441 ماــعناضمر82 يف خّرؤـــم رارـــق بــــجومب
ايضاق ،ةـينماثع قـــيفوت مدـــقملا نّيــــــعي ،0202 ةـــنسوـــيام١2
يرــــكسعلا فاـــنئتسالا ســــلجم ىدـــل ماـــهتالا ةـــفرغل اــــيركسع
وـــيام٩١ نـــم ءادـــتبا ،ةـــــعبارلا ةــيركــسعلا ةــيحانلا / ةـــــلقروب

.٠2٠2 ةنس

ةيلاملا ةرازو

ةنس ويام03 قفاوملا1441 ماع لاّوش7 يفخّرؤم رارـق
ماعلا ريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202
.ةينازيملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
0202 ةـــــنــــس يفـــــناـــــج2 قـــــفاوـــــملا1441 ماــــــع ىلوألا ىدامـــــج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463-70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
7002 ةـنس رـبـمــفوــن82 قـــفاوملا8241 ماــع ةدـــعـــقـــلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري



٥٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لاّوش22
25م0202 ةنس وينوي٤١

ةّيـــــــمــــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقــــــلا اذـــــه رـــــــشــــنـــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام03 قفاوملا1441 ماع لاّوش7 يف رئازجلاب رّرح
0202.

ةيوار نامحرلا دبع

ةقاطلا ةرازو

ليربأ٧ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع نابعش٣١ يفخّرؤـــم رارـــق
عـــيبر2١ يفخّرؤـــــــمـــــــــــلا رارـــــــقلا لّدــــــــعــــــي،0202 ةــنـــــس

٨١02 ةنس ربمســــيد02 قفاوـــــملا0٤٤١ ماـــــع يناــــثـــــلا
تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاـــضعأ نييـعت نمضتملاو
.ةقاطلا ةرازول ةيمومعلا

––––––––––

7 قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش٣١ يف خّرؤم رارق بــجومب
يناثلا عيبر2١ يف خّرؤملا رارـقلا لّدـــعي ،٠2٠2 ةـــنـــــس  لـــيربأ

نـــمضتملاو8١٠2 ةـــنس رـــــبمسيد٠2 قــــفاوــــملا٠٤٤١ ماـــــع
ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييـــــعت
: يتأي امك ،ةقاطلا

،اسيئر ،ةقاطلا ريزو لثمم ،دوليم دلجم–“

،سيئر ةبئان ،ةقاطلا ريزو ةلثمم ،ةليضف ريبك–

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

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ويام٨2قفاوملا1441 ماع لاّوش٥ يفناخّرؤم نارارق
يبئان ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نانــمـــضـــتـــي ،0202 ةــــنــــس
.ريدم
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

: يتأي ام رّرقي

،يدـــــلاخ نــــيدلا روــــن دّيـــــــــــسلا ىلإ ضّوــــــفـــــي: ىلوألا ةداملا
مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،كراــمجلل ماـــعلا رـــيدملا

كلذ يف امب ،تارّرقملاو قئاثولا عيمج ىلــع ،ةـــيلاملا رـــيزو
.تارارقلا

ةّيـــــــمــــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقــــــلا اذـــــه رـــــــشــــنـــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام03 قفاوملا1441 ماع لاّوش7 يف رئازجلاب رّرح
0202.

ةيوار نامحرلا دبع
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ةنس ويام03 قفاوملا1441 ماع لاّوش7 يفخّرؤم رارـق
ةماعلا ةريدملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202
.بئارضلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيلاملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
0202 ةــــــــنس يـــــفناج2 قـــــفاوـــــملا1441 ماـــــع ىلوألا ىداــــــــــمج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماــع ناـــضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا463-70 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
7002 ةــــنس رــــبمفون82 قـــــفاوملا8241 ماــــع ةدـــــعقلا يذ81
لّدعملا ،ةيلاملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،مّمتملاو

51 يف خّرؤملا40-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0202 ةــنس يــفناج11 قـــفاوملا1441 ماـــع ىلوألا ىداــــمج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

ىدامج9 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو –
نــــــــمضتملاو0202 ةـــــنس رـــــياربف3 قـــــفاوملا1441 ماـــــع ةـــــيناثلا

ةرازوب بئارضلل ةماع ةريدم ،فيطللا دبع لامأ ةّديسلا نييعت
،ةيلاملا

: يتأي ام رّرقي

،فـــيطللا دـــبع لاـــمأ ةدّيـــــــسلا ىلإ ضّوــــــفــــي: ىلوألا ةداملا
،اـــهتايحالص دودــــح يف ءاـــضمإلا ،بــــئارضلل ةـــماعلا ةرـــيدملا

امب ،تارّرقملاو قئاثولا عـــيمج ىلـــع ،ةـــيلاملا رــــيزو مـــساب
.تارارقلا كلذ يف
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: يتأي ام رّرقي

ةنــــيـــمــــسي ةيراتــــخــــم ةدـــــيــــــسلا ىلإ ضّوـــــــفـــــي: ىلوألا ةداملا
،يعماجلا ليهأتلاو ينيوكتلا ثحبلا ريدم ةبئان ،يدافوب
يلاعلا ميلعتلا ريزو مساب ،اهتايحالص دودح يف ءاضمإلا

تارارقلا ءانثتساب ،قئاثوــــــلا عيمــــج ىلـــــع ،يمـــــلـــــعلا ثــــحــــبلاو
.تاررقملاو

ةّيـــــــمــــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقــــــلا اذـــــه رـــــــشــــنـــــي:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام82 قفاوملا1441 ماع لاّوش5 يف رئازجلاب رّرح
0202.

روتيش نيدلا سمش

ةيئاملا دراوملا ةرازو

ويام02 قفاوملا1441 ماع ناضمر72 يفخّرؤم رارق
تاطاشنلاو لاغشألا ةمــــئاـــــق ددـــــحـــــي ،0202 ةــــــنـــــــــس
ينطولا دهعملا اهب موقي نأ نكمي يتلا تامدخلاو
هتمهم ىلع ةدايز ،زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل
.ةيسيئرلا
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،ةيئاملا دراوملا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا082-49 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
4991 ةنس ربمتبس71 قفاوملا5141 ماع يناثلا عيبر11
يف ىوتسملا نيسحتل ينطولا زكرملا ليوحت نمضتملاو
لّدعملا ،زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل ينطو دهعم ىلإ يّرلا

،مّمتملاو

يف خّرؤملا214-89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا9141 ماع نابعش81
تاـمدخلا نـع ةجتاـنـلا تادـئاـعـلا صيصخـت تاــيــفــيــك ددــحــي
ىلع ةدايز ،ةيمومعلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا لاغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

12 يف خّرؤملا88-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام رّرقي
نم )2 ةرقفلا(2 ةداملا ماــــكـــــحأل اقــــيــــبـــــطــــــت : ىلوألا ةداملا

نابـــعـــش81 يف خّرؤـــملا214-89 مــــقر يذـــيـــفـــنــــتــــلا موـــــسرــــملا
،هالعأ روكذملاو8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا9141 ماع

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٦ يف خّرؤملا يذـــيـــفـــنـــتـــلا موسرملا ىلع عالـــطالا دـــعـــبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش
ةعباتمل ريدم بئان ،نمسلا نيع نب ديجملا دبع ّديسلانييعت
ميلعتلا ةرازوب اهروطتو نيمدختسملل ةينهملا تاراسملا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

: يتأي ام رّرقي

نيع نب ديــــجـــــملا دـــــــبــــع دّيـسلا ىلإ ضّوفي: ىلوألا ةداملا
نيمدختسملل ةينهملا تاراسملا ةعباتمل ريدم بئان ،نمسلا

ميلعتلا ريزو مساب ،هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ،اهروطتو
،تارّرقملاو قـــــئاثولا عيـــمــــج ىلـــــــع ،يملـــــعلا ثـــــحبـــــلاو يلاـــــعلا

.تارارقلا ءانثتساب

ةّيـــــــمــــــسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقــــــلا اذـــــه رـــــــشــــنـــــي:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس ويام82قفاوملا1441 ماع لاّوش5 يف رئازجلاب رّرح
0202.

روتيش نيدلا سمش
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،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

6 يف خّرؤملا10–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو0202 ةنس يفناج2 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3102 ةنس رياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

81 يف خّرؤملا87–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو3102 ةنسرياني03 قفاوملا4341 ماع لّوألا عيبر
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،لّدعملا ،يملعلا

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري

٦ يف خّرؤملا يذـــيـــفـــنـــتـــلا موسرملا ىلع عالـــطالا دـــعـــبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس سرام١٣ قفاوملا١٤٤١ ماع نابعش
ثحبلل ريدم ةبئان ،يدافوب ةنيمسي ةيراتخم ةّديسلانييعت
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يعماجلا ليهأتلاو ينيوكتلا
،يملعلا
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تاـقـفـن لـثــم تاــمدخلا جاــتــنإ نــع ةجتاــنــلا فــيراصملا –
لقنلاو ةقاطلاو ءاملاو تازيهجتلا كالهتساو نيمدختسملا

ءارضخلا تاـحاسملا ةـناـيصو ةـئيـهـتـلا لاــغشأو تالــقــنــتــلاو
،ةمزاللا تازيهجتلاو

.راطإلا اذه يف ةصاخلا تامدخلا ديدست –

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:8 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ويام02 قفاوملا1441 ماع ناضمر72 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

يقارب يقزرأ
`````````````````````````H`````````````````````````

ويام02 قفاوملا1441 ماع ناضمر72 يفخّرؤم رارق
هيجوتلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس

.زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل ينطولا دهعملل
`````````````````````````

02 قفاوملا1441 ماع ناضمر72 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةـيتآلا ءاضــــعألا نّيعـــــي ،0202 ةنـــــس وــــياـــم
خّرؤملا082-49 مقر يذيفنتلا موسرملا نم01 ةداملا ماكحأل

4991 ةنس ربمتبس71 قفاوملا5141 ماع يناثلا عيبر11 يف
يف ىوتسملا نيسحتل ينطولا زكرملا ليوحت نمضتملاو
،زــيــهــجــتــلا يف ىوــتسملا نيسحـــتـــل ينـــطو دـــهـــعـــم ىلإ يّرـــلا
ينــطوــلا دــهــعـــمـــلـــل هـــيـــجوـــتـــلا سلـــجـــم يف ،مـــّمـــتملاو لّدـــعملا
يشومز دّيسلا هسأري يذلا ، زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل
: نيساي

،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،دمحأ ينامحر–

،نكسلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيهز ساوحلب–

لاغشألاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،نيدلا رصن يدومح–
،ةيمومعلا

،ينهملا نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،سجرن ةجبابد–

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،دمـحم يبيرغ–

،ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،مالعوب  يندم–

نم نيتبختنم نيتلثمم ،ةدوعسم ملاقو ةريجه يتوار–
.دهعملا يمدختسم

ىوتسملا نيسحتل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا نمضي
.سلجملا ةنامأ ،زيهجتلا يف

تاــطاشنــلاو لاــغشألا ةــمـــئاـــق دـــيدحت ىلإ رارـــقـــلا اذـــه فدـــهـــي
ىوتسملا نيسحتل ينطولا دهعملا اهب موقي يتلا تامدخلاو

تاــيــفــيــكو ،ةــيسيــئرــلا هـــتـــمـــهـــم ىلع ةداـــيز ،زـــيـــهـــجـــتـــلا يف
.اهنع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت

تامدخلاو تاطاـــــشــنلاو لاغـــــشألا ةمئاـــــق دّدــــحت :2 ةداملا
يف ىوـــتسملا نيسحـــتـــل ينـــطوـــلا دــــهــــعملا اــــهــــب موــــقــــي يتــــلا
،ىرخألا ةيمومعـلا لــــكايــــهــــلاو تارادإلا باــــســــحل زـــيـــهــــجـــتــــلا

: يتأي امك

دـيدجتو ىوـتسملا نيسحتو نـيوــكــتــلا تارود مــيــظــنــت –
،فراعملا

اقفو ةيقرتلا لبق ام يليمكتلا نيوكتلا تارود ميظنت –
،هب لومعملا ميظنتلل

تاودنلاو تايقتلملاو تارمتؤملا ريطأت وأ/و ميظنت –
،ةيساردلا مايألاو

تارضاحملا تاـــــعاــــــقو تالحملا فرصتــــــلا تحت عضو –
وأ يجوغاديبلاو يملعلا عباطلا تاذ تاطاشنلل تاءاضفلاو
،يفاقثلا

ةسدـنـهـلا يف تارـبخلاو لـيــلاــحــتــلاو تاساردــلا دادــعإ –
،نيوكتلاو ةيجوغاديبلا

،ةينهملا تارابتخالاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت –

.ةيجوغاديبلاو ةينقتلا قئاثولا زاجنإو دادعإ –

لاـــــغــــشألا ةيدأـــتــــب قـــلـــعـــتـــــي بــــلــــط لــــــك مدــــقــــي:3 ةداملا
ىلإ ،هالـــــعأ2 ةداــــملا يف ةروــــكذـــملا تاـــمدــــخلاو تاطاـــشـــنـــلاو
.زيهجتلا يف ىوتسملا نيسحتل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا

،فرصلاب رمآلا لبق نم ليخادملا ةنياعم متت :4 ةداملا
بساحملا لـــيــــكوــــلا وأ بساحملا نوــــعــــلا لــــبــــق نــــم لّصحتو
.ضرغلا اذهل نّيعملا

ةروكذملا تامدخلاو تاطاشنلاو لاغشألا مدقت :5 ةداملا
.تايقافتا وأ دوقع وأ تايبلط راطإ يف ،هالعأ2 ةداملا يف

تاطاشنلاو لاغشألا نع ةـــجتاـــــنلا تادـــــئاــــــعلا ّعزوــــــت :6 ةداملا
مقر يذيفنتلا موسرملا نم4 ةداملا ماكحأل اقبط تامدخلاو
ةنس ربمسيد7 قفاوملا9141 ماع نابعش81 يف خّرؤملا89-214
.ءابعألا حرط دعب ،هالعأ روكذملاو8991

مت يـــتلا غلاــــبملا ،ةـــبـــترـــــتملا ءابـــــعألاب دـــصــــقـــــي :7 ةداملا
اــمــيس ال ،تاــمدخلاو تاــطاشنــلاو لاــغشألا زاــجــنإل اــهـــفرص
: اهنم

،تامدخلا زاجنإل لمعتست داوم وأ/و تاودأو داتع ءارش –

تالــــحملا لاـــمـــعـــتـــسا نـــــع ةــــجتاــــنلا ةــــماــــعـــــلا فــــيراصــــــملا –
،ىرخألا تآشنملاو

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا


