
ـه2٤٤١ ماع رفص٣١ سيمخلا ٨5 ددعلا

م0202 ةنس  ربوتكأ١ قفاوملا نوسمخلاو ةعباسلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا

سنوت

برغملا

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا
36.46.56.120

21.53.45.120 سكافلا
رئازجلا0023-05 ب.ج.ح
ZD FOPMI 081 56 : xeléT

GK 86 7000.003.060  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن
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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا

مهافتلا ةركذمىلعقيدصتلانمضتي ،0202ةنسربمتبس51قفاوملا2441ماع مّرحم72 يفخّرؤم262-02 مقريسائرموسرم
ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح نيب
........................................................0202ةنسسرام9يفرئازجلابةعقوملا،رئازجلا يف ةيناطيرب ةيلود ةسردم حتف نأشب

ةّيميظنتميسارم

موسرملا ماكحأ ضعب مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٧2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٩ يف خّرؤم٠٧2–٠2 مقر يسائرموسرم
حلاصم تايحالص ددــحي يذلا٠2٠2 ةـنـس يـفـناــج52 قـفاوــملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىدامج٩2 يف خّرؤملا٧٠–٠2 مقر يسائرلا

....................................................................................................................................................اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر

نماضتلا ةريزو فيلكت ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع رفص2١ يف خّرؤم5٧2–٠2 مقر يسائر موسرم
.................................................................ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ماهمب ةأرملا اياضقو ينطولا

٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع رفص2١ يف خّرؤم٦٧2–٠2 مقر يسائر موسرم
....................................ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خّرؤملا

.............مجانملا ريزو تايحالص ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦ يف خّرؤم٧٦2 –٠2 مقر يذيفنت  موسرم

ةرازولةيزكرملاةرادإلاميظنتنمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦ يفخّرؤم8٦2–٠2مقريذيفنتموسرم
.......................................................................................................................................................................................مجانملا

ةرازول ةماعلا ةيشتفملا ميظنت ددحي،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦ يف خّرؤم٩٦2–٠2 مقر يذيفنت  موسرم
........................................................................................................................................................................اهريسو مــجانملا

ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٩2قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف خّرؤم١٧2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.....................................................................................................................................................................................................ةينالديصلا

ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نّمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١يف خّرؤم2٧2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................................................................................................................ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول

ةيشــــــتفــــملا ميـــظنـــت نمــــضـــتي ،٠2٠2 ةنس ربــــمـــتبس٩2 قـــفاوــــملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف خّرؤم٣٧2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.........................................................................................................................اهريسو ةينالديــــصلا ةعانـــــصـلا ةرازول ةماـــــعلا

فيفختل ةيليمكتلا ريبادتلانمضتي،٠2٠2 ةنس ربمتبس٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع رفص2١ يف خّرؤم٧٧2–٠2 مقر يذيفنتموسرم
....................................................................................هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نمةياقولا ماظن

ةّيدرفميسارم

ةيلخادلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ةماعلا ةيشتفملاب نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................لدعلا ةرازوب نوجسلا حلاصمل

يزكرملا ناويدلاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................داسفلا عمقل

......................عزانتلا ةمكحمب وضع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم

ءاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................مناغتسم

.....................................ةاضق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ـه2٤٤١ ماع رفص٨5٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنسربوتكأ١ 2

سرهف

5

8

9

9

9

12

16

17

20

24

26

27

27

27

27

27

27



ةحصلا ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

ينطولا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................ةيجولويبـلا دراوملا ةـيـمـنـتـل

ةينطولا ةسردملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا2441 ماع مّرحم62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةحصلا ةرادإو تنمجانملل

يف روتساب دهعمل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................رئازجلا

..ةبساحملا سلجمب عرف سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم

...لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب فّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم

يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................تايجولونكتلاو

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ماع لصنق نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( كرويوينب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ةماعلا تايرحلل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةينوناقلا نوؤشلاو

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب

...........................................لدعلا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................تنمجانملل

ةيلاملا نع لوؤسم سيئر بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................”كارطانوس“ اهقيوستو اهليوحتو اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلاب

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................رامثتسالا ريوطتل

ةحصلا ةرازول ماعلا شتفملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
....................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

............ةبساحملا سلجمب ةفرغ سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيناثلا ةجردلا نم نيبستحم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................ةبساحملا سلجمب

سلجمب لئاسولاو ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................................................ةبساحملا

ريزولا حلاصمب تاسارد ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................................لوألا

ةلودلا كالمأل يوهجلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةديلبلاب يراقعلا ظفحلاو

يجولونكتلا ريوطتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف راكتبالاو

ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................سابعلب يديس ةعماجب ةايحلاو

٨5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٣١
3م0202 ةنسربوتكأ١
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ةرادإل ايلعلا ةسردملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ناسملتب لامعألا

..ةديعسل يوهجلا حرسملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ديربلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................اقباس– ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو

تاعزانملاو ميظنتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
....................................................................................................................................................تنشومت نيع ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

تالدابملا ةيقرتو ةعباتم ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةراجتلا ةرازوب ةيراجتلا

..........نيتيالو يف لقنلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ىدل بدتنملا ريزولا ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................................ةيجراخلا ةراجتلاب ّفلكملا ،ةراجتلا ريزو

تاغالبو تانالعإ

رئازجلا كنب

.........................................................................................................................................٠2٠2 ةنس وينوي٠٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

.........................................................................................................................................٠2٠2  ةنس ويلوي١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

..........................................................................................................................................٠2٠2 ةنس تشغ١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

ـه2٤٤١ ماع رفص٨5٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٨5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٣١
5م0202 ةنسربوتكأ١

2441ماع مّرحم72 يفخّرؤم262-02 مقريسائرموسرم
قيدــــــصتلانمـــــضتي ،0202ةنــــسربمتــــبس51قـــــفاوـــملا

ةّيروـــــــــهـــمـــجلا ةـــموـــــكح نيـــب مـــهاـــــــفـــــتلا ةرـــــــكذـــــمىلع
ةكلمملا ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلا
ةيــــلاـــــمــــشلا ادنـــــلريإو ىمــــظــــعلا ايـــناــــطيرـــبل ةدــــحــــتملا
،رئازجلا يف ةيناــــطــيرب ةيــــلود ةــــسردــــم حــــتــــف نأــــــشب
.0202ةنسسرام9يفرئازجلابةعقوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلاسيئرّنإ

،ةيجراخلانوؤشلاريزوريرقتىلعءانب–

،هنم9-19ةداملااميسال،روتسدلاىلعءانبو–

ةّيروهمجلا ةموكح نيب مهافتلا ةركذمىلععالطالادعبو–
ةدحتملا ةكلمملا ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا
ةسردم حتف نأشب ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل
سرام9يفرئازجلابةعقوملا،رئازجلا يف ةيناطيرب ةيلود

،0202ةنس

:يتأياممسري

ةموكح نيب مهافتلا ةركذمىلعقّدصي:ىلوألاةداملا
ةكلمملا ةموكحوّةيبعّشلاّةيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا
حتف نأشب ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا

9يفرئازجلابةعقوملا،رئازجلا يف ةيناطيرب ةيلود ةسردم
ةّيروهمجللةيمسرلاةديرجلايفرشنتو،0202ةنسسرام
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا

ةّيمسرلاةديرجلايفموسرملااذهرشني:2ةداملا
.ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ربمتبس51قفاوملا2441ماع مّرحم72 يف رئازجلابرّرح
.0202ةنس

نوبتديجملادبع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح نيب مهافت ةركذم
ةدحتملا ةكلمملا ةموكحوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا
حتف نأشب ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل

.رئازجلا يف ةيناطيرب ةيلود ةسردم

ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
ادـــــنلرــــياو ىمـــــظعلا ايناــــطيربل ةدــــحـــتملا ةــــكلــــمملا ةــــموـــــكحو
اعــــــــمو ”فرـــــــــــطلا“ ـب يــــــتأــــي امــــيف امـــهـــيلإ راــــشـــــــــملا( ،ةـــيلاــــمـــــــــــشلا

،)”نيفرطلا“ ـب

الك نيب ةـمئاقلا ةـــقادـــــصــلا رصاوأ زيزعت يف امهنم ةبغر–
،نيدلبلا

جاودزالا ّبنجتل نيفرطلا نيب ةمربملا ةيقافتالاب المعو–
نأش يف نييـبـيرضلا شغــلاو بّرــهــتــلا بــّنــجــتــلو يبــيرضلا
يف رئازجلاب ةعقوملا ،لاملا سأر ىلعو لخدلا ىلع بئارضلا

،5102 ةنس رياربف81

ةسردم حتف ةيمهأب ةلدابتم ةروصب امهنم افارتعاو–
يف ةكراشملا يف نيبغارلا بالطلل ةحاتم ةيناطيرب ةيلود
،ةدحتملا ةكلمملاو رئازجلا يف اهب فرتعم ةيسردم جمارب

ةعــــفـــنـــملا يذ نواعــــتلا نـــم ادــــيزــــم نأل امــــهــــنم ارابــــتـــــعاو–
،فادهألا هذه قيقحت لِّهسُي ميلعتلا لاجم يف ةلدابتملا

نــــم لك ةــــــفاـــقثو ةـــغل مـــيلـــعت زيزــــعت يف امهــــنم ةبـــــغرو–
،نيدلبلا

مربملا ،يفاقثلا نواعتلاب ّقلعتملا قافتالا ماكحأل ارابتعاو–
،1891 ةنس ويام72 يف رئازجلاب نيفرطلا نيب

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

اهيلإ راشملا ةيناطيربلا ةيلودلا ةسردملا ءاشنإب حَمسُي
رييغت لك عضخيو .رئازجلا يف ”ةسردملا“ ـب يتأي اميف
تاـطـلسلا رـيدـقـتـل قـحـلــُم ةــماــقإب وأ ةسردملا رــقمب قــّلــعــتــي
.ايغال رمألا رِبُتعا الإو ،ًاقبسم ةصتخملا ةيرئازجلا

يـــــــــساـــــــمولـــبدلا كلــــسلا يفـــــظوــــم ءاـــنــــبأل ةــــيوــــــلوألا ىطـــــعُت
هذه نوكت امك .ةسردملا هذهب قاحتلالا لجأ نم يناطيربلا
اياعر ءانبأل اذكو ،نيـــــيرئازـــجلا بالــــطلل ةــــحوـــــتفم ةـــسردــــــملا
.رئازجلا يف ةمئاد وأ ةتقؤم ةفصب نيميقملا ىرخألا لودلا

.ةيزيلجنإلا ةغللا يف ميلعتلا ةغل لثمتت

ةيناطيربلا ةسردملا لمعت ،ةركذملا هذه ماكحأل اقبطو
.رئازجلا يف اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل اقفو

2 ةداملا

يف ةـيـناـطـيرــبــلا ةسردملا رــبــتــعــت ،ةرــكذملا هذــه بجومب
يوناثلاو يئادتبالا روطلل اميلعت رِّفوُت )i( ًةسردم رئازجلا
)ii( ماظنلا يف اهب لومعملا ريياعملا ىلع ظفاحتو مرتحتو
مـتــتو )OSB( جراخلا يف ةـيـناـطــيرــبــلا سرادملاــب قــّلــعــتملا
ةكلمملل )EFD( ميلعتلا ةرازو فرط نم جراخلا يف اهتماقإ
ماظن يأ وأ( ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا
ةموكح هتّدعأ -”ليدب جمانرب“– لَّدعُم وأ ليدب لثامم رخآ

ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
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)iii( )ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملا
لالخ )ليدب جمانرب وأ( ماظنلا اذه بجومب ةدمتعم نوكتو
شيتفت ةيلمعل اعبت اهحتفل ةيلاوملا )3( ثالثلا تاونسلا

ةرازو لـبـق نـم ةدـمـتـعـم ةـلـقـتسم شيـتــفــت ةــئيــه اــهــب موــقــت
ةدـحـتملا ةـكـلـمملا ةـموـكحل ةـعـباـت ىرـخأ ةـئيــه وأ( مــيــلــعــتــلا
اهدامتعا رمتسيو )ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل
تحت ،ةركذملا هذه نم لوألا قحلملا يف ُدِرت )vi(و، كلذ دعب
فرط نم اهب فرتعملا ةيناطيربلا سرادملا ةمئاق“ ناونع
ةكلمملا ةرافسو ةيرئازجلا ةموكحلل ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
.”رئازجلا يف لمعلا لجأ نم رئازجلا يف ةدحتملا

نيب مـهراـمـعأ حوارـتــت نــيذــلا بالــطــلا ةسردملا لــبــقــتست
نوكت نيذلاو ،ةنس )81( ةرـشــــع يـــناــــمثو تاوــــنــــس )4( عـــــبرأ
ةعباتم نم مهنِّكمُت ةيزيلجنإلا ةغللاب ةيفاك ةفرعم مهيدل
ماظنل اعبت ةــسردـــملا ميـــظــــنت مــــتي امـــك .ةيمــــيلـــعــــتلا سوردلا
.يوناثلاو يئادتبالا روطلل يناطيربلا ميلعتلا

.اينيد اميلعت ةسردملل يساردلا جمانربلا لمشي ال

ةـيـبرـعـلا ةـغـلـلا مـيــلــعــت جماــنرــبــلا لــمشي ،كلذ ىلع ةوالــع
امك ،نييرئازجلا بالطلل ةبسنلاب رئازجلا ايفارغجو خيراتو
داوملا هذه نومضم عضخيو .ةيرئازجلا ةفاقثلا مارتحا متي
.ةيرئازجلا ةينطولا ةيبرتلا ةرازوو ةسردملا نيب قيسنتلل

ةطبار فرط نم شيتفت ةيلمعل ةسردملا عضخت امدنع
،)هالعأ ةروـكذــــملا( )OSB( جراـــــخلا يف ةـــــيـــــناــــطيرـــبلا سرادــــملا

طورشل لاثتمالا نأشب ريرقت ميدقتو ةساردب ةيشتفملا موقت
.يدارفنا لكشب ،)OSB( جراخلا يف ةيناطيربلا سرادملا ةطبار
ةرازوو ةيناطيربلا ةرافسلا عم ريرقتلا اذه كراشت متيو
نأب شيتفتلا ةيلمع لالخ نّيبت اذإو .ةيرئازجلا ةيبرتلا

متي مل )OSB( جراخلا يف ةيناطيربلا سرادملا ةطبار طورش
لمــع ةطـــــخ دادـــــعإـــب ةـــبلاــــطم ةــــسردملا نوكتسف ،اهؤافيتسا

دِّدحملا رــيرــقــتـــلا مالـــتسا نـــم ءادـــتـــبا دـــحاو رـــهش نوضغ يف
،كلذ دعبو .عضولا اذه ةجلاعمل اهذاختا بجاولا ريبادتلل
عفدو يفاــضإ شــــيــــتــــفت ءارــــــجإ بلــــط ةـــــسردــــــملا ىلع نيــــعـــــتي
ريرقتلا مّلستل ةيلاوملا رهشأ )6( ةتسلا لالخ هتاقحتسم
ىلع ةرداق ةسردملا تحبصأ دق اذإ ام ديدحت لجأ نم يلصألا
،طورشلا دعب ةسردملا فوتست مل اذإو .طورشلا ءافيتسا

.اهقالغإ يغبني ناك ام اذإ نافرطلا دّدحي

فارتعالا )CIRAN KU( كيران هيكوي ةسسؤم ىلع نيعتي
اـهراـبـتـعاـب ةـيـناـطـيرـبـلا ةسردملا اـهـحـنمت يتـلا تاداـهشلاـب

ةداهشلل وأ “ أ “ ىوتسملا نم ةيناطيربلا تاداهشلل ةلثامم
. )ESCG(يوناثلا ميلعتلل ةماعلا

ةداهش“ ـل مهريضحت لالخ نييرئازجلا بالطلا معد متي
    .ةيرئازجلا ”ايرولاكبلا”و ”طسوتملا ميلعتلا

اهب فرتعم ةيناطيربلا ةسردملا اهحنمت يتلا تاداهشلا
  .رئازجلا يف

3 ةداملا

.يرئازجلا عيرشتلا عم ةسردملل ينوناقلا عضولا قفاوتي

.ةركذملا هذه ماكحأل ةسردملا لمع ريس عضخي

عـم اـيوـنس رـئازجلاـب ةدـحــتملا ةــكــلــمملا ةراــفس عــمــتجت
ةسردـمـلــل يلخادــلا ماــظــنــلا ُدِّدــحــيو .ةسردملا ةرادإ سلــجــم
.اهلمع بيلاسأو اهريسو اهميظنت

ةدراو لاومأ يّقلت ،نذإ ىلع لوصحلا دعب ،ةسردملل زوجي
دنع ىرخأ رداصم نمو ةيبنجأو ةيرئازج تاسسؤم نم
 .ءاضتقالا

يأ ريفوتب مازتلا يأ يرئازجلا فرطلا قتاع ىلع عقي ال
.ةسردملل تادعم وأ ةزهجأ

دافيإب ًانوناق ةيرئازجلا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو لَّوخُت
نم ،ةسردملا ىوتسم ىلع شيتفت تامهم راطإ يف نيشـتفم
تايوتسملا قيقحتو ةيرئازجلا طورشلا ءافيتسا نامض لجأ
.ةبولطملا

عم تامدخلا ميدقت لاجم يف دوقع ماربإب ةسردملل ُحمسُي
تامدخلا هذه مَّوقُتو .ةدحتملا ةكلمملا يف ةيناطيرب تامظنم
   .ةيبنجألا ةلمعلاب

4 ةداملا

لسرُتو ةسردملا فرط نم ةيسردملا فيلاكتلا عضو متي
.نيدلبلا يتموكح ىلإ

نييرئازجلا بالطلاب ةصاخلا فيلاكتلا مَّوقُت نأ نيعتي
ىلعأ تالدعمب ريتاوف رادصإ نكمي الو .يرئازجلا رانيدلاب
بالط وأ نييناطيربلا بالطلا ىلع ةقّبطملا تالدعملا نم
.ىرخأ ةلود

5 ةداملا

ةيــــسردملا تالــــطــــعلل يوـــــنسلا جــــماـــنرـــــبلا ةـــسردـــــــملا ِّدعُت
.رئازجلا يف ةينيدلاو ةينطولا دايعألا ةاعارم عم ،بالطلل
ةيبرتلا ةرازو ىلإ ،بجاولا وحنلا ىلع ،جمانربلا اذه لاحيو
.ةيرئازجلا ةينطولا

6 ةداملا

هذه يمدختسمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ فيظوت زوجي
فرــط نــم ،فــيــظوــتــلا طورش نوــفوــتسي نــيذــلا ،ةسردملا
عفدب ةسردملا لفكتت امك ،جراخلا نم وأ اًيلحم ةسردملا

.تاقاقحتسالا نم اهريغو مهبتاور

عيرشتلا قفاوي لمع دقع نم ةسردملا ومدختسم ديفتسي
.يرئازجلا

تاـقاــقــحــتسالاو روــجألا طورش ةسردملا سلــجــم دِّدــحــي
نأ ةــطــيرش ،ةسردملا يف بناــجألا نيمدــخـــتسمـــلـــل ىرـــخألا

.يرئازجلا عيرشتلا عم طورشلا هذه قفاوتت



٨5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٣١
7م0202 ةنسربوتكأ١

نيمدختسملا بتاور نم%07 ةبسن ىلإ لصي ام عفد نكمي
.ينيلرتسإلا هينجلاب بناجألاو نييناطيربلا

نيمدختسملا بتاور نم%07 ليوحتب رهش لك حمسُي
جراخلا يف ةيفرصم تاباسح ىلإ بناجألاو نييناطيربلا

اـًقـفو ،ةـيوــنسلا ةزاــجإلا ةرــتــف لالــخ%001 ىلإ لصي اــــــــــمو
.امهب لومعملا نييرئازجلا ميظنتلاو عيرشتلل

ىلإ لوــخدــلا تارــيشأت رادصإ يرــئازجلا فرـــطـــلا لـــّهســـُي
يمدختسمل لمعلا حيراصتو ةماقإلا حيراصت كلذكو رئازجلا
.بناجألا ةسردملا

عيرشتلل بناجألا وأ نويناطيربلا نومدختسملا عضخي
.بناجألا ةماقإب قّلعتملا يرئازجلا

عــــيرـــشـــتلل ،هالـــعأ مهـــيلإ راـــشـــملا نوــــمدــــختــــسملا عــــضــــخي
نيتموكحلا نيب ةمربملا ةيقافتالا ةاعارم عم ،رئازجلا يف يبيرضلا
اميف يبيرضلا جاودزالا مدع نأــــشب ةيـــناـــــطيربلاو ةـــيرئازجلا

،هالـــــعأ ةروكذـــملا ،لاـــــملا سأرو لخدلا ىلع بئارـــضلاب ّقلـــــعتي
نيفظوملا نييناطيربلا نيمدختسملا ىلعارصح قبطنت يتلاو

.ةسردملا يف

7 ةداملا

تاكلتمم يأ ىلع لوصحلاو داريتسالاب ةسردملل حمسُي
ةـــــيرـــــصب ةيعــــمــــسو ةيمــــلعو ةيــــجوـــغادــــيب تادــــعمو ةزـــهــــــجأو
.اهلمع ريسل ةيرورض ةيبوساحو

8 ةداملا

عوقو ةلاح يفو .رامثتسا راطإ يف ةسردملا ءاشنإ متي
،ةلودلاب ةصاخلا كالمألا نمض ةسردملا ءاويإل هجوملا راقعلا

ةنس ربمتبس لّوأ يف خّرؤملا40-80 رمألا ماكحأل عضخيسف
يضارألا ىلع زايتمالا حنم تايفيكو طورش دّدحي يذلا8002
عيراشم زاجنإل ةهجوملاو ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا
.ةيرامثتسا

ةسردملل زوجي ،لوعفملا يراسلا يرئازجلا عيرشتلل اًقفو
هذه ثيدحتو ءانب وأ/و ةيراقع تاكلتمم ةزايح وأ مادختسا
.اهتطشنأب ةقّلعتم ةيميلعت ضارغأل تاكلتمملا

ةمالسلاو ةحصلا دعاوقل ةيسردملا ينابملا عضخت نأ نيعتي
.يرئازجلا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

9 ةداملا

ةسردملا رِّوطُت ،ةيرئازجلا ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةياعر تحت
.ةيرئازجلا سرادملا عم ةكارش عيراشم

01 ةداملا

ليهستل يرئازجلا فرطلا اهمّدق يتلا تالزانتلا لباقم يف
ةكلمملا ةموكح حنمت ،اهل مئادلا لالغتسالاو ةسردملا ءاشنإ

ىعست امدنع ،ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا
،ةدحتملا ةكلمملا يف ةسردم ءاشنإ ىلإ ةيرئازجلا ةموكحلا

ةيناطيربلا ةيلودلا ةسردملل ةحونمملا كلتل ةلثامم ايازم
.رئازجلا يف

11 ةداملا

ةركذملا هذه ذيفنت وأ ريسفتب ّقلعتي فالخ يأ ةيوست متت
ةانقلا ربعو نيفرطلا نيب ةرشابم تاضوافم قيرط نع
.ةيسامولبدلا

21 ةداملا

،لدابـــــتم قاــــفتاب تــــقو يأ يف ةركذـــــملا هذــــه لـــيدـــــعت زوجي
ليدعت يأ لوعفم يرسيو .ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو ،ايباتك
ةركذملا هذه لوخدل اهيلع صوصنملا ماكحألا سفنل اًقفو
.ذيفنتلا زيح

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو ةقفاومب ،لوألا قحلملا ليدعت زوجي
نم امإ ،رئازجلاب ةدحتملا ةكلمملا ةرافسو رئازجلا ةموكحل

ةسردم لك بطش لجأ نم وأ ةديدج سرادم جاردإ لجأ
وأ ةمئاد ةروصب ةبولطملا طورشلا يفوتست ال ةيناطيرب
تاركذم لدابت قيرط نع ليدعتلا اذه لاخدإ متيو .ةتقؤم
ةموكحلل ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو نيب ةيباتك ةيسامولبد
.رئازجلاب ةدحتملا ةكلمملا ةرافسو ةيرئازجلا

رئازجلا يف ةديدج ةيناطيرب ةسردم يأ ةماقإ نكمي الو
ةجردمو رئازجلا يف ةدوجوم ةيناطيرب ةسردمل عرف حتف وأ

نيب ةيسامولبد تاركذم لدابت راطإ يف ّالإ ،لوألا قحلملا يف
ةكلمملا ةرافسو ةيرئازجلا ةموكحلل ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو
عونلا اذه نم تاركذملل لدابت يأ دكؤيو .رئازجلاب ةدحتملا

فارتعالاو )ii( ،هالعأ2 ةداملا يف ةدراولا ماكحألا مارتحا )i( ىلع
،ةركذملا هذه ماكحأل لاثتمالاب ةسسؤملل يمسرلا مازتلالاب
)iii( روكذملا لوألا قحلملا يف ةينعملا سرادملا ةمئاق جاردإو
.هالعأ

31 ةداملا

راعشإ رخآ مالتسا دعب ذيفنتلا زّيح ةركذملا هذه لخدت .1
نيفرطلا دحأ هبجومب غّلبي ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،يباتك
اذهل ةيرورضلا ةيلخادلا تاءارجإلل هلامكتساب رخآلا فرطلا
.ةدّدحم ريغ ةدمل لوعفملا ةيراس ةركذملا هذه ىقبتو .ضرغلا

راعشإ دعب ةركذملا هذهب لمعلا ءاهنإ نيفرطلا نم يأل زوجيو
،ايباتك ،رخآلا فرطلا ىلإ هجوم ،رهشأ )6( ةتس هتدم قبسم
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربعو

هذه ماكحأ قيبطت ىلع كلذ رثؤي ال ،ءاهنإلا ةلاح يفو .2
.اهب لمعلا ءاهنإ هيف ّمت يذلا يساردلا ماعلا لاوط ةركذملا

رــيسل يلعــفــلا فــّقوــتــلا ةــياــغ ىلإ ةرــكذملا هذـــه يرست اـــمـــك
لصاوـت ،كلذ ىلع ةوالـعو .ةــيــئاــهــنــلا اــهــتــيــفصتو ةسردملا
يف هيلع صوصنملا يبيرضلا ءافعإلا نم ةسردملا ةدافتسا

.ةيئاهنلا اهتيفصت ةياغ ىلإ ةركذملا هذه



ـه2٤٤١ ماع رفص٨5٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنسربوتكأ١ 8

ةـّيميظنتميسارم

خسن ثالث يف ،0202 ةنـــس سراـــــــم9 يف رئازجلاب رّرح .3
صوصنلا لكلو ،ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا تاغللاب ةيلصأ
ذيفنت وأ ريسفت يف فالتخالا ةلاح يفو .ةينوناقلا ةيجحلا سفن
.ةيسنرفلا ةغللاب صنلا حجري ،ةركذملا هذه

ةكلمملا ةموكح نع
ايناطيربل ةدحتملا

ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا

فّلكملا ةلودلا ريزو
لامشو طسوألا قرشلاب

ايقيرفإ

يلرفيلك سميج

ةموكح نع
ةّيرئازجلاةّيروهمجلا
ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلا

فّلكملا ةلودلا بتاك
ةينطولا ةيلاجلاب

جراخلا يف تاءافكلاو

ناهدالب ديشر

لوألا قحلملا

لبق نم اهب فرتعملا ةيناطيربلا سرادملا ةمئاق
ةّيروهمجلا ةموكحل ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

ةكلمملا ةرافسوةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلا
.ةيلامشلا ادنلريإو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا

ةسسؤم ،رئازجلا ناغيلأ
تاذو ديحولا صخشلا تاذ
)lruE( ةدودحملا ةيلوؤسملا

ةيناطيربلا ةسردملا
رئازجلا يف

ةيمستلاينوناقلا عضولا

ماـهـمو فـئاــظو ةــيروــهــمجلا سيــئر دّدــحــي:٠١ ةّداملا“
.”هصخي اميف راشتسم لك ،نيراشتسملا

: ةيتآلا ةزهجألا ناويدلاب قحلت:٣١ ةّداملا“

.... )رييغت نودب(  ..... –

.... )رييغت نودب(  ..... –

،لاصتالل ةماعلا ةيريدملا –

.”....)رييغت نودب يقابلا( .....

٣١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماسقألا ريدي:٤١ ةّداملا“
تاطاشنلا ،صوصخلا ىلع ىلوــتتو ،ةمــــهمب نوفـــــــلكم ،هالـــــعأ
: ةيتآلا

 .”....)رييغت نودب يقابلا( .....

نوريدي نيذلا ةمهمب نيفلكملا دعاسُي نأ نكمي :5١ ةّداملا“
صيخلتلاو تاساردلاب نوفلكمو تاسارد وريدم ،ماسقألا

 ”نوينقتو نويرادإ نومدختسمو تاسارد ءاسؤرو

 : ةيروهمجلا ةسائرل ماعلا نيمألاب قحلت :٦١ ةّداملا“

،دراوملل ةماعلا ةيريدملا –

،لقنلاو ةّيمسّرلا تاماقإلل ةماعلا ةّيريدملا –

،لاصتالاو مالعإلا ةمظنأو ةنمقرلل ةماعلا ةّيريدملا –

،نييسائرلا ةيامحلاو نمألل ةماعلا ةيريدملا –

،تاراطإلا ةّيريدم –

،ةّيكلسّاللاو ةيكلسلا تالصاوملا ةّيريدم –

.”ةمجرتلاو ديربلا ةّيريدم –

2٤٤١ ماع رفص٩ يفخّرؤم0٧2–02 مقر يسائرموسرم
ضعب مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس ربمتبس٧2 قفاوملا
٩2 يف خّرؤملا٧0–02 مقر يسائرلا موسرملا ماكحأ

ةـنـس يـفـناــج52 قـفاوــملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىدامج
ةــــــــسائر حــــلاـــصـــم تاــــيـــحالــــص ددــــــحي يذـــــلا0202
.اهميظنتو ةّيروهمجلا

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

٣٤١و٦–١٩ ناـــــــــتداــــــملا امــــيـــــس ال ،روــــــتــــــسدلا ىلع ءاــــــنب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

٩2 يف خّرؤملا٧٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةـنـس يـفـناــج52 قـفاوــملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا ىدامج
،اهميظنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاصم تايحالص ددــحي

خّرؤـــــــملا٩٣–٠2 مــــقر يـــــسائرلا موــــــــسرملا ىضــــــــتقمبو –
٠2٠2 ةـنـس رياربف2 قـفاوــملا١٤٤١ ماـــع ةيناثلا ىدامج8 يف

،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

: يتأي ام مسري

5١و٤١و٣١و٠١ داوملا ماكحأ مّمتُتو لّدعُت: ىلوألا ةّداملا
ىدامج٩2 يف خّرؤملا٧٠–٠2 مقر يسائرلا موسرملا نم٦١و
ددــحي يذلا٠2٠2 ةـنـس يـفـناــج52 قـفاوــملا١٤٤١ ماـــع ىلوألا

رّرـــحتو ،اهميــــظـــنتو ةّيروهمجلا ةسائر حلاــــصم تايــــحالــص
: يتأي امك



٨5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٣١
9م0202 ةنسربوتكأ١

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٧2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٩ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––H–––––––––––
2٤٤١ ماع رفص2١ يف خّرؤم5٧2–02 مقر يسائر موسرم

فيلكت ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس0٣ قفاوملا
ماــهمب ةأرملا اــياضقو ينــطوــلا نـــماضتـــلا ةرـــيزو
.ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو

––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٦–١٩ ناـــــــــتداــــــملا امــــيـــــس ال ،روــــــتــــــسدلا ىلع ءاــــــنب –

8 يف خّرؤملا٠١2–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٩2 قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ
ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةريزو فيلكت

،ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ماهمب

: يتأي ام مسري

ةريزو ،وكيرك رثوك ةّديسلا فيلكت ىهنُي: ىلوألا ةّداملا
رــــيزو ماــــهمب ،ةأرملا اــــياضقو ةرسألاو ينــــطوــــلا نـــــماضتـــــلا
.ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

ةّيمــــــسّرلا ةديرــــجلا يف موــــــــسرملا اذـــــه رــــشـــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع رفص2١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع رفص2١ يفخّرؤم٦٧2–02 مقر يسائر موسرم
موسرملا لّدعي ،0202 ةنس ربمتبس0٣ قفاوملا
ةدعقلا يذ لوأ يفخّرؤملا٣٦١–02 مقر يسائرلا

نمضتملاو0202 ةنس وينوي٣2 قفاوملا١٤٤١ ماع
.ةموكحلا ءاضعأ نييعت

––––––––––

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٦–١٩ ناـــــــــتداــــــملا امــــيـــــس ال ،روــــــتــــــسدلا ىلع ءاــــــنب –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٩و

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي٣2 قــــفاوملا١٤٤١ ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا5٧2–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع رفص2١
اـياضقو ةرسألاو ينـطوـلا نـماضتــلا ةرــيزو فــيــلــكــت ءاــهــنإ
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ماهمب ةأرملا

،ةباينلاب

: يتأي ام مسري

موسرملا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لّدعت: ىلوألا ةّداملا
١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا
ءاضعأ نييــعــت نـــمضتملاو٠2٠2 ةـنس وــيــنوــي٣2 قـــفاوملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا

نامضلاو ليغشتلاو لمعلل اريزو ،بوبعج يمشاهلا –
.يعامتجالا

ةّيمــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رـــــشــــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع رفص2١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع رفص٦ يفخّرؤم٧٦2–02 مقر يذيفنت  موسرم
تايحالص ددحي ،0202 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا

.مجانملا ريزو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا١٤2–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا5٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ةسايسلا راطإ يف ،مجانملا ريزو فلكي: ىلوألاةّداملا
تالاجم يف ةينطولا ةسايسلا رصانع دادعإب ،ةموكحلل ةماعلا
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ةقباطم ةبقارم اذكو ةيمجنملا دراوملا نيمثتو جاتنإو ثحبلا
اهذيفنت نمضيو ،طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألاو تابكرملا

.اهب لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل اقفو

ديدحت رصانع ،ةموكحلا جمانربل اقفو ،حرتقي ،ةفصلا هذهبو
 .يمجنملا ريوطتلاو ومنلا ةسايس

ءارزولا سلجمو لوألا ريزولا ىلع هتاطاشن جئاتن ضرعيو
.ةددحـملا لاجآلاو تايفيكلاو لاكشألا بسح

عم لاصتالاب ،هتايحالص مجانملا ريزو سرامي:2ةّداملا
نيدايم يف ،ةينعملا تارازولا عمو اهتزهجأو ةلودلا تاسسؤم
 : ةيتآلا تاطاشنلا

يمجنملا ثحبلاو ةيجولويجلا ةيساسألا تآشنملا–
،ةرجفتملا داوملا ةرادإو علاقملاو مجانملا لالغتساو

،اهنيمثتو ةيمجنملا دراوملا ليوحت–

تحت لمعت يتلا ةزهجألاو تابكرملا ةقباطم ةبقارم–
.طغضلا

رهسلاو حارتقاو دادعإ ماهم مجانملا ريزو ىلوتي:٣ةّداملا
: يتأي ام ذيفنت ىلع

لالغتسالاو ريوطتلاو ثحبلا تايجيتارتساوتاسايس–
ةيمجنملا دراوملا نيمثتو ليوحتلاو ةظفاحـملاو ينالقعلا
،صوصخلا ىلع ةيندعملا تاجتنملاب دوزتلا نمأ نامضل

تاجايتحالل ىدملا ةليوط ةيطغت نمضت جماربو ريبادت–
،ةيندعملا تاجتنملاو نداعملا نم ةينطولا

ةيمجنملا بعشلاو تاسسؤملا ريوطتو ةيقرت تاسايس –
،ينطولا يمجنملا جاتنإلاو

،جتنملا يمجنملا رامثتسالا ةيقرتو عيجشت تاسايس –

،ةرجفتملا داوملا مادختسا ةرادإ –

ةقباطم ةبقارمب ةقلعتملا تاطاشنلا ريوطتو رييست –
،طغضلا تحت لمعت يتلا ةزهجألاو تابكرملا

ةيامـــــــحو ةــــمالـــسلاو ةحــــصلاو ةفاظــــــنلا لاـــجم يف ريبادتلا –
تاطاـــــشنب ةطــــبترم ةمادــــــتسم ةيــــمــــنت روظــــنم نمـــض ةئيــــــــبلا

،مجانملا عاطق

يتلا تاطاـــشــــنلا ّمظنت ةيــــميــــــظنتو ةيــــعــــيرـــــشت ريبادت –
،هصاصتخا لاجم يف لخدت

،مجانملا عاطقب صاخلا يرشبلا دروملا نيمثت ةسايس –

،مجانملا عاطق يف يلود نواعت جمارب –

تالاجمب ةطبترملا ىرخألا تاطاشنلاو تامهملا عيمج –
.ةموكحلا هيلإ اهدنست يتلا وأ هصاصتخا

ةيساسألا تآشنملا ناونعب ،مجانملا ريزو موقي :٤ةّداملا
: يتأي امب ،ةيجولويجلا

،ةيجولويجلا ةيساسألا تآشنملا ريوطت ةسايس دعي –

حمست يتلا ايجولونكتلاو تاينقتلا ريوطت ىلع رهسي –
،ينطولا بارتلا لكل ةلماش ةيجولويج ةطيرخ ءاشنإب

ةقوثوم ةيجولويج تانايب ةدعاق ريوطت ىلع رهسي–
 .هنطابو ينطولا ميلقإلا حطسل

،يمجنملا ثحبلا ناونعب ،مجانملا ريزو موقي:5ةّداملا
: يتأي امب

،يمجنملا ثحبلا ريوطت تاسايس ذيفنت ىلع رهسي –

ةداــعإو يمــجــنملا ثحــبــلاو تاساردــلا جمارــب طـــبضي –
،اهذيفنت ىلع رهسيو ةيمجنملا تاطايتحالا ليكشت

.يمجنملا ثحبلا ايجولونكتو تاينقت ريوطت ىلع رهسي –

لالغتسا تاطاشن ناونعب ،مجانملا ريزو موقي :٦ةّداملا
: يتأي امب ،علاقملاو مجانملا

عـلاـقملاو مـجاـنملا لالـغـتساو رـيوــطــت تاساــيس ددــحــي –
،اهذيفنت ىلع رهسيو

،ةيمجنملا دراوملل لثمألاو ينالقعلا لالغتسالا ىلع رهسي –

جاتنإلاو ةيسدنهلا تاردقلا ريوطتل ريبادتلا لك حرتقي –
،ينطولا يمجنملا

نيوكتلا نيسحت ىلإ يمرت يتلا ريبادتلا عيمجب ردابي –
لالغتسا ريوطت تايجولونكت يف مكحتلاو ريوطتلاو ثحبلاو
.علاقملاو مجانملا

نيمثت تاطاشن ناونعب ،مجانملا ريزو موقي :٧ةّداملا
: يتأي امب ،اهليوحتو ةيندعملا دراوملا

جمارــــــبو تايـــــجيتارتسا ذيــــــفنت ىلع رــــهـــسيو حرـــتــــقــــي –
نمض ةيندعملا داوملل لثمألا نيمثتلاو ليوحتلاو ةجلاعملا

،ةمادتسم ةيمنت روظنم

تايجيتارتسا ،ةينعملا فارطألا عم لاصتالاب ،حرتقي –
،اهذيفنت ىلع رهسيو ،ةيمجنملا بعشلا ةيقرت جماربو

،ةيمجنملا تاكرشلل ةيجاتنإلا تاردقلا زيزعت ىلع رهسي –

.اهنيب اميفو تاعاطقلا لخاد جامدنالا جمارب عجشي –

ةبقارم تاطاشن ناونعب ،مجانملا ريزو موقي :٨ةّداملا
: يتأي امب ،تابكرملا ةقباطم

،سييقتلاب ةفلكملا ةيمومعلا ةئيهلا عم قيسنتلاب ،دعي –
،تابـــــكرـــملا ةقباـــطمب ةقلـــــعتملا ريياــــعملاو ينقـــــتلا ميظنتلا

،اهقيبطت ىلع رهسيو

ةقباطم ةبقارم ريوطت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لكحرتقي –
،تابكرملا

ثحبلاو نيوكتلا نيسحت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لكب ردابي –
،تابكرملا ةقباطم ةبقارم تاينقت يف مكحتلاو ريوطتلاو

تابكرملا لوح ةقوثوم تانايب ةدعاق ريوطت ىلع رهسي –
.ةقباطملا ةبقارمل تعضخ يتلا



٨5  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع رفص٣١
11م0202 ةنسربوتكأ١

ةبقارم تاطاشن ناونعب ،مجانملا ريزو موقي :٩ةّداملا
،طغضلا تحت لمعت يتلا بيبانألاو تادعملاو ةزهجألا ةقباطم
: يتأي امب

،لاجملا اذهب ةقلعتملا ريياعملاو ينقتلا ميظنتلا دعي –
رهسيو ،سييقتلاب ةفلكملا ةيمومعلا ةئيهلا عم قيسنتلاب
،اهقيبطت ىلع

حيلصتو عينصت تاطاشن ريوطتل ريبادتلا لك حرتقي –
،طغضلا تحت لمعت يتلا تادعملا لالغتساو

تحت لمعت يتلا تادعملا ةقباطم ةبقارم ماهم ىلوتي –
،طغضلا

ريوطتلاو ثحبلا ةيقرت ىلإ ةيمارلا ريبادتلا لكب ردابي –
لمعت يتلا تادــعملا ةقباــــطم ةبـــقارــــم تايــــنـــقت يف مكــــحــــتلاو

.طغضلا تحت

داوـــــملا ةرادإ ناوـــــنعب ،مجانـــــملا ريزو موـــــقــي :0١ةّداملا
: يتأي امب ،ةرجفتملا

رهــــسيو نأـــــشلا اذه يف ينقتلا ميـــــــظنتلاو ةـــــسايــــسلا دعي –
،امهقيبطت ىلع

،نأشلا اذه يف نيسحتلاو ريوطتلل ريبادتلا لك حرتقي –

ثحبلاو نيوكتلا ةيقرت ىلإ فدهت يتلا ريبادتلا لكب ردابي –
.ةرجفتملا داوملا يف مكحتلاو ريوطتلاو

ةظقيلاو فارشتسالا ناونعب ،مجانملا ريزو موقي :١١ةّداملا
: يتأي امـــب ،ةيجيتارتسالا

ردابيو ،مجانملا عاطق لوح ايتامولعم اماظن روطي –
مجانملا عاطق يف رامثتسالا ةيقرتو طبضل ريبادتلا عيمجب
،هذيفنت ىلع رهسيو

ةــــــــظـــــقــــيلاو لــــيلــــحتلا لاـــــمــــــعأو ،تاـــساردــــلا لـــــكب رداـــــبـــــــي –
،مجانملا لاجم يف ةيفارشتسالاو ةيجولونكتلا

ةعباتلا تاجتنملا قاوسأ تاهجوت ليلحتو ةعباتم ىلوتي –
،ينطولا داصتقالا ىلع راثآلا مّيقيو ،مجانملا عاطقل

رـيوـطـت ىلع ،ةـيــنــعملا تاــئيــهــلا عــم لاصتالاــب ،رــهسي –
 ،مجانملا عاطق يف ةيتامولعملا مظنلا دادعإو ةنمقرلا

اقبطو ،نواعتلا ناونعب ،مجانملا ريزو موقي :2١ةّداملا
،ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف اهب لومعملا تاءارجإلاو دعاوقلل

: يتأي امب

يتلا ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا ىدل رئازجلا لثمي –
راطإ يف رهسيو ،مجانملا عاطق تاطاشنب اهتاطاشن طبترت

تايقافتالاو تاقافتالاو تامازتلالا مارتحا ىلع ،هتايحالص
،ةمربملا ةيلودلا

هماهمب ةقالعلا تاذ ةيئانثلا تاقافتالا دادعإ يف كراشي –
ةلدابتملا حلاصملا نامضو ةيامحب ةقلعتملا تاقافتالا اميس ال
،تارامثتسالاو

يف ،ةينعملا ةصتخملا تاطلسلل همعد مدقيو كراشي –
لخدت يتلا تاطاشنلاب ةقلعتملا ةيلودلا تاضوافملا عيمج

،هصاصتخا يف

.يمجنملا لاجملا يف ةكارشلا يقري–

،يــــــنوناــــقلا لاــــجملا يف مــــجاـــنـــملا ريزو موــــــــقــــي :٣١ةّداملا
: يتأي امب

عــيرشتــلا لاــجــم يف يموـــكحلا طاشنـــلا نـــمض مـــهاسي –
،ميظنتلاو

مـكـحـي يذـلا ينوـناـقــلا راــطإلا فــيــيــكــتو عضو نــمضي –
،مجانملا عاطقل ةعباتلا تاطاشنلا

تاعزانملا ةيوستو ميكحتلا تاءارجإ ةعباتم نمضي –
.مجانملا عاطقب ةقلعتملا

: يتأي امـــب مجانملا ريزو موقي :٤١ةّداملا

تاــطــلسو تالاــكو لــئاصحو تاــيــنازــيـــم ىلع قداصي –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تاسسؤملاو تائيهلاو طبضلا

ةيداملاو ةيلاملاو ةيرشبلا لئاسولا يف تاجايتحالا ّميقي –
،ةرازولل ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا لكايهلل

،مجانملا عاطق لخاد مالعإلاو لاصتالا ريوطت ىلع رهسي –

.يميظنت وأ يعيرشت عباط يذ صن يأب ردابي –

ةيزكرملا لكايهلا ةبقارم مجانملا ريزو ىلوتي :5١ةّداملا
تحت ةعوضوملا ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو ةزكرمملا ريغو
طبضلا تاطلسو تالاكو ريس نسح ىلع رهسيو هتياصو
.هعاطقل ةعباتلا

ةـيرواشـت ةئـيـه لك ءاشنإ مجانملا ريزو حرـتـقـي :٦١ةّداملا
هـنأـش نم رـخآ زاهج لكو ةـكرتـشم ةيرازو ةيقـيـسـنـت وأ/و
.هيلإ ةدنسملا ماهملاب ديجلا لفكتلاب حامـسـلا

يف اهيلع صوصنملا ةفلاخملا ماكحألا ىغلت :٧١ةّداملا
ةدعقلا يذ لوأ يف خّرؤملا١٤2–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا

تايحالص ددحي يذلا٤١٠2 ةنس تشغ٧2قفاوملا5٣٤١ ماع
.مجانملاو ةعانصلا ريزو

ّةيــــمـــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رـــشــــني:٨١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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2٤٤١ ماع رفص٦ يفخّرؤم٨٦2–02مقريذيفنتموسرم
ميظنتنمضتي ،0202 ةنـــــس ربـــــمـــــتبس٤2 قــــفاوــــــملا
.مجانملاةرازولةيزكرملاةرادإلا

––––––––––

،لوألاريزولاّنإ

،مجانملاريزوريرقتىلعءانب –

٣٤١و٤–٩٩ناــــــتداـــملاامـــيــــسال،روــــتــــسدلاىلعءاـــــنـــبو  –
،هنم)2ةرقفلا(

يفخّرؤملا٠٧٣–٩١مقريسائرلاموسرملاىضتقمبو  –
٩١٠2ةنسربمسيد82قفاوملا١٤٤١ماعىلوألاىدامجلوأ

،لوألاريزولانييعتنمضتملاو

يفخّرؤملا٣٦١–٠2مقريسائرلاموسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2ةنسوينوي٣2قفاوملا١٤٤١ماعةدعقلايذلوأ
،مّمتملاولّدعملا،ةموكحلاءاضعأنييعت

يفخّرؤــــــملا88١–٠٩مقريذيفنتلاموــسرملاىضتقمبو –
يذلا٠٩٩١ةنسوينوي٣2قفاوملا٠١٤١ماعةجحلايذلوأ
،تارازولايفاهتزهجأوةيزكرملاةرادإلالكايهددحي

يفخّرؤملا2٤2–٤١مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو –
٤١٠2ةنستشغ٧2قفاوملا5٣٤١ماعةدعقلايذلوأ

،مجانملاوةعانصلاةرازولةيزكرملاةرادإلاميظنتنمضتملاو

٦ يفخّرؤملا٧٦2–٠2مقريذيفنتلاموسرملاىضتقمبو –
ددحييذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص
،مجانملاريزوتايحالص

:يتأياممسري

،مجانملاةرازولةيزكرملاةرادإلالمتشت:ىلوألا ةّداملا
: يتأيامىلع،مجانملاريزوةطلستحت

هبقحليوتاسارد)2(اريدمهدعاسيو،ماعلانيمألا –١
.ديربلابتكموةسسؤملليلخادلانمألليرازولابتكملا

تاساردلابنيفلكم)٤(ةعبرأهدعاسيوناويدلاسيئر–2
: يتأيامبنوفلكيوصيخلتلاو

،ةيموكحلاتاطاشنلايفريزولاةكراشمميظنت  –

،ةفاحصلاعمتاقالعلاولاصتالا –

ةينطولاتائيهلاعمتاقالعلاوةيعامتجالالئاسملا –
،ةينهملاو ةيعامتجالاتامظنملاوتايعمجلاو

.ةيبنجألاةيداصتقالادوفولاتارايزريضحتونواعتلا –

اهريسواهميظنتددحييتلا،ةماعلاةيشتفملا–٣
.يذيفنتموسرمبجومباهماهمو

:ةيتآلالكايهلا–٤

،ةيمجنملادراوملاةيريدم–

،علاقملاومجانملاةيريدم–

،يمجنملاريوطتلاةيريدم–

،ةقباطملاةبقارمتاطاشنةيريدم–

،تايئاصحإلاوةيتامولعملامظنلاوفارشتسالاةيريدم–

قئاـــــثوـــلاوتاـــعزاـــنملاوةيــــنوناــــقلاتاـــــساردلاةيرــــيدــــــم–
،تاظوفحـملاو

.ةماعلاةرادإلاةيريدم–

: يتأيامبفلكتو،ةيمجنملادراوملاةيريدم:2 ةّداملا

ةيجولويجلاةيساسألاتآشنملاجماربدادعإيفةمهاسملا–
،ةيمجنملاتاطايتحالانيوكتةداعإويمجنملاثحبلاو

،ةيملعويجلاةمولعملاريوطتميعدت–

ةمهاسملاوةلصلاتاذةينوناقلاصوصنلادادعإبةردابملا–
،اهيف

.ةيندعملادراوملاتاطاـــشنلئاــــــصحوصــــيخالتدادعإ–

: نيتيعرف)2(نيتيريدمىلعمضتوريدماهريديو

،ةيجولويجلاةيساسألاتآشنمللةيعرفلاةيريدملا .١
: يتأيامـبفلكتو

ةــــــيــــساـــسألاتآشـــنـــملاجــــمارـــبدادـــــعإيفةمهاــــســـــملا–
،ةيجولويجلا

ةـــيــــساـــسألاتآــــشــنـــملاجـــمارــــبزاــــجــــنإةـــعـــباـــتــــمناـــمــــض–
،ةيجولويجلا

لاجميفةيمـــــلعوـــيـــجلاةـــموــــلعـــملارــــيوــــطتىلعرهــــــسلا–
.ةيئايميكويجلاوةيئايزيفويجلاوةيجولويجلاطئارخلا

: يتأيامبفلكتو،يمجنملاثحبللةيعرفلاةيريدملا .2

يمجنملاثحبلاجماربولامعأدادعإيفةمهاسملا–
،ةيمجنملاتاطايتحالانيوكتةداعإو

ةداعإويمجنملاثحبلاجماربزاجنإةعباتمنامض–
،ةيمجنملاتاطايتحالانيوكت

.اهتيامحوةينطولاةيمجنملاكالمألاةيقرتيفةمهاسملا–

: يتأيامبفلكتو،علاقملاومجانملاةيريدم:٣ ةّداملا

كالـــــــمألاىلعظاــــفــــحلاتاــــسايـــــسدادــــعإيفةمـــــهاـــــــســـملا–
،ةيمجنملا

يــــــجولونــــكتلاروـــطـــتلالوحصيخالتلادادعإوةعــــباــــتم–
،علاقملاومجانملاتاطاشنبقلعتملا
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تاــطاشــــنلاّريــــــسييذلاميــــظـــنتلادادــــعإيفةمـــــهاــــسملا–
،ةرجفتملاداوملاوةيمجنملا

مجاــــنـــــملاتاـــطاشـــــنلوحلئاــــصحلاوصيـــــخالتلادادــــــعإ–
،علاقملاو

لالغـــتــــسالاتاـــطاــــشنبةقـــــلعـــتملاةظــــقـــــيلاماـــهـــمنامـــــض–
.ةرجفتملاداوملاويمجنملا

:نيتيعرف)2(نيتيريدممضتوريدماهريديو

يمجنملالالغتسالاتاطاشنلةيعرفلاةيريدملا .١
: يتأيامبفلكتو،نماكملاىلعظافحلاو

يفةمهاسملاويمجــــنملالالغـــتسالاتاطاــــشنةعباـــــتم–
،اهريوطت

ةقلعتملاةينقتلادعاوقلاوميظنتلاةغايصيفةمهاسملا–
تاطاـــيـــــتحالللثــــمألاعاــــجرـــتسالاوينالــــقــــعلالالغتـــــــسالاب
،ةيمجنملا

ةقلعـــتملاةيـــــنقــــتلادعاوـــــقلاوميظــــــنتلاقيـــــبــــطتةــــعباتم–
،ةئيبلاةيامحوةحصلاونمألاب

طاشنيفةمادتسملاةيمنتلائدابــممارتــــحاىلعرهـــــسلا–
،يمجنملالالغتسالا

لالغــــتساتاـــطاــــشنلوحلئاـــــصحلاوصيـــــخالــــتلادادــــــعإ–
.اهيلعظافحلاونماكملا

امبفلكتو،ةرجفتملاداومللةيعرفلاةـيرــيدملا .2
:يتأي

،ةرجفتملاداوملانيزختبةقلعتملاتافلملاةسارد–

ةرجفتملاداوملاجاتنإوثحبلاتاطاشنةعباتموةبقارم–
،اهلامعتساواهقيوستو

هذهريستيتلاةيميظنتلاصوصنلادادـعإيفةكراــــشملا–
،اهمارتحاىلعرهسلاوتاطاشنلا

.ةرجفتملاداوملاتاطاشنلوحلئاصحلاوصيخالتلادادعإ–

: يتأيامبفلكتو،يمجــــنملاريوطتلاةيريدم:٤ ةّداملا

لثمألاليوحتلاونيمثتلاىلإفدهتيتلالامعألاحارتقا–
،ةيمجنملاداوملل

،اهذيفنتوةيمجنملابعشلاريوطتجماربحارتقا–

داوملانيمثتوريوطتورييستلفدهتيتلالامعألادادعإ–
ةظقيلانامــــــضوينـــطولاداصــــتقاللةيــــجيتارتـــــسالاةيندعملا
،ةيجيتارتسالا

تاسسؤملايفةلودلاتامهاسمىوتسمعفرىلعرهسلا–
،ةيمجنملاةيمومعلا

ةيمجنملاةيمومعلاتاسسؤملانيبةكارشلاةيقرت–
،بناجألاونيينطولاصاوخلانيلماعتملاو

ريوطتلاتاطاشنلوحلئاصحلاوصيخالتلادادعإ –
.يمجنملا

:نيتيعرف)2(نيتيريدملمشتوريدم اهريديو

فلكتو،ةيمجنملابعشلاريوطتلةيعرفلاةيريدملا .١
: يتأيامب

ةيندعملاداوملانيمثتىلإفدهتيتلالامعألاحارتقا–
،اهليوحتو

بعــــــشلارـــيوـــطتوريـــيــــستىلإةيــــمارلالاــــمــــــعألادادـــــــعإ–
،اهذيفنتوةيمجنملا

تاســــسؤــــمللةيــــجاتـــــنإلاتاردـــــقلاميــــعدتىلعرهــــــسلا–
،ةيمجنملا

يجولونـــكتلاروطــــتلالوـــحصـــيـــخالـــتلادادــــعإوةعــــباـــتــــم–
.ةيمجنملابعشلل

ةــيـــندعـــملاداوـــملاريوــــطتلةيـــعرـــفلاةـــيرــــيدــــملا .2
:يتأيامبفلكتو،ةيجيتارتسالا

داوــــــــملارــــــيوـــــطتىلإفدـــــهتيـــتلالامــــعألاذيفــــنتودادــــعإ–
،اهنيمثتوةيجيتارتسالاةيندعملا

ةقالعاـهليـــتلانداــــعـــملاةـــيــــمـــهأليرودلـــــيـــلــــحتءارــــجإ–
،ةيجيتارتسالاتايدحتلاتايصوصخب

نيمثتوريوطتوثحبلاغشأهيجوتلريبادتلاحارتقا–
،ينطولاميلقإلاةفاكربعةيجيتارتسالاةيمجنملادراوملا

دراوــملاةـــشاشـــهلوـــحةيــــجـــيتارــــتسالاةظـــــقـــيـــلاناـــــمض–
،ةيجيتارتسالاةيمجنملا

يــــعاـــنـــصلاروــــطـــتلالوـــحصـــيــــخالــــتلادادــــعإوةعــــباـــتــــم–
.ةيجيتارتسالاةيندعملاداوملليجولونكتلاو

،فلــــكتو،ةقـــباـــطـــملاةبــــقارـــمتاــــطاـــــشنةيريدم:5 ةّداملا
: يتأيامب

ةقلعتملاتاطاشنلاريوطتةسايسدادعإيفةمهاسملا–
،طغضلاتحتلمعتيتلاتادعملاوتابكرملاةقباطمةبقارمب
،اهذيفنتىلعرهسلاو

ةقباطمةبقارمبةقلعتملاةينقتلادعاوقلاوميظنتلادادعإ–
ىلعرهسلاو،طغضلاتحتلمعتيتلاتادعملاوتابكرملا

،اهقيبطت

ةقباـــــطملاةبـــقارـــمبةقلـــعــــتملاتاءارــــجإلاودـــعاوــــقلاعــــــضو–
ىلعرهسلاوطغـــضلاتـــحتلمـــعتيتلاتادعـــــملاوتاـــبكرملل
،اهذيفنت
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تادعملاوتابكرمللةقباطملاةبقارمتاطاشنرييست –
،اهتعباتموطغضلاتحتلمعتيتلا

،نأشلااذهيفصيخارتلاوتاررقملاوتادامتعالاميلست –

.ةقباطملاةبقارمتاطاشنلئاصحوصيخالتلادادعإ –

:ةيعرفتايريدم)٣(ثالثمضتوريدماهريديو

،تابكرملاةقباطمةبقارملةيعرفلاةـيرــيدملا .١
: يتأيامبفلكتو

ةقلـــــعــــتملاوةـــمءالـــمرثـــكألاتاـــسراـــمملاوقرــــطلاديدـــــــحت –
،تابكرملاةقباطمةبقارمب

بيــــــــكرـــتوجاــــتنإبةـــصاـــخلاةينـــــقتلاتافــــلملاةــــسارد –
،اهيلعةقفاوملاو،تابكرملا

عيـــــنــــصـــتلاراـــســــمىلعفارشإلاوةبقارملايفةمهاسملا –
،تابكرملانمأوةيلعافلةيرورضلاتارابتخالاوبراجتلاو

ةعنصملاةلماكلاتابكرملاةقباطمةبقارميفةمهاسملا –
،اهتعباتموميظنتللاقفو،ةدروتسملاوأرئازجلايف

نمنّكمتيتلاتازيهجتلاةقباطمةبقارميفةمهاسملا –
طوغــــــضملايعــــيـــبطلازاـــغلاوعيــــمملالورـــتـــبلازاــــغلامــــعـــتسا

.اهتعباتمو،تارايسلا تابكرميفادوقو

يتلاتادعملاةقباطمةبقارملةيعرفلاةيريدملا .2
:يتأيامبفلكتو ،طغضلاتحـتلمعت

ةزهجألاةقباطمةبقارمبةقلعتملاةيرودلاجماربلادادعإ–
،طغضلاتحتلمعتيتلا

ةقـــــــلعـــتملاوةـــمءالـــمرثــــكألاةـــسرامــــملاوقرــــطلادــــيدـــحت –
،طغضلاتحتلمعتيتلاةزهجألاةقباطمةبقارمب

ةعانصبةصاخلاةيئاهنلاوةيلوألاةينقتلاتافلملاةسارد –
،طغضلاتحتلمعتيتلاةزهجألالالغتساوحالصإوبيكرتو
،اهيلع ةقفاوملاو

يفطغضلاتــــحتلمــــــعتيتلاةزـــــهجألاةقباـــــطمةبـــــقارم –
نامضو،اهجراخورئازجلايف،لالغتسالاعقاوموعناصملا
تاراـــــبــــتخالاوبراــــجـــتلاوعيـــنــــصتلاةقــــيرـــــطىلعفارـــــشإلا
هبلومعملاميظــــنتللاقــــبطةيــــلاعــــــفلاونــــمأللةيرورـــــــضلا

،ةلصلاتاذةيلودلاوةينطولاسيياقملاو

ءارآلاوتاراشتسالاميدقتوتاربخلازاجنإيفةمهاسملا –
تحتلمعتيتلاةزهجألاةقباطمةبقارمبةقلعتملاةينقتلا
.ءاضتقالادنع،طغضلا

: يتأيامبفلكتو،ينقتلاميظنتللةيعرفلاةيريدملا .٣

لامعتساوةعانصبقلعتملاهدادعإوميظنتلابةردابملا –
،طغضلاتحتلمعتيتلاةزهجألاوتابكرملاةقباطمةبقارمو

ةصتـــخملاتائيــــهللتادامــــتعالاتاــــبلـــطتافــــلمةــــسارد –
تحتلمعتيتلاةزهجألاصحفوةبقارمةسرامملةوعدملا
ةبقارملاونيمحلملاليهأتوميحلتلاةقيرطاهيفامبطغضلا
اذكوهبلومعملاميظنتللاقبطةيفالتالاريغوةيفالتالا
،ةلصلاتاذةيلودلاوةينطولاريياعملل

ةصتخملاتائيهللتادامتعالاتابلطتافلمةسارد –
،تابكرملاةلكيهوتابكرملاةقباطمةربخةسرامملةوعدملا

يفنيوكتلاسرادملتادامتعالاتابلطتافلمةسارد –
زاــــــغلامعــــتسانمنّكمتيـــــتلاتازـــيهجــــتلابيـــكرـــتنادــــيم
)C.CNG(طوغضملايعيبطلازاغلاو)C.LPG(عيمملالورتبلا

،تارايسلاتابكرميف

"IMW"عنصملازمرىلعلوصحلاتابلطتافلمةسارد –
.تارايسلايعنصمويبكرملنيلماعتملل

ةــــيتاــــمولــــعملامـــظـــنلاوفارــــشتــــسالاةيريدـــــم :٦ ةداملا
: يتأيامبفلكتو،تايئاصحإلاو

عاطقمهتيتلاةيفارشتسالالاغشألاوتاساردلازاجنإ –
،مجانملا

اهذفــــــنييتلاتاــــــسايــــسللةيرودلاتاميــــيـــــــقتلازاـــــجنإ –
،مجانملاعاطق

تاذةيـــلودلاوةيــــــلــــحـملاقاوــــسألانعةــــسارديأءارـــــجإ –
،مجانملاعاطقتاطاشنريوطتبةقالعلا

تاطاشنليداـــصـــتقالاميــــظـــنتلالاـــــكشأيفةمـــهاـــســـملا –
،مجانملاعاطق

،ةيمجنملادراوملاقاوسأليلحتوةعباتمنامض –

مـــــظـــنلاتاــــطاــــشننعلئاــــصـــحلاوصــــيـــخالــــتلادادـــــعإ –
.تايئاصحإلاوةيتامولعملا

.نيتيعرف)2(نيتيريدممضتوريدماهريديو

،ةيفارشتسالاتاــساردللةيـــــعرـــفلاةـــيرــــيدــــملا .١
: يتأيامبفلكتو

،مجانملاعاطقلةيفارشتساتاساردزاجنإ –

تاطاشنليداصتقالاميظنتلاريبادتدادعإيفةكراشملا –
،اهذيفنتةعباتموعاطقلا

،ةيمجنملادراوملاقاوسأروطتنأشبتاعقوتلادادعإ –

دراوملانمتارداصلاتاءادأوتازاجنإليلحتوةعباتم –
،مجانملاعاطقليراجتلانازيملاوةيمجنملا

،ءاصحإلاوةيتامولعملامظنللةيعرفلاةيريدملا .2
:يتأيامبفلكتو

ةقلعتملاةيئاصحإلاتانايبلارشنوريرحتوليلحتوعمج –
تارادإلاوةرازولالكايهلةيرورضلا،مجانملاعاطقتاطاشنب
،نييداصتقالانيلماعتملاو
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ثحبورشنولوادتونيزختوةنمقرلتاودأءاشنإ –
،مجانملاعاطقبةقلعتملاتانايبلاوتامولعملا

رـــــــيوـــــطتوتامولـــعمللينورــــتكلإلاريــــيســــتلاىلعرهــــــسلا –
نــــيرـــمـــثتــــسملاوتاســـسؤــــملاحلاـــــصلطــــخلاربـــعتاـــمدــــخلا
،نييمجنملا

يفةيتامولعملامــظـــنلارـــيوــــطتو ءاــــشـــنإىلــعرهـــــسلا –
،مجانملاعاطق

ةيـــــنورتــــكلإلاتاـــــكبــــشلاوعـــقاوــــملاةرادإوميــــــمــــصت –
.ةزكرمملاريغحلاصملاوةيزكرملاةرادإللةيتامولعملاو

قئاثولاوتاعزانملاوةينوناقلاتاساردلاةيريدم :٧ ةداملا
: يتأيامبفلكتو،تاظوفحـملاو

عـــيراـــشمدادـــعإوةرداـــــبـــمبةـــقلــــعتـــملالاغــــشألاقـــيـــســــنت –
،ةرازولااهبرداــــبتيتلاةيمـــيظـــنتلاوةيـــعيرــــشتلاصوــــصنلا

تاعازنلاةيوستلاجميفتاءارجإلامارتحاىلعرهسلا –
،اهتيوستواهنمةياقولايفةمهـاسملاهنأـــشنمريـبدتلكحارتــقاو

اهيفافرطةرازولانوكتيتلاتاعزانملااياضقةسارد –
،اهتعباتمو

،ةرازولابةصاخلاعازنلاتافلملمجمليرودمييقتدادعإ –

نامضوهنميمقرلا،اميسال،يقئاثولاديصرلاريوطت –
،ةرازولافيشرأىلعةظفاحـملا

ةصصختملاتارشنلاوأتايوطملاوتالجملارشنوريرحت –
.مجانملاعاطقبةقلعتملا

: نيتيعرف)2(نيتيريدممضتوريدماهريديو

امبفلكتو،قئاثولاوميظنتللةيعرفلاةيريدملا .١
: يتأي

نامظنينيذللاميظنتلاوعيرشتلادادعإيفةكراشملا –
،مجانملاعاطق

صوصنلاعيراشمبةردابملابةطبترملالاغشألاقيسنت –
،اهدادعإوةرازولااهبردابتيتلاةيميظنتلاوةيعيرشتلا

عيرشتلاعمعاطقلاصوصنعيراشمةقباطمىلعرهســلا –
،امهبلومعملاميظنتلاو

تاـــــعاـــطقلااهـــبرداـــبتيتلاصوـــــصـــنلاعيراــــشمليلـــــحت –
،يموكحلاطاشنلاراطإيف،ىرخألا

نامضوهنميمقرلااميسال،يقئاثولاديصرلاريوطت –
.ةرازولافيشرأوقئاثوىلعةظفاحـملا

،تاعزانملاوةينوناقلاتاساردللةيعرفلاةيريدملا .2
: يتأيامبفلكتو

تاعازنلاةيوستلاجميفتاءارجإلامارتحاىلعرهسلا –
اهنمةياقولايفةمــهاـــســـملاهنأــــشنـــمريـــــبدـــتلكحارــــتقاو
،اهتيوستو

ةرازولانوكتيتلاتاعزانملااياضقةعباتموةسارد –
،اهيفافرط

.ةرازولابةصاخلاعازنلاتافلملمجمليرودمييقتدادعإ –

: يتأيامبفلكتو،ةماعلاةرادإلاةيريدم:٨ ةّداملا

ةزكرمملارـيـغحلاصـملاوةـيزكرـملاةرادإلاتايـنازـيمدادعإ –
،اهذيفنتنسحىلعرهسلاو

ةرادإللةيراــــــقـــعـلاوةلوقـــــنملاكالـــمألاريــــيــــستناـــمــــض –
،ةزكرمملاريغحلاصملاوةيزكرملا

ةرادإللةعـباـتلاةـيرشـبلادراوـملانيوكتوريـيـسـتنامض –
،ةزكرمملاريغحلاصملاوةيزكرملا

.عاطقللةـيرشـبــلادراوـملاةـساــيـسديدحتيفةمهاسـملا –

:ةيعرفتايريدم)٣(ثالثمضتوريدماهريديو

،نيوكتلاوةيرشبلادراومللةيعرفلاةـيرــيدملا .١
:يتأيامبفلكتو

رييستوةيرشبلادراوـملانيـمـثـتةـساـيـسذـيـفـنـتوديدحت –
،ةرازولايمدختسملينهملاراسملا

رييـسـتلاجـميفميظنــتـلاوعيرشتلامارتحاىلعرـهسـلا –
ةزكرمملاريغحلاصملاوةـيزكرـملاةرادإلايمدخـتسمنيوكتو
،ةياصولاتحتتاسسؤملاو

،نيوكتللةمئالملاةيجوغاديبلاقرطلاقيبطتىلعرهسلا –

.هذيفنتنامضونيوكتلليونسلاـطـطـخملادادعإ –

فلكتو،ةبساحـملاوةينازيمللةيعرفلاةيريدملا .2
: يتأيامب

حلاصملاوةيزكرملاةرادإللةـيــنازيـملاتارـيدــقتدادعإ –
،ةزكرمملاريغ

،ةياصولاتحتةيمومعلاتاسسؤملاتاينازيممييقت –

،ةيزكرملاةرادإللةيمومعلاتاقفصلاذيفنتةعباتمنامض –

ةعــــباـــتلاةـعــــطــــتــــــقــملاتاـقـــــفـنــلاذيـــفـــنتوةعــــباــــتمناـــمــــض –
.ةرازولل

: يتأيامبفلكتو،لئاسولاةرادإلةيعرفلاةيريدملا .٣

ةلوقنـــملاتاكلتــــمملاةنايــــصوةيامــــحنامـــــضوريــــــيست –
،ةرازوللةيراقعلاو

،ةيزكرملاةرادإللةيمومعلاتاقفصلاذيفنتةعباتمنامض –

ةماعلالئاــسوـلاىلإةرازوللةيونسلاتاجايتحالامييقت –
ريسنسحلةيرورضلاتانيومتلاويلآلامالعإلالئاسوو
،اهترادإواهئانتقاىلعلمعلاوحلاصملا

.ةرازولـلةيراقعـلاوةلوقنملاكالمأللدرجلادادعإ  –
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مجانملاةرازولةـيزـكرملاةرادإلاميظنـتددحـي:٩ ةّداملا
رـيزوومجانمـلارـيزونيـبكرتــشــمرارقبجومببتاكميف

.ةيمومعلاةفيظولابةفلكملاةطلسلاوةيلاملا

بتاكم)٣(ةثالثىلإ)2(نيبتكمنمبـتاكـملاددعددحـي
.ةيعرفةيريدملكل

يفاهيلعصوصنملاةفلاخملاماكحألاىغلت:0١ ةّداملا
ةدعقلايذلوأيفخّرؤملا2٤2–٤١مقريذيفنتلاموسرملا

ميظنتنمضتملاو٤١٠2ةنستشغ٧2 قفاوملا5٣٤١ماع
.مجانملاوةعانصلاةرازولةيزكرملاةرادإلا

ةّيمسّرلاةدـيرجلايفموسرملااذـهرشني:١١ ةّداملا
 .ةّيبعّشلاةّيطارقميّدلاةّيرئازجلاةّيروهمجلل

ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارجزيزعلادبع

–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع رفص٦يفخّرؤم٩٦2–02 مقر يذيفنت  موسرم
ةيشتفملا ميظنت ددحي،0202 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا
.اهريسو مــجانملا ةرازول ةماعلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و٤–٩٩ ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٧٣ –٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠٩٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

١2 يف خرؤملا٧٠–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو5١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٦٣٤١ ماع لوألا عيبر
،اهريسومجانملاو ةعانصلا ةرازو يف ةماعلا ةيشتفملا ميظنت

٦ يف خّرؤملا8٦2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص

،مجانملا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

موــــسرـــملا نـــم٧١ ةداـــــملا ماـــكــــحأل اقيـــــبطت : ىلوألاةّداملا
٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر يذيفنتلا
أشـــــــــنت ،هالــــعأ روكذـــــــملاو٠٩٩١ ةنـــس ويـــنوـــي٣2قــــفاوــــــملا
مييقتلاو ةبقارملاو شيتفتلل مئاد زاهج ،مجانملا ةرازو ىدل
ةيشتفملا “ صنلا بلص يف ىعديو ،ريزولا ةطلس تحت عضوي
.“ ةماعلا

ريـــــبادــــتلا ذيفـــنتب ةماـــــعلا ةيـــــشتـــــفملا فلــــــكت :2ةّداملا
اـهـتـبـقارـمو مـجاـنملا عاـطـق تاـطاشن شيـتـفـتــل ةــيرورضلا

.اهمييقتو

: ةيتآلا ماهملا ىلوتت ،ةفصلا هذهبو

نيـــــقلعــــتملا ميــــظـــنــــتلاو عـــيرـــشــــتلا قــــيــــــبــــطت ىلع رـــــهــــسلا –
،مجانملا ريزو تايحالصب

مجاـــنــــملا رــــيزو تاهـــيـــــجوــــتو تارارــــق ذيـــفــــنت نم دكأـــــتلا –
،اهتعباتمو

ريغو ةيزكرملا ةرادإلا لكاـــيــــه رـــــيـــس نــــســــح نم دكأـــــتلا –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو ةزكرمملا

تحت ةعوضوملا دراوملاو لئاسولا ىلع ظافحلا ىلع رهسلاو
،ينالقعلا اهلامعتسا ىلعو اهفرصت

ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا ةرادإلا لكايهل تامييقت ءارجإ –
حارتقاو ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو
،ةمزاللا تاحيحصتلا

لكايهلا عم لاصتالاب ،اهقيسنتو شيتفتلا جمارب طيشنت –
،ةينعملا

مهنيكمتل تاسسؤملاو لكايهلا يلوؤسمل اهتدعاسم ميدقت –
ةمظـنألاو نيـــناوــــقلا مارتـــحا لـــظ يف مهتايــــحالـــص ةـــــسراــــــمم نـــم
.اهب لومعملا

،اهــــماهــــم رــــثإ ىلع ،ةماــــــعلا ةيشــــتفملا حرـــــتـــــــقت :٣ةّداملا
ميعدتو نيسحت يف ةمهاسملا هنأش نم ريبدت يأ وأ تايصوت
.شيتفتلل تعضخ يتلا تاسسؤملاو حلاصملا ميظنتو لمع

يأب مايقلا ةماعلا ةيشتفملا نم بلطي نأ نكـمي:٤ةّداملا
وأ ةددحم تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم يأ وأ يروصت لمع
ريزو تايـــــحالـــص نـــمـــض لــــخدت ضئارع وأ ةصاخ تايــــعـــضو
.مجانملا

جماــــنرب ساـــــسأ ىلع ةماـــــعلا ةيـــشتــــفملا لـــخدـــــتت :5ةّداملا
اهنكــــــــميو .ريزولا ةقفاوم ىلع ماعلا شتفملا هضرعي يونـــــس

 .ريزولا نم بلط ىلع ءانب ،ةيئاجف ةفصب اضيأ لخدتلا

ريرقــــــــتب ،ةـــبــــقارـــــم وأ شــــيـــــتفت ةمهم لك جّوــــتـــت:٦ةّداملا
اريرقت ماعلا شتفملا دعيو ،ريزولا ىلإ ماعلا شتفملا هلسري

هيف يدبي ثيح ،ريزولا ىلإ هلسري تاطاشنلا نع ايونس
.هتاحارتقاو هتاظحالم
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وأ ةمولعم يأ ىلع لوــــصحلل نوشــــتفملا لـهؤي:٧ةّداملا
ةزايح مهيلع بجيو .مهماهم ذيفنتل ةيرورض اهنوري ةقيثو
.كلذب مايقلل ةمهمب فيلكت

ةسرامم راطإ يف ،نوشتفملاو ماعلا شتفملا مزلي :٨ةّداملا
لك يدافتو ينهملا رسلا ىلع اصوصخ ظافحلاب ،مهفئاظو
،عانتمالا عم ،اهشيتفت متي يتلا حلاصملا رييست يف لخدت
ساــــــســـملا هـــنأــــش نـــم رـــــمأ يأ ءاــــطــــعإ نـــم ،صوــــــصــــخلا ىلع
 .حلاصملا كلت يلوؤسمب ةطونملا تايحالصلاب

اهقسنيو نيشتفملا تاطاشن ماعلا شتفملا طشني :٩ةّداملا
.اهعباتيو

هدعاــــسيو ماــــع شتــــفم ةماعلا ةيـــشتـــــفملا رـــيدي :0١ةّداملا
.نيشتفم )٤( ةعبرأ

هتايحالص دودح يف ءاضمإلا ماعلا شتفملا ضوفي :١١ةّداملا
.ريزولا مساب

يف اهيلع صوصنملا ةفلاخملا ماكحألا ىغلت :2١ةّداملا
ماع لوألا عيبر١2 يف خّرؤملا٧٠–5١ مقر يذيفنتلا موسرملا

ةيشتفملا ميظنت نمضتملاو5١٠2 ةنس رياني2١قفاوملا٦٣٤١
.اهريسو مجانملاو ةعانصلا ةرازو يف ةماعلا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني:٣١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع رفص١١ يفخّرؤم١٧2–02 مقر يذيفنتموسرم
تايحالص دّدحي ،0202 ةنس ربمتبس٩2قفاوملا

.ةينالديصلا ةعانصلا ريزو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناــــــتداــــملا اميــــس ال ،روــــــتـــــسدلا ىلع ءاــــــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا (

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

: يتأي ام مسري

راطإ يف ةينالديصلا ةعانصلا ريزو حرتقي : ىلوألا ةّداملا
لاجم يف ةينطولا ةسايسلا رصانع ،ةموكحلل ّةماعلا ةسايسلا
اقفو اهذيفنت ةبقارموةعباتم نمضيوةينالديصلا ةعانصلا
.اهب لومعملاةمظنألاونيناوقلل

عامـــتــــجا يفولوألا رـــــيزولا ىلع هتاــــــطاـــشن جئاـــــتن ضرعيو
لاجآلاوتايفيكلاولاكشألا بسح ءارزولا سلجموةموكحلا
.ةدّدحـملا

،هتايحالص ةينالديصلا ةعانصلا ريزو سرامي :2 ةّداملا
ةينعملا تارازولاوةلودلا تائيهوتاسسؤملا عم لاصتالاب
 .نييعامتجالاونييداصتقالا ءاكرشلا عم رواشتلابو

: ةيتآلا تايحالصلا صوصخلا ىلع ىلوتي ،ةفصلا هذهبو

اهتيمنت نمضيوةينالديصلا ةعانصلا ةسايس دادعإ–
،اهذيفنت ةبقارموةعباتمو

وحن ةهجوم ةينالديـص ةيـــجـــيــــتارـــتــــسا حارــــتـــــقاودادــــــعإ–
،اهتعباتم نامضواهذيفنتوينطولا جاتنإلا ةيقرت

يف رامثتسالا ةيمنتوةيقرتتاسايـس حارتـــــقاودادـــــعإ–
،ةينالديصلا ةعانصلا عاطق

يف ةلودلا تامهاــسم رييــــست ةساــــــيـــس حارـــتــــقاودادــــعإ–
 ،اهذيفنت ىلعرهسلاوينالديصلا يعانصلا يمومعلا عاطقلا

ةدوجوةرفو ىلإ فدهت لامعأو ريبادت حارتقاودادعإ–
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةحاتإو

ةعانصلا لاجم يف تارامثتسالاعيراشم زاجنإ عيجشت–
رامثتــسالا اهـــنم اميــــــس ال ،اهـــتاليــــهست ناـــمـــضوةـــيـــنالدـــيــــصلا
،داريتسالل ليدبلا جتنملا

ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيقرتوفارشتسالا راطإ ميظنت–
،ةينالديصلا ةعانصلايف ةيجولونكتلاو

ةيملعوةيجولونكتوةيداصتقا ةئيب زورب يف ةمهاسملا–
،ةينالديصلا ةعانصلا عرف ةيمنتل ةعجشم ةيميظنتو

تاطاشنلا طبض نامض ىلإ فدهي ريبدت لك ذاختاوحارتقا–
ةيــــنالديـــصلا داوملا ليــــجست لاـــجم يف امــــيـــس ال ،ةــــينالدــــيـــصلا

،اهيلع ةقداصملاو ةيبطلا تامزلتسملاو

تاــــطاـــشن طـــبــــض ىلإ فدـــــهي رـــيــــبدت لك ذاـــــخـــتاوحارـــتــــقا–
ريدصتلاوداريتسالاوجاتنإلا لاجم يف ةينالديصلاتاسسؤملا

،عيزوتلاولالغتسالاو

داريتساوجاتنإ لاجم يف ةينالديصلاتاسسؤملا دامتعا–
تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا عيزوتولالغتساوريدصتو
.تامدخلا يمدقموةيبطلا ةيقرتلا تاكرش اذكوةيبطلا
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ةيعانـــصلا ةـــساـــيـــسلا ناوـــنـــعب رـــيزولا فلــــكي :٣ ةّداملا
صوــــصـــخلا ىلع ،رامــــثـــــــتـــــسالاو ينـــــطولا جاتـــنإلا ةيـــــــقرــــتو
 : يتأي امب

مييقتو ،ينالديصلا عرفلل ةيعانصلا ةسايسلادادعإ–
لاصتالاب ،كلذ ذيفنتو،ةمزاللا تاليدعتلاحارتقاواهريثأت
،ةينعملا فارطألا عم

تاسسؤملل ةيجاتنإلا تاردقلاماجسناوزيزعت ىلع رهسلا–
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا جاتنإل ةينالديصلا

،ةينطولا تايولوألاوةدّدحـملا فادهألل اقفو

اهدّدحت يتلا فادهألا قيقحتب حمسي ريبدت لك ذاختا–
جمارـــب ذيفــــنتةعباــــتموةينالديــــصلا ةعانــــصلا عاطــــق ةـــساـــــيس
،اهتيمنت

ثادحإ لــجأ نم جاتــــنإلا تالـــخدم جاتــــنإ ريوـــطت عيـــجــــشت–
ةعانصلا جامدإل يرورض نيلوانملل يعانص جيسن زيزعتو
، ةينالديصلا

رـــــيوطــــتلاوراــــــكتــــبالا ةيــــقرتل ةـــيرورـــضلا تايلآلا ديدحت–
،ةينالديصلا ةعانصلاعاطق يف يجولونكتلا

نيوكتلا تاردق ةيمنت ىلإ فدهت يتلا لامعألا لك حارتقا–
لاصتالاب ،اهذيفنت ىلع رهسلاوعاطقلا نهم يف ليهأتلاو
،ةينعملا فارطألا عم

ةمهاسملاورامثتسالا ةيقرتب ةقلعتملا ريبادتلا لك حارتقا–
ةينالديصلاةعاـــنـــصلا عاـــطـــقب ةقلعـــتملا ةئــــيــــبلا نيـــســــحت يف

،نأشلا اذه يف ةزفحـملا ةزهجألاو ريبادتلا ديدحتو

جاتنإ وحن اههيجوتب رامثتسالا عيراشم طبض نامض–
،ةيلاعلا ةفاضملا ةميقلا تاذ ةيساسألا ةينالديصلا داوملا

عيجشتوةيعانصلا ةينالديصلا تاسسؤملا ءاشنإ ليهست–
صاــخلا عاطــــقلاو يــــمومعلا عاــــطقلانيب ةكارــشلاو ةيتالواقملا
اميس ال ،ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف ،ةيبنجألاو ةينطولا

ةيعانصلا ةيمومعلا تاسسؤملل ةكارش جمانرب عضو لالخ نم
،همييقتو هتعباتموهذيفنت ىلع رهسلاو

يف طشنت يتلا ةيمومعلاتاسسؤملا ةيمنت ىلع رهسلا–
رهسلاواهيلع فارشإلانامضوةينالديصلا ةعانصلا عاطق
ميــــــظنـــتلاوعـــيرـــشـــتلل اقـــفو ةــــلودـــلا حـــلاـــصم ىلـــع ظاــــفــــحلا ىلع
.امهب لومعملا

ةينالديصلا داوملا ريفوتناونعب ،ريزولا فلكي :٤ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ةيبطلا تامزلتسملاو

اهريوطت ىلع رهسلاوةقداصملاوليجستلاةسايسدادعإ–
ةميقلا تاذ داوملا وحن اههيجوت يف اميس ال ،اهذيفنتو
،ينطولا جاتنالا نم ةيلاعلا ةفاضملا

امهب لومــعملا ميظــــنتلاوعيرـــــشتلا مارــــتـــحا ىلع رهـــــسلا–
ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا ةدوجب نيقلعتملا

،اهنمأواهتيلاعفو

ةينمألاوةينقتلاو ةيرادإلا ةصاخلا ةبقارملا ىلع رهسلا–
وأ/و ةردــــخملا صئاــــصـــخلا تاذ تاتاـــــبنلاوةـــــيودألاوداوــــملل
.ايلقع ةرثؤملا

داوــــــملا ةرـــفونامـــــــض ىلإ ةيــــمارلا رــــيــــبادـــتلا لك ذاــــختا–
طبــــض لاـــجم يف امـــيس ال، ةيبطلا تامزلتــــسملاوةينالديصلا
 ،قوسلا

ريــــــغ ةـــيودألا لامــــعتــــسال ةتقؤملا صــــيخارـــتلا ميـــــلست–
،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو ةلجسملا

ةيـــنالدــــيــــصلا داوـــملا داريتـــــــسا جــــــمارب زاــــجنإ نم دكأــــتلا–
،ينطولا جاتنإلا عم لماكتلاب ةيبطلا تامزلتسملاو

يف يـــنـــــطولا جاــــتنإلا طـــبض ىلإ فدهــــي ريـــبدــــتلك حارــــــتقا–
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملالاجم

داوملا عيزوت طاشن طبض ىلإ فدـــــهيرــيبدتلكحارــتــــــقا–
،ينطولا بارتلا ربع ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا

ةينالديصلا داوملا طبض تاودأىلع ةمكوحلاوفارشإلا نامض–
، ةيبطلا تامزلتسملاو

يميظنتلاويعيرشتلا راطإلل رمتسملانييحتلا ىلع رهسلا–
تامزلتسملاوةينالديصلا داوملاب ةلصلا تاذ بناوجلا ريسي يذلا
.ةيبطلا

ىلع لوصحلا ةلوهس ناونعب ،ريزولا فلـــــكي:5 ةّداملا
،صوصخلا ىلع ،ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلاداوملا

: يتأي امب

يميظنتلاويعيرشتلا راطإلل رمتسملانييحتلا ىلع رهسلا–
ةيــــنالديــــــصلا داوـــــملا ىلع لوــــصـــحلا ناـــمــــض ىلإ فدــــهي يذلا

،ةيبطلا تامزلتسملاو

،ينطولا جاتنإلا دنع رعسلا ديدحتل ةينطو ةسايس دادعإ–
ىلع لوصحلا ةلوهسنامض ىلإ يمرتداريتسالا دنع اذكو
،اهذيفنت ىلع رهسلاو داوملا هذه

ةساــيسلا راــطإ يف رــعسلا دــيدحت ةــيــجــيــتارــتسا دادــعإ–
،اهذيفنت ىلعرهسلاوةينالديصلا

ةديدجلا ةيجالعلا تايجيتارتسالا فيلاكت مييقت نامض–
.ةينعملا فارطألا عم رواشتلاب ،اهجاردإ تايفيك ديدحتو

ةينالديصلا داوملا ةيقرت ناونعب ،ريزولا فلكي :٦ ةّداملا
دـيـعصلا ىلع اـهـعــقومتواهريدصتو ةيـبـطـلا تاـمزـلـتسملاو
: يتأي امب صوصخلا ىلع ، يلودلاويوهجلا
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ةيـــــنالديـــــصلا داوملل ينـــطولا جاــــتـــنإلا ةــــيــــقرت ناــــــمـــض–
،ريدصتلل ةهجوملا ةيبطلا تامزلتسملاو

اهطبرو ةيلحــــــملا ةعانـــــصلا يف تاراـــــمثـــتـــسالا عـــيـــجـــشت–
،ريدصتلا وحن فارشتسإلاب

تاـــــيـــضرأ ءاـــشــــنإ ىلإ فدهــــت يتلا ريـــــبادـــتلا لك حارــــتقا–
،ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا ريدصت

يف ةجتنملا ةينالديصلاتاسسؤملا ليجست عيجشت–
،ةيلودلا دامتعالاوقيدصتلا تاراسم

داوـــــــملا رــــيدــــصت ةدئاــــــفل ةيزيـــــفـــحـــتلا ريــــبادــــتلا دــــيدـــــحت–
قاوسألل اصوصخ ةهجوملا ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا
،اهذيفنت ىلع رهسيوةيلودلاوةيوهجلا

ةعباتلا تائيهلاو تاسسؤملا ةناكم زيزعت ىلع رهسلا–
ةيراقلاوةيوهجلا تاحاسلا يف ةينالديصلا ةعانصلا عاطقل
.ةيلودلاو

،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ناوــــــنعب ،ريزولا فـــــلكي:٧ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةعاــــنــــصلا قوـــس تاهــــجوت روــــطـــت ةعباتــــــم ىلع رهــــــسلا–
نم ريبدت لكذاختاو يلودلاويوهجلاوينطولا ةينالديـــــصلا

،هنزاوت نامض هنأش

مالعإلل ةديدجلا تايـــجولونــــكـــتلا لامعـــــتــــــسا ىلع رهـــــســلا–
داوــــملا لاـــــجـــم يف قوـــــــسلا ضرــــــعوتاــــجاـــــح روـــــطت ةعباتـــــمل

،ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا

لاجم يف ةيجولونــــكتلا ةظــــقيلل زاهـــــج لك عــــضو ناـــــمض–
،ةينالديصلا ةعانصلا تاطاشن

ةيرود ريراقت دادعإوتايطــعم كنب ليكــــشت ىلع رهــــسلا–
،ةينالديصلا ةعانصلا عاطق مييقت لوح ةيفرظو

نيلماعتملل نيكمتلاوليهستلا هنأش نم ريبدت لك عيجشت–
ةعانصلا لاجم يف ةديدجلا تايـــــجولونـــــكتلا ىلع لوـــصـــحلا نم
،ةينالديصلا

ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا ةمئاق دادعإ–
ةــــــيودألا روتــــسدوةــــيودألل يـــــنطولا لجــــسلا اذكوةيـــــــساـــــسألا

ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داومللةينطولا تانودملاو
 .اهنييحتو

ثحبلاوتاساردلا ةيقرت ناونعب ،ريزولا فلكي :٨ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع ،ريوطتلاو

ةينالديصلا تاسسؤملا نمض ريوطتلاو ثحبلا عيجشت–
،ةجتنملا

ريوطتلاوثحبلاطاشنل ةيزيفحتلا ريبادتلالكحارتقا–
،ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف

،ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف راكتبالا ةيقرتىلع رهسلا–

ميلــــــستو ةيدايعلا تاــــساردلاريوـــــطتوةيــــقرت ناــــــمـض–
،اهب ةصاخلا صيخارتلا

ثحـــبلا عيــــجشت اهنأــــش نم يتلا ريـــــبادــــــــــتلالكحارـــــتقا–
،يدايعلا

تاردــــق زيزــــــعت اهــــنأــــش نم يتلا ريــــــبادــــتلا لك ،حارــــتقا–
عم رواشتلاب .ينالديصلا ريوطتلاوثحبلا لاجم يف نيوكتلا
،ةينعملا تاعاطقلا

دّدعتملاويئانثلا نواعتلا لاجم يف ،ريزولا فلكي:٩ ةّداملا
،ةيلودلا تاقالعلا لاجم يف تاءارجإلاودعاوقلل اقفووفارطألا

: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةطبترملا ةيوهجلاوةيلودلا تامظنملا ىدل ،رئازجلا ليثمت–
،هتايحالــص راـــــطإ يف ،رهـــــسلاوعاـــــطـــقلا تاــــطاـــــشـــنب اهتاــــطاـــــشن
ةيــــــلودلا تايـــــقاـــــفتالاوتاــــقاـــــفتالاوتامازـــــتلالا مارـــــتحا ىلع
،ةمربملا

ةــــــقالـــــعلا تاذ ةيئاــــــنثلا تاـــــــقاــــفتالا دادــــعإ يف ةــــكراــــــشملا–
نامضلاوةيامحلاب ةّقلعتملا تاـــقافــــتالا اهنم اميـــــس ال ،هماـــــهمب

،ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف تارامثتسالل لدابتملا

وأ يموكح قافتا لك ذيفنت ةعباتمودادعإ يف ةمهاسملا–
لجأ نم ةيلودلاوةيوهجلاتاسسؤملاوتائيهلا عم نواعت
نيــــســـحـــتل ةـــيرورــــضلا مـــعدلا تاردــــقودراوـــــملا نم ةدافــــــتسالا

،ةينالديصلا ةعانصلا ريسوميظنت

ينــــطولا ديعــــصلا ىلعتارهاـــــظتلاوتاــــطاـــشنلا ميــــــظنت–
.اهنامضو ةينالديصلا ةعانصلا لاجمب ةلصلا تاذ يلودلاو

ردابي نأ ةينالديصلا ةعانصلا ريزو نكمي :0١ ةّداملا
.هتايحالص لاجم يف يميظنتو يعيرشتعباط يذ صن لكب

نيوكت يف ةينالديصلا ةعانصلا ريزو دعاسي:١١ ةّداملا
تاطاشن زاجنإل ةيرورضلا ةلهؤملا ةيرشبلا دراوملا ةيمنتو
 .عاطقلا

ةيداملاوةيرشبلا لئاسولا ىلإ عاطقلا تاجايتحا مّيقيو
اهتيــــبلتل ةمئالملا ريبادتلاذختيوةيرورـــــضلا ةيــــلاـــــملاو

.اهب لومعملاةمظنألاونيناوقلا راطإ يف

ماظن عضوبةينالديصلا ةعانصلا ريزو ردابي:2١ ةّداملا
.هصاصتخا لاجمل ةعباتلا ةطشنألاب قلعتملا لاصتالاومالعإلا

 .هب ةصاخلا تايجيتارتسالادعيوهفادهأ ددحيو
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ريسلا نم ةينالديــــــصلا ةعانــــــصلا ريزو دكأتي :٣١ ةّداملا
ةعبات ةئيه وأ ةسّسؤم لك اذكوةيزكرملا لكايهلل نسحلا
.عاطقلل

لك ءاشنإ ةينالديصلا ةعانصلا ريزو حرتقي :٤١ ةّداملا
نم زاهج لكوةكرتشم ةيرازو قيسنت وأ/و رواشت ةئيه

.هل ةدنسملا ماهملاب ديجلا لفكتلاب حامسلا هنأش

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :5١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع رفص١١يفخّرؤم2٧2–02 مقر يذيفنتموسرم
ميظنت نّمضتي ،0202 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نّمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نّمضتملاو

يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠٩٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع  ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه دّدحي

يف خّرؤملا١٧2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ةعانصلا ةرازولةيزكرملا ةرادإلا مضت: ىلوألا ةّداملا
: يتأي ام ،ريزولا ةطلس تحت،ةينالديصلا

هب قحلي ،تاسارد )2( اريدم هدعاسيو،ماعلا نيمألا•
يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا اذكو لاصتالاو ديربلا بتكم
،ةسّسؤملل

تاساردلاب نيفلكم )٦( ةتس هدعاسيو،ناويدلا سيئر•
: يتأي امب نوفلكيو صيخلتلاو

ةــيــموــكحلا تاــطاشنــلا يف رــيزوــلا ةـــكراشم رـــيضحت –
،اهميظنتو

،مالعإلا ةزهجأ عم ةقالعلاو لاصتالا –

،عاطقلا يف يداصتقالا عضولا ةعباتم –

ةيمـــــنتو رامثــــتــــــسالاو ثــــحبلا ةــــيـــقرت جــــمارب ةعــــباــــــتم –
،ةينالديصلا ةعانصلا

ةيجراخلا تاقالعلا لاجم يف ريزولا تاطاشن ريضحت –
،اهتعباتمو اهميظنتو

.نييعامتجالاو نييداصتقالا ءاكرشلا عم تاقالعلا –

بجومب اهريسو اهميظنت دّدحي يتلا،ّةماعلا ةيشتفملا•
.يذيفنت موسرم

: ةيتآلا لكايهلا•

ريدصتلا ةيقرتو ةيعانصلا ةيمنتلاو جاتنإلا ةيريدم –
،ثحبلاو

،طبضلاو ةينالديصلا تاطاشنلا ةيريدم –

،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيريدم –

،قيثوتلاو مالعإلا ةمظنأ ةيريدم –

،نواعتلاو تاعزانملاو ميظنتلا ةيريدم –

.لئاسولاو ةرادإلا ةيريدم –

ةيقرتو ةيعانصلا ةيمنتلاو جاتنإلا ةيريدم :2 ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ثحبلاو ريدصتلا

يلحـملا جاتنإلا يف رامثتسالا عيراشم ةقفارمو ةيقرت –
،ةركتبملا داوملاو ةديدجلا تايجولونكتلا وحن يوق هيجوتب

ةينالديصلا ةعانصلا لاجم يف ريوطتلاو ثحبلا طاشن ةيقرت –
،ةيزيفحتلا ريبادتلا لالخ نم

ةينالديصلا داوملا ريدصت ةدئافل ةيزيفحت ةسايس عضو –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

،ةيدايعلا تاساردلا لالخ نم يبطويبلا ثحبلا ةيقرت –

تاساردو ةيدايعلا تاساردلا زاجنإ تابلط تافلم ةسارد –
ةـعـباـتـمو اـهـب ةـقـّلـعـتملا صيـخارـتـلا دادـعإو يوـيحلا ؤفاـكــتــلا
.اهئارجإ

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

،ةـيـعاـنصلا ةـيـمـنـتـلاو جاـتـنإلل ةـيـعرـفـلا ةـيرــيدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو
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داوملا لاــــجم يف رامثـــتــــسالا عـــيراــــشم ةعـــباــــتمو طــــبــــض –
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

اذكو جاتنإلل ةينالديصلا تاسسؤملل تادامتعالا ميلست –
 ،نيينقتلا نيريدملا نيينالديصلل ةسرامملا تاررقم

،ةيومنت ةيجيتارتساك راكتبالا ةيقرت –

 ،ةيلاعلا راكتبالا ةردق تاذ جاتنإلا تادحو ديدحت –

تايجولونكت روهظو ةيجولونكتلا تاروطتلا فارشتسا –
،يلودلا ىوتسملا ىلع ،جاتنإلا لاجم يف ةديدج

ليجست تاليهست ىلإ لوصولا تاءارجإو ريياعم ديدحت –
ةينطولا ةلاكولا عم قيسنتلاب ،يلحـملا جاتنإلل ةهجوملا داوملا
،ةينالديصلا داوملل

ةنسحلا تاسرامملا دعاوقو سيياقملا نييحتو عضو –
ةينالديصلا داوملا جاتنإ ىلع ةقبطملا جهانملاو تاءارجإلاو
.ةيبطلا تامزلتسملاو

ىلع فلكتو ،ريدصتلا ةيقرتل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب صوصخلا

ريدصتلل ةينالديصلا تاسّسؤملل تادامتعالا ميلست –
 ،نيينقتلا نيريدملا نيينالديصلل ةسرامملا تارّرقم اذكو

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ريدصت تاحارتقا ةسارد –
،اهيلع ةقداصملاو ايلحم ةعّنصملا ةيبطلا

ةينالديصلا تاسّسؤملل ريدصتلا طاشن صيخارت ميلست –
،ةفصلا هذهل ةلهؤملا

ةينالديصلا داوملا ريدصتل تايضرأ ءاشنإ ىلع ثحلا –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

تاذ ثادــــــحألا يف ةكراـــــشملاب ينطولا جاـــــتنإلا ةيـــــقرـــت –
،يلودلا ىوتسملا ىلع يراجتلاو يملعلا عباطلا

ةـيـلـهألاو مـيـيـقـتـلا رـيـياــعــمو تاراسم عضوو رــيوــطــت –
،يلودلا دامتعالل

لاجم يف ةيراجتلا تاطاشنلا ةيقرت صرف  فارشتسا –
تائيهلا عم لاصتالاب ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا

.يلودلا ىوتسملا ىلع ،ةينالديصلا تاسسؤملاو

ةــيدايعلا تاــــساردلا ةيـــقرــتل ةيــعرفلا ةيرـــيدملا .٣
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو ،ينالديصلا ثحبلاو

يدايعلا ثحبلا يف ةيلودلاو ةينطولا تاكارشلا ديدحت –
،اهليهستو اهحارتقاو ينالديصلاو

ثحـــبلا زــكارـــم عقوــــمتل ّططــــخم عـــضو ليهـــــستو ةسارد –
ةيـــعماـــجلا تاســـسؤـــملا عم لاــــصـــتالاب ينالديـــصلاو يداـــــيعلا
،ةيلودلاو ةينطولا

تايجولونكتلاو ايجولونكتويبلا يف ثحبلا عيراشم ةقفارم –
ةيــــنالديـــصلا تاسّسؤــــــملا نيب ةـــكارـــشلا زـــيزـــــعتو ةدــــيدــــجلا

،تاعماجلاو

تادامتعالا مهميلستو تامدخلا يمدقمل طورش رتفد ةسارد –
،هيلع ةقداصملاو كلذ حارتقاو ،كلذب ةقّلعتملا

ةنسحلا تاسرامملا دــعاوـــقو ســــيياـــقـــملا نيـــيــــــحتو عـــــضو –
اهتبقارمو ةيدايعلا تاساردلا زاجنإ تاءارجإو ةيلهألا ريياعمو
،اهيلع ةقداصملاو

تاــــساردو ةيدايــــــعلا تاــــساردلا زاــــجنإ تاـــــبـــــلط ةـــسارد –
ةعـــــباــــتمو اهب ةّقلعــــتملا صيــــخارتــلا دادــــعإو يوــــيــــحلا ؤفاكتلا
.اهئارجإ

فلكتو ،طبضلاو ةينالديصلا تاطاشنلا ةيريدم:٣ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةينالديصلا داوملا قوس طبضل ةهجوملا ريبادتلا لك ةسارد –
 ،ةيبطلا تامزلتسملاو

ةــيـــنالديــــصلا داوـــــملا دارـــيـــتسا طاــــشن طبـــــضو ميـــظــــنت –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

ةــيــــنالديــــصلا داوـــملا عـــيزوت طاــــــشن طــبـــضو ميـــظــــنــــت –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

لالغتسالاو داريتسالل ةينالديصلا تاسّسؤملا دامتعا –
،ةيبطلا ةيقرتلا يف ةصصختملا تاكرشلا اذكو عيزوتلاو

داوملل ةصاخلا ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا نامض –
ةرثؤملا وأ/و ةردخملا صئاصخلا تاذ تاتابنلاو ةيودألاو
.ايلقع

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

ةيــــنالديـــصلا داوـــملا طبــــضل ةيـــعرــــفلا ةــــيرـــيدـــــملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو،ةيبطلا تامزلتسملاو

طاشن طبضب حمست يتلا لئاسولاو ريياعملا ةسارد –
ةقداصملاو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا عيزوت
،اهعضوو اهيلع

داريتسا تاعقوتل ةيونس تاططخم تاحارتقا ةسارد –
ةقداصملاو يلحـملا جاتنإلل ةهجوملا تالخدملاو ةيلوألا داوملا

،اهصيخرتو اهيلع

داريتسا تاعقوتل ةيونس تاططخم تاحارتقا ةسارد –
اهــــلاــــح ىلع كالهــــتـــسالل ةهـــجوملا عيــــنــــصــتلا ةــــماــــــتـــلا داوـــملا

،اهصيخرتو اهيلع ةقداصملاو

: ةصاخلا ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا نامض –

وأ/و ةردخملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو داوملا جاتنإ•
اهداريتساو اهليوحتو اهبيضوتو اهعنصو ،ايلقع ةرثؤملا

،اهعيزوتو اهضرعو
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صئاصخلا تاذ تاتابنلا ءازجأ وأ تاتابنلا لامعتسا•
.ايلقع ةرثؤملا وأ/و ةردخملا

ةــيــلوألا داوملا دارــيــتسال ةــيــمسرــلا تاداــهشلا مــيــلست –
داوــــملاو  ةيلــــقـــــعلا تارثؤـــملاو تاردــــخـــملل ةيئاــــهنلا داوــــملاو
،ةساسحلا

ريـــغ ةــيودألا لامـــعــــتسال ةتـــقؤـــملا صيـــخارـــتلا ميـــلست –
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا يأر دخأ دعب ،ةلجسملا

فلكتو،ةينالديصلا تاطاشنلل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب صوصخلا ىلع

داريتسالل ةينالديصلا تاسّسؤملل تادامتعالا ميلست –
نيينالديصلل ةسرامملا تاررقم اذكو عيزوتلاو لالغتسالاو
 ،نيينقتلا نيريدملا

ةـيـقرــتــلا يف ةصصخــتملا تاــكرشلا تاداــمــتــعا مــيــلست –
،نييبطلا نيبودنملل ةسرامم تاررقمو ةيبطلا

ةنسحلا تاـــــسراـــمـــملا دـــعاوـــقو ســـــيياقملا نييحتو عضو –
داوملا داريتساو عيزوت ىلع ةقبطملا جهانملاو تاءارجإلاو
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

داتعلا صوصخب ةظقيلاو ةينالديصلا ةظقيلا نامض –
ةيودألا صوصخب ةظقيلل ينطولا زكرملا عم لاصتالاب ،يبطلا

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولاو يبطلا داتعلاو

ىلع فلكتو،ةيجيتارتسالا ةظقيلا ةيريدم:٤ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا

تاــطاشنــب طــبــترــت ةــيــفارشتسا ةسارد لــكــب ةرداــبملا –
.ةينالديصلا ةعانصلا

تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا قوس تاجاحمييقت –
،ةيبطلا

داوملا نم تانوزخملا ةعباتمل يتامولعم ماظن عضو –
،ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا

ةردن عوقو يدافتل ةيجيتارتسا ةظقي ماظن  لك عضو –
،تانوزخملا

يلودلاو ينطولا قوسلا تاهاجتا تاروطت ةعباتم نامض –
،ةينالديصلا تاطاشنلا فلتخمب قلعتي اميف

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا راعسأ ديدحت ةسايس دادعإ –
،ةيبطلا

يلودلا ىوتسملا ىلعةمئادلا ةيجولونكتلا ةظقيلا نامض –
،ةركتبملا تائيزجلا ىلإ لوصولاب حمست يتلا

ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةمئاق ديدحت –
 .ةيودألا روتسدو ةيودألل ينطولا لجسلا اذكو ةيساسألا

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو ،تايئاصحإلاوليلحتلل ةيعرفلا ةيريدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع

داوملا نم ةيوـــنــسلا ةيـــنــــطولا تاــــجاـــحلاميـــيــــقتوليلحت –
،ةيساسألا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

ةينالديصلا داوملا نم تانوزخملا تايعضو ليلحتو ةعباتم –
،ةيبطلا تامزلتسملاو

تانوزخمل يروفلا رفوتلاىلع رمتسملا ءاقبإلا ىلع رهسلا –
 ،ةينالديصلا تاسسؤملا ىوتسم ىلع نمألا

تانوزخملا ةردن ثودح راطخأ مييقتو راذنإ ماظن عضو –
،ةيساسألا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملانم

تايعضول ةمظتنم ةفصب نّيحت تانايب ةدعاق ليكشت –
ةينعملا حلاصملا عيمج فرط نم لوانتم يف نوكت تانوزخملا
،اهيلع عالطالل

ةقّلعتملا تامولعملاوتايطعملا نع يرود ريرقت دادعإ –
،ةيلودلاو ةينطولا قوسلا يف يلحـملا جوتنملا جيورتب

اميف يلحـملا قوسلا ةيعضو نع ةيرود ريراقت دادعإ –
قوسلا بارطضا راطخأ مييقتو،بلطلاوضرعلاب قّلعتي
 .ةردن ثودحرطخو يلحـملا

داوـــــملل ةـــيـــنــــطولا تاــــنودــــملل يرود نيــــيــــحتو دـــيدــــــحت –
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

،ةيساسألا ةيودألا ةمئاق نييحتو دادعإ –

روــــتــــسد اذكو ،ةـــــيودألل ينــــطولا لــــجـــسلا نيـــــيـــحتو دادــــعإ –
.ةيودألا

ىلع فلكتو،يداصتقالا مييقتلل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب صوصخلا

ةينالديصلا داوملا راعسأ ديدحت ةسايس،ةعباتمودادعإ –
،ةينعملا ةيرازولا رئاودلاولكايهلا عم ،ةيبطلا تامزلتسملاو

داريتسالا دنع راعسألا مييقت يف ةمظتنم ةفصب ةكراشملا –
ةينالديصلا داوملل عنصملا نم جورخلا دنع عيبلا راعسأو
،ةيبطلا تامزلتسملاو

تايعضول ةمظتنم ةفصب نّيحت تانايب ةدعاق ليكشت –
ةينعملا حلاصملا عيمج فرط نم لوانتم يف نوكت راعسألا
،اهيلع عالطالل

ةيجالعلا تايجيتارتسالاب ةقلعتملا فيلاكتلا مييقت –
،ةديدجلا

ةينالديصلا داوملا راعسأ مييقت تاءارجإوريياعمدادعإ –
،ةيجالعلا فيلاكتلاوةيبطلا تامزلتسملاو
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داوملاب ةصاخلا ةيداصتقالاوةينالديصلا تاساردلا مييقت –
تاسسؤملا اهزجنت يتلا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا
قوسلا يف اهعضو صوصخب تايصوت حارتقاوةينالديصلا

.اهلامعتساو

ىلع فلكتو ،قيثوتلاومالعإلا ةمظنأ ةيريدم:5 ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا

رارـــقلا ذاــــختال ةــــمزاللا مالـــعإلا ةمـــظنأ عــــضو ىلع رهـــــسلا –
،عاطقلا جمارب مييقتو

،عاطقلل يمقرلا ليوحتلل ةينطو ةيجيتارتسا دادعإ –

،مالعإلا ةمظنأ ميظنت قرطوتاودأ ديدحت –

فلتخم عم قيسنتلاب يمقرلا لاقتنالا عيراشم رييست –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاو تايريدملا

تاءارــــــجإلا ةيداــــمال قـــيرـــط نع يــــــمومعلا لمعلا ةنرصع –
رييستلا اصوصخ ،ةينالديصلا ةعانصلا عاطق يف ةنمقرلاو
 ،بوساحلا ةدعاسمب ةيودألا ليجست ماظنو قئاثولل ينورتكلإلا

.عاطقلل يقئاثولا ديصرلا ظفحو رييستو ءاشنإ –

: نيتيعرف )2( نيتيريدم مضتو

فلكتو،ةنمقرلاومالعإلاةمظنأل ةيعرفلا ةيريدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع

ةسايـــسو يمـــقرلا ليوــــحتلا ةساــــيس ذيفـــــنتوديدحت –
،تانايبلا

،اهرييستو اهعضووةرازولا مالعإ ةمظنأ ريوطت –

،اهرييست ةمظنأ ريوطتوتانايب دعاوق دادعإ –

لكايهلا نيب طبرت لاصتالل ةينورتكلإ تاكبش عضو –
تحت تاسسؤملاوةيزكرملا ريغ اهلكايهوةرازولل ةيزكرملا
،ةياصولا

ةطشنأب ةـطـبـترـم ةّصاـخ ةـيـعاـطـق تاـقـيـبـطـت رـيوـطـت–
،عاطقلا

ةدئافل طخلا ىلع ةينورتكلإلا تامدخلا رشنو ريوطت–
،ةينالديصلا  ةعانصلا ناديم يف نيلماعتملا

ةـيـتاـموـلـعملا تازـيـهـجـتـلا نــم ةرازوــلا تاــجاــح دــيدحت –
،اهنييحتو اهميعدت حارتقاو

،تاكبشلاوةيتامولعملا تازيهجتلا ةنايص نامض –

تازيهجتلا صخي اميف اميس ال ،يتامولعملانمألا نامض–
.تانايبلا زكارموةينورتكلالاتاباوبلاوتاكبشلاوةيتامولعملا

ىلع فلكتو،فيشرألاو قيثوتلل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب صوصخلا

قيرط نع اميسال ،هيلع ةظفاحـملاو يقئاثولا ديصرلا رييست –
،ةرازولا فيشرأ ظفح نامضو قئاثولا ةنمقر

راـــــطإ يف قئاــــثولل ينورــتــــــكلإ ريــــيست عـــــضوو ريوطت –
،عاطقلا ةدئافل يمقر يقئاثو ديصر ليكشت

،تاروشنملل يمقرلا عيزوتلا مئاعد رييستوعضو –

،هظفحوهلالغتساو ةرازولا فيشرأ ةجلاعم نامض–

لاــــــجم يف اهب لومـــــعملا ســـيــــياــــقملا مارــــتحا ىلع رهـــــسلا –
.فيشرألا

فلكتو ،نواعتلاوتاعزانملاوميظنتلا ةيريدم :٦ ةّداملا
: يتأي امب صوصخلا ىلع

صيخلتلاوقيسنتلاودادعإلا لاغشأوتاسارد لكب مايقلا –
ىلع نــــيريـــسملا ميـــظنـــــتلاوعيرـــــشتلا قيــــبــــطت صـــخي امـيف
،ةينالديصلا ةعانصلا عاطق اهب علطضي يتلا تاطاشنلا

صوصنلا عيراشمدادعإب ةطبترملا لاغشألا لك قيسنت –
،عاطقلا اهب ردابي يتلا ةيميظنتلاوةيعيرشتلا

ىلع ريثأت هل يذلا يميظنتلاويعيرشتلا راطإلا ةسارد –
ةيلاـــملاوةيداـــصـــتقالا ةئيـــبلاوةينالديــــــصلا ةعانـــصلا ةيــــمنت
،رامثتسالا ةيمنت اذكولامعألاو

،عاطقلاب ةصاخلا تاعزانملا نوؤش ةجلاعم ةعباتم نامض –

فارــــطألا ددعـــتملاويئاـــــنـــثلا نواعــــتلا ةعـــباــــتموةيـــقرـــت –
،ةينعملا تاعاطقلاوتائيهلاولكايهلا عم نواعتلاب

تاعاطقلا عم تايـــقاــــفـــتإلاوتاـــقاــــفــــتالا ةعباـــــتموةيقرت –
،ةينعملا لكايهلا عم نواعتلاب ةكيرشلا تاسسؤملاو

ةيلودلا تاقافتالاوتايقافتالا قيــــبطت ةعـــباـــتم نامـــــض–
.ةينعملا تاعاطقلاولكايهلا عم نواعتلاب عاطقلاب ةقلعتملا

: ةيعرف تايريدم )٣( ثالث مضتو

فلكتو،ةـيـنوـناـقـلا تاساردـلـل ةـيـعرـفـلا ةـيرـيدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع

،عاطقلاب ةقلعتملا ةينوناقلا تاساردلا ءارجإ –

اهحارتقاوعاطقلاب ةصاخلا صوصنلا عيراشم ةغايص –
،ةينعملا تاعاطقلاوتاسسؤملا ىلع ةساردلل

ةرازولا اهـب رداــــبت يتلا صوـــــصنلا ةــــقباــــطم ىلع رهـــــــسلا –
،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا عم

تارازولا اهب ردابت يتلا صوصنلا عيراشم ةسارد –
يف عاطقلل ةعباتلا ةينعملا لكايهلا عم رواشتلاب ،ىرخألا
.يموكحلا طاشنلا راطإ
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صوصخلا ىلع فلكتو،تاعزانملل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب

،تاعزانملا ةيوست لاجم يف تاءارجإلا مارتحا ىلع رهسلا –

ناــــمـــضوعاـــطـــقلاب ةـــصاــــخلا تاــــعزانــــــملا نوؤــــــش ةسارد–
،ةبولطملا لاجآلا يف اهتجلاعمو اهتعباتم

ةيئاضقلا ىواعدلا لك تاءارجإب ةرازولاباسحلمايقلا –
،ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ

نم ةياقولا يف مهاــــــسي نأ هنأــــش نم رــــيــــبدت لك حارتقا –
،تاعزانملا تالاح

ةليدبلا قرطلا ليضفت عم عازنلا لبق ام اياضقلا ةجلاعم –
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا راطإ يف تاعازنلا ةيوستل

صوصخلا ىلع فلكتو،نواعتلل ةيعرفلا ةيريدملا .٣
: يتأي امب

ريضحتوفارـطألا ددـعـتملاويئاـنـثـلا نواـعـتـلا ةـيـقرــت –
ةيوهجلاتامظنملا تاعامتجا يف عاطقلا ةكراشم قيسنتو
،ةصصختملا ةيلودلاو

ةلثامملا تارادإلاوتامظنملا عم لدابتلاونواعتلا  عضو –
،ذيفنتلا زيح ةيبنجألا

ةيلودلا تايــــقاــــفتالاوتاـــــقاـــفتالا دادـــــعإ يف ةـــــكراــــشـــــملا –
،اهب لومعملا تاءارجإلا راطإ يف عاطقلاب ةقلعتملاو

ةقلعتملا ةيلودلا تاقافتالاوتايقافتالا قيبطت ةعباتم –
،عاطقلا تاطاشنب

.عاطقلاب ةصاخلا نواعتلا جماربب ةقلعتملا لئاصحلا دادعإ –

صوصخلا ىلع فلكتو ،لئاسولاوةرادإلا ةيريدم :٧ ةّداملا
: يتأي امب

،عاطقلا يمدختسمل ينهملا راسملا رييست –

ةينازيمب ةّقلعــتملا ةيـــلاـــملا تايـــلــــمعلا ذيـــفــــنتوريـــــــضــــحت –
،ةيزكرملا ةرادإلا زيهجتورييست

رييست لاجم يف ميظنتلاوعيرشتلامارتحا ىلع رهسلا –
،ةياصولا تحت تاسسؤملاوةـيزكرملا ةرادإلا يمدخـتسم نيوكتو

،عاطقلاب صاخ نيوكتلل يجيتارتسا ططخم ذيفنتو عضو –

.ةرازولل ةيراقعلاو ةلوقنملا تاكلتمملا ةيامحورييست–

: نيتيعرف)2( نيتيريدم مضتو

،نـيوـكـتـلاو ةـيرشبـلا دراوـمـلـل ةـيـعرـفـلا ةــيرــيدملا .١
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

ةيرشبلا دراوملا نيمثتو ةيمنت ةسايس ذيفنتو ديدحت –
،عاطقلل

ةرادإلا يمدختسم فيظوتب ةقّلعتملا تايلمعلا رييست –
،ينهملا مهراسم ةعباتموميظنتوةرازوللةيزكرملا

ةمئالملا لمعلا فورظ نامض هنأش نم ريبدت لك ذاختا –
،لمعلا تاقالعل لاعفلا رييســــتلاو

عاطقلا يمدختسم نيوكتب ةّقلعتملا تايـــلمـــعلا ريـــيــــست –
،مهاوتسم نيسحتو

نيوكت جــــمارب نيــــسحت هنأـــش نم رــــيــــبدـــت لـــك حارــــتــقا–
تاسسؤملا عم لاصتالاب ،عاطقلا ماهم عم ايشامت نيمدختسملا

،ةينعملا تاعاطقلاو

.تامدخلا ةيعون ىلع لصاوتملا نيوكتلا رثأ مييقت –

،تاكلتمملاولئاسولاوةيلاملل ةيعرفلا ةيريدملا .2
: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكتو

،اهذيفنت نامضوةينازيملا عيراشم دادعإ –

تايفيك نيسحت ىلإ ةفداهلا ريبادتلا لك حارتقاوةسارد –
،ةينازيملا ذيفنت

رييـــستب ةّقلعـــتملا ةيلاـــملا تاـــيلـــــمعلا عوــــمـــــجم ذيــــفــــنت –
،ةيزكرملا ةرادإلا حلاصم

،ةينازيملا تامييقتولئاصح دادعإ –

مزاوللاوةــــيداـــملا لئاــــــسولا نم ةرازولا تاـــــجاـــح ميــــيقت–
،اهعيزوت ىلع رهسلاوحلاصملل نسحلا ريسلل ةيرورضلا

تاكلتمم ةنايص نامض اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقا –
،ةيزكرملا ةرادإلا

ةيزكرملا ةرادإلل ةيراقعلاوةلوقنملا تاكلتمملا درج ءارجإ –
.ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول

بجومب بتاكم يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت ددحي:٨ ةّداملا
ةيلاملا ريزوو ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو نيب كرتشم رارق
)2( نيبتكم دودح يف ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو
.ةيعرف ةيريدم لكل بتاكم )٤( ةعبرأ ىلإ

ّةيمـــــسّرلا ةدــــيرــــجلا يف موـــــسرــــملا اذـــــه رــــشـــــني :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
–––––––––––H–––––––––––

2٤٤١ ماع رفص١١ يفخّرؤم٣٧2–02 مقر يذيفنتموسرم
ميـــظنـــت نمــــضـــتي ،0202 ةنس ربــــمـــتبس٩2 قـــفاوــــملا
ةينالديــــصلا ةعانـــــصـلا ةرازول ةماـــــعلا ةيشــــــتفــــملا

.اهريسو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و٤–٩٩ ناتداـــــملا اميس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاــــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(
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يف خّرؤملا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي٣2 قـــفاوملا١٤٤١ ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠٩٩١ ةنس وينوي٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ
،تارازولا يف اهتزهجأوةيزكرملا ةرادإلا لكايه ددحي

يف خّرؤملا١٧2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

١١يف خّرؤملا2٧2–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص

،ةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت

: يتأي ام مسري

ةيشتفملا ميظنت ديدحت ىلإموسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
.اهريسوةينالديصلا ةعانصلا ةرازول ةماعلا

يذيفنتلا موسرملا نم٧١ ةداملا ماكحأل اقبط:2 ةّداملا
٣2 قفاوملا٠١٤١ ماع ةجحلا يذ لوأ يف خّرؤملا88١–٠٩ مقر
،ةماعلا ةيشتفملا فلكت ،هالعأ روكذملاو٠٩٩١ ةنس وينوي

ةبقارمومييقتل ةمزاللا ريبادتلا ذيفنتب ،ريزولا ةطلس تحت
.ةينالديصلا ةعانصلا عاطق تاطاشن

 : ةيتآلا ماهملا ةماعلا ةيشتفملا  ىلوتت :٣ ةّداملا

نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحاوقيبطت ىلع رهسلا –
،ةينالديصلا ةعانصلا عاطقب

ةعانـــــصلا رـــيزو تاهـــيــــجوتو تارارـــق ذيفـــنت نــــم دكأـــتلا –
،اهتعباتمو ةينالديصلا

تاسسؤملاو ةــــيزكرـــملا لكايـــــهلا ريس نـــــســــح نم دكأــــتلا –
،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو

ةلوقنملاو ةيراقعلا كالمألل ينالقعلا لامعتسالا ىلع رهسلا –
تاســسؤــــملاو ةيزكرملا ةرادإلا لكايه فرـــصت تــــحت ةعوضوملا

اهتنايصو اهيلع ظافحلاو،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو
،اهنمأو

،ةــــيزـــــكرـــــملا ةرادإلا لـــــكاـــيــــهل ةـــــمئاد تاــــمـــيـــيــــقت ءارــــــجإ –
حارتقاو ،ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو
،ةمزاللا تاليدعتلا

ةعوضوملاتائــيـــهلاو تاســــسؤــــملا مارتــــحا نم دكأــــــتلا –
اميف اميس ال ،طورشلا رتفد يف ةدراولا دونبلل ةياصولا تحت

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت صخي

عاطقلل ةعباتلا تائيهلاوتاسسؤملا مارتحا نم دكأتلا –
،ةينمألا سيياقملاو دعاوقلل

ةــــقالـــع اهل يتلا تامولــــــعـــملاب تانايــــبلا كـــــنب ،ديوزت –
،ةيزكرملا ةرادإلا باسحل شيتفت تايلمع لالخ نم ،اهماهمب

طيطختلاو ؤبنتلا ماهم ذيفنت يف نيريسملاداشرإوهيجوت –
،مهب صاخلا ةرادإلاو رييستلاو

لكايهلا عم لاصتالاب اهقيسنتوشيتفتلا جمارب طيشنت –
.ةينعملا

نم ءارجإ يأ حارتقا ةماعلا ةيشتفملا نكمي :٤ ةّداملا
تاسسؤملاو لكايهلا تاطاشنةسرامم زيزعتونيسحت هنأش
.اهشيتفت متي يتلا تائيهلاو

جــــماـــنرـــب ساــــسأ ىلع ةماـــــعلا ةيـــشتـــــفملا لخدــــتت :5 ةّداملا
ىلع هــــضرـــــعتوهدعت،ةبــــقارملاوميـــيقتلاوشيتـــفتلل يوــنس
.ريزولا ةقفاوم

،كلذ ىلع ةدايز ،ةماعلا ةيشتفملا نم بلطي نأ نكميو
تافلم ةبقارمل ةيفرظ ةمهم لك وأ يريكفت لمع لكب مايقلا

يأب مايقلل ريزولا نم بلطب ةيئاجف ةفصب لخدتلاو ةددحم
.ةصاخ ةيعضو ببسب ةيرورض نوكت قيقحت ةمهم

ريرقتب ةبقارمومييقتوشيتفت ةمهم لك جوتت :٦ ةّداملا
.ريزولا ىلإ هلسريوماعلا شتفملا هدعُي

تامولعملا عيمج ىلع لوصحلا نوشتفملا لوخي :٧ ةّداملا
مهيلع بجيو ،اهبلطو مهماهمب مايقلل ةيرورضلا قئاثولاو
 .كلذب مايقلل ةمهمب فيلكت ةزايح

ةيرس ىلع ظافحلا ةماعلا ةيشتفملا ىلع نيعتي :٨ ةّداملا
عالطالاواهتعباتمواهرييست ىلوتت يتلا قئاثولاوتامولعملا

.اهيلع

نأ ،اهلخدت ةبسانمب ،ةماعلا ةيشتفملا نكمي :٩ ةّداملا
لجأ نم ،فورظلا اهيلمت يتلا ةيظفحتلا تاءارجإلا ذختت
يتلا تائيهلاو تاسسؤملاو لكايهلل نسحلا ريسلا ةداعإ
.اهشيتفت متي

هدعاسي ،ماع شتــفم ،ةماــــعلا ةيـــشتـــــفملا رـــــيدي:0١ ةّداملا
مييقتو ةبقارملاو شيتفتلا ماهمب نوفلكي ،نيشتفم )٦( ةتس

 .ةياصولا تحت ةعوضوملا تائيهلاو تاسسؤملاو لكايهلا

ةيشتفملا ءاضعأ ةطشنأ ماعلا شتفملا طّشني :١١ ةّداملا
.ةيملسلا ةطلسلا مهيلع سراميواهقسنيو ةماعلا

دودح يف ،ريزولا مساب ءاضمإلا ماعلا شتفملا ىلإ ضوفي
.هتايحالص

ةيشتفملا تاطاشن نع ايونس اريرقت ماعلا شتفملا دعي
.ريزولا ىلإ همدقيوةماعلا

ةّيمسّرلا ةدـيرجلا يف موسرملا اذـه رشني :2١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٩2 قفاوملا2٤٤١ ماع رفص١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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2٤٤١ ماع رفص2١ يفخّرؤم٧٧2–02 مقر يذيفنتموسرم
ريبادتلانمضتي،0202 ةنس ربمتبس0٣ قفاوملا
ءابو راشتنا نمةياقولا ماظن فيفختل ةيليمكتلا

.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

٣٤١و٤–٩٩ ناـــــــتداـــمـلا اـــمـــيـــس ال،روــــتــــسدلا ىلع ءاــــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص8١ يف خّرؤمـلا٦5١–٦٦ مقر رــــــمألا ىضــــتــــــقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ةيناثلا  ىدامج٧ يف خّرؤمـلا٧٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةـــياــــقوـــلاب قلـــعـــتمـلاو88٩١ةنــــــس رياـــني٦2 قــــفاوـــــملا8٠٤١ ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر٣ يفخّرؤـــمـلا٦٠–8٩ مقر نوــــناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددـحي يذلا8٩٩١ ةنــــس وـــيـــنوــــي٧2 قــــفاوــــمـلا٩١٤١ ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج٧١ يف خّرؤمـلا٣١–١٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوت نمضـــــتمـلاو١٠٠2 ةنـــــس تشــــغ٧ قـــــفاوـــــمـلا22٤١ ماـــــع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤١ قفاومـلا52٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىداــــــمــــج٩١ يف خّرؤــــمـلا٣٠–٦٠ مــــقر رــــمألا ىضـــــــتقـــمبو–
نمـــضـــتــــمـلاو٦٠٠2 ةنــــس وـــيلوـــي5١ قــــفاوـــمـلا٧2٤١ ماع ةيــــناـــثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠١–١١ مقر نوناــــقلا ىضــــتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا2٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاومـلا٣٣٤١ ماع

ماع لاّوش8١يف خّرؤمـلا١١–8١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو8١٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا٩٣٤١
،مّمتملاو

يف خّرؤملا٣٩2–٣١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٣١٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤٣٤١ ماع ناضمر٦2
فينجب ةدمتعمـلا ،)5٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،5٠٠2 ةنس ويام٣2 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠٧٣–٩١ مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
٩١٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا١٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا٣٦١–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس وينوي٣2 قفاومـلا١٤٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤمـلا٩٦–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام١2 قفاومـلا١٤٤١ ماع بجر٦2
اــــــنوروــــك سورـــــــــيـــفءاــــبو راشـــــــتنا نم ةــــياـــــــقولا رــــــيــــبادتــــب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو )٩١–ديفوك(

: يتأي ام مسري

ريبادت ميمتت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
انوروك سوريفءابو راشتنا نمةياقولا ماظن فيفخت
ةيمارلاماكحألاب ديقتلا لظ يف كلذو ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك(
رطخيأ نم مهتيامحونينطاومـلا ةحص ىلع ظافحلاىلإ

.انوروك سوريفءابو راشتنال

يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ فييكت داعي:2 ةّداملا
: يتأي امك اموي)٠٣( نيثالث ةدمـل

ةيداحلا ةعاسلا نم يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطي –
مويلا نماًحابص ةسداسلاةعاسلا ةياغ ىلإ ًءاسم ةرشع
،ةـنـتاـب : ةـيــتآلا)١١( رشع ىدــــــحإلاتايالولاىلع ،يلاوـــمـلا

،لجيجو ،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ناسملتو ،ةديلبلاو ،ةياجبو
تايالولا ءانثتساب،نارهوو ،ةنيطنسقو ،ةبانعو ،فيطسو
.هاندأ ةرقفلا يف ةروكذمـلا

ةعبسلا تايالولا يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،يقاوبلا مأو،طاوغألاو ،فلشلاو ،راردأ : ةيتآلا )٧٣( نيثالثلاو
،ترايتو ،ةسبتو ،تسغنماتو،ةريوبلاو،راشبو ،ةركسبو
،ةمـلاـقو ،ساـبـعـلـب يدـيسو،ةدكيكسو،ةديـعسو ،ةـفـلجلاو
،ضيبلاو،ةلقروو،ركسعمو،ةليسمـلاو ،مناغتسمو ،ةيدملاو
،فودنتو ،فراطلاو ،سادرموبو ،جيريرعوب جربو ،يزيليإو
،ةزابيتو،سارهأ قوسو ،ةلشنخو ،يداولاو ،تليسمسيتو
،ةيادرغو،تنشوميت نيعو،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو،ةليمو
.نازيلغو

،ةصتخمـلا تاطلسلا ةقفاوم دعبو ،ةالولا نكمي :٣ ةّداملا
لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

رجحلا ءارجإ تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإاميس ال ،ةيالو
،رثكأ وأ يح وأ ،ةدلب وأ ،ةيدلبل فدهتسمـلا يلكلا وأ يئزجلا

.ىودعلل ارؤب دهشت

تالفحلاو تاعمجتلا عاونأ عيمج رظح ءارجإ ددمي :٤ ةّداملا
.ناتخلاو جاوزلا تالافتحا اميس الو ،ةيلئاعلا تابسانمـلا وأ/و

،يرضحلا لقنلا طاشن قيلعت ءارجإ عفري :5 ةّداملا
.ةيعوبسألا لطعلا لالخ ،صاخلاو يمومعلا ،صاخشألل
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قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ريدم
.ةينارمعلا

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نوراه دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

ةيلحملا تاعامجلا فيشرأل ريدم بئان هتفصب ،يملوع
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.لدعلا ةرازوب نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب

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

2441 ماع مّرــــــحم72 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بجومب
ةيـــتآلا ةداـــسلا ماهم ىهـــنت ،0202 ةنــــس ربمــــتـــبــــس51 قفاوملا
حلاــــصمل ةماــــــعلا ةيشــــتفملاب نيشتفم مهتفصب ،مهؤامسأ
: ةيلصألا مهتبتر يف مهجامدإ ةداعإل ،لدعلا ةرازوب نوجسلا

،يلاد ديشر–

،عبس رمع–

.يون نامحرلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب ريدم

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يقوش دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

لئاسولاو ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان هتفصب ،يجان
.هبلط ىلع ءانب ،داسفلا عمقل يزكرملا ناويدلاب

ةّيدرف ميسارم
قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم

اوــضع ماــــهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.عزانتلا ةمكحمب

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شومح دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،عزانتلا ةمكحمب اوضع هتفصب

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يسائر موسرم
بئانلا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71
.مناغتسم ءاضق سلجم ىدل ماعلا

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

2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
تشغ8 نم ءادـتبا ،ىهـــنت ،0202 ةنــــس ربمـــــتـــــبس71 قفاوملا

اماع ابئان هتفصب ،يديهم نب رونل دّيسلا ماهم ،0202 ةنس
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم ءاضق سلجم ىدل

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

2441 ماع مّرحم92 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا

.ةاضق ماهم
`````````````````````````

2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
افاف ةدّيـــــــــسلا ماهـــم ىهنت ،0202 ةنـس ربمـــتــــبس71 قـــــفاوملا

.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيضاق اهتفصب ،يقورز نب

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس71
: مهبلط ىلع ءانب ،ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ

،بدم ةاجن–

،يناحير ةمجن–

،يريمع دمحأ–

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىقبت:٦ ةّداملا
اــــــــنوروـــك سورــــيف ءاـــبو نم ةياــــــقولا راــــطإ يف ةذــــــــخــــــتمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )٩١– ديفوك(
.هب لومعمـلا

لوأ نـــم ءادـــــتـــبا موـــسرمـلا اذه ماــــكـــــحأ يرــــست:٧ ةّداملا
.٠2٠2 ةنس ربوتكأ

ةّيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرملا اذــــه رـــشـــــني :٨ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع رفص2١ يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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،سينول رامع–

،نولزغ ةلف–

،حوبر ةموطف–

،يوارمع ديعسلا–

،جابرك ءارهزلا ةمطاف–

،شوكع ةرون–

،دادقملا ديمح–

،ينه داعس–

،ينايزم ينغلا دبع–

.تاكرح ينغلا دبع ركبوب–

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماهــــــــــــم ءاـــهــــنإ نــــمـــــــضــــتي ،0202 ةنـــــس ربــــــمـــتبس71
حالـــــــــــصإو ناــــكـــســـلاو ةـــــحــــصلا ةرازوــــل ماـــــــعلا شتفملا
.تايفشتسملا

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

2441 ماع مّرـــحم92 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــــسرــــم بجومب
رمع دّيـــسلا ماــهـــم ىهـــنت ،0202 ةنــــس ربـــمتــــبس71 قـــفاوــــملا

ناكــــسلاو ةحـــصلا ةرازول اـــماـــــع اشــــتــــفم هتفصب ،ناوـــجروب
.تايفشتسملا حالصإو

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71
.ةيجولويبلا دراوملا ةيمنتل ينطولا زكرملل ماعلا

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،ينادند لامج دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس71
.ةيجولويبلا دراوملا ةيمنتل ينطولا زكرملل اماع اريدم هتفصب

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس41
.ةحصلا ةرادإو تنمجانملل ةينطولا ةسردملل ماعلا

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

2441 ماع مّرحم62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دـمحم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس41 قفاوملا

تنمجانملل ةينطولا ةسردملل اماع اريدم هتفصب ،يعمج
.ةحصلا ةرادإو

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.رئازجلا يف روتساب دهعمل ماعلا

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ريبوز دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

.رئازجلا يف روتساب دهعمل اماع اريدم هتفصب ،تارح

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.ةبساحملا سلجمب عرف

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
حلاص دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

هـفـيـلـكــتــل ،ةــبساحملا سلــجمب عرــف سيــئر هــتــفصب ،راضخ
.ىرخأ ةفيظوب

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةمهمب ّفلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51

.لوألا ريزولا حلاصمب

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

2441 ماع مّرــــحـــــم72 يف خّرؤـــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
،يناجرف ماشه ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

.لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب افّلكم

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
سلجملاب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

: تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملاب

،اماع انيمأ ،يفرق ديمحلا دبع–

.تاساردلل اريدم ،يمالس راتخم–
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قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماع لصـــنق نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
ةّيــبـــعّشلا ةّيــــطارقـــــميّدلا ةّيرئازــــــجلا ةّيروهمجلل
.)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( كرويوينب

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،فونش ميهاربإ ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

ةّيبعّشلا ةّيــــطارقميّدلا ةّيرئازــــجلا ةّيروــــهمجلل اماــــع الــصنق
تشغ4 نم ءادتبا ،)ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا( كرويوينب

.0202 ةنس

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71
ةرازوــــب ةيـــنوـــناــــقلا نوؤـــــشلاو ةـــماـــعلا تايرــــحلل
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

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

2441 ماع مّرـــــحم92 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرـــم بــــجومب
،يدهم شوريمع ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا

ةرازوب ةينوناــقلا نوؤــــشلاو ةــــماــــعلا تاـــيرـــــحلل اــــماــــع ارــــيدـــــم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا

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

قفاوملا2441 ماع مّرــــــحم72 يفخّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم
ّفلـــــكم نيـــيــــعت نـــمـــضــــتي ،0202 ةنـــــس رـــبـــمـــتــــبــــس51
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يملوع نوراه ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
ةرازوب نييعتلا نمضتت ،0202 ةنس ربمتبس51
.لدعلا

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

2441 ماـــع مّرــــحم72 يف خّرؤم يـــــسائر موــــــسرم بــــــجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

: لدعلا ةرازوب

،اماع اشتفم ،شومح دـمحم–

.ةينوناقلاو ةيئاضقلا نوؤشلل اماع اريدم ،ةعمجوب يفطل–

2441 ماـــــع مّرــــحم72 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بـــجومب

،دياقلا نب دـمحم ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

نمألل يرازولا بتكملا لوؤسم ،صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم

.لدعلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،حباور ةريخ ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

.لدعلا ةرازول ةماعلا ةيشتفملاب ةشتفم

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــــيدـــــم نييـــعت نمـــضــــتي ،0202 ةنــــس ربمــــتــــبس71
.تنمجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا

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

2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

دمحم يديس دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا

.تنمجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملل اريدم ،لهاس

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
سيئر بئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
نع ثحبلل ةينطولا ةكرشلاب ةيلاملا نع لوؤسم
اهقيوستو اهليوحـتو اهلقنو اهجاتنإو تاقورحملا
.”كارطانوس“

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

،بارعأ نب ديجم ّديـــسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمـتــبس51 قفاوملا

ثحبلل ةينطولا ةكرشلاب ةيلاملا نع لوؤسم سيئر بئان

اهـــــقـــيوــــستو اهـــليوــــحتو اهــــلــــقنو اهـــجاــــتــــنإو تاــــقورــــــحملا نع

.”كارطانوس“

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب

ىـفـطصم دــّيسلا نــّيــعــي ،0202 ةـنس رـبـمـتــبس51 قـــفاوملا

.رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم ،ةراكيز



ـه2٤٤١ ماع رفص٨5٣١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنسربوتكأ١ 30

قفاوملــــــا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيــــــــــــيــــــــــــعـــت نــــمــــــــــــضــــــــتــــي ،0202 ةنـــــــــــس ربـــــــمـــــــتـــــبس71
حالــــصإو ناـــــكــــــســـــــلاو ةحــصلا ةرازول ماـعــــــلا شتـــــــفـــملا
.تايفشتسملا

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

2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
يمـــشاهلا دّيــــسلا نّيــــعي ،0202 ةنس ربــــمـــتـــــبس71 قـــــفاوـــــملا

حالـــصإو ناـــكـــسلاو ةــــحـــصلا ةرازوـــل اـــماـــــع اشــــتــــفم ،شواـــــش
.تايفشتسملا

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةفرغ سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51

.ةبساحملا سلجمب

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،راضخ حلاص دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

.ةبساحملا سلجمب ةفرغ سيئر

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يسائر موسرم
نيبستحم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.ةبساحملا سلجمب ةيناثلا ةجردلا نم

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

: ةبساحملا سلجمب ةيناثلا ةجردلا نم نيبستحم

،دعسي تيآ ريمس–

،ميدخ دـمحم–

.يدادع رصان ديس–

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرادإلا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71
.ةبساحملا سلجمب لئاسولاو

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

2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
نيدلا رون ّديـــسلا ّنيـــعي ،0202 ةنــــس ربـــمتـــــــــبس71 قـــــفاوــــملا

.ةبساحملا سلجمب لئاسولاو ةرادإلل اريدم ،يناميلسوب

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.لوألا ريزولا حلاصمب تاسارد

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤــم يذيــــــــفـــــنت موسرم بــــــجوـــــمب
ماشه دّيسلا ماهم ىهــــنت ،0202 ةنس ربمـــــتبس51 قــــفاوــــملا

،لوألا ريزولا حلاصمب تاــــساردلل ارــــيدم هتـــفــــصب ،يناــــجرـــف
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.ةديلبلاب يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأل يوهجلا

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذــــيفنت موـــسرم بــــجوـــمب
حالص دّيسلا ماهم ىهـــنت ،0202 ةنس ربــــــــمتــــبس51 قــــفاوــــملا

يراقعلا ظفحلاو ةلودلا كالمأل ايوهج اشتفم هتفصب ،قالعوب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةديلبلاب

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
ةماعلا ةيريدملا يف راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلا
ةرازوب يجولونـكـتـلا رـيوـطـتـلاو يمـلـعـلا ثحـبـلـل
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
راتخم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

يف راكتبالاو يجولونكتلا ريوطتلل اريدم هتفصب ،يمالس
ةرازوب يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.سابعلب يديس ةعماجب ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـمــــحم ّديـــــســـلا ماهم ىهـــــنت ،0202 ةنس ربمــــتبس51 قـــــــفاوملا

ةايــحلاو ةعيــــبطلا موــــلع ةيلكل اديــــمع هتفــــــصب ،يحي نب
.هبلط ىلع ءانب ،سابعلب يديس ةعماجب
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قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71
.ناسملتب لامعألا ةرادإل ايلعلا ةسردملا

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

2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يديس دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا

لامعألا ةرادإل ايلعلا ةسردملل اريدم هتفصب ،لهاس دمحم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ناسملتب

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.ةديعسل يوهجلا حرسملا

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
قوزرم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

.ةديعسل يوهجلا حرسملل اريدم هتفصب ،يديعس
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتــــبس51
ةيــــكلــــــــــسلا تالــــــــصاوـــملاو دــــــــيرــــــــبلا ةرازوـــــــب رــــــــيدـــم
.اقباس– ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نامحرلا دبع ّديسلا ماـــــهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا
ةماعلا ةيريدـــــــملاب ءاـــصــــحإلل رـــيدــــم بئان هتفــــــــصب ،يرومعل
ةيــــــكلـــــــسلا تالــــصاوــــــملاو دــــــــيرــــبلا ةرازوـــب يمــــقرلا داـــــصـــتـــقالل
هجامدإ ةداعإل ،اقباس– ةنمقرلاو تايجولونكتلاو ةيكلساللاو

.ةيلصألا هتبتر يف
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71
نارـمـعـلاو نـكسلا ةرازوـب تاـعزاـنملاو مـيـظـنـتــلا

.ةنيدملاو
`````````````````````````

2441 ماع مّرحم92 يف خّرؤـــــم يذــــيـــفنت موـــسرم بــــجوـــمب
شوريمع دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس71 قفاوملا

نكسلا ةرازوب تاعزانملاو ميظنتلل اريدم هتفصب ،يدهم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةنيدملاو نارمعلاو

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
ةـيالو يف ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعــتــلا

.تنشومت نيع
`````````````````````````

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا رصن ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،تانب
.تنشومت نيع ةيالو يف

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس71
ةرازوـــب ةــــيراـــجــــــتلا تالدابــــــــملا ةيـــقرــــــــتو ةعـــباــــتم
.ةراجتلا

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

2441 ماـــــع مّرــــحم92 يف خّرؤــــم يذيــــفـــنت موـــسرم بــجومب
دوعسم ّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنـــــس ربــــمتــــبس71 قـــــفاوــــملا

ةيراجتلا تالدابملا ةيقرتو ةعباتمل اريدم هتفصب ،حاقب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةراجتلا ةرازوب

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

قفاوملا2441 ماع مّرحم72 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمتبس51
.نيتيالو يف لقنلل

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

2441 ماع مّرحم72 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمتبس51 قفاوملا
،نيتيتآلا نيتيالولا يف لقنلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

: امهيبلط ىلع ءانب

،فيطس ةيالو يف ،ةيدلاوخ دمحأ–

.ةيادرغ ةيالو يف ،نيتاوز دـمحم–
`````````````````````````H`````````````````````````

قفاوملا2441 ماع مّرحم92 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيــئر نييــعــت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمـتــبس71
ّفلكملا ،ةراجتلا ريزو ىدل بدتنملا ريزولا ناويد
.ةيجراخلا ةراجتلاب

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

2441 ماـــــع مّرـــحـــم92 يف خّرؤــــــم يذيفـــنت موـــسرم بـــجومب
،حاقب دوعسم ّديسلا ّنيعي ،0202 ةنس ربمتــــبس71 قــــفاوــــملا

فّلكملا ،ةراجتلا ريزو ىدل بدتنملا ريزولا ناويدل اسيئر
.ةيجراخلا ةراجتلاب
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892.858.702.704,26
159.778.066.591,28

496.936.483,67
6.085.522.560.538,07
382.400.696.328,03

0,00

0,00

0,00
6.556.200.000.000,00

0,00
6.556.200.000.000,00

3.329.775.209,20
0,00
0,00
0,00

15.534.400.000,00
15.534.400.000,00

0,00
0,00
0,00

10.352.747.823,22
194.637.924.508,79

14.302.254.922.672,58

5.972.003.386.949,92
459.942.950.457,67
1.311.546.575,06

212.898.013.634,14
1.244.750.113.931,36
771.507.104.091,52

0,00
500.000.000.000,00
800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00
2.839.322.096.174,95
14.302.254.922.672,58
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تاغالبو تانالعإ
رئازجلا كنب

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦5١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا١١–٣٠ مــقر رــمألا نــم٦٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا–

................................................................................................................................ )٦2/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣5 ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم5٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(
ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

0202 ةنس وينوي0٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا
)جد( غلابملا
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1.143.112.486,06

945.612.839.052,04

162.810.559.809,05

492.998.035,03

6.021.722.435.940,93

382.400.696.328,03

0,00

0,00

0,00

6.556.200.000.000,00

0,00

6.556.200.000.000,00

4.044.607.547,76

0,00

0,00

0,00

340.000.000.000,00

340.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.600.149.202,49

169.095.409.978,72

14.594.122.808.380,11

6.039.144.487.998,80

458.286.148.382,37

1.350.112.473,32

212.898.013.634,14

1.195.053.814.921,50

852.150.291.847,38

0,00

500.000.000.000,00

800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00

3.034.720.228.264,64

14.594.122.808.380,11

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦5١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا١١–٣٠ مــقر رــمألا نــم٦٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا–

................................................................................................................................ )٦2/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣5 ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم5٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(

ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

0202 ةنس ويلوي١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)جد( غلابملا
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1.143.112.486,06

985.109.545.358,36

163.332.668.573,35

492.532.707,25

5.834.071.467.411,42

382.400.696.328,03

0,00

0,00

0,00

6.556.200.000.000,00

0,00

6.556.200.000.000,00

3.993.345.072,28

0,00

0,00

0,00

366.702.543.957,89

366.702.543.957,89

0,00

0,00

0,00

10.686.257.617,55

154.294.345.574,60

14.458.426.515.086,79

6.067.329.389.553,58

465.328.686.090,18

1.355.141.815,82

212.898.013.634,14

1.060.693.241.145,82

774.869.741.103,40

0,00

500.000.000.000,00

800.519.710.857,96

1.500.000.000.000,00

3.075.432.590.885,89

14.458.426.515.086,79

: لوصألا
....................................................................................................................................... بهذلا–
.............................................................................................................. ةبعصلا ةلمعلاب لاومأ–
............................................................................................................. ةصاخلا بحسلا قوقح–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
............................................................................................... لاومألا تافيظوتو تامهاسملا–
....................................................... ةيوهجلاو فارطألا ةددعتملا ةيلاملا تائيهلا يف باتتكالا–
............................. )١٣/2١/2٦٩١ يف خرؤملا٦5١–2٦ مقر نوناقلا( ةلودلا ىلع ةبترتملا نويدلا–
٦٤ ةداملاو٣٩٩١ ةنسل ةيلاملا نوناق نم2٧١ ةداملا( ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا نويدلا–

..................................................................................... )٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم
خّرؤــملا١١–٣٠ مــقر رــمألا نــم٦٤ ةداـــملا( ةـيــمومــــعلا ةــــــنـيزـــــخلا ىلــــــع نــيدملا يراجلا باـسحلا–

................................................................................................................................ )٦2/8/٣٠٠2 يــف
...................................................... : ةلودلا فرط نم ةنومضملا وأ ةرداصلا ةيلاملا تادنسلا–

.............................................٦2/8/٣٠٠2 يف خرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا نم٣5 ةداملا بجومب *
................................................................................ رمألا سفن نم رركم5٤ ةداملا بجومب*

...................................................................................................... ةيديربلا كوكصلا تاباسح–
.......................................................................................................... : اهمصخ داعملا تادنسلا–

.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
 ................................................................................................................................. ةصاخلا *

...........................................................................................................................:)**( تانامألا–
.............................................................................................................................. ةّيمومعلا *
................................................................................................................................. ةصاخلا *

........................................................................... ةيراجلا تاباسحلا يف تادامتعاو تاقيبست–
.................................................................................................................. ليصحتلل تاباسح–
................................................................................................................. ةيفاص ةتباث لوصأ–
................................................................................................................. لوصألل ىرخأ دونب–

عومجملا
: موصخلا

............................................................................................. ةلوادتملا ةيدقنلا عطقلاو قاروألا–
................................................................................................................ ةيجراخلا تامازتلالا–
............................................................................................................ عفدلل ةيلودلا تاقافتالا–
.......................................................................... ةّصاخلا بحسلا قوقحل تاصيصختلا لباقم–
.............................................................................. ةّيمومعلا ةنيزخلل نئادلا يراجلا باسحلا–
..................................................................................... ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا تاباسح–
................................................................................................................. )*( ةلويسلا ةداعتسا–
.................................................................................................................................. لامسأرلا–
.............................................................................................................................. تاطايتحالا–
.................................................................................................................................... تانوؤم–
................................................................................................................ موصخلل ىرخأ دونب–

عومجملا

عئادولا تاليهست يوتحي)*(

ةحوتفملا قوسلا تايلمع يوتحي )**(

0202 ةنس تشغ١٣ يف ةّيرهشلا ةيعضولا

)جد( غلابملا

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


