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ةيلود تاّيقافتاو تاقافتا

ةقلعتملا ةيقافتالا  ىلع قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش٦١ يف خّرؤم٧٤١–٠2 مقر يسائر موسرم
،كسرهلاو ةنسوبلاو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نيب يراجتلاو يندملا لاجملا يف يئاضقلا نواعتلاب
............................................................................................................................1102 ةنس ربمتبس02 يف رئازجلاب ةعّقوملا

ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش٦١ يف خّرؤم8٤١–٠2 مقر يسائر موسرم
ةعّقوملا ،كسرهلاو ةنسوبلاو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نيبيئازجلا لاجملا يف يئاضقلا نواعتلاب
.........................................................................................................................................1102 ةنس ربمتبس02يف رئازجلاب

ميلستب ةقلعتملا ةيقافتالا  ىلع قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش٦١ يف خّرؤم٩٤١–٠2 مقر يسائر موسرم
....1102 ةنس ربمتبس02 يف رئازجلاب ةعّقوملا ،كسرهلاو ةنسوبلاو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نيب نيمرجملا

ةـّيميظنتميسارم

يسائرلا موسرملا ماكحأ ضعب مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس وينوي٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش22 يف خّرؤم٠٦١-٠2 مقر يسائرموسرم
...اهريسو ةيروهمجلا طيسو حلاصم ميظنت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ52 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر2 يف خّرؤملا3٠١–٠2 مقر

ةـّيدرفميسارم

..................لدعلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم

................................................ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم

...ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم

زاغلاو ءابرهكلل ماــعلا رــيدملا ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،0202 ةـــنس وـــينوي8 قــــفاوملا1441 ماــع لاّوــش61 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم
............................................................................................................................ةقاطلا ةرازوب ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلاو

ةلاكولل ةريدملا ةنجللا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
...................................................................................................تاقورحملا لاجم يف اهطبضو تاطاشنلا ةبقارمل ةينطولا

طبض ةنجلل ةريدملا ةنجللا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................زاغلاو ءابرهكلا

....دهاجملل ينطولا فحتملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم

ديربلل طبضلا ةطلسل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................................ةينورتكلإلا تالاصتالاو

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملايف ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب

ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع ّلاوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................................................................................ةّيروهمجلا

نماضتلا قودنصل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم

..ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم

..................ةيلاملا ةرازوب ريدم يبئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
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طــبـض ةنـجـلل ةرــيدــملا ةـنـجـلـلا سـيـئر نييـعـت نمـضـتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................................زاغلاو ءابرهكلا

.سارهأ قوس ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمرب ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................................سارهأ قوس ةيالو

ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
............................................................................................................................................ةقاطلا ةرازوب ةيوقاطلا ةيلاعفلاو

...............ةقاطلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

نـيوكتلا ةرازوــب رــيدم بــئان ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،0202 ةــنس وــينوي8 قــفاوملا1441 ماــع لاّوــش61 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم
.....................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

............مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

...نيتيالو يف تاباغلل نيظفاحم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم

يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................................ركسعم ةيالو

............................ةقاطلا ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

تاقالعلاو لصاوتملا نيوكتلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب تاعاطقلا نيب ةكرتشملا

...................مجانملاو ةعانصلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.............ةسبت ةيالو يف تاباغلل ظفاحم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

ةيركسعلا ةمكحملا سيئر بادتنا ديدجت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام82 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش5 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
............................................................................................................................................ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا /راشبب ةمئادلا

ةيلاملا ةرازو

.طيطختلاو رييستلل يلاعلا دهعملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي41 قفاوملا1441 ماع لاّوش22 يف خّرؤم رارـق

دهعملل يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي،0202 ةنس وينوي41 قفاوملا1441 ماع لاّوش22 يف خّرؤم رارـق
.......................................................................................................................................................طيطختلاو رييستلل يلاعلا

يعامتجالا نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازو

8102 ةنس سرام22 قفاوملا9341 ماع بجر4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس ليربأ92 قفاوملا1441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم رارق
...ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا نمض ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

...........يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا بحس نمضتي ،0202 ةنس ويام7 قفاوملا1441 ماع ناضمر41 يف خّرؤم رارق

لّوأ قفاوملا٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٩2 يف خّرؤـــــــملا رارـــــــقلا لّدعــــــي،٠2٠2 ةــنس ويام١2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ناضمر82 يف خّرؤـــم رارـــق
.........................................................................ليغشتلل ةينطولا ةـــلاكولا ةرادإ ســــلجم ءاـــضعأ نييــــعت نـــمضتملاو٩١٠2 ةنس تشغ
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1441 ماع لاّوش6١ يفخّرؤم٧٤١–٠٢ مقر يسائر موسرم
قـيدــصـتلا نــمــضـتـي ،0202 ةــنـس وــيـنوــي٨ قــفاوــملا

يــف يـئاـــضـقـلا نواـــــعــتلاــب ةـــقـــــلــعــتـملا ةـيــقاــــــفــتالا ىلـــع
ةـــــــــــّيروــــــــــــهـــمـجلا نيــب يراــــــــــــجـتـلاو يـندملا لاــجملا
ةــنـسوــبـلاو ةــّيــبــــعـّشلا ةــّيـــطارـــقـمـيّدـــلا ةـــّيرــئازــجلا

ةنسربمتبس02 يف رئازجلاب ةـعّقوملا ،كــسرــهلاو
1102.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

يئاضقلا نواعتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع عالطالا دعبو–
ةــّيرــئازجلا ةــّيروـــهـــمجلا نيب يراـــجـــتـــلاو يندملا لاـــجملا يف

رئازجلاب ةعّقوملا ،كسرهلاو ةنسوبلاو ةــّـيبعّشلا ةــّيطارقميّدلا
،1102 ةنس ربمتبس02 يف

: يتأي ام مسري

نواعتلاب ةــقـلـعتملا ةـيـقاــفــتالا ىلـع قّدـصـي : ىلوألا ةداملا
ةـــّيروــــهــــمجلا نيب يراــــجــــتــــلاو يندملا لاــــجملا يف يئاضقــــلا
،كسرـهــلاو ةــنسوــبــلاو ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا
يف رشنتو ،1102 ةنس ربمتبس02 يف رئازجلاب ةعّقوملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا

ةـيـمـسّرــلا ةدــيرــجلا يــف موــسرـملا اذـــه رــشـني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس وينوي8 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يف رئازجلاب رّرح
٠2٠2.

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يندملا لاجملا يف يئاضقلا نواعتلاب قلعتت ةيقافتا
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نيب يراجتلاو
.كسرهلاو ةنسوبلاو ةّيبعّشلا

ةنسوبلاوّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلاّ نإ
،”نيفرطلا“ ـب يتأي اميف امهيلإ راشملا ،كسرهلاو

لاــجملا يف يئاضق نواــعــت رــيوــطــت يف اــمــهــنـــم ةـــبـــغر –
لدابتملا مارتحالا ساسأ ىلع نيدلبلا نيب يراجتلاو يندملا
،ةاواسملا أدبموةدايسلل

 : يتأي ام ىلع اتقفتا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ىلوألا ةداملا

يئاضقلا نواعتلاب مازتلالا

نم بلطبو ةيقافتالا هذه ماكحأل اقفو ،نافرطلا دهعتي
يندملا لاجملا يف لدابتملا يئاضقلا نواعتلا حنمب ،امهدحأ

.يراجتلاو

2 ةداملا

ةيزكرملا تاطلسلا

: نيفرطلا لبق نم ةيزكرملا تاطلسلا نــّيعت –1

،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةبسنلاب– أ
،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت

ةــــطلسلا لـــثمتت ،كـــسرهلاو ةـــنسوبلل ةـــبسنلاب– ب
.لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا

نيتــــطــــلسلا قــــيرــــط نــــع نيفرــــطــــلا نيب لاصتالا مـــــتـــــي –2
ىلإ ءوجللا نود هذه لاصتالا ةقيرط لوحت الو .نيتيزكرملا
.ةيلصنقلا  وأ ةيسامولبدلا قرطلا

هتطلس يف رييغت يأب رخآلا فرطلا فرط لك غّلبي –3
.ةيزكرملا

3 ةداملا

ةقداصملا نم ءافعإلا
لمحت يتلاو ةيقافتالا هذهل اقبط ةلسرملا قئاثولا لبقت –1

تاءارجإ يأ نود بلاطلا فرطلل ةصتخملا ةطلسلا متخ
.قيدصتلا لاكشأ نم رخآ لكش يأ وأ ةقداصملل

فرـتــعـي يـتـلا قــئاــثوــلا ّنإ ،ةـيـقاــفــتالا هذـــه ضارــغأل –2
كلذك اهب افرتعم نوكي نيفرطلا دحأ ميلقإ يف اهتيمسرب

   .رخآلا فرطلا ميلقإ يف

يناثلا لصفلا

ةلادعلا ىلإ ءوجللا

4 ةداملا

ةينوناقلا ةيامحلا

رخآلا فرطلا ميلقإ يف نيفرطلا نم لك ونطاوم عتمتي –1
يتـلا ةـيـنوـناـقـلا ةـياـمحلا سفــنــب ،مــهــقوــقــحــب قــلــعــتــي اــمــيــف
تاهجلا ىلإ ءوجللا ةيرح مهلوهينطاومل ريخألا اذه اهحنمي
.هينطاومل ةررقملا طورشلا سفنب رخآلا فرطلل ةيئاضقلا

ةيلود تاّيقافتاو تاقافتا
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صاخشألا ىلع ةداملا هذه نم1 ةرقفلا ماكحأ قبطت–2
يأ نوناقل اقفو نيفرطلا دحأ ميلقإ ىلع ةأشنملا ةيونعملا

  .نيفرطلا نم

5 ةداملا

ةيئاضقلا فيراصملا ةلافك

نـيذلا ،نيفرطلا نم لك ينطاوم ىلع ضرفت نأ نكمي ال –1
عاديإ الو ةلافك ،رخآلا فرطلل ةيئاضقلا تاهجلا مامأ نولثمي

مدعل وأ بناجأ مهتفصب اّمإ كلذو ،تناك ةيمست ةيأ تحت
.ريخألا اذه دلب يف ةماقإ وأ مهل نكسم دوجو

ةيونعملا صاخشألا ىلع ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ قبطت –2
.نيفرطلا نم يأ نوناقل اقفو نيفرطلا دحأ ميلقإ يف ةأشنملا

6 ةداملا

تاءارجإلا فيراصموةيئاضقلا ةدعاسملا

رخآلا فرطلا ميلقإ يف نيفرطلا نم لك ونطاوم عتمتي –1
فـيراصم ضيـفـخـت وأ ءاــفــعإلاــب وأ ةــيــئاضقــلا ةدــعاسملاــب
مهمارتحا ةطيرش ،مهسفنأ دلبلا ينطاوم رارغ ىلع تاءارجإلا
.ةدعاسملا هنم بولطملا فرطلا نوناقل

نم ،ةيلاملا دراوملا ةيافك مدعل ةبثملا ةداهشلا مّلست –2
صخشلا نكسي وأ ميقي يذلا دلبلل ةصتخملا تاطلسلا فرط

تايلثمملا فرط نم ةداهشلا هذه مّلستو،هميلقإ يف بلاطلا
ام اذإ ايميلقإ ةصتخملا هدلبل ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا

.رخآ دلب يف نكسي وأ ميقي ينعملا صخشلا ناك

ةدـــعاسملا حـــنمب ةـــفـــلـــكملا ةصتـــخملا ةـــطــــلسلا نــــكــــمــــي –3
ضيفختلا وأ ءافعإلا لوح رارقلا ذاختاب ةفلكملا وأ ةيئاضقلا

.ةيليمكت تامولعم بلطت نأ ،تاءارجإلا فيراصم  نم

ثلاثلا لصفلا

يئاضقلا نواعتلا

7 ةداملا

يئاضقلا نواعتلا قاطن

 : يتأي ام  ،ةيقافتالا هذهل اقبط يئاضقلا نواعتلا لمشي

،ةيئاضقلا دوقعلا ميلست )أ

،قيقحتلا تاءارجإ ذيفنتوةلدألا ىلع لوصحلا )ب

ةيمسّرلا دوقعلاو ةيئاضقلا تارارقلا وأ ماكحألاب فارتعالا )ج
،اهذيفنتوةيميكحتلا تارارقلاو

،تاعيرشتلا لوح تامولعملا لدابت )د

عم ضراعتي ال يئاضقلا نواعتلا نم رخآ لكش يأ )ـه
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا عيرشت

8 ةداملا

يئاضقلا نواعتلا بلط ىوتحمولكش

ىلع يوتحيو،ايباتك يئاضقلا نواعتلا بلط مدقـي –1
 : يتأي ام

،ةبلاطلا ةيئاضقلا ةطلسلا– )أ

دنع ،نواعتلا اهنم بولطملا ةيئاضقلا ةطلسلا– )ب
،ءاضتقالا

ةــماـــقإ وأ نــكـسـمو ةـيـسـنــجو ةــفــصو مــساو بــقــل– )ج
ةـكرشلـل يعاـمـتــجالا رــقملاو ىوــعدــلاــب نييــنــعملا صاــخشألا

،ةيونعملا صاخشألل ةبسنلاب

،ءاضتقالا دنع ،فارطألا يلثمم ناونعومساو بقل–)د

،ةقفرملا قئاثولاوبلطلا عوضوم–)ـه

.ةبولطملا تاءارجإلا زاجنإل ةيرورض ىرخأ تانايب ةيأ– )و

يف راشي ،ةيئاضقلا تارارقلا وأ ماكحألا غيلبت ةلاح يف –2
فرطلا عيرشتل اقفو ةيراسلا نعطلا قرطولاجآ ىلإ بلطلا
.كلذ رارقلا وأ مكحلا نمضتي مل اذإ ،بلاطلا

تامولعملا نأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ربتعا اذإ –3
بلطلا ذيفنتل ةيفاك ريغ بلاطلا فرطلا لبق نم ةمدقملا

نم ةيليمكت تامولعم بلطي نأ هنكمي ،ةيقافتالا هذهل اقفو
.بلاطلا فرطلا

9 ةداملا

يئاضقلا نواعتلا ضفر

هنم بولطملا فرطلا ربتعا اذإ يئاضقلا نواعتلا ضفري
وأ نمألاب وأ ةدايسلاب ساسملا هنأش نم نواعتلا اذه نأ
نم سيل بولطملا نواعتلا ناك اذإ وأ هدلبل ماعلا ماظنلاب
فرطلا غــلبُي ،ةلاحلا هذه يفو.ةيئاضقلا هتاطلس صاصتخا
.ضفرلا بابسأب بلاطلا

01 ةداملا

ةلسارملا تاغل

هذـهـل اـقـبـط ةـمدـقملاو ةـمـعدملا قـئاـثوــلاو تاــبــلــطــلا ررحت
قداصم ةمجرتب قفرتو ،بلاطلا فرطلا ةغل يف ةيقافتالا

ةغللا ىلإ وأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ةغل ىلإ اهيلع
.ةيسنرفلا

11 ةداملا

يئاضقلا نواعتلا فيراصم

ذيفنت فيراصم نواعتلا هنم بولطملا فرطلا لمحتي –1
فيراصملا ءانثتساب ،همـيـلـقإ يــف يـئاـضــقـلا نواــعـتلا بــلـط

: بلاطلا فرطلا اهلمحتي يتلا ةيتآلا
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،ءاربخلا فيراصموفيلاكت– )أ

.صاخ لكشل اقفو نواعتلا ذيفنت فيراصم– )ب

يعدتسي فوس وأ يعدتسي بلطلا ذيفنت نأ حضتا اذإ –2
نافرطلا رواشتي ،ةيئانثتسا ةعيبط تاذ وأ ةربتعم تاقفن
متي يتلا طورشلاو ماكحألا ديدحت دصق امهنيب اميف اقبسم
.فيراصملا لمحت ةيفيك اذكو بلطلا ذيفنت اهقفو

عبارلا لصفلا
ةيئاضقلا دوقعلا ذيفنتوميلست

21 ةداملا
ةيئاضقلا دوقعلا ميلست

،هعيرشتل اقفو ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي –1
نم ضرغلا اذهل هيلإ تلسرأ يتلا ةيئاضقلا دوقعلا ميلستب
 .بلاطلا فرطلا لبق

صخشلا لوثم بلطت ةقيثو لك ميلست بلط لسري –2
)06( نيتس ،لقألا ىلع ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ
،لاجعتسالا ةلاح يفو .لوثملل ددحملا خيراتلا لبق اموي
طرش نع ىلختي نأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نكمي
 .لجألا

فرطلا موقي ،ةحارص كلذ بلاطلا فرطلا بلط اذإ –3
ميلستلاب ،هعيرشت قفاوي ام دودح يفو،نواعتلا هنم بولطملا

.بلاطلا فرطلا لبق نم بولطملا لكشلل اقفو

فرــطــلا ىلإ نواــعــتــلا هــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا لسرـــي –4
ذخأي نأ نكمي ،ءاضتقالا دنعو ،قئاثولا ميلست ليلد بلاطلا

.هيلإ لسرملا فرط نم عّقومو خّرؤم لصو لكش

31 ةداملا
ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا  قرطلا ربع ميلستلا

ديق نودبو ةرشابم مّلسي نأ نيفرطلا نم يأل نكمي
نع كلذو،رخآلا فرطلا ميلقإ يف هينطاومل ةيئاضقلا دوقعلا

.نييلصنقلا وأ نييسامولبدلا هناوعأ قيرط

41 ةداملا
ةيئاضقلا دوقعلا ميلست بلط ذيفنت

بلـط ذـيـفـنـتــب نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا موــقــي –1
.ينطولا هنوناقل اقفو ةيئاضقلا دوقعلا ميلست

ضراعتي مل ام ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نكمي –2
بسح ةـيـئاضقــلا دوــقــعــلا مــيــلست ،ينــطوــلا هــنوــناــق عــم كلذ
.بلاطلا فرطلا لبق نم بولطملا لكشلا

بولطملا فرطلا ىلع بجي ،بلطلا ذيفنت متي مل اذإ –3
فرطلا ىلإ هل ةمعدملا قئاثولاوبلطلا ةداعإ نواعتلا هنم
.هذيفنت نود تلاح يتلا بابسألا ديدحت عم بلاطلا

سماخلا لصفلا

ةلدألا ىلع لوصحلا

51 ةداملا

ةيئاضقلا تابانإلا

ةيئاضقلا تاـــهجلا نكـــمي ،يراــــجتلاو يندـــــملا لاـــــجملا يف
رــخآلا فرــطــلــل ةــيــئاضقــلا تاــهجلا ةـــباـــنإ نيفرـــطـــلا نـــم يأل
راـطإ يف ةـيرورض اـهارـت يتـلا قـيــقــحــتــلا تاءارــجإ ذــيــفــنــتــل
.اهيلع ةضورعملا تاءارجإلا

61 ةداملا

ةيئاضقلا تابانإلا ذيفنت

بولطملا فرطلا ميلقإ يف ةيئاضقلا تابانإلا ذفنت –1
تاءارجإلا بسح ةيئاضقلا هتطلس قيرط نع نواعتلا هنم
.هعيرشت يف اهيلع صوصنملا

موــقــت ،ةــبــلاــطــلا ةـــطـــلسلا نـــم حـــيرص بلـــط ىلع ءاـــنـــب –2
 : يتأي امب ،نواعتلا اهنم بولطملا ةطلسلا

كلذ ناك اذإ صاخ لكش بسح ةيئاضقلا ةبانإلا ذيفنت– )أ
،اهدلب عيرشتل فلاخم ريغ

خيراتب ،بسانملا تقولا يف ةبلاطلا ةطلسلا مالعإ– )ب
ةينعملا فارطألل ّىنستي ىتح ةيئاضقلا ةبانإلا ذيفنت ناكمو
.ذيفنتلاهنم بولطملا دلبلا عيرشتل اقفو روضحلا مهيلثمم وأ

،ذيفنتلا اهنم بولطملا ةطلسلا صاصتخا مدع نــّيبت اذإ –3
ةصتخملا ةطلسلا ىلإ بلطلا لاسرإ ةريخألا هذه ىلع بجو
.ذيفنتلل

قئاثولا عم ريخألا اذه دري ،بلطلا زاجنإ مدع ةلاح يف –4
بابسألاب غّلب•ـي نأ بجي يذلا بلاطلا فرطلا ىلإ هل ةمعدملا
.ةيئاضقلا ةبانإلا ذيفنت نود تلاح يتلا

71 ةداملا

بلاطلا فرطلا يف ةداهشلاب ءالدإلل صاخشألا لوثم

بولطملا فرطلا نم نواعتلا بلط بلاطلا فرطلا نكمي –1
يف ريبخ وأ دهاش هتفصب لوثملل صخشلا ةوعد لجأ نم هنم
تاضيوعتلاوفيراصملا لكب صخشلا ّغلبيو،ةيئاضق تاءارجإ
.ةقحتسملا

بلاطلا فرطلا ،اًروف ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ملعي –2
.صخشلا  نع رداصلا درلاب

81 ةداملا

ءاربخلاودوهشلا ةيامح

فرطلا ميلقإ يف دجاوتي يذلا ريبخلا وأ دهاشلا نكمي ال –1
دييـقت يأل هــعاـضـخإ وأ هتبقاـعـم وأ هـتـعـباــتـم مــتــت نأبــلاـطلا
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تاريصقت وأ لاعفأ ببسب فرطلا اذه لبق نم هتيرحل
اذــه ىلع ضرــفــي نأ نــكــمــي ال اــمــك.هــمــيــلــقإ هــلوــخدــل ةـــقـــباس

يذلا كلذ ريغ رخآ ءارجإ  يأ راطإ يف ةداهشلاب ءالدإلا صخشلا
.بلطلا  هب قلعتي

اذه رداغي مل اذإ ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا قبطت ال –2
)51( رشع ةسمخ لجأ يف بلاطلا فرطلا ميلقإ صخشلا

اذإ وأ ،ايرورض دعي مل هروضح نأ ايمسر هغيلبت نم اموي
ةرتفلا ةدملا هذه لمشت الو .هرداغ نأ دعب اعوط هيلإ داع
بابسأل بلاطلا فرطلا ميلقإ صخشلا اهيف رداغي مل يتلا

.هتدارإ نع ةجراخ

نم ىلوألا ةرقفلا يف هيلإ راشملا صخشلا ضفر اذإ –3
،ةيقافتالا هذه نم71 ةداملل اقفو هتداهشب ءالدإلا ،ةداملا هذه
نإوىتح ةيعدر تاءارجإ وأ ةبوقع يأل هعاضخإ نكمي ال
.كلذ ريغ ىلع روضحلاب فيلكتلا وأ بلطلا لمتشا

سداسلا لصفلا

دوقعلاوةيئاضقلا تارارقلا وأ ماكحألاب فارتعالا
اهذيفنتوةيميكحتلا تارارقلاو ةيمسرلا

91 ةداملا

ةبولطملا طورشلا

ةيئاضقلا تاهجلا نع ةرداصلا تارارقلا وأ ماكحألاّنإ
اهيف امب ،ةيراجتلاو ةيندملا داوملا يف نيفرطلل ةصتخملا

ةيئاضقلا تاهجلا نع ةرداصلا،ةيندملا قوقحلاب ةقلعتملا كلت
: ةيتآلا طورشلل اقفو ذفنتو اهب فرتعي ،ةيئازجلا

،ةصتخم ةيئاضق ةهج نم رارقلا وأ مكحلا ردصي نأ–)أ

نيلثمم وأ ،ةينوناق ةفصب نيغلبم فارطألا نوكي نأ– )ب
مكحلا ردصأ يذلا فرطلا نوناقل اقفو نيبئاغ مهرابتعا ررقت وأ
،رارقلا وأ

فرطلا نوناقل اقبط ايئاهن رارقلا وأ مكحلا حبصي نأ–)ج
،رارقلا وأ مكحلا ردصأ يذلا

فرطلل ماعلا ماظنلل فلاخم ريغ رارقلا وأ مكحلا ناك اذإ–)د
،ذيفنتلا هيف بولطملا

صاصتخالا نم سيل رارقلا وأ مكحلا عوضوم ناك اذإ–)ـه
،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيئاضقلا ةهجلل يرصحلا

فارطألا سفن نيب يئاهن رارق وأ مكح ردصي مل اذإ–)و
فرـــطـــلـــل ةـــيـــئاضق ةـــهـــج ماـــمأ عوضوملا سفــــن صوصخــــبو
،ذيفنتلا هنم بولطملا

سفن نيب اقبسم ةعوفرم تاءارجإ كانه نكت مل اذإ–)ز
ةهج مامأ ةقلاع نكت ملو عيضاوملا سفن صوصخب فارطألا

.نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيئاضق

02 ةداملا

 ذيفنتلاوفارتعالا تاءارجإ

تارارــــقــــلا وأ ماــــكــــحألاــــب فارــــتـــــعالا تاءارـــــجإ عضخـــــت –1
.نيفرطلا نم لك يف لوعفملا يراسلا عيرشتلا ىلإ اهذيفنتو

هذيفنتو رداصلا رارقلا وأ مكحلاب فارتعالا بلط مدقي –2
ةـــــيـــــئاضقـــــلا ةـــــطـــــلسلا ىلإ ينــــــعملا صخشلا نــــــم ةرشاــــــبــــــم
رارقلا وأ مكحلاب فارتعالا يغبني يذلا فرطلل ةصتخملا

.هميلقإ ىلع هذيفنتو

12 ةداملا

ذيفنتلا بلطب ةقفرملا قئاثولا

رارقلا وأ مكحلاب فارتعالا بلطي يذلا صخشلا ىلع بجي
: يتأي ام مدقي نأ ،هذيفنتو

اهيف رفوتت رارقلا وأ مكحلا نع ةيمسر ةروص– )أ
،اهتحص تابثإل ةيرورضلا طورشلا

،يئاهن رارقلا وأ مكحلا نأب تبثت ةداهش– )ب

مت دق ىوعدلا رسخ يذلا فرطلا نأب نــّيبت ةقيثو– )ج
نأ يضاقتلل فرطلا ةيلهأ مدع ةلاح يفوانوناق هؤاعدتسا

،ةحيحص ةفصب هليثمت مت دق ريخألا اذه

ىلإ هـجوملا روضحلاــب فــيــلــكــتــلا نأ نــّيــبــت ةــقــيــثو–)د
ةلاح يف كلذوهغيلبت مت دق روضحلا نع فّلخت يذلا فرطلا

وأ مكحلا نم نــّيبتي ال امدنعو،يبايغ رارق وأ مكح رودص
.احيحص ناك روضحلاب فيلكتلا غيلبت نأب رارقلا

22 ةداملا

اهذيفنتوةيمسرلا دوقعلاب فارتعالا

دوــقــعــلا اــمــيس ال ،ةــّيــمسرــلا دوــقــعـــلا ذاـــفـــن نـــع نـــلـــعـــي –1
ةـــطـــلسلا فرـــط نـــم رـــخآلا فرـــطـــلا مـــيـــلـــقإ يف ةـــيـــقـــيـــثوـــتـــلا
.ذيفنتلا هيف متيس يذلا فرطلا نوناقل اقبط ةصتخملا

دوقعلا نأ نم طقف ققحتلاب ةصتخملا ةطلسلا موقت –2
دلبلا عيرشتل اقفو اهتحص تابثإل ةمزاللا طورشلا يفوتست
ماعلا ماظنلل اهتفلاخم مدع نم دكأتلاو ،هيف تردص يذلا
.ذيفنتلاوفارتعالا هنم بولطملا فرطلل

32 ةداملا

اهذيفنتوةيميكحتلا تارارقلاب فارتعالا

متي نيفرطلا ميلقإ يف ةرداصلا ةيميكحتلا تارارقلا ّنإ
ةـقـلـعـتملا ةـيـقاـفـتالا ماـكـحأل اــقــفو اــهذــيــفــنــتو اــهــب فارــتــعالا

يتـلا اـهذـيـفـنـتو ةـيـبـنـجألا ةـيـمـيـكــحــتــلا تارارــقــلا داــمــتــعاــب
01 خيراتب كرويوين يف ةدحتملا ممألا رمتؤم اهيلع قداص

.8591 ةنس وينوي
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42 ةداملا

قئاثولاوتامولعملا لدابت

،اـمـهدـحأ بلــط ىلع ءاــنــب ،الداــبــتــي نأب ناــفرــطــلا دــهــعــتــي
يئاضقلا داهتجالاو عيرشتلا لاجم يف قئاثولاو تامولعملا

.ةيقافتالا هذه راطإ يف

عباسلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

52 ةداملا

قيدصتلا

ةــيروــتسدــلا دــعاوــقــلــل اــقــبــط ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــه ىلع قّدصي
.نيفرطلا الك يف ةيراّسلا

62 ةداملا

ذيفنتلا زيح لوخدلا

تاودأ لدابت دعب ذيفنتلا زيح ةيقافتالا هذه لخدت –1
.قيدصتلا

ىلع تاليدعت لاخدإ ،كرتشم قافتاب ،نيفرطلل زوجي –2
لوخدل ةررقملا ةينوناقلا طورشلا ةاعارم عم ةيقافتالا هذه
 .ذيفنتلا زيح ةيقافتالا

.ةددحم ريغ ةدمل  ةيقافتالا هذه يرست –3

يأ يف ةيقافتالا هذه ضقن نيفرطلا نم يأل زوجي –4
.تقو

خيرات نم رهشأ )6( ةتس يضم دعب ضقنلا رثأ يرسي –5
.رارقلا اذهب ايباتك رخآلا فرطلا غيلبت

.ةيقافتالا هذه ىلع نيفرطلا اضّوفم عّقو ،كلذل اتابثإ

)2( نيتخسن نم1102 ةنس ربمتبس02 يف رئازجلاب رّرح
ةيتاوركلاوةيبرصلاوةينسوبلاو ةيبرعلا تاغللاب نيتيلصأ

.ةينوناقلا ّةيجحلا سفن )5( ةسمخلا صوصنللو ،ةيسنرفلاو
نيعب يسنرفلا صنلا ذخؤي ،ريسفتلا يف فالتخالا ةلاح يفو
  .رابتعالا

1441 ماع لاّوش6١ يفخّرؤم٨٤١–٠٢ مقر يسائر موسرم
ىلع قيدصتلا نمضتي ،0202 ةنس وينوي٨ قفاوملا
لاجملا يف يئاضقلا نواعتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نيبيئازجلا
رـئازجلاــب ةـعـّقوملا ،كسرـهـلاو ةـنسوـبـلاو ةـّيـبــعّشلا

.1102 ةنس ربمتبس02يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

نواعتلاب ةــقــلـــعـــتملا ةـــيـــقاـــفـــتالا ىلع عالـــطالا دـــعـــبو–
ةـّيرـئازجلا ةــّيروــهــمجلا نيبيئازجلا لاــــــجملا يف يئاضقــــــلا
ةــعــّقوملا ،كسرــهــلاو ةــنسوـــبـــلاو ةـــّيـــبـــعّشلا ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا

،1102 ةنس ربمتبس02 يف رئازجلاب

: يتأي ام مسري

نواــعـتلاـب ةــقـلــعتملا ةـيـقاـــفـتالا ىلــع قّدصي: ىلوألا ةداملا
ةـّيرـئازجلا ةــّيروــهــمجلا نيبيئازجلا لاــــــجملا يف يئاضقــــــلا
رئازجلاب ةعّقوملا ،كسرهلاو ةنسوبلاو ةــّـيبعــّشلا ةــّـيطارقميّدلا

ةّيــمـسّرلاةدـــيرــجلا يــف رــشــنـتو ،1102 ةــنـــــــس رـبـــــــمـتـــــبـس02يـف
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةـيـمـسّرــلا ةدــيرــجلا يــف موــسرـملا اذـــه رــشـني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يئازجلا لاجملا يف يئاضقلا نواعتلاب قلعتت ةيقافتا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نيب
.كسرهلاو ةنسوبلاو

ةنسوبلاوّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلاّ نإ
،”نيفرطلا“ ـب يتأي اميف امهيلإ راشملا ،كسرهلاو

نواـعــــتـلل ينوناـــــقلا ساــــسألا زــــيزـــــعت يف امـــهــــنم ةـــبــــــــغر–
،يئازجلا لاجملا يف يئاضقلا

يلودلا نوناقلا ئدابم مارتحا عمو امهنيناوقب المعو–
،ةاواسملاو ةدايسلا ئدابم اميسال ،امومع اهب فرتعملا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نع
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

زيعلب بيطلا

،لدعلا ريزو

ماتخألا ظفاح

كسرهلاو ةنسوبلا نع

كالوش اشيراب

لدعلا ريزو
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: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
يئاضقلا نواعتلا حنمب مازتلالا

نواعتلا ،ةيقافتالا هذه ماكحأل اقــــفو ،ناـــــفرــــطلا حنـــــمـــي –1
،يئازجلا لاجملا يف ناكمإلا ردقب عسوألا لدابتملا يئاضقلا

نوكت يتلا ،مئارجلاب ةقلعتملا تاءارجإلا وأ تاقيقحتلا لك يف
تاطلسلا صاصتخا نم ،يئاضقلا نواعتلا بلط ميدقت تقو
.بلاطلا فرطلل ةيئاضقلا

نواــعــتـــلا ضارـــغأل اـــيرصح ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــه صصخـــت –2
ةليسوك اهماكحأ رسفت نأ بجي الو .نيفرطلا نيب يئاضقلا

وأ هلاطبإ وأ ليلد ىلع لوصحلا يف قحلا صخشل لّوخت
.يئاضقلا نواعتلا بلط ذيفنت ةلقرع وأ هداعبتسا

2 ةداملا
يئاضقلا نواعتلا قيبطت قاطـن

: يئاضقلا نواعتلا لمشي

،ةيئاضقلا قئاثولا ميلست –1

،تاداهشلا يقلت –2

،ءايشألاو صاخشألا ةيوهو ناكم ديدحت –3

،ءاربخلاو دوهشلل روضحلاب تافيلكتلا غيلبت –4

ءالدإلل نيسوـــــبحملا صاـــــخشألل تقؤملا لـــــيوـــــحـــــتــــــلا –5
،تاقيقحتلا يف ةدعاسملا وأ مهتداهشب

دـــيـــمـــجـــتـــلا وأ زـــجحلاو شيـــتـــفـــتـــلا تاـــبـــلـــط ذــــيــــفــــنــــت –6
،ةرداصملاو

،ىرخأ ةلدأو ءايشألاو قئاثولا لاسرإ –7

عيرشت عم ىشامتت يئاضقلا نواعتلل ىرخأ لاكشأ –8
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

3 ةداملا
ةيزكرملا تاطلسلا

: ةيزكرم ةطلس فرط لك نــّيعي –1

،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةبسنلاب–
،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت

ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت ،كسرهلاو ةنسوبلل ةبسنلاب–
.لدعلا ةرازو يف

ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،اًروف ،رخآلا فرطلا فرط لك ّغلبي –2
.ةيزكرملا هتطلسل رييغت لكب

4 ةداملا

يئاضقلا نواعتلا تابلط ىوتحمو لكش

ةــلاــح يفو .اــيـــباـــتـــك يئاضقـــلا نواـــعـــتـــلا بلـــط رّرـــحـــي –1

وأ سكــلــتــلا قــيرــط نــع بلــطــلا لاسرإ نــكــمــي ،لاـــجـــعـــتسالا

.اــبوــتــكــم ارــثأ كرــتــت ىرــخأ ةــثــيدــح ةــلــيسو يأ وأ سكاــفــلا

.ةيلصألا ةقيثولاب بلطلا ديكأت يغبنيو

: يتأي ام ىلع بلطلا يوتحي –2

،يئاضقلا نواعتلا تبلط يتلا ةصتخملا ةطلسلا مسا– )أ

،بولطملا يئاضقلا نواعتلا فصوو بلطلا ببس– )ب

تاءارجإلا وأ قيقحتلا اهب قلعتي يتلا ةميرجلا فصو– )ج

يذلا ةلصلا وذ  ينوناقلا صنلاو ،ينوناقلا اهفييكتو ةمئاقلا

،ايئازج ةميرجلا ىلع بقاعي

وأ قيقحتلا لحم صاخشألا ةيوه لوح تامولعم–)د

.تاعباتملا

: ناكمإلا دودح يفو ،ءاضتقالا دنع ،اضيأ بلطلا لمشـي  –3

فرــــطــــلا بغرـــــي يتـــــلا ةصاخلا تاءارـــــجإلل فصو– )أ

،بلطلا ذيفنت لالخ اهعابتا بلاطلا

ذيفنت هلالخ متي نأ بلاطلا فرطلا بغري لجأ لك–)ب

،بلطلا

صاخشألا نيوانعو داليملا ناكمو خيراتو بقلو مسا–)ج

،ىرخأ ةديفم تامولعم لك اذكو ،مهغيلبت يغبني نيذلا

شيتفتلا هيف بلطي يذلا ناكملا فصوو ديدحت–)د

،اهزجح يغبني يتلا ءايشألا اذكوزجحلاو

،دوهشلا ىلع اهحرط يغبني يتلا ةلئسألا ةمئاق–)ـه

ةصتخملا تاطلسلا نع نيلثمم روضح بلط ةلاح يف–)و

،مهروضح بابسأ اذكو مهتافصو مهءامسأو بلاطلا فرطلل

،ةيقافتالا هذهل اقبط ةيّرسلا تايضتقم– )ز

هنم بولطملا فرطلا ديفت دق ىرخأ تامولعم يأ–)ح

.بلطلا ذيفنت يف نواعتلا

تامولعملا نأب نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىأر اذإ –4

بلـط هــل زوــجــي ،هذــيــفــنــتــل ةــيــفاــك رــيــغ بلــطــلا يف ةــمدــقملا

.ةيليمكت تامولعم
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5 ةداملا

تاغللا

اـقـيـبـطـت ةـمدـقملا اـهـل ةـمـعدملا قـئاـثوــلاو تاــبــلــطــلا رّرحت
ةـمـجرـتـب قـفرــتو ،بلاــطــلا فرــطــلا ةــغــل يف ةــيــقاــفــتالا هذــهــل
ىلإ وأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ةغل ىلإ اهيلع قداصم
.ةيسنرفلا ةغللا

6 ةداملا

يئاضقلا نواعتلا تابلط ليجأت وأ ضفر

: اذإ يئاضقلا نواعتلا ضفري –1

وأ ةدايسلاب ساسملا هنأش نم بلطلا ذيفنت ناك–أ
،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ماعلا ماظنلاب وأ نمألاب

ةئربت وأ ةنادإ اهبجومب تمت ةميرجب بلطلا قلعت–ب
،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا يف صخشلا

عيرشتل اقفو ةبوقعلا وأ ةيمومعلا ىوعدلا تمداقت–ج
يقلت دنع نواعتلا هنم بولطملا فرطلا وأ بلاطلا فرطلا

هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا لـــبـــق نـــم يئاضقـــلا نواـــعـــتـــلا بلـــط
،نواعتلا

اقفو ةميرج لكشت ال ةيركسع ةميرجب بلطلا قلعت–د
،يداعلا يئازجلا نوناقلل

ةيدج بابسأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ناك–ـه
ببسب صخشلا ةعباتم ضرغب مدق امنإ بلطلا نأب داقتعالل
اذـــه ةـــيـــعضو نأ وأ ،هـــتـــيسنـــج وأ هـــنـــيد وأ هسنـــج وأ هــــقرــــع
،بابسألا هذه نم يأل ررضتت دق صخشلا

مئارجلا لجأ نم يئاضقلا نواعتلا بلط ضفري ال –2
يف ةيراّسلا ةيوهجلا وأ ةيلودلا تايقافتالل اقبط ةيباهرإلا

.نيفرطلا الك

ضفر وأ ليجأت نواعتلا هنم بولطملا فرطلل زوجي –3
نم هنأ ىأر اذإ ،هميلقإ يف يئاضقلا نواعتلا بلط ذيفنت

ةيضق يف ٍراج ءارجإ وأ قيقحتب ساسملا وأ لخدتلا هنأش
.ةيئازج

،يئاضقلا نواعتلا بلط ذيفنت ضفر وأ ليجأت لبق –4
بلاطلا فرطلا ،اًروف ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا رطخي
.نواعتلا بلط ليجأت وأ ضفر ىلإ تدأ يتلا بابسألاب

فرطلا عم نواعتلا هنم بولطملا فرطلا رواشتي –5
ماـكـحألل اـقــفو نواــعــتــلا حــنــم ةــيــناــكــمإ ةسارد دصق بلاــطــلا

نواـــعـــتـــلا هــــنــــم بوــــلــــطملا فرــــطــــلا اــــهارــــي يتــــلا طورشلاو
.ةيرورض

7 ةداملا

ةقداصملا نم ءافعإلا

لمحت يتلاو ةيقافتالا هذهل اقبط ةمدقملا قئاثولا لبقت –1
تاءارـــجإ نود بلاـــطـــلا فرــــطــــلــــل ةصتــــخملا ةــــطــــلسلا مــــتــــخ
.قيدصتلا لاكشأ نم رخآ لكش يأ وأ ةقداصملا

فرــــتــــعملا قــــئاــــثوــــلا ّنإف ،ةــــيــــقاـــــفـــــتالا هذـــــه ضارـــــغأل –2
يف كلذك اهب فرتعم ،نيفرطلا دحأ ميلقإ يف اهتيمسرب
.رخآلا فرطلا ميلقإ

8 ةداملا

تامولعملا لامعتسا دودحو ةيّرس

فرطلا ىلع بجي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب –1
نواــعــتــلا بلــط ةــيّرس ىلع ظاــفحلا نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا
ذختي ءارجإ لكو ،هل ةمعدملا قئاثولاو هنومضمو يئاضقلا

اذإو .هتاذ دح يف يئاضقلا نواعتلا حنم يف اذكو بلطلل اقفو
،ةيّرسلا ءاشفإ نودب بلطلا ذيفنت نكمملا ريغ نم ناك
يذلا بلاطلا فرطلا نواعـتلا هنـم بولـطـملا فرـطـلا رطخي

.بلطلا ذيفنت يغبني ناك اذإ ام ررقيس

ىلإ ةجاحب بلاطلا فرطلا ناك اذإ ،ىرخأ تالاح يف –2
ةلدألا وأ تامولعملا نم ءزج وأ لك مادختسا وأ/و ءاشفإ

اذه موقي ،بلطلا يف اهيلإ راشملا كلت ريغ ىرخأ ضارغأل
يذلا نواعتلا هنم بولطملا فرطلا صيخرت بلطب ريخألا

.صيخرتلا اذه حنم ايئزج وأ ايلك ضفري نأ هل زوجي

9 ةداملا

يئاضقلا نواعتلا تابلط ذيفنت

فرطلا نيناوقل اقبط يئاضقلا نواعتلا تابلط ذفنت –1
.ةيقافتالا هذه ماكحأل اقفوو،نواعتلا هنم بولطملا

بولطملا فرطلا موقي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب –2
نواعتلا حنمب ،هعيرشت عم كلذ ضراعتي مل ام ،نواعتلا هنم
.بلطلا يف اهيلإ راشي ةصاخ ةقيرط قفو يئاضقلا

،كلذ ىلع نواـــعـــتـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا قــــفاو اذإ –3
بلاــطــلا فرــطــلـــل ةـــيـــنـــعملا صاـــخشألاو تاـــطـــلسلـــل زوـــجـــي
ذيفنت لالخ ،ءاضتقالا دنعو ،دوهشلا عامس لالخ روضحلا

.ىرخأ تابلط

هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلـــل ةـــيزـــكرملا ةــــطــــلسلا لسرــــت –4
بلطل اذيفنت اهيلع لصحتملا ةلدألاو تامولعملا نواعتلا
يف بلاطلا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا ىلإ يئاضقلا نواعتلا
.لاجآلا برقأ
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،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا ملعت –5
.بلطلا ذيفنت لآمب بلاطلا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا ،اًروف
هنم بولطملا فرطلا ملعي ،نكمم ريغ ذيفنتلا ناك اذإو
.بابسألاب بلاطلا فرطلا نواعتلا

01 ةداملا

ةيئاضقلا قئاثولا ميلست

،هعيرشتل اقبط ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي –1
نم ضرغلا اذهل هيلإ تلسرأ يتلا ةيئاضقلا قئاثولا ميلستب
.بلاطلا فرطلا

صخش لوثم نمضتت ةقيثو لك ميلست بلط لسري –2
نيتس نع لقت ال ةدم يف نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ
ةــــلاــــح يفو .لوـــــثـــــمـــــلـــــل ددحملا خـــــيراـــــتـــــلا لـــــبـــــق اـــــموـــــي )06(
نع يلختلا نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نكمي ،لاجعتسالا

.طرشلا اذه

وأ دقعلل ٍداع لاسرإ قيرط نع ميلستلا ءارجإ نكمي –3
،ةحارص كلذ بلاطلا فرطلا بلط اذإو .هيلإ لسرملل رارقلا

هب حمسي ام دودح يفو ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ّنإف
يذلا لكشلل اقفو هسفن صخشلل ميلستلاب موقي ،هعيرشت
.بلاطلا فرطلا هبلطي

فرــطــلا ىلإ نواــعــتــلا هــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا لسرـــي –4
خيراتو لكشو لعف نــّيبي يذلا قئاثولا غيلبت ليلد ،بلاطلا
خّرؤم لصو لكش ذخأي نأ زوجي ،ءاضتـــقالا دنــــعو ،مــيلــــستلا

مالــعإ مــتــي ،مــيــلستـــلا رّذـــعـــت اذإو .هـــيـــلإ لسرملا نـــم عـــّقوـــمو
مدع بابسأ ركذ عم ،لاجآلا برقأ يف كلذب بلاطلا فرطلا
.ميلستلا

11 ةداملا

نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ يف ةداهشلا يقلت

اقبط هميلقإ ىلع نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىقلتي –1
ءاـيشألاو قـئاـثوــلاو ءارــبخلا تارــكذــمو تاداــهشلا ،هــنوــناــقــل
.بلاطلا فرطلا ىلإ اهلسريو ،بلطلا يف ةنــّيبم ىرخأ ةلدأو

بلاطلا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا يلثممل زوجي –2
حرطت نأ نكمي ةلئسأ ميدقت بلطلا ذيفنت لالخ نيرضاحلا

فرـــطـــلـــل ةصتـــخملا ةـــطـــلسلا لـــثمم لـــبــــق نــــم صخشلا ىلع
.نواعتلا هنم بولطملا

ةيلصألا قئاثولا وأ تافلملا اهيف امب ،ءايشألا داعت –3
برقأ يف ةيقافتالا هذهل اقيبطت ،بلاطلا فرطلل ةمدقملا

ىلخت اذإ ّالإ ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ ،نكمم تقو
.قحلا اذه نع ريخألا اذه

21 ةداملا

 ءاربخلاو  دوهشلل يصخشلا لوثملا

بلاطلا فرطلا ميلقإ يف

يصخشلا لوثملا ةرورض بلاطلا فرطلل نــّيبت اذإ –1
ءالدإلا لــجأ نــم ةصتـــخملا هـــتاـــطـــلس ماـــمأ رـــيـــبـــخ وأ دـــهاشل
بلط يف كلذ ىلإ ريشي هّنإف ،ةيئازج ةيضق يف هتداهشب
لجأ نم نواعتلا بلط يف وأ روضحلاب فيلكتلا ميلست

هنم بولطملا فرطلا رطخيو ،ةيئازج ةيضقب قلعتي قيقحت
بولطملا فرطلا ملعي امك ،كلذب ريبخلا وأ دهاشلا نواعتلا

وأ دهاشلا نع رداصلا درلاب بلاطلا فرطلا نواعتلا هنم
.ريبخلا

هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا يف –2
ىلإ روضحلاب فيلكتلا وأ بلـــــــطلا ريـــــشي نأ بـــــــجي ،ةداــــــــملا
اذـــكو ،اـهـعـفد يغـبـنـي يتـلا تاضيوـعـتـلـل يـبـيرـقـتــلا غــلــبـملا
.ةماقإلاو رفسلا فيراصم نع تاضيوعتلا

نع ريبخلا وأ دهاشلا ملتسي نأ ،ءاضتقالا دنع ،نكمي –3
ءزجل اقيبست ،بلاطلا فرطلل ةيلصنقلا تاطلسلا قيرط
.اهلك وأ رفسلاب ةقلعتملا فيراصملا نم

31 ةداملا

صيصختلا ةدعاق

ةـــطـــلسلا ماـــمأ لـــثـــمـــي يذــــلا صخشلا سبــــح زوــــجــــي ال –1
هضيرعت وأ ايئازج هتعباتم وأ بلاطلا فرطلل ةصتخملا

يأ لجأ نم فرطلا اذه ميلقإ يف هتيرحل رخآ دييقت يأل
.بلاطلا فرطلا ميلقإ هلوخدل ةقباس تانادإ وأ لاعفأ

اذإ ةداملا هذه نم1 ةرقفلا يف ةروكذملا ةناصحلا لوزت –2
هل تناكو بلاطلا فرطلا ميلقإ ينعملا صخشلا رداغي مل
هغيلبت نم اموي )51( رشع ةسمخ نوضغ يف كلذ يف ةيرحلا

اذإ وأ ايرورض دعي مل هروضح ّنأ ةصتخملا ةطلسلا لبق نم
.هل هترداغم دعب هتدارإ ضحمب هيلإ داع

41 ةداملا

نيسوبحملا صاخشألل تقؤملا ليوحتلا

فرـــطـــلا قـــفاو اذإو بلاـــطـــلا فرـــطـــلا بلـــط ىلع ءاــــنــــب –1
لّوحي ،كلذ ىلع سوبحملا صخشلاو نواعتلا هنم بولطملا

هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا مـــيـــلـــقإ يف دـــجاوـــتملا صخشلا اذــــه
يصخشلا هلوثم ربتعا اذإ بلاطلا فرطلا ميلقإ ىلإ نواعتلا

. ايرورض ةيئازج تاءارجإ يف ةدعاسملل وأ دهاش ةفصب
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: ةداملا هذه ضارغأل –2

ميلقإ يف سبحلا نهر هليوحت مت يذلا صخشلا ىقبي–أ
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا حمس اذإ ّالإ ،بلاطلا فرطلا

،هنع جارفإلاب

مت يذلا صخشلا ةداعإ بلاطلا فرطلا ىلع بجي– ب
حـمست نأ درــجمب نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلــل هــلــيوحت

زواـــجـــتـــي ال لـــجأ يف ،لاوـــحألا عـــيـــمـــج يفو ،كلذـــب فورــــظــــلا
هنم بولطملا فرطلا ميلقإ يف هنع جارفإلل ددحملا خيراتلا
،كلذ فالخ ىلع ناتيزكرملا ناتطلسلا تقفتا اذإ ّالإ نواعتلا

ىدل اسوبحم صخشلا اهاضق يتلا ةدملاب ّدتعي–ج
يف هيلع ةطلسملا ةبوقعلا ذيفنت باسح دنع بلاطلا فرطلا
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

51 ةداملا

وأ ديمجتلا تاءارجإ راطإ يف يئاضقلا نواعتلا
ةرداصملاو زجحلا

لالــخ لداــبــتملا يئاضقـــلا نواـــعـــتـــلا ناـــفرـــطـــلا حـــنـــمـــي –1
لئاسوو تادئاع ناكم ديدحتو نييعتب ةقلعتملا تاءارجإلا
اقبط اهترداصمو اهزجح وأ اهديمجتو ،ةميرجلا باكترا
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ينطولا نوناقلل

تاءارجإب قلعتملا نواعتلا بلط نمضتي نأ يغبني–2
يف ةدراولا ماكحألا ىلع ةوالع ،ةرداصملاو زجحلا وأ ديمجتلا
: ةيتآلا تانايبلا ،ةيقافتالا هذه نم4 ةداملا

،بولطملا نواعتلا عوضوم تاكلتمملا لوح تامولعم–أ

،تاكلتمملا دجاوت ناكم–ب

،تدجو نإ ،مئارجلاو تاكلتمملا نيب ةقالعلا–ج

،تاكلتمملا لوح ريغلا حلاصم صوصخب تامولعم–د

وأ زجحلا وأ ديمجتلا رارق نع لصألا قبط ةخسن–ـه
.ةيئاضقلا ةهجلا نع رداصلا ةرداصملل يئاهنلا رارقلا

نسح ريغلا قوقحب ةداملا هذه نم دنب يأ سمي ال –3
.ةينلا

61 ةداملا

لاومألا دادرتسا

فرطلا ميلقإ يف ةنادإ تردصو ةميرج تبكترا اذإ –1
فرــطــلا لــبــق نــم ةزوــجحملا لاوــمألا ةداــعإ نــكــمــي ،بلاــطـــلا

ةرداصملا ضرغب ،بلاطلا فرطلا ىلإ نواعتلا هنم بولطملا
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ينطولا نوناقلل اقبط

نسح ريغلا قوقحب ةداملا هذه نم دنب يأ سمي ال –2
.ةينلا

فرطلا ميلقإ يف يئاهن مكح رودص روف دادرتسالا متي –3
.بلاطلا

71 ةداملا

ةسلتخملا ةيمومعلا لاومألا ليوحـت

وأ زـــجـــحـــب نواـــعـــتـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا ماــــق اذإ –1
،ضييبتلل الحم نكت مل وأ تناك ةيمومع لاومأ ةرداصم
فرـــطـــلا مـــــّلسي ،بلاـــطـــلا فرـــطـــلا نـــم اـــهسالـــتـــخا مت يتــــلاو
اهترداصمو اهزجح مت يتلا لاومألا نواعتلا هنم بولطملا
.ذيفنتلا فيلاكت اهنم عطتقت نأ دعب بلاطلا فرطلا ىلإ

فرطلا ميلقإ يف يئاهن مكح رودص روف ليوحتلا متي –2
.بلاطلا

81 ةداملا

فيراصملا

فــيراصم نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا لــمــحــتـــي –1
فيراصملا ادع ام ،هميلقإ يف يئاضقلا نواعتلا بلط ذيفنت
:بلاطلا فرطلا اهلمحتي يتلا ةيتآلا

ميلقإ ىلإ وأ نم صخش يأ لقنب ةقلعتملا فيراصملا–أ
بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

صخشلا اذهل ةقحتسملا فيلاكتلا وأ تاضيوعتلا لك اذكو
اقفو مدقم بلط ىلع ءانب بلاطلا فرطلا يف هدجاوت لالخ
.41 وأ21 نيتداملل

.ءاربخلا فيراصمو فيلاكت–ب

يعدتسي فوس وأ يعدتسي بلطلا ذيفنت نأ حضتا اذإ –2
نافرطلا رواشتي ،ةيئانثتسا ةعيبط تاذ وأ ةربتعم تاقفن
متي يتلا طورشلاو ماكحألا ديدحت دصق امهنيب اميف اقبسم
لـمحت ةـيـفـيـك اذـكو ،يئاضقـلا نواــعــتــلا بلــط ذــيــفــنــت اــهــقــفو
.فيلاكتلا

91 ةداملا

رواشتلا

اميف ،امهدحأ نم بلطب ،اًروف ،نيفرطلا نيب رواشتلا متي
اميف وأ ،ماع لكشب ةيقافتالا هذه قيبطت وأ ريسفتب قلعتي
.ةصاخ ةلاحب قلعتي
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02 ةداملا

قيبطتلا

اهلوخد دـــعب ةـــمدقملا تاـــبلطلا ىلـــع ةــيقافتالا هذـــه قـــبطت

تاذ تاريصقتلاوأ لاعفألا تبكترا نإو ىتح ذــيفنتلا زـــيح

.خيراتلا اذه لبق ةلصلا

12 ةداملا

ةيماتخ ماكحأ

ةــيروتسدلا دـــعاوقلل اـــقبط ةــيقافتالا هذـــه ىلـــع قّدـــصي –1

.نيفرطلا الك يف ةيراّسلا

تاودأ لداـــبت دـــعب ذــيفنتلا زـــيح ةـــيقافتالا هذـــه لـــخدت –2

.قيدصتلا

ىلع تاليدعت لاخدإ ،كرتشم قافتاب ،نيفرطلل زوجي –3

لوخدل ةررقملا ةينوناقلا طورشلا ةاعارم عم ةيقافتالا هذه

.ذيفنتلا زيح ةيقافتالا

.ةددحم ريغ ةدمل ةيقافتالا هذه يرست –4

يأ يف ةــــيقافتالا هذـــه ضـــقن نيـــفرطلا نـــم يأل زوـــجي –5

.تقو

نم رهشأ )6( ةتس يــضم دـــعب ضـــقنلا اذـــه رـــثأ يرـــسي –6

.رارقلا اذهب ايباتك رخآلا فرطلا غيلبت خيرات

.ةيقافتالا هذه ىلع نيفرطلا اضوفم عّقو ،كلذل اتابثإ

)2( نيتخسن نم1102 ةنس ربمتبس02 يف رئازجلاب رّرح

ةيتاوركلاوةيبرصلاوةينسوبلاو ةيبرعلا تاغللاب نيتيلصأ

.ةينوناقلا ةيجحلا سفن )5( ةسمخلا صوصنللو ،ةيسنرفلاو

نيعب يسنرفلا صنلا ذخؤي ،ريسفتلا يف فالتخالا ةلاح يفو

.رابتعالا

ماــــع لاّوــش6١ يفخّرؤـــم٩٤١–٠٢ مــــقر يـــسائر موــــسرم
نـــــمـــــضتي ،0202 ةـــــــنس وـــــــيــــنوــــي٨ قـــــفاوــــملا1441
مــــــيــلســتب ةـــــــقـلــعــتـملا ةــــيقاــــــفــتالا ىلـــــع قــــــيدـــــصتلا
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نيب نيمرــجملا
رئازجلاب ةعّقوملا ،كسرهلاو ةنسوبلاو ةّيبعّشلا

.1102 ةنس ربمتبس02 يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

نيمرجملا ميلستب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع عالطالا دعبو–

ةنسوبلاو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نيب

،1102 ةنس ربمتبس02 يف رئازجلاب ةعّقوملا ،كسرهلاو

: يتأي ام مسري

مـيلسـتـب ةـــقـــلــعتملا ةــيـقاــفـتالا ىلـع قّدـصـي: ىلوألا ةداملا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نيب نيمرجملا

ربمتبس02 خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا ،كسرهلاو ةنسوبلاو

ةــّيروــهـــمـــجـــلـــل ةـــّيـــمسرـــلا ةدـــيرجلا يف رشنـــتو ،1102 ةــــــنس

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةــيــمــسّرــلا ةدــــيرــجلا يــف موــــسرـــملا اذــــه رـــشـني :٢ ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي8 قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٦١ يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةــّيروــهــمجلا نيب نيمرــجملا مــيــلستــب قــلــعــتــت ةــيــقاــفـــتا
ةــنسوــبــلاو ةــّيــبــعّشلا ةــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا

.كسرهلاو

ةنسوبلاوّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلاّ نإ

 ،”نيفرطلا“ ـب يتأي اميف امهيلإ راشملا ،كسرهلاو

نيفرطلا نيب ةيلاعف رثكأ نواعت ةماقإ يف امهنم ةبغر –
ةيقافتا ماربإ ةطساوب اهلاكشأ عيمجب ةميرجلا ةحفاكمل
،نيمرجملا ميلست لوح

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نع
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

زيعلب بيطلا

،لدعلا ريزو

ماتخألا ظفاح

كسرهلاو ةنسوبلا نع

كالوش اشيراب

لدعلا ريزو
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: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

ميلستلاب مازتلالا

بلط ىلع ءانب ،رخآلل امهنم لك مّلسي نأب نافرطلا دهعتي
نيدوجوملا صاخشألا ،ةيقافتالا هذه ماكحأل اقفوو امهدحأ

ثحبلا يرجي نيذلا ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ يف
ةميرج مهباكترال بلاطلا فرطلا يف مهتعباتم لجأ نم مهنع
قلعتت ةبوقع ذيفنت وأ طيلست ضرغل وأ ،ميلستلا بجوت
.ةميرجلا هذهب

2 ةداملا

ميلستلا بجوت يتلا مئارجلا

ميلستلا بجوت يتلا مئارجلا ،ةيقافتالا هذه ضارغأل –1
تقو ،نيفرــطــلا يعـــيرشت يف اـــهـــيـــلـــع بقاـــعملا مـــئارجلا يه
نع لقت ال ةدمل ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ميلستلا بلط ميدقت

.دشأ ةبوقعب وأ )1( ةنس

ةبوقعب هيلع موكحم صخشب ميلستلا بلط قلعت اذإ –2
بلاطلا فرطلا ىدل ةيئاضق ةهج فرط نم ةيرحلل ةبلاس
تناك اذإ ّالإ ميلستلا لبقي ال ،ميلستلا بجوت ةميرج لجأ نم
.لقألا ىلع ،رهشأ )6( ةتس ةبوقعلا نم ةيقبتملا ةدملا

بقاعم ةلصفنم مئارج ةدع ميلستلا بلط نمضت اذإ –3
يفوتسي ال اهضعب ناكونيفرطلا يعيرشتل اقبط اهيلع
هذه نم2و1 نيترقفلا يف اهيلع صوصنملا ىرخألا طورشلا
ةطيرش ،ةريخألا مئارجلا هذه لجأل ميلستلا حنم نكمي ،ةداملا
،صخشلااهلجأل بولطملا مئارجلا نم ةدحاو ،لقألا ىلع ،نوكت نأ
.ميلستلا بجوت

3 ةداملا

ضفرلل ةيرابجإلا بابسألا

:ميلستلا ضفري

نم انطاوم هميلست بولطملا صخشلا ناك اذإ– )أ
يف دهعتي ريخألا اذه نأ ريغ ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا
يف مئارج اوبكترا نيذلا هينطاوم ةعباتمب ،هصاصتخا راطإ
،رخآلا فرطلا هجوي ،ةلاحلا هذه يفو،رخآلا فرطلا ميلقإ
قئاثولاب ابوحصم ةعباتم بلط ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع
،هتزوح يف ةدوجوملا ةلدألاو

ةميرجلا نأ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ربتعا اذإ– )ب
ريغ .ةيسايس ةميرجب ةطبترم وأ ةيسايس ةميرج يه
 :ةيسايس مئارج ربتعت ال هنأ

اهيلع تصن امك ميلستلل ةبجوملا ةريطخلا مئارجلا–
،نافرطلا اهيلإ مضنا يتلا ةيلودلا تايقافتالا

وأ هتلئاع دارفأ دحأ وأ ةلودلا سيئر ةايحب ساسملا–
،نيفرطلا دحأ ةموكح نم وضع

.باهرإلاب قلعتت ةميرج يأ–

بابسأ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىدل ناك اذإ– )ج
وأ ةعباتم لجأ نم مدق ميلستلا بلط نأب داقتعالل ةيدج
وأ هنيد وأ هسنج وأ هقرع ببسب بولطملا صخشلا ةبقاعم
هذه نم يأل ررضتت دق صخشلا اذه ةيعضو نأ وأ ،هتيسنج
،بابسألا

اهلجأ نم ميلستلا بلطي يتلا ةميرجلا تناك اذإ– )د
ةميرج لكشت ال اهنكلويركسعلا نوناقلا بسح ةميرج
،يداعلا يئازجلا نوناقلل اقبط

بولطملا صخشلا دض يئاهن يئاضق مكح ردص اذإ– )ـه
يتلا ةميرجلا صوصخب ميلستلا هنم بولطملا فرطلا يف

،صخشلا ميلست اهلجأ نم بلطي

بسح ةبوقعلا وأ ةيمومعلا ىوعدلا تمداقت اذإ– )و
،نيفرطلا نم يأ عيرشت

فرطلا ميلقإ يف ءاوس ،لماش وفع وأ وفع ردص اذإ– )ز
ةطيرش ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ يف وأ بلاطلا
،ةريخألا ةلاحلا يف ميلستلا هنم بولطملا فرطلا نوكي نأ

.يلخادلا هنوناقل اقبط تاعباتملاب مايقلل اصتخم

4 ةداملا
ميلستلا ضفرل ةيرايتخالا بابسألا

:ميلستلا ضفر نكمي

لبق نم اعباتم هميلست بولطملا صخشلا ناك اذإ–)أ
يتلا ةميرجلا سفن لجأ نم ميلستلا هنم بولطملافرطلا

،ميلستلا اهلجأ نم بلط

اــهـلـجأ نم ميـلستـلا بولــطملا ةــمـيرـجلا تبـــكـترا اذإ–)ب
بولطملا فرطلا نوناق ناكونيفرطلا نم يأ ميلقإ جراخ
ةـمـيرـجـب رـمألا قـلـعـتــي اــمدــنــع صتــخــم رــيــغ مــيــلستــلا هــنــم
،ةلثامم فورظ يف هميلقإ جراخ ةبكترم

ربتعي ميلستلا هنم بولطملا فرطلا نوناق ناك اذإ–)ج
وأ ايلك تبكترا دق ميلستلا اهلجأ نم بلطي يتلا ةميرجلا

،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا يف ايئزج

بولطملا صخشلا ةنادإ وأ ةئربتوةمكاحم تمت اذإ–)د
نم بلطي يتلا ةميرجلا لجأ نم ىرخأ ةلود يف هميلست
.ميلستلا اهلجأ
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5 ةداملا
هل ةمعدملا قئاثولاوميلستلا بلط

ةانقلا ربع هجويو ،ًايباتك ،ميلستلا بلط مدقي نأ بجي –1
: نيفرطلل نيتيزكرملا نيتطلسلا ىلإ ةيسامولبدلا

،ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةبسنلاب–
،لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت

ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت ،كسرهلاو ةنسوبلل ةبسنلاب–
.لدعلا ةرازو يف

: يتأي امب ميلستلا بلط قفري –2

ىرخأ ةقيثو ةيأ وأ ضبقلاب رمألا نع ةيلصأ ةخسن– )أ
فرطلا ميلقإ يف ةيئاضق ةطلس نع ةرداص ،ةوقلا سفن اهل
،بلاطلا

،ةنادإلا مكح نع ةيلصأ ةخسن– )ب

ةنادإ ةلاح يف ةرداصلا ةبوقعلا نع ةيلصأ ةخسن– )ج
هذــه ذــيــفــنــت ةــجرد دــيدحت عــم هـــمـــيـــلست بوـــلـــطملا صخشلا
،ةبوقعلا

نم بلطي يتلا ةميرجلل ةلكشملا عئاقولل ضرع– )د
صوــــصــــنلاواهباــــكترا ناــــكمو خـــيرات ددحي ميلــــــستلا اهلــــــجأ
،ةقبطملا ةينوناقلا

بوــــلــــطملا صخشلــــل ناــــكــــمإلا ردــــقـــــب قـــــيـــــقد فصو )ـه
نأ اهنأش نم يتلا قئاثولاو تامولعملا لكاذكو ،هميلست
.هتيسنجوهدجاوت ناكموهتيوه ديدحت ىلع دعاست

6 ةداملا
ةيليمكتلا تامولعملا

تاــموــلــعملا نأ مــيــلستــلا هــنــم بوــلــطملا فرـــطـــلا ىأر اذإ
هـل حــمـسـت يـكـل ةـيـفاــك رـيــغ ةـيـقاــفـتالا هذــه ضارــغأل ةـمدــقـملا

ميدـــقـــت بلـــطـــي نأ هـــل زوـــجـــي ،بلـــطـــلا لوـــح هرارـــق ذاـــخــــتاــــب
.هددحي لجأ يف ةيليمكت تامولعم

7 ةداملا
تقؤملا فيقوتلا

مدــقــي نأ نيفرــطــلا دــحأ نــكــمــي ،لاـــجـــعـــتسالا ةـــلاـــح يف –1
بولطملا صخشلل تقؤملا فيقوتلا بلط رخآلا فرطلل
بلــط لاسرإ نــكــمــيو .مــيــلستــلا بلــط ميدــقــت لــبــق هــمــيــلست
نم وأ ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،اًيباتك ،تقؤملا فيقوتلا

ةيلودلا ةمظنملا قيرط نع وأ نيتيزكرملا نيتطلسلا لالخ
قفتي ىرخأ ةليسو يأ ربع وأ )لوبرتنأ(  ةيئانجلا ةطرشلل
.نافرطلا اهيلع

قئاثولا ىدحإ تقؤملا فيقوتلا بلط نمضتي نأ بجي –2
اذكو ،ةيقافتالا هذه نم5 ةداملا يف اهيلإ راشملا ةلصلا تاذ
بوــلــطملا صخشلا مــيـــلستـــل اـــيـــمسر اـــبـــلـــط نأب اـــحـــيرصت

.عبتيس

بلاطلا فرطلا ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ملعي –3
.هبلطل صصخملا لآملاب ريخأت نودب

اذــــه ىلع ءاــــنــــب فوــــقوملا صخشلا نــــع جارـــــفإلا مـــــتـــــي –4
فيقوت خيرات نم اموي )06( نيتس لجأ ءاضقنا دعب ،بلطلا

قئاثولاب اقفرم ميلستلا بلط مالتسا متي مل اذإ صخشلا اذه
.5 ةداملا يف اهيلإ راشملا

اددـــجـــم صخشلا فـــيـــقوـــت نود جارـــفإلا اذـــه لوـــحــــي ال –5
بلط اقحال هنم بولطملا فرطلا ملتسا ام اذإ هميلستو
  .هل ةمعدملا قئاثولاوميلستلا

8 ةداملا
صيصختلا ةدعاق

وأ مّلسملا صخشلا ةعباتم زوجي ال ،لاوحألا عيمج يف –1
فرطلا ميلقإ ىلع هتيرحل دييقت يأل هضيرعت وأ هسبح
مت يتلا كلت ريغ هميلستل ةقباس ةميرج لجأ نم بلاطلا

: ةيتآلا تالاحلا يف ّالإ ،اهلجأ نم هميلست

هنم بولطملا فرطلا ىطعأ ةميرجب رمألا قلعت اذإ–)أ
هــجوملا ةــقــفاوملا بلــط قــفرــيو ،اهـنأشب هـتـقـفاوـم مـيـلستـلا
قئاثولاب ةداملا هذهل اقبط ميلستلا هنم بولطملا فرطلل
رضحمبو،ةيقافتالا هذه نم5 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

صوصخـــب مـــّلسملا صخشلا تاـــحـــيرصت نــــمضتــــي يئاضق
،ةميرجلا

يذلا فرطلا ميلقإ مّلسملا صخشلا رداغي مل اذإ–)ب
نم اموي )03( نيثالث لالخ كلذ يف ةيرحلا هل تناكو هل مّلس

هترداغم دعب هتدارإ ضحمب هيلإ داع اذإ وأ ايئاهن هنع جارفإلا
.هل

مـّلس يتـلا ةــمــيرــجــلــل ينوــناــقــلا فــيــيــكــتــلا دــيــعأ اذإ –2
وأ صخشلا اذه عباتي ال ،تاءارجإلا ءانثأ اهلجأ نم صخشلا

: ديدجلا اهفييكت بسح ةميرجلا تناك اذإ ّالإ مكاحي

،ةيقافتالا هذهل اقبط ميلستلا بجوت دق–)أ

.ميلستلا اهلجأ نم حنم يتلا عئاقولا سفنب قلعتت–)ب

9 ةداملا
ىرخأ ةلودل ميلستلا ةداعإ

اذه ميلست هيلإ صخشلا ميلست مت يذلا فرطلل زوجي ال
ادع ام ،همّلس يذلا فرطلا ةقفاوم نود ىرخأ ةلود ىلإ ريخألا



ـه١٤٤١ ماع لاّوش63٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٠٢٠٢ ةنس وينوي٧١ 16

فرطلا ميلقإ صخشلا اذه اهيف رداغي مل يتلا تالاحلا يف
يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح هيلإ داع اذإ وأ بلاطلا
.ةيقافتالا هذه نم8 ةداملا

01 ةداملا

تابلطلا ددعت

نمءاوس ،لود ةدع فرط نم ،دحاو نآ يف ،ميلستلا بلط اذإ
فرطلا ىلع نــّيعتي ،ةفلتخم مئارج نع وأ مئارجلا سفن لجأ
اذخآ ةيرح لكب تابلطلا يف لصفلا ميلستلا هنم بولطملا

صخشلا ةــيسنــج اــمــيس ال ،فورــظــلا ةــفاــك راــبـــتـــعالا نيعـــب
ةبلاطلا لودلا نيبقحاللا ميلستلا ةيناكمإو هميلست بولطملا

.اهباكترا ناكمو مئارجلا ةروطخو تابلطلا مالتسا خيراتو

11 ةداملا

ميلستلا بلط لوح رارقلا

فرطلا ملعي نأ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلع بجي –1
،ميلستلاب صاخلا هرارقب ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،بلاطلا

.يلك وأ يئزج ضفر لك بيبست بجيو

ميلست ناكمو خيرات ددحي ،ميلستلا لوبق ةلاح يف –2
.نيفرطلا نيب كرتشم قافتاب هميلست بولطملا صخشلا

بولطملا صخشلا ّملستي نأ بلاطلا فرطلا ىلع بجي –3
خــيراــتــلا نــم ءادــتــبا ،نينــثا )2( نــيرــهش فرــظ يف هــمـــيـــلست
.هميلستل ددحملا

بولطملا صخشلا نع جارفإلا متي ،لجألا اذه ءاهتنا دنع –4
نم هميلست ضفر ميلستلا هنم بولطملا فرطلا نكميو
.لعفلا سفن لجأ

ميلست نود لوحت ةيئانثتسا فورظ ةلاح يفو،نيح يف –5
فرطلا ينعملا فرطلا طيحي ،بولطملا صخشلا مالتسا وأ
نافرطلا قفتيو ،ررقملا لجألا ءاضقنا لبق كلذب املع رخآلا

.ميلستلل رخآ خيرات ىلع

21 ةداملا

طورشملا ميلستلا وأ لجؤملا ميلستلا

يف لصفلا دعب ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلل زوجي –1
ضرــغــب بوــلــطملا صخشلا مــيــلست لــيــجأت ،مــيــلستــلا بلـــط
ريغ ةميرج نع  ةبوقع ذيفنتل هتنادإ تمت اـم اذإ وأ ،هتعباتم
رطخي ةلاحلا هذه يفو ،اهلجأ نم ميلستلا بلطي يتلا كلت
.كلذب بلاطلا فرطلا ميلستلا هنم بولطملا فرطلا

ليجأت نم الدب ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلل زوجي –2
فرــطــلا ىلإ اــتــقؤم بوـــلـــطملا صخشلا مـــّلسي نأ ،مـــيـــلستـــلا
.نافرطلا اهيلع قفتي طورشل اقفو بلاطلا

31 ةداملا

ءايشألا ميلستو زجح

قوـقـح ىلع ظافحلا عموبلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب –1
حمسي ام دودح يف ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا موقي ،ريـغـلا

 : يتلا ءايشألا ميلستوزجحب ،هعيرشت هب

ةزوـــح يف تدـــجو يتـــلاو عاـــنـــقإ ةـــلدأك لـــمــــعــــتست دــــق )أ
،هفيقوت دنع هميلست بولطملا صخشلا

،ةميرجلا باكترا لالخ تلمعتسا )ب

.ةميرجلا نع ةجتان يه )ج

هذه نم1ةرقفلا يف ةروكذملا ءايشألا ميلست نكمي –2
متي مل ول ىتح ، هبلط ىلع ءانب بلاطلا فرطلا ىلإ ةداملا

.هتافو وأ هرارف ببسب بولطملا صخشلا ميلست

ىلع ةرداصملا وأ زجحلل ةلباق ءايشألا هذه تناك اذإ –3
،رـيـخألا اذـهـل نـكـمـي ،مـيـلستـلا هـنـم بوـلــطملا فرــطــلا مــيــلــقإ
اتقؤم اهب ظفتحي نأ ةيراج ةيئازج تاءارجإب قلعتي اميف
.اهتداعتسا طرشب اهمّلسي وأ

يف ةـيـنـلا نسح رــيــغــلــل ةــبستــكملا قوــقحلاــب ظــفــتــحــي –4
اــــهدر بجـــــي قوـــــقحلا هذـــــه تدـــــجو نإو ،ةروـــــكذملا ءاـــــيشألا
ةقفن ىلع لاجآلا برقأ يف ميلستلا هنم بولطملا فرطلل
اذه يف تاعباتملا نم ءاهتنالا بقع كلذو بلاطلا فرطلا
.فرطلا

41 ةداملا

روبعلا

ةثلاث ةلود لبق نم مّلسملا صخشلا ميلست ىلع قفاوي –1
،رخآلا فرطلا ميلقإ ربع روبعلا قيرط نع نيفرطلا دحأ ىلإ
اــقــفرــم ،ةــيساــموــلــبدــلا ةاــنــقــلا رــبــع لسرــي بلــط ىلع ءاــنــب
ةميرجب قلعتي رمألا نأب تبثت يتلا ةيرورضلا قئاثولاب
.ةيقافتالا هذه ماكحأل اقفو ميلستلا بجوت

: ةيتآلا ماكحألا قبطت ،يوجلا قيرطلا لامعتسا ةلاح يف –2

بلاطلا فرطلا رطخي ،ررقم طوبه كانه نكي مل اذإ )أ
قئاثولا دوجو تبثيو ،اهميلقإ قوف ةرئاطلا قلحت يتلا ةلودلا
،ةيقافتالا هذه نم5 ةداملا يف اهيلع صوصنملا
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راطخإلا اذه نع بترتي ،يرارطضالا طوبهلا ةلاح يف )ب
.ةيقافتالا هذه نم7 ةداملا يف هيلإ راشملا فيقوتلا بلط راثآ
نمض روبعلاب ابلط بلاطلا فرطلا لسري ،ةلاحلا هذه يفو
،ةداملا هذه نم1 ةرقفلا يف ةررقملا طورشلا

ابلط بلاطلا فرطلا لسري ،اررقم طوبهلا ناك اذإ )ج
.روبعلل

ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ناك اذإ ام ةلاح يفو –3
سفن ميلست بلطي اضيأ وه روبعلا بلط هيلإ هجو يذلا
،نيفرطلا ةقفاومب ّالإ روبعلا متي ال ،صخشلا

.هنم بولطملا فرطلا نم نطاوم روبع ضفري –4

51 ةداملا

فيراصملا

فــيراصملا مــيــلستــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا لـــّمـــحـــتـــي
فرطلا لمحتي امنيب ،هيدل ميلستلا تاءارجإ نع ةبترتملا
.روبعلا فيراصم اهيف امب ،لقنلا فيراصم بلاطلا

61 ةداملا

ةقداصملا نم ءافعإلا

يتـلاو ةـيـقاـفـتالا هذـهـل اـقـبــط ةــلسرملا قــئاــثوــلا لــبــقــت –1
تاءارجإ نود بلاطلا فرطلل ةصتخملا ةطلسلا متخ لمحت

.قيدصتلا لاكشأ نم رخآ لكش يأ وأ ةقداصملا

فرــتــعــي يتــلا قـــئاـــثوـــلا نإ ،ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــه ضارـــغأل –2
ميلقإ يف كلذك اهب فرتعي نيفرطلا دحأ ميلقإ يف اهتيمسرب
.رخآلا فرطلا

71 ةداملا

تاغللا

اـقـيـبـطـت ةـمدـقملا اـهـل ةـمـعدملا قـئاـثوــلاو تاــبــلــطــلا رّرحت
ةـمـجرـتـب قـفرــتو ،بلاــطــلا فرــطــلا ةــغــل يف ةــيــقاــفــتالا هذــهــل
ىلإ وأ ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ةغل ىلإ اهيلع قداصم
.ةيسنرفلا ةغللا

81 ةداملا

رواشتلا

اميف ،امهدحأ نم بلطب ،اًروف ،نيفرطلا نيب رواشتلا متي
وأ ماع لكشب ءاوس ،ةيقافتالا هذه قيبطت وأ ريسفتب قلعتي
.ةصاخ ةلاحب قلعتي اميف

91 ةداملا

قيبطتلا

اهلوخد دعب ةمدقملا تابلطلا ىلع ةيقافتالا هذه قبطت

لبق تاريصقتلا وأ لاعفألا تبكترا نإوىتح ،ذيفنتلا زيح

.خيراتلا اذه

02 ةداملا

ةيماتخ ماكحأ

ةيروتسدلا دعاوقلل اقبط ةيقافتالا هذه ىلع قّدصي –1

.نيفرطلا الك يف ةيراّسلا

تاودأ لدابت دعب ذيفنتلا زيح ةيقافتالا هذه لخدت –2

.قيدصتلا

ىلع تاليدعت لاخدإ ،كرتشم قافتاب ،نيفرطلل زوجي –3

لوخدل ةررقملا ةينوناقلا طورشلا ةاعارم عم ،ةيقافتالا هذه

.ذيفنتلا زيح ةيقافتالا

.ةددحم ريغ ةدمل ةيقافتالا هذه يرست –4

يأ يف ةيقافتالا هذه ضقن نيفرطلا نم يأل زوجي –5

.تقو

نم رهشأ )6( ةتس يضم دعب ضقنلا اذه رثأ يرسي –6

.رارقلا اذهب ايباتك رخآلا فرطلا غيلبت خيرات

.ةيقافتالا هذه ىلع نيفرطلا اضوفم عّقو ،كلذل اتابثإ

)2( نيتخسن نم1102 ةنس ربمتبس02 يف رئازجلاب رّرح

ةيتاوركلاو ةيبرصلاو ةينسوبلاو ةيبرعلا تاغللاب نيتيلصأ

.ةينوناقلا ةيجحلا سفن )5( ةسمخلا صوصنللو ،ةيسنرفلاو

نيعب يسنرفلا صنلا ذخؤي ،ريسفتلا يف فالتخالا ةلاح يفو

  .رابتعالا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا نع
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

زيعلب بيطلا

،لدعلا ريزو

ماتخألا ظفاح

كسرهلاو ةنسوبلا نع

كالوش اشيراب

لدعلا ريزو
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ةـّيميظنتميسارم
ماع لاّوش٢٢ يفخّرؤم٠6١-٠٢ مقر يسائرموسرم

مّمــتـيو لّدــعـي ،٠٢٠٢ ةـنـس وــيـنوــي٤١ قــفاوـملا١٤٤١
خرؤملا3٠١–٠٢ مــقر يسائرلا موسرـملا ماـــكحأ ضعب
ةـنـس لــيرــبأ٥٢ قــفاوــملا١٤٤١ ماـــع ناــضـمر٢ يــف
ةيروهمجلا طيسو حلاصم ميظنت نمضتملاو٠٢٠٢
.اهريسو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(3٤١و٦–١٩ ناتداملا اــميسال ،روتسدلا ىلع ءاــنب–
،هنم )ىلوألا

ىلوألا ىدامج2 يف خّرؤملا٩٠–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ميظنتلاب قلعتملاو٤8٩١ ةنس رياربف٤ قفاوملا٤٠٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا

8 يف خّرؤملا٠٤١–5١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو5١٠2 ةنس ويام٧2 قفاوملا٦3٤١ ماع نابعش

دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،مّمتملاو لّدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا

١2 يف خّرؤملا5٤–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس رــيارــبــف5١ قـــفاوملا١٤٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،ةيروهمجلا طيسو سيسأت نمضتملاو

2 يف خّرؤملا3٠١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ52 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر
،اهريسو ةيروهمجلا طيسو حلاصم ميظنت

: يتأي ام مسري

نــــم8و3 نيـــتداـــملا ماـــــكــحأ مّمــــتـتو لّدــــعـت: ىلوألا ةّداملا
ماع ناضمر2 يف خرؤملا3٠١–٠2 مقر يسائرلا موــسرـملا

حلاصم ميظنت نمضتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ52 قفاوملا١٤٤١
: يتأي امك نارّرحتو ،اهريسو ةيروهمجلا طيسو

تاساردلاب نيفلكم )8( ةينامث نم ناويدلا نوكتي :3 ةداملا“
 .تاسارد ءاسؤر )5( ةسمخو صيخلتلاو

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

ىلع يلحم بودنم ةيروهمجلا طيسو دعاسي :8 ةداملا“
ةيرادإلا تاعطاقملا ىوتسم ىلع اذكو ،ةيالو لك ىوتسم
.موسرملا اذهب قفرملا قحلملا يف ةنـــّيبملا

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

ةّيــــــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـــسرــملا اذـــه رــشــنـي:٢ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش22 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ةينعملا ةيرادإلا تاعطاقملاةيالولا

راردأ

ةركسب

راشب

تسغنمات

ةلقرو

يزيليإ

يداولا

ةيادرغ

نوميميت

راتخم يجاب جرب

لالج دالوأ

سابع ينب

حلاص نإ

مازق نإ

ترقوت

تناج

بادبد

ريغملا

ةعينملا

قحلملا
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8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.لدعلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يزوزم دــمحــم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

،لدعلا ةرازوب نييرادإلا نيفظوملا رييستل ريدم بئان هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
.ٍضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نامصع رمع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ايضاق هتفصب

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملا يف ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يتآلا نــيدــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس وــيــنوــي8 قـــفاوملا
،ةـيـلاـملا ةرازوــب ةـيـلاــمـلل ةــماــعـلا ةـيـشــتــفملا يــف ،اـمـهاــمسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

،ةثعبل اريدم هتفصب ،يتافيلخ سايل–

افّلكم ،تاساردلل اسيئر هتفصب ،يناميلس رداقلا دبع –
.اهتفشرأو اهظفحو ريراقتلا ةعباتمب

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
ةددـجـتملاو ةدـيدجلا تاـقاـطـلاو زاـغـلاو ءاـبرـهـكــلــل
.ةقاطلا ةرازوب

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،نورقلوب ريبز ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

ةدـيدجلا تاــقاــطــلاو زاــغــلاو ءاــبرــهــكــلــل اــماــع ارــيدــم هــتــفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةقاطلا ةرازوب ةددجتملاو

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيـــئر ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتــــي ،0202 ةــنس وـــيـــنوـــي
تاطاشنلا ةبقارمل ةينطولا ةلاكولل ةريدملا ةنجللا

.تاقورحملا لاجم يف اهطبضو

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يناديعس ةوالع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

ةـبـقارمل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلـل ةرـيدملا ةــنــجــلــل اسيــئر هــتــفصب
.تاقورحملا لاجم يف اهطبضو تاطاشنلا

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةنجللا سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجلل ةريدملا

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

1441 ماـــع لاّوـــش61 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
رداـقلا دــبع دّيــسلا ماـــهم ىـــهنت ،0202 ةـــنس وـــينوي8 قـــفاوملا

ءابرهكلا طبض ةنجلل ةريدملا ةنجلل اسيئر هتفصب ،لاوش
.زاغلاو

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
فحتملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.دهاجملل ينطولا

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ىفطصم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

ىلع ءانب ،دهاجملل ينطولا فحتملل اريدم هتفصب ،ماطيب
.هبلط

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلل طبضلا ةطلسل

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا ريخ دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

دـــيرـــبـــلــــل طــــبضلا ةــــطــــلسل اــــماــــع ارــــيدــــم هــــتــــفصب ،يلداــــبــــع
.هبلط ىلع ءانب ،ةينورتكلإلا تالاصتالاو

ةـّيدرفميسارم
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8 قفاوملا1441 ماع لاوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
فــّلــكــم ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،0202 ةــنس وـــيـــنوـــي
ةينقتلاو ةيرادإلا ةنامألاب صيخلتلاو تاساردلاب

.ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف
`````````````````````````

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ةنيور هـللا دبع ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

ةــيرادإلا ةــناــمألاــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب اــفــّلــكــم هــتـــفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةيبرعلا ةغلل ىلعألا سلجملا يف ةينقتلاو

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
تاساردلاب ةّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةفّلكم ،حارم ةكيلم دّيسلا نّيعت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب
`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــعــلا رــيدملا نييــعــت نـــمضتـــي ،0202 ةــنس وــيــنوــي
.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنصل

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،لالق نيدلا رون دـّـيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

.ةيلحملا تاعامجلل نامضلاو نماضتلا قودنصل اماع اريدم

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.لدعلا ةرازول ةماعلا

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

1441 ماــــع لاّوـــش61 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب
،رزاوــم دـــمحـم دّيـــسلا نّيـــعي ،0202 ةـــنس وــــينوي8 قــــفاوملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةيشتفملا يف نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

: ةيلاملا ةرازوب ةيلاملل ةماعلا ةيشتفملا يف

ةباقرب اــفّـلـكـم ،ةـيلاــمـلل اــماــع اــبــقارــم ،يـتاــفـيــلـخ سايـل–
ميلعتلا تاعاطقل ةعباتلا تانايكلا ةربخو مييقتو قيقدتو
ةــحصلاو نــيوـــكـــتـــلاو ةـــيـــبرـــتـــلاو يمـــلـــعـــلا ثحـــبـــلاو يلاـــعـــلا

لاصتالاو ةفاقثلاو ينطولا نماضتلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو
لمعلاو نيدهاجملاو ةضايرلاو بابشلاو ةينيدلا نوؤشلاو
،ليغشتلاو

.تاساردلل اريدم ،يناميلس رداقلا دبع–

`````````````````````````H`````````````````````````

قـفاوـملا1441 ماــع لاّوـش61 يفخّرؤـــم يــساــئر موــسرــم
رــيدــم يـبـئاــن نييــعـت نـمـضتـي ،0202 ةـنس ويـنوـي8
.ةيلاملاةرازوب

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

قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس وينوي8
: ةيلاملا ةرازوب ريدم يبئان

لاومأ ىلع ظافحلل ريدم بئان ،يماح نامثع ريبوز–
ةيئاضقلا ةلاكولا ةيريدمب ةزكرمملا ريغ حلاصملاو ةلودلا
،ةنيزخلل

ةيريدمب فيشرألاو رشنلل ريدم ةبئان ،دوليملب ةديشر–
.لاصتالا

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةــنـجــلـلا ســيئر نييـعـت نـمـضـتي ،0202 ةـنس وـيـنوــي
.زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجلل ةريدملا

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يدانم يدشارلا دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

.زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجلل ةريدملا ةنجلل اسيئر

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرادإلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وـينوـي
.سارهأ قوس ةيالو يف ةيلحملا

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،لالق نيدلا رون ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

هفيلكتل ،سارهأ قوس ةيالو يف ةيلحملا ةرادإلل اريدم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب
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8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهــــنإ نــــمضتــــي ،0202 ةـــنس وـــيـــنوــــي
.سارهأ قوس ةيالو يف ةينازيملا ةعباتمو ةجمرب

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ةلاله نيدلا ردب ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

قوـس ةـــيالو يف ةـــينازيملا ةـــعباتمو ةـــجمربل ارـــيدم هـــتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،سارهأ

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاوش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهــــنإ نــــمضتــــي ،0202 ةـــنس وـــيـــنوــــي
ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملاو ةديدجلا تاقاطلا
.ةقاطلا ةرازوب

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يدانم يدشارلا ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

ةــيــلاــعــفــلاو ةددــجــتملاو ةدــيدجلا تاـــقاـــطـــلـــل ارـــيدـــم هـــتـــفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةقاطلا ةرازوب ةيوقاطلا

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.ةقاطلا ةرازوب

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
مـيـهارــب دــّيسلا ماــهــم ىــهــنــت ،0202 ةــنس وــيــنوــي8 قــــفاوملا

،ةقاطلا ةرازوب ةماعلا لئاسولل ريدم بئان هتفصب ،يرومز
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،بيسن دارم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

ةرازوب تالداعملاو تابثإلاو قيدصتلل ريدم بئان هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
ةرازوــب ماــهـم ءاــهـنإ نـمضـتـت ،0202 ةـنـس وـينوــي8
.مـجاـنـملاو ةــعاــنصلا

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

1441 ماــــع لاّوـــش61 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
ةداـــسلاو ةدّيـــسلا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةـــنس وــــينوي8 قـــــفاوملا

فئاظوب مهفيلكتل ،مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا
: ىرخأ

،تاساردلل اريدم هتفصب ،زارح يجاهم–

مسقب تاساردلل اريدم هتفصب ،ةعيدوب يقوش يلع–
،يعانصلا نمألاو ةدوجلا

ةيقرت مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،نافصول دلاخ–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

معد مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،فويعم ديعس–
،ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا

نيمثت مسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،يتفن ةميرك–
.رييستلاو تاربخلا

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةرــهز ةدــّيسلا ماــهــم ىـــهـــنـــت ،0202 ةــنس وــيــنوــي8 قــــفاوملا
ةلوانملاو جامدإلا مسقب تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ينامحد
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،مجانملاو ةعانصلا ةرازوب

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةـظيــفح ةدّيـسـلا ماــهـم ىـهـنـت ،0202 ةنس وـيـنوــي8 قــفاوملا

بلصلا تاعانص مسقب تاساردلل ةسيئر اهتفصب ،يشودخ
نارـيـطـلاو نـفسلا ءاـنـبو ةـنادـعـلاو ةـيـكـيـناـكـيملاو نـيدــعــتــلاو
،مــجاــنملاو ةــعاــنصلا ةرازوــب ةــيــنورــتــكــلإلاو ةــيــئاــبرــهـــكـــلاو
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

`````````````````````````H`````````````````````````

1441 ماــــع لاّوــــش61 يف ناــــخّرؤم ناــــيذيفنت ناــــموــسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

.نيتيالو يف تاباغلل نيظفاحم

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا رصن دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

هتلاحإل ،ةسبت ةيالو يف تاباغلل اظفاحم هتـفـصب ،ةديـــشــك
.دعاقتلا ىلع

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
بيجع دمحـم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

هفيلكتل ،فيطس ةيالو يف تاباغلل اظفاحم هتفصب ،جاويع
.ىرخأ ةفيظوب
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8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهــــنإ نــــمضتــــي ،0202 ةـــنس وـــيـــنوــــي
.ركسعم ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةنس ليربأ8 نم ءادــتبا ىــهنت ،0202 ةــنس وـــينوي8 قـــفاوملا

تازيهجتلل اريدم هتفصب ،يواسيع ديعس ّديسلا ماهم ،0202
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ركسعم ةيالو يف ةيمومعلا

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب شـتـفـم نييــعـت نـمـضـتي ،0202 ةـنـس وـيـنوي
.ةقاطلا

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يرومز ميهارب دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

.ةقاطلا ةرازوب اشتفم

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نــيوــكــتلا رــيدــم نييعت نمضتي ،0202 ةـنـس وــينوـي
تاـعاـطــقــلا نيب ةــكرــتشملا تاــقالــعــلاو لصاوــتملا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،بيسن دارم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا
ةرازوب تاعاطقلا نيب ةكرتشملا تاقالعلاو لصاوتملا نيوكتلل
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةعانصلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس وينوي
.مجانملاو

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

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا
: مجانملاو ةعانصلا ةرازوب ،مهؤامسأ

،تاساردلل اريدم ،زويحم ميكح–

نـــــمألاو ةدوجلا مسقـــــل اسيـــــئر ،ةــــــعــــــيدوــــــب يقوش يلع–
،يعانصلا

،رييستلاو تاربخلا نيمثت مسقل اسيئر ،زارح يجاهم–

تاربخلا نيمثت مسقب تاساردلل ةريدم ،يتفن ةميرك–
،رييستلاو

،راكتبالا مسقب تاساردلل اريدم ،فويعم ديعس –

تاسسؤملا ةيقرت مسقب تاساردلل اريدم ،نافصول دلاخ–
،ةطسوتملاو ةريغصلا

نمألل يرازولا بتكملاب تاساردلل اسيئر ،قوقرز دمـحم–
،ةسسؤملا يف يلخادلا

تايجولونكتلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،ةلف ايند لامأ–
،ةديدجلا

تايجولونكتلا مسقب تاساردلل ةسيئر ،ليبش ميرم–
،ةديدجلا

نمألاو ةدوجلا مسقب تاساردلل اسيئر ،يميهارب دوعسم–
،يعانصلا

تاربخلا نيمثت مسقب تاساردلل ةسيئر ،يسيمه ةحيتف–
،رييستلاو

تاربخلا نيمثت مسقب تاساردلل اسيئر ،يفوعلا فسوي–
،رييستلاو

تامهاسم ةعباتم مسقب تاساردلل اسيئر ،ةضف زوزع –
،ةصصوخلا تايلمعو ةلودلا

ةــــيـــــبذاـــــج مسقـــــب تاساردـــــلـــــل اسيـــــئر ،يضاـــــم رضخل–
،رامثتسالا

عيراشملا مسقب تاساردلل اسيئر ،تاسيع ميركلا دبع–
،ةيبنجألا ةرشابملا تارامثتسالاو ىربكلا

تاساردــلا مسقــب تاساردــلــل اسيــئر ،دوــلوــمــلــب يزوـــف–
،ةيداصتقالا

تاساردلا مسقب تاساردلل اسيئر ،لاغردأ رداقلا دبع–
،ةيداصتقالا

تاـــــساردـــــلا مــــــــسقب تاــــساردــــلل اـــــــسيئر ،رـــــيدـــغ لاـــــمج–
،ةيداصتقالا

،نيوكتلل ريدم ةبئان ،يريون ةديرف–

،ةينوناقلا تاساردلل ريدم بئان ،شوشرحوب حبار–

،تاعزانملل ريدم بئان ،يمع قيدص–

.ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان ،يميهد نيدلا زع–

`````````````````````````H`````````````````````````

8 قفاوملا1441 ماع لاّوش61 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاباغلل ظفاحم نييعت نمضتي ،0202 ةنس وينوــي

.ةسبت ةيالو يف
`````````````````````````

1441 ماع لاّوش61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،جاويع بيجع دـمـحـم ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس وينوي8 قفاوملا

.ةسبت ةيالو يف تاباغلل اظفاحم



63  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع لاّوش٥٢
23م٠٢٠٢ ةنس وينوي٧١

ينطولا عافدلا ةرازو

قفاوملا١٤٤١ ماع لاّوش٥ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
سيئر بادتنا ديدجت نمضتي ،٠٢٠٢ ةنس ويام٨٢
ةــــيحانلا /راــــــشبب ةــــــمئادلا ةــــيرـــــكسعلا ةــــمكحملا
.ةثلاثلا ةيركسعلا

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

١٤٤١ ماع لاّوش5 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
،دــيـجـم نيــسـح ّديسلا بادــتـنا ددــجي ،٠2٠2 ةـنـس وــياــم82 قــفاوملا
ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل
،)١( ةدحاو ةنس ةدمل ،ةثلاثلا ةيركسعلا ةيحانلا / راشبب ةمئادلا
.٠2٠2 ةنس تشغ لّوأ نم ءادتبا

ةيلاملا ةرازو

ةنس وينوي41 قفاوملا1441 ماــع لّاوـــش22 يفخّرؤــم رارــــق
دــــــهعملا ةرادإ ســـــلجم ءاــــضعأ نييـــــــــــعت نــــــــمضتي ،0202
.طيطختلاو رييستلل يلاعلا

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

41 قفاوملا1441 ماع لاوش22 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،0202 ةنس وينوي
11 يف خّرؤملا392–48 مقر موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل
نمضتملاو4891 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا5041 ماع مّرحم
هــنوــناــق دــيدحتو طــيــطــخــتــلاو رــيــيستــلــل ٍلاـــع دـــهـــعـــم ءاشنإ
يلاعلا دهعملا ةرادإ سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا
: تاونس )3( ثالث ةدمل ،طيطختلاو رييستلل

،اسيئر ،ةيلاملا ريزو لثمم ،شالب ميلس–

تاــــــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو لــــــثمم ،يدـــــــمح ناـــــميلس–
،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ثـــحبلاو يلاــعلا مـــيلعتلا رـــيزو لـــثمم ،ةـــطازقوب لاـــمج–
،اوضع ،يملعلا

مـــــــيلعتلاو نــــــــيوـــــكتلا رــــيزو لـــــــــثمم ،يــــميهاربا نــــيدـــــلا زــــــــع–
،اوضع ،نيينهملا

ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدملا ةلثمم ،ينارهو ةليلد –
،اوضع ،يرادإلا حالصإلاو

،ةيلاملا ريزو فرط نم نّيعم ريبخ ،ناكيا تاحرف–
،اوضع

.اوضع ،ةيلاملا ريزو فرط نم ّنيعم ريبخ ،ةزمح يقزرأ–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
وينوي41 قفاوملا1441 ماع لاّوش22 يفخّرؤم رارـق

يملعلا سلجملا ءاضعأ نييعت نمضتي،0202 ةنس
.طيطختلاو رييستلل يلاعلا دهعملل يجوغاديبلاو

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

41 قفاوملا1441 ماع لاّوش22 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،0202 ةنس وينوي
خّرؤملا392–48 مقر موسرملا نم1 رركم61 ةداملا ماكحأل

نمضتملاو4891 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا5041 ماع مّرحم11 يف
هــنوــناــق دــيدحتو طــيــطــخــتــلاو رــيــيستــلــل ٍلاـــع دـــهـــعـــم ءاشنإ
يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا يف ،مّمتملاو لّدعملا ،يساسألا
: تاونس )3( ثالث ةدمل ،طيطختلاو رييستلل يلاعلا دهعملل

،سلجملل اسيئر ،رصان– مساقلب نيدلا زع–

،اوضع ،ميلعتلاب فّلكم ،ةرامعل ةزمح دمـحم–

،اوضع ،تاساردلاب فّلكم ،تاسيع باهش دمـحـم–

،اوضع ،ثحبلاب فّلكم ،فوتكأ نامحرلا دبع–

،اوضع ،مئاد ذاتسأ ،روصنم نب هـللا دبع–

،اوضع ،مئاد ذاتسأ ،ميرق ديشر–

،اوضع ،تقؤم ذاتسأ ،ديعس دومحم–

.اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،ناديد دولوم–

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ليربأ92 قفاوملا1441 ماع ناضمر6 يفخّرؤم رارق
ماـــــع بـــــجر4 يفخّرؤــــملا رارــــقلا لّدــــعي،0202 ةــــنس
نــــــمضتملاو8102 ةـــــنس سراـــــم22 قـــــفاوملا9341
قـــبسملا نـــعطلل ةـــينطولا ةــــنجللا ءاــــضعأ نييـــــعت
تاــــــنيمأتلل يـــــنطولا قودـــــنصلا نــــمض ةـــــلهؤملا
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا
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92 قفاوملا1441 ماع ناضمر6 يف خّرؤم رارق بجومب
9341 ماع بجر4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي،0202 ةنس ليربأ
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس سرام22 قفاوملا
ينطولا قودنصلا نمض ةلهؤملا قبسملا نعطلل ةينطولا
: يتأي امك ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل



ـه١٤٤١ ماع لاّوش63٥٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٩٢ يفخّرؤـــــــملا رارـــــــقلا لّدعــــــي،٠٢٠٢ ةــنس ويام١٢ قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ناضمر٨٢ يفخّرؤـــم رارـــق

.ليغشتلل ةينطولا ةـــلاكولا ةرادإ ســــلجم ءاـــضعأ نييــــعت نـــمضتملاو٩١٠٢ ةنس تشغ لّوأ قفاوملا

––––––––––

٠٤٤١ ماع ةدعقلا يذ٩2 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنـــــس ويام١2 قفاوملا١٤٤١ ماع ناضمر82 يف خّرؤم رارق بجومب

: يتأي امك ،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييـــــعت نـــمضتملاو٩١٠2 ةـــنس تــــشغ لّوأ قــــفاوملا

،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ةلثمم ،)ىتح رييغت نودب(..................................................................................................................–“

،ينهملا نيوكتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،بــيسن دارـــم دـــيسلا–

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

ةيالولامسالاو بقللا ةمدختسملا ةئيهلا

ميمت رداقلا دبع

شاشروب فوؤرلا دبع

يليلع  ىفطصم

ناديدح دارم

 ةيوح نب باهولا دبع نيسح

شاعزم دلاخ

ةمركوب نيدلا يقت

ةبانع

ةبانع

ناسملت

ةلشنخ

طاوغألا

فيطس

ةيدملا

ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا

“

ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا

“

“

“

“

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

تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم يلثمم ناونعب–

: ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

،ةرامع ديشر–

،يريبوز دمـحـم–

.“ ........................ ) رييغت نودب يقابلا ( ....................... –

وـــيام7 قــــفاوملا1441 ماـــــع ناــــضمر41 يفخّرؤــــــم رارـــــق
ةبقارملا ناوعأ دامتعا بحس نمضتي ،0202 ةنس

.يعامتجالا نامضلل
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ويام7 قفاوملا1441 ماع ناضمر41 يف خّرؤم رارق بجومب

يعامتجالا نامضلل ةبقارملا ناوعأ دامتعا بحسي ،0202 ةنس

: هاندأ لودجلا يف نيروكذملا


