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ةّيميظنت ميسارم

زيزعتل ةيفاضإلا ريبادتلا نمضتي،٠2٠2 ةنس ربمفون61 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف خّرؤم٤13–٠2 مقر يذيفنتموسرم
..................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم  ةياقولا ماظن

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لوألا ريزولا حلاصم

يواستملا ةيمومعلا ةفيظولا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ41قفاوملا2441 ماع رفص62 يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................ءاضعألا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

بجر3 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربمتبس٠3قفاوملا2٤٤1 ماع رفص21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
نيلماعلا ناوــــعألاب صاــخلا دـــقعلا ةدـــمو اـــهـــفينصتو لـــغشلا بـــصانم دادعت ددحي يذلا٠1٠2 ةنس وينوي61 قفاوملا13٤1 ماع

تحت ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو  ةيزكرملا ةرادإلا ناوـــــنعب تاـــــمدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
.................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةياصو

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

كرــــتشملا يرازولا رارــــقلا لّدــــــعي ،٠2٠2 ةـــــنسربوتكأ62 قـــــــــفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر9 يف خّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارـــق
ةّدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت دّدحي يذلا11٠2 ةنس وينوي2 قفاوملا23٤1 ماـع ةـــيناثلا ىداـــمج٠3 يف خّرؤــــــملا
رـــــــيـــغو ةـيزــــكرملا حـــلاصملا ناوـــنـــعـــب تاــــمدخلا وأ ةـــناــــيصلا وأ ظـــفحلا تاـــطاشن يف نيـــلـــماــــعــــلا ناوــــعألاــــب صاــــخلا دــــقــــعــــلا
..................................................................................................................ةيعماجلا تاــــــمدخلل يـــــنطولا ناوــــــيدلل ةزــــــكرـــــمملا

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

قـــــفاوـــــملا٠٤٤1 ماع رفـــــص62 يف خرؤـــــملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،٠2٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ92 يف خّرؤم رارق
اهحتفو ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةصاخلا ةسسؤملا ءاشنإب قلعتملا طورشلا رتفد ددحي يذلا81٠2 ةنس ربمفون٤
.................................................................................................................................................................................اهتبقارمو

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ةدـــمو اـــهـــفينصتو لـــغشلا بـــصانم دادعت ددحي،٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص6 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا ناوـــــنعب تاــمدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوــــعألاب صاــخلا دـــقعلا

....................................................................................................................................ةنيطنسقب ةضايرلاو بابشلا تاراطإل

ةعانصلا ةرازو

عينصت طاشنب ةقلعتملا نعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي،0202 ةنس ربمفون9 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم رارق
..................................................................................................................................................................................تابكرملا

ءالكو طاشنب ةقلعتملا نعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي،0202 ةنس ربمفون9 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................................................................ةديدجلا تابكرملا

ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ٨٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنسربمفون٧١ 2

سرهف

4

6

6

8

10

21

22

22



 لقنلا ةرازو

ديدحـتو ”ةيرحب ةسدنه“ ةبعش حتف نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص81 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
......................................................................ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملاب رتسام ةداهش لينل يجوغاديبلا اهجمانرب

ةقباسم ميظنت تايفيكو ةكراشملا طورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص81 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
...........................................................................................رتسام ةداهش لينل ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملاب قاحتلالا

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

راطخألا نم ةياقولا ةئيه ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا2441 ماع رفص81 يف خّرؤم رارق
............................................................................................................يّرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا

............................ماعلا شتفملا ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر7 يف خّرؤم رارق

ةيديصلا تاجتنملاويرحبلا ديصلا ةرازو

اـــيـــــلعلا بـــــــــصاـــــــــنملا ددــــــــــــع ددــــــــحي ،٠2٠2 ةــــنس رــــــــــبوــــــــتكأ٤1قـــــــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع رفــــص62 يف خّرؤــــم كرــــــتـــــــشم يرازو رارق
.........ةيديصلا تاـــــــجتنملاو يرـــــــحبلا دــــــــيصلا ةرازوــــــــل ةـــــيزـــــكرـــملا ةرادإلا ناوـــــنــــــعب ةكرتــــشملا كالـــــسألل نيمــــــتنملا نيــفظوــــــــــملل

لاــــــــــمعلل اــــــــــــيلعلا بـــــــــصاـــــنملا ددـــــــــــع ددـــــــحي ،٠2٠2 ةـــــــــنس رــــــــبوــــــــتكأ٤1قفاوملا2٤٤1 ماع رفص62 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
...............ةيديصلا تاـــــــجتنملاو يرـــــــحبلا دــــــــيصلا ةرازول ةــيزـكرملا ةرادإلا ناوـنعب باجحلاو تاراــــــــيسلا يــــــقئاـــــــسو نييـــــــــــــنهملا

ةـــــيـــموــمعلا تاـــــقفصلل ةـــــيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييـعت نـمضتي ،٠2٠2 ةنس رــــبوـــتكأ21قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤم رارق
...........................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا دــــــــيصلا ةرازوــــــل
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ةـّيميظنتميسارم
يف خّرؤملا392–31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–

نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)5٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،5٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خّرؤمـلا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـفاوــمـلا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

62 يف خّرؤمـلا96–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
)91– ديفوك( انوروــك سورــــيــــفءاــــبو راشــــتـــنا نــــم ةــياـــــقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ريــــبادتلا ديدـــحت ىلإ موـــسرــــمـلا اذه فدـــــــهي : ىلوألا ةّداملا
ءاـــــبو راشــــتنا نمةياـــقولا ماظن زيزـــــعت ىلإ ةيمارـلا ةيفاضإلا

ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91–ديفوك( انوروك سوريف
مهتيامحو  نينطاومـلا ةحص ىلع ظافحلاىلإ ةيمارلاماكحألاب
.انوروك سوريف ءابو راشتنال رطخ يأ نم

ةسمخ ةدمل يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ دّدمُي :2 ةّداملا
ىلع  ،٠2٠2 ةنس ربمفون71 موي نم ءادتبا ،اـــــموي )51( رشــع
: يتآلا وحنلا

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قّبطُي –
موـــيلا حابـــص نم )5( ةـــــسماخلا ةعاــــسلا ةياغ ىلإ ءاـــــسم )8(
،راردأ : ةيتآلا )23( نيثالثلاو نيتنثالا تايالولا ىلع ،يلاومـلا

،ةديلبلاو ،ةركسبو ،ةياجبو ،ةنتابو ،يقاوبلا مأو ،طاوغألاو
،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ترايتو ،ناسملتو ،ةسبتو ،ةريوبلاو
،ةيدمـلاو ،ةنيطنسقو ،ةمـلاقو  ،ةبانعو ،فيطسو ،لجيجو
،جيريرعوب جربو ،يزيليإو ،نارهوو ،ةلقروو ،ةليسمـلاو
،ةـلشنـخو ،يداوـلاو ،تلـيسمسيـتو ،فودــنــتو ،سادرــموــبو
،تنشومت نيعو ،ةزابيتو ،سارهآ قوسو

لوألا عيبر0٣ يف خّرؤم٤١٣–02 مقر يذيفنتموسرم
ريبادتلا نمضتي،0202 ةنس ربمفون٦١ قفاوملا2٤٤١ ماع
سوريف ءابو راشتنا نم  ةياقولا ماظن زيزعتل ةيفاضإلا

.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤1و٤–99 ناــتداــمـلا اـــمـــيس ال،روـتسدـلا ىلع ءاــنــب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خّرؤمـلا651–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىدامج7 يف خّرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو8891ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع ةيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

لوألا عيبر3 يفخّرؤمـلا6٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىدامج71 يف خّرؤمـلا31–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع ىلوألا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج72 يف خّرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا52٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىدامج91 يف خّرؤمـلا3٠–6٠ مـــقر رـــمألا ىضتــــقمبو–
نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي51 قفاومـلا72٤1 ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاّوش81يف خّرؤمـلا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،مّمتملاو



٨٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ
5م0202 ةنسربمفون٧١

قلغلاب )91 ــ ديفوك( انروك سوريف راشتنا ةحفاكم راطإ
.تالحمـلا هذهل يروفلا

قاوسألا ىوتسم ىلع ةباقر ماظن عضو متي :٦ ةّداملا
،ةصتخمـلا حلاصمـلا لبق نم ،ةيعوبسألا قاوسألاو ةيداعلا
قيبطت نع الضف ،ةيامحلاو ةياقولا ريبادتل لاثتمالا نامضل
دض هب لومـعملا ميــــظنــــتلا يف اهـــيلع صوـــصـــنملا تابوــــــقعلا
.نيفلاخملا

ةلاـــــح يف ،نكاـــــمألا هذهل يروفلا قلغلا ةرــــشاــــبم مــــتي امك
سوريف راشتنا ةحفاكم راطإ يف ةذختمـلا ريبادتلا ةفلاخم
.)91 ــ ديفوك( انوروك

قلغ ءارجإ ،اموي )51( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي:٧ ةّداملا
بارتلا لماك ىوتسم ىلع ةلمعتسمـلا تابكرمـلا عيب قاوسأ
 .ينطولا

ءارجإ ينطولا بارتلا لماك ىوتسم ىلع دّدمُي :٨ ةّداملا
وأ/و تالفـــــحلاو ،اهــــــعوــــن ناــــك امــــهـــم تاعـــمــــجــــتلا لك رـــــظـــــح
اذكو ناتخلاو جاوزلا تالفح اميسال ،ةيلئاعلا تابسانمـلا
.زئانجلا ةبسانمب تاعمجتلا

تايعـــمجلاو تاعـــمـــجتلاو تاعامـــــتجإلا رظــــحُت :٩ ةّداملا
،تائيهلاو تاسسؤمـلاو تارادإلا اميس ال اهمظنت يتلا ةماعلا

.ىرخألا تامظنمـلا لكو

ريبادتب ديقتلا ضرف ىلع رهسلاب ةالولا ّفلكُي :0١ ةّداملا
لمعلاو ،هالعأ9و8 نيتدامـلا يف اهيلع صوصنملا رظحلا

دض اذكو نيفلاخمـلا دض ةيميظنتلا تابوقعلا قيبطت ىلع
.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا نكامألا يكلام

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىقبت:١١ ةّداملا
انوروك سوريف ءابو نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91–ديفوك(
.هب لومعمـلا

71 نم ءادـــتبا موـــــــــسرـــمـلا اذــــه ماــــكـــحأ يرــــســـت :2١ ةّداملا
.٠2٠2 ةنس ربمفون

ّةيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــه رشـــــني :٣١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

61 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر٠3 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع

تسلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةفلـــــجلاو ،تسغـــنماتو ،راشبو ،فلـــشلا : ةـــــــيتآلا )61( ةرــــشـــــع
،ركسعمو ،مناغتسمو ،سابعلب يديسو ،ةدكيكسو ،ةديعسو
،ةيادرغو ،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو ،ةليمو ،فراطلاو ،ضيبلاو
.نازيلغو

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

يلزنم رجح  تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإ  اميسال ،ةيالو
يتلا ،رثكأ وأ ايح وأ اناكم وأ ةيدلب فدهتسي يلك وأ يئزج
.ىودعلل ارؤب دهشت

تايالولا يف اموي )51( رشع ةسمخ ةدمـل قلغُت:٤ ةّداملا
 : هالعأ2 ةداملا يف ةروكذمـلا )23( نيثالثلاو نيتنثالا

،ةضايرلا تاعاقو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –

ةيلستلاو هيفرتلا تاءاضفو مامجتسالاو ةيلستلا نكامأ –
،ئطاوشلاو

،بابشلا رود –

.ةيفاقثلا زكارمـلا –

،هاندأ ةروكذملا تاسسؤملا فقوت نأ بجي:5ةّداملا
ةدمل كلذو ،الاوز )3( ةثلاثلا ةعاسلا نم ءادتبا اهتطشنأ

)23( نيثالثلاو نيتنثالا تايالولا يف اموي )51( رشع ةسمخ
: هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا

،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراجت –

،تاروكيدلاو ةيلزنمـلا تاودألا ةراجت –

،ثيثأتـلا ةشمقأو تاشورفمـلا ةراجت –

،ةيضايرلا مزاوللا ةراجت –

،بعللاو باعلألا يف ةراجتلا –

،ةيراجتلا ةطشنألا زكرمت نكامأ –

،ءاسنلاو لاجرلل ةقالحلا تاعاق –

،تايولحلاو تابطرمـلا –

 .عيرسلا لكألا تالحمو معاطمـلاو يهاقمـلا –

تالحمو معاطمـلاو يهاقمـلا ةطشنأ رصتقت نأ نّيعتي
.طقف ةلومحمـلا تابجولا عيب ىلع عيرسلا لكألا

يف ةذختملا ريبادتلا ةفلاخم ةلاح يف ةالولا موقي نأ نكمي
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لوألا ريزولا حلاصم

ربوتكأ41قــــفاوملا2441 ماـــع رـــــفص62 يفخّرؤـــم رارــق
ةفيظولا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202 ةنس

.ءاضعألا يواستملا ةيمومعلا
`````````````````````````

41قفاوملا2441 ماع رفص62 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،0202 ةنس ربوتكأ

خّرؤملا614-09 مقر يذيفنــتلا موـــسرــــملا نم6 ةداملا ماـــــــكحأل
ةنس ربمسيد22 قــفاوـــــملا1141 ماــــــع ةيـــــناــــثلا ىدامــــــج5 يف

يواستملا ةيمومعلا ةفيظولا سـلجم ليكــــــشتب قلعــــــتملاو0991
ةيمومعلا ةفيظولا سلجميف ،هلمعو هميظنتو ،ءاضعألا
: ءاضعألا يواستملا

: ةرادإلا ولثمم–

: نومئادلا ءاضعألا -1

: ةداسلا

ةيـــموــــمعلا ةفيـــظولل ماـــعلا رـــيدملا ،مساـــــقلب لامــــشوب–
،اسيئر ،يرادإلا حالصإلاو

ةيرـــشـــبلا دراوـــملا ماع رــــيدم ،مـــيلـــحلا دـــبع يطـــبارـــــم–
تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازوب ةيساسألا نيناوقلاو نيوكتلاو
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

ليغشتلاو لمعلا ةرازوب لمعلل ماعلا شتفملا ،يلكأ يتاكرب–
،يعامتجالا نامضلاو

.ةيلاملا ةرازوب ةيرشبلا دراوملا ريدم ،ميلس شالب–

: نويطايتحالا ءاضعألا-2

: ةداسلا

ةيساسألا نيناوقلاو ميظنتلا ريدم ،باهولا دبع يسيوعل–
ةيمومعلا ةفيظوللةماعلا ةيريدملاب ةيمومعلا فئاظولل
،يرادإلا حالصإلاو

يمدختسمل ةيساسألا نيناوقلا ريدم ،ناميلس يدمح–
ةيلحملا تاعامجلاوةيلخادلا ةرازوب سييقتلاو ةيلحملا ةرادإلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

جهانــــــملاو سيــيقـــتلا رـــيدم بئان ،نامــــــثع يراتــــخم–
نامضلاوليغشتلاو لمعلا ةرازوب لمعلل ةماعلا ةيشتفملاب
،يعامتجالا

ةيرشـــبلا دراوـــملا نيمــــثت رــــيدم بئان ،كلام شــــــينرم–
.ةيلاملا ةرازوب

: لامعلا ولثمم–

: نومئادلا ءاضعألا-1
: ةداسلا

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا ،ديشر ةرامع–
،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا ،حبار لولغب–
يمدختسمل ةلقتسملا ةينطولا ةباقنلا ،فسوي نب قناخم–

،ةيمومعلا ةرادإلا
يمدختسمل ةلقتسملا ةينطولا ةباقنلا ،دومحم يريغص–

.ةيمومعلا ةرادإلا
: نويطايتحالا ءاضعألا-2
: ةداسلاو ةدّيسلا

،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا ،دارم قيتع–
،نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالا ،لامج نابضغ–
يمدخــــتسمل ةلقتـــسملا ةينـــطولا ةباقنلا ،ةنــــيز لالــــمأ–

،ةيمومعلا ةرادإلا
يمدختسمل ةلقتسملا ةينطولا ةباقـــنلا ،يحـــتف يبـــياط–

.ةيمومعلا ةرادإلا

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص2١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازوــــــــلا رارـــقلا لّدــــعي ،0202 ةنــــسربمــــتبس0٣
٦١ قفاوملا١٣٤١ ماع بجر٣ يفخّرؤملا كرتشملا
لـــغشلا بـــصانم دادعت ددحي يذلا0١02 ةنس وينوي
نيلماعلا ناوــــعألاب صاــخلا دـــقعلا ةدـــمو اـــهـــفينصتو

تاــــــــمدــــخلا وأ ةـــنايــــصـــلا وأ ظـــفــــحلا تاــــــطاــــــشن يف
ةيزكرـــــماللا حلاــــصملاو ةــــيزكرـــملا ةرادإلا ناوـــــنعـــب
ةيبرتلا ةرازو ةياصو تحـت ةيمومعلا تاسسؤملاو
.ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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بجر3 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
دادعت ددحي يذلا٠1٠2 ةنـــــس وـــــيـــــنوي61 قــــــفاوــــملا13٤1 ماــــع
ناوـــــعألاب صاـــــخلا دقــــعلا ةدــــمو اهفيــــنصتو لغـــــشلا بـــــصاـــــنم
ناونعب ،تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا

،لّدعملا ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةياصو تحت

: يتأي ام نورّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةداملا
وينوي61 قفاوملا13٤1 ماع بجر3 يف خّرؤملا كرتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو٠1٠2 ةنس

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا “
ربمتبس92قفاوملا8241 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا803-70 مقر

بصانم دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا

ناونعب ،نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدم اذكو اهفينصتو
ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيزكرماللا حلاصملاو ةيزكرملا ةرادإلا

يف نّيبم وه امك  ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازو ةياصو تحت
: هاندأ لودجلا

71 يف خرؤملا803-70 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
ددحي يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماعةدعقلا يذ لوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا562-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٤991 ةنس ربمتبس6 قفاوملا51٤1 ماع لوألا عيبر92
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

5  يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع
لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع
سراح
لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
ةريظح سيئر
ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع
لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع
ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع
عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع
يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

 عوـمـجـمـلا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

67964

4

435

1589

12296

75

2

1

1

9512

8864

2

1

591

101337

718
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

٧١٨

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

68781

4

435

1589

12296

75

2

1

1

9512

8864

2

1

591

102154

1

2

3

4

5

6

7

200

219

240

263

288

315

348

"
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ةينطولا ةيبرتلا ريزو

طوــعـجاو دــمحــم

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبع نب نميأ

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

بصانم دادعت عيزوت لوادج رارقلا اذه لصأب قحلت :2 ةداملا
تايالولاب ةيبرتلا تايريدمو ةيزكرملا ةرادإلا ناونعب لغشلا

ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةينطولا دهاعملاو زكارملاو نيواودلا اذكو
.ةينطولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمتبس٠3 قفاوملا2٤٤1ماعرفص21 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

2٤٤١ ماع لوألا عيبر٩ يفخّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارـــق
رارــــقلا  لّدــــــعي ،0202 ةـــــنــــسربوـــــتكأ٦2 قـــــــــفاوملا
ةـــيناثلا ىداـــمج0٣ يف خّرؤــــــملا كرــــتــــــشملا يرازولا

دّدحي يذلا١١02 ةنس وـــينوي2 قـــــفاوـــملا2٣٤١ ماـع
صاــــخلا دقعلا ةّدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
ةناــــيصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيـــلماعلا ناوــــعألاب
رـــــــيغو ةـيزكرملا حـــلاصملا ناونعب تاــــمدخلا وأ
.ةيعماجلا تاــــــمدخلل يـــــنطولا ناوــــــيدلل ةزــــــكرـــــمملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا  ّنإ

 ،ةيلاملا ريزوو
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو
خّرؤــــــمـلا8٠3-7٠ مـــــقر يــــساــئرلا  موــــسرملا ىــــــضـتـقـمـب–

7٠٠2 ةـنـس رـبـمـتـبـس92 قـفاوـمـلا82٤1 ماـع ناـضـمر71 يـف
مـهـقوـقـحو نـيدـقاـعـتـمـلا ناوـعألا فـيـظوـت تاـيـفـيـك دّدـحـي يذـلا

ةّقلعتملا دعاوقلاو مـهـبـتاورل ةلّكشملا رصانعلاو مـهـتاـبـجاوو
اميس ال ،مــهيلع قـبطملا يـــبيدأتلا ماـــظنلا اذــــكو مــــهرييستب
،هنم8 ةداملا

خّرؤـمـلا361-٠2 مـقر يـساـئرـلا موـسرـمـلا ىـضـتـقـمـبو–
٠2٠2 ةــــنـسوينوي32 قـــفاوـمـلا1٤٤1 ماـــع ةدعـــــقلا يذلوأ يـف
،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلاءاضعأ نـيـيـعـت نّـمـضـتـمـلاو

يف خّرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
يذــــلا5991 ةــــنس رــــياربف51 قـــــفاوملا51٤1 ماـــــع ناــــضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص دّدحي

12 يف خّرؤملا٤8-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو5991 ةنسسرام22 قفاوملا51٤1 ماعلاّوش

،هلمعوهميظنتوةيعماجلاتامدخللينطولاناويدلاءاشنإ
،مّمتملاولّدعملا

81 يف خّرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا31٠2 ةــــنس رياني٠3 قــــفاوملا٤3٤1 ماــــع لوألا عــــيبر
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص دّدحي

خّرؤـــمـلا391-٤1 مــــقريذيفنتلا موــــسرـمـلا ىـــــضـتـقـمـبو–
دّدحي يذلا٤1٠2 ةـــــنـسويلوي3 قــفاوـمـلا53٤1 ماعناضمر5يف
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

٠3 يــف خّرؤــــمـلا كرــــتــشــمــلا يرازوـــــلا رارـــــقــلا ىـــــضـتــقـمــبو–
يذــلا11٠2 ةــنــس وــيــنوــي2 قـفاوـمــلا23٤1 ماــع ةــيـناــثــلا ىداــمــج
صاـــــخلا دـقـعــلا ةّدــــمو اــــهــفـينـصـتو لـــــغــشـلا بــــصاـنــم دادــــــعــت دّدحــي
،تاـــمدخلا وأ ةــنايصلا وأ ظفــحلا تاـــطاشن يف نيــــلماعلا ناوــــعألاب
ينطولا ناويدلل ةزكرمملا ريغو ةيزكرملا حلاصملا ناوـــنعب
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيعماجلا تامدخلل

: يتأي ام نورّرقي
رارقلا نـــــم ىلوألا ةداــــملا ماـــكــــحأ لّدعــــــــت: ىلوألا ةداــــــــــملا

ماـــــع ةــيـناــثــلا ىداــمــج٠3 يــف خّرؤـمـلا كرـتــشــمــلا يرازوــلا
اــمك ،هالـــعأ روـــكذملاو11٠2 ةــنــس وــــــيــنوــي2 قـــــفاوـمــلا23٤1
: يتأي

موــسرــــــــملا نـــــم8 ةداـــملا ماكـــحأل اقـــــــيبــــطت: ىلوألا ةداــــــملا“
82٤1 ماـــــع ناـــــضـــمر71 يف خّرؤـــــمـلا8٠3-7٠ مــــــقر يـــساـئرـــــلا
دّدــــــــحُي ،هالـــــعأ روكذـــــملاو7٠٠2 ةـــنـس رـبــــــمـتـــــبـــس92 قـــفاوـمــلا

تاـــطاشــــــــــنلةــــــقباـــطملالغــــشلابــــصاـــنمدادــــــعـــــترارقلا اذه
ةّدـــــماذـــــــــكواــــــــهـــفينصتوتاــــمدخلاوأةـــــناــيـــصلاوأظـــــــــــــفحلا
ةيزكرملاحلاصملاناونعبنيلماعلاناوعألابصاخلادــــــــقعلا

،ةـــــــــيعماجلاتاــــــمدـــــخلليـــــــنـــطولاناوــــــيدللةزـــــــكرمملاريغو
.”رارقلا اذهب قحلملا1مقر لودـــــجللاـــــــــقبط

ةــــــصاــخلا ةــــيلاــــملا بـــــصانـــملا تادادــــــــــعت ّعزوـــــــــت:2 ةداملا
قحلملا2 مقر لودجلل اقبط ةيعماجلا تامدخلا تايريدمب
.رارقلا اذه لصأب

ةـّيـمـسّرــلا ةدــيرــــجـلا يـف رارـــــــــقـلا اذـــــــــه رــــشـــــنـي :٣ ةداــمـلا
.ةّيبعّشلا ةّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازـجـلا ةـّيروـهـمـجــلل

62قــفاوــملا2٤٤1 ماـــعلوألاعيبر9يـــف رـــئازـــجلاــب رّرـــح
.٠2٠2 ةنسربوتكأ

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبعنبنميأ

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

نايزنبيقابلادبع

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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ةسسؤم ءاشنإل دامتعالا بلط سسؤملا مدقي :2 ةداملا“
ىلإ ايـــضـــممو اخّرؤم ،ينهــــملا ميـــلــــعتلا وأ نيوــــكتلل ةـــصاــــخ
دجاوت ناكمل  نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةيئالولا ةيريدملا
.ةسسؤملا

: يتأي ام نمضتي ينقت فلمب دامتعالا بلط قفري
،.............................)رييغت نودب (................................–1
..............................)رييغت نودب (.................................–2
: قئاثولا–٣

،.............................)رييغت نودب (.......................... -3.1
..............................)رييغت نودب (........................... -3.2
: ةيدعاقلا لكايهلل ةبسنلاب٣.٣
ةدم ،لقألا ىلع ،يواست ةدمل ةيكلملا دقع نم ةخسن–

،اذه طورشلا رتفد يف ةددحملا ىوصقلا نيوكتلا
رارق ىلع لوصحلا راظتنا يف قثوم راجيإلاب دهعت وأ–

ةثالث راجيإلاب دعولا ةقيثو ةرتف ىدعتت ال نأ ىلع ،دامتعالا
،رهشأ )3(

،.............................)رييغت نودب(...................................–
،.............................)رييغت نودب(...................................–
،.............................)رييغت نودب(...................................–
".............................)رييغت نودب(...................................–
62 يف خرؤملا رارقلا نم8 ةداملا ممتتو لدعت :٣ ةداملا
،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمفون٤ قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص
: يتأي امك ررحتو

ةقلعتملا طورشلا مارتحاب ةصاخلا ةسسؤملا مزلت :8 ةداملا“
: يتأي اميف لثمتت يتلاو ،ةحاسملاو عقوملاب

،...............................)رييغت نودب (..............................–١
ةسسؤمــلــل ةــيدــعاــقــلا لــكاــيــهــلا ةـــحاسم لاـــجـــم يف –2

: ةصاخلا
: ينهملا نيوكتلل ةصاخلا ةسسؤملل ةبسنلاب١.2

 نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

تشغ٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٩2 يفخّرؤم رارق
رفص٦2 يفخرؤملا رارقلا مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس
ددحي يذلا٨١02 ةنس ربمفون٤ قفاوملا0٤٤١ ماع
ةصاخلا ةسسؤملا ءاشنإب قلعتملا طورشلا رتفد
.اهتبقارمو اهحتفو ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ّنإ

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
 ،مّمتملاو لّدعملا ، ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٠3يف خّرؤملا78–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

خّرؤملا261–81 مــقر يذــيــفــنـــتـــلا موسرملا ىضتـــقمبو–
يذلا81٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا93٤1 ماع ناضمر92يف

ميلعتلا وأ نيوكتلل ةصاخلا ةسسؤملا ءاشنإ طورش ددحي
،اهتبقارمو اهحتفو ينهملا

قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص62 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
ءاشنإب قلعتملا طورشلا رتفد ددحي يذلا81٠2ةنس ربمفون٤
اــهــحــتــفو ينــهملا مــيــلــعــتــلا وأ نــيوــكــتـــلـــل ةصاخلا ةسسؤملا

،اهتبقارمو

: يتأي ام ررقت

ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةداملا
ربمفون٤ قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص62 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ

ءاشنإب قـــلـــعـــتملا طورشلا رــــتــــفد ددــــحــــي يذــــلا81٠2 ةـــــنس
اــهــحــتــفو ينــهملا مــيــلــعــتــلا وأ نــيوــكــتـــلـــل ةصاخلا ةسسؤملا

.اهتبقارمو

62 يف خّرؤملا رارقلا نم2 ةداملا مّمتتو لّدعت:2 ةداملا
،هالعأ روكذملا و ،81٠2 ةنس ربمفون٤ قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص
 : يتأي امك رّرحتو

ةحاسملاقفارملا

سيردتلا ةعاق

 ةيقيبطتلا سوردلا ةعاق
 وأ

حرتقملا صصختلا بسح ةشرو

ةعلاطم ةعاق و يقئاثو ديصر عم ةبتكم

2م2  لداعي ام ،ةعاق لكل2م٠2 ،ةساردلل ناتعاق وأ2م٠٤ ةحاسملل ىندألا دحلا

صبرتم لكل

2م3 لداعي ام ،ةعاق لكل2م٠3 ،ةساردلل ناتعاق وأ2م٠6 ةحاسملل ىندألا دحلا

صبرتم لكل

2م٠٠1 ةحاسملل ىندألا دحلا

ةسسؤملا باعيتسا ةقاط بسح ةحاسملا ليدعت نكمي

: ةيجوغاديبلا قفارملا *
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:ةيرادإلا قفارملا *

ةحاسملاقفارملا

ريدملا بتكم

يجوغاديبلاو ينقتلا رييستلا بتكم

يلاملاو يرادإلا رييستلا بتكم

2م21ةبولطملا ةحاسملل ىندألا دحلا

2م٠2ةبولطملا ةحاسملل ىندألا دحلا

2م٠2ةبولطملا ةحاسملل ىندألا دحلا

:ينهملا ميلعتلل  ةصاخلا ةسسؤملا لاجم يف2.2

: ةيجوغاديبلا قفارملا *

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

: ةيرادإلا قفارملا *

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

: ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةكرتشملا حلاصملا*

ةحاسملاقفارملا

يلوألا لاجعتسالا زيهجتب ةزهجم جالعلل ةعاق

حانجلل ةبسنلاب لصفنم يحص فرص
يجوغاديبلا

يرادإلا حانجلل ةبسنلاب لصفنم يحص فرص

يدانلا

ةحارتسالل ءاضف

م٠1 ةبولــــطملا ةحاــــسملل ىـــندألا دــــحلا
2

زكرم عم ةيقافــــــتا دقع وأ
نيباصملا لقنب لفكتلا نامض عم ةصاخلاةسسؤملا نم بيرق يحص

 )ثانإلل دحاوو روكذلل دحاو( لقألا ىلع ،نالصفنم )2( نانثا

)ءاسنلل دحاوو ،لاجرلل دحاو( نالصفنم )2( نانثا

م٠٤ ةبولطملا ةحاسملل ىندألا دحلا
2

م٠2 ةبولطملا ةحاسملل ىندألا دحلا
2

،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمفون٤ قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص62 يف خّرؤملا رارقلا نم72 ةداملا ممتتو لدعت :٤ ةداملا

:يتأي امكرّرحتو

...............................................................................)رييغت نودب(..........................................................................:72 ةداملا“

ةسسؤملا اهمّلست نيوكتلا ةعباتم ةقيثوب لصاوتملا نيوكتلا راطإ يف مظنملا بلطلا بسح يليهأتلا نيوكتلا جّوتي

.”ينهملا نيوكتلل ةصاخلا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :5 ةداملا

.٠2٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلايذ92 يف رئازجلاب رّرح

ةحيرفنبمايه

''



ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ٨٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنسربمفون٧١ 12

لوألا قحلملا

 ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةصاخ ةسسؤم ءاشنإل دامتعالا بلط ةرامتسا
ةقحلم ءاشنإ ةرامتساو

 ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةصاخ ةسسؤم ءاشنإل دامتعالا بلط ةرامتسا

....................................................................................................................................................................................:ةيالولا

....................................................................................................................................................................................:عجرملا

...........................................................................................................................................................................:عاديإلا خيرات

             ........................................................................ : يف خّرؤملا  ..........................................................................:مقرعاديإ لصو

دامتعالا بلطل فلملا نيوكت

: سسؤملل ةبسنلاب )١

: يعيبطلا صخشلا )أ

،داليملا دقع نم جرختسم–

،ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش–

.)3 مقر( ةيئاضقلا قباوسلا لجس نم جرختسم–

: يونعملا صخشلا )ب

،يونعملا صخشلا ليثمتل ينوناقلا لثمملا داليم دقع نم جرختسم–

.يونعملا صخشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

: ةيبنجألا ةيسنجلا وذ سسؤملا

،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،يرئازج فرط عم ةمربملا ةكارشلا ةيقافتا نم ةخسن–

،يونعملا صخشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

دوجو ةيعرش تبثت ةماقإ ةقاطبو ،يونعملا صخشلا ليثمتل ينوناقلا لثمملل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط رئازجلا يف ةيبنجأ ةيسنج نم ينوناقلا لثمملا

:ريدملل ةبسنلاب )2

،داليملا دقع نم جرختسم–

، ةيسنجلا ةداهش–

،)3 مقر( ةيئاضقلا قباوسلا لجس نم جرختسم–

،ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلا تبثت ةيبط ةداهش –

)5( سمخ نع لقت ال ةينهم ةربخ تبثت لمع ةداهشو اهل ةلداعم ةداهش وأ ٍلاع نيوكت وأ ميلعت ةداهشب امإ تبثي نأ–
 ،ميلعتلاو ةيبرتلاو نيوكتلاب ةطبترملا تالاجملا يف تاونس

نيوكتلا ةرازول ةعبات ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةيمومع ةسسؤم ريدم بصنم لغش هنأ ىلع تبثت لمع ةداهش وأ–
.تاونس )5( سمخ نع لقت ال ةدمل ،نيينهملا ميلعتلاو
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)عبات(لوألا قحلملا
فيرعتلا ةقاطب

 :سسؤملل ةبسنلاب-١
: يعيبطلا صخشلل ةبسنلاب .١ -١
monérp te moN ....................................................................    ........................................: بقللا ……................…… : مسالا

............................................................ : دايدزالا ناكمو خيرات
................................................................................ : ةيسنجلا
................................................................................... : ناونعلا
................................................................................... : فتاهلا
.................................................................. : ينورتكلإلا ديربلا

: يونعملا صخشلل ةبسنلاب .2-١
.............................................................. : ةئيهلل يراجتلا مسالا

........................................................................... : ةئيهلا ةيعضو
 ................................................................................ : يونعملا صخشلا ليثمتل قوقحلا لك هل ةلّوخملا لوؤسملا بقلو مسا
.........................................................................................................................................................................: ةكارش ةيقافتا

.................................................................. : يونعملا صخشلا ليثمتل قوقحلا لك هل ةلوخملا لوؤسملا دايدزا ناكمو خيرات
.................................................................................... : ةيسنجلا
....................................................................................... : ناونعلا
............................... : سكافلا وأ...................................... : فتاهلا
...................................................................... : ينورتكلإلا ديربلا

: ةسسؤملا ريدمل ةبسنلاب .٣-١
............................................................................... : بقللاو مسالا

.................................................................. : دايدزالا ناكمو خيرات
....................................................................................... : ةيسنجلا
......................................................................................... : ناونعلا
........................................................................................ : فتاهلا
........................................................................ : ينورتكلإلا ديربلا

: اهل ةلداعم ةداهش  وأ اهيلع لصحتملا ايلعلا نيوكتلاوأ ميلعتلا تاداهش
)صصختلاو جرختلا تاونس وأ ةدملا ،تاسسؤملا دادعت(
- ...............................................................................................................................................................................................
- ...............................................................................................................................................................................................

:نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ةعبات ةيمومع ةسسؤم ريدمك ةربخلا : ءاضتقالا دنع
)تاسسؤملا دادعت(
- ...............................................................................................................................................................................................
- ...............................................................................................................................................................................................
: ةينهملا ةربخلا
)ةدملاو ةلوغشملا بصانملاو ةمدختسملا تائيهلا ديدحت(
- ...............................................................................................................................................................................................
- ...............................................................................................................................................................................................
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)عبات(لوألا قحلملا

ةسسؤملا فيرعت

.....................................................................................................................: ةيمستلا-١
..........................................................................................................................................

: زاجنإلا ديق وأ ةزجنملا ةسسؤملا دجاوت ناكم -2

........................................................... : مقرلا   .................................................. : عراشلا

.......................................................... : ةرئادلا  ................................................... : ةيدلبلا

...............................................: يديربلا زمرلا  ................................................... : ةيالولا

......................................................... : سكافلا   .................................................. : فتاهلا

: تاعاقلل ينوناقلا ماظنلا -٣

  ......................................... : راجيإلا ةرتفو ةدم .............................................. : رجأتسم -

 ................................................................................................................... : ةصاخ ةيكلم

............................دهعتلا ةرتفو ةدم ......................................راجئتسالاب قثوم ىدل دهعت

: ةبقترملا ميلعتلا وأ نيوكتلا طامنأ -٤

- .....................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

: ةررقملا لمعلا تاقوأ -5

............................................................... : ىلإ ............................................نم : حابصلا

...............................................................  : ىلإ ............................................ نم : ءاسملا

تاعاقلا فصو

 : ينهملا نيوكتلل ةبسنلاب -١

: ةيجوغاديبلا تاعاقلا -١.١

ةحاسملاتاعاقلا

سيردتلا ةعاق

ةشرو وأ ةيقيبطتلا سوردلا ةعاق

ةعلاطملل ةعاقو يقئاثو ديصر عم ةبتكم

مقرلا

1

2

3
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)عبات(لوألا قحلملا

: ةيرادإلا تاعاقلا -2.١

ةحاسملاتاعاقلا

 ريدملا بتكم

يجوغاديبلاو ينقتلا رييستلا بتكم

يلاملاو يرادإلا رييستلا بتكم

مقرلا

1

2

3

: ينهملا ميلعتلل ةبسنلاب-2
: ةيجوغاديبلا تاعاقلا -١.2

سيردتلا ةعاق

)ءايميكلاوأ ءايزيفلا(مولعلا ةعاق

 يلآلا مالعإلا ةعاق

”ةشرو“ ينقت مقاط

ضارغألا ةددعتم ةعاق

ةعلاطملل ةعاقو يقئاثو ديصر عم ةبتكم

1

2

3

٤

5

6

: ةيرادإلا تاعاقلا -2.2

 ريدملا بتكم

فيشرألاو يساردلا رييستلا بتكم

يجوغاديبلاو ينقتلا رييستلا بتكم

يلاملاو يرادإلا رييستلا بتكم

1

2

3

٤

: ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةكرتشملا حلاصملا -٣

جالعلل ةعاق

يجوغاديبلا حانجلل ةلصفنم ضيحارم

يرادإلا حانجلل ةلصفنم ضيحارم

يدانلا

ةحارتسالل ءاضف

1

2

3

٤

5

ةحاسملاتاعاقلا مقرلا

ةحاسملاتاعاقلا مقرلا

ةحاسملاتاعاقلا مقرلا
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)عبات(لوألا قحلملا
ريطأتلا ومدختسم

: نويرادإلا نومدختسملا -١

ةظحالملا مقرلا

1
2
3

لوغشملا بصنملاليهأتلاددعلا

: نونوكملا -2

ةبترلاصصختلا ةداهشلا
مئاددقاعتمتقؤم

ةفصب

: ةيكيتكديدلا تايناكمإلا اهيف امب ةيجوغاديبلاو ةينقتلا تازيهجتلا -٣

دادعتلا ةيساسألا ةينقتلا صئاصخلاتازيهجتلا ديدحـت

: ررقملا ينهملا نيوكتلا -٤

مقرلا
بعشلا
ةينهملا

 صصختلا
دوصقملا

طورـــــــش ليهأتلا ىوتسم
قاـــحتلالا

ةدـــم
نيوـــــــكتلا

جيوتت
نيوـــــــكتلا

: ررقملا ينهملا ميلعتلا -5

1
2
3

 صصختلا عورفلامقرلا
دوصقملا

طورـــــــش ليهأتلا ىوتسم
قاـــحتلالا

ةدـــم
نيوـــــــكتلا

.........................يف ،...................... ـب رّرح

.........................عيقوتلاو خيراتلا

1
2
3

ةداـــهـــشــلا
ةمّلسملا

دادعتلا
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)عبات( لوألا قحلملا
ةقحلم ءاشنإ بلط ةرامتسا

............................................................................................................................................... : ةيالولا
...................................................................................................................................... : عاديإلا خيرات
............................................................ : يف خرؤملا ......................................................... : مقر لصو
.............................................................................................................................. : طابترالا ةسسؤم
.................................................. : يف خرؤملا ............................................. : مقر دامتعالا رارق قحلم
............................................................................................................................................... : عجرملا

فيرعتلا ةقاطب
: ةقحلملا-١
........................................................................................................................................... : ةيمستلا -
.............................................................................................................................................. : عقوملا -
............................................................................................................................................. : ناونعلا -
................................................................................................................... : طابترالا ةسسؤم ناونع -
............................................................................................................................................... : ةيدلبلا -
............................................................................................................................................... : ةرئادلا -
................................................................................................................................................ : ةيالولا -
.................................................................................................................................... : يديربلا زمرلا -
............................................................................................................................................... : فتاهلا -
............................................................................................................................................... : سكافلا -
............................................................................................................................. : ينورتكلإلا ناونعلا -
: ةقحلملا ريدمل ةبسنلاب-2
........................................................................................................................................ : بقللاو مسالا
........................................................................................................................... : دايدزإلا ناكمو خيرات
................................................................................................................................................. : ةيسنجلا
................................................................................................................................................... : ناونعلا
...................................................................................................................................................... : فتاهلا
.................................................................................................................................... : ينورتكلإلا ديربلا

:اهل ةلداعم ةداهش وأ اهيلع لصحتملا ايلعلا نيوكتلاوأ ميلعتلا تاداهش
)صصختلاو جرختلا تاونسو تاسسؤملا دادعت(
- ....................................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................................

: نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ةعبات ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةيمومع ةسسؤم ريدمك ةربخلا : ءاضتقالا دنع
)تاسسؤملا دادعت(
- ....................................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................................
: ةينهملا ةربخلا
)ةدملاو ةلوغشملا بصانملاو ةمدختسملا تائيهلا ديدحت(
- ....................................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................................
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)عبات(لوألا قحلملا

تاعاقلا فصو

: ينهملا نيوكتلل ةبسنلاب -١

: ةيجوغاديبلا تاعاقلا -2.١

ةحاسملاتاعاقلا

سيردتلا ةعاق

ةشرو وأ ةيقيبطتلا سوردلا ةعاق

ةعلاطملل ةعاقو يقئاثو ديصر عم ةبتكم

مقرلا

1

2

3

: ةيرادإلا تاعاقلا -2.١

ةحاسملاتاعاقلا

 ريدملا بتكم

يجوغاديبلاو ينقتلا رييستلا بتكم

يلاملاو يرادإلا رييستلا بتكم

مقرلا

1

2

3

: ينهملا ميلعتلل ةبسنلاب-2

: ةيجوغاديبلا تاعاقلا -١.2

سيردتلا ةعاق

)ءايميكلاو ءايزيفلا(مولعلا ةعاق

 يلآلا مالعإلا ةعاق

”ةشرو“ ينقت مقاط

ضارغألا ةددعتم ةعاق

ةعلاطملل ةعاقو يقئاثو ديصر عم ةبتكم

1

2

3

٤

5

6

ةحاسملاتاعاقلا مقرلا
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: ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةكرتشملا حلاصملا -٣

جالعلل ةعاق

)ثانإلل دحاوو ،روكذلل دحاو(يجوغاديبلا حانجلل ةلصفنم ضيحارم

)ءاسنلل دحاوو ،لاجرلل دحاو( يرادإلا حانجلل ةلصفنم ضيحارم

يدانلا

ةحارتسالل ءاضف

1

2

3

٤

5

ةحاسملاتاعاقلا مقرلا

)عبات(لوألا قحلملا

: ةيرادإلا تاعاقلا -2.2

 ريدملا بتكم

فيشرألاو يساردلا رييستلا بتكم

يجوغاديبلاو ينقتلا رييستلا بتكم

يلاملاو يرادإلا رييستلا بتكم

1

2

3

٤

1

2

3

ةحاسملاتاعاقلا مقرلا

ريطأتلا ومدختسم

: نويرادإلا نومدختسملا -١

ةظحالملا دادعتلا لوغشملا بصنملاليهأتلامقرلا
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ةبترلاصصختلا ةداهشلا
مئاددقاعتمتقؤم

ةفصب

: ةيكيتكديدلا تايناكمإلا اهيف امب ةيجوغاديبلاو ةينقتلا تازيهجتلا-٣

دادعتلا ةيساسألا ةينقتلا صئاصخلاتازيهحتلا ديدحــت

: ررقملا ينهملا نيوكتلا -٤

مقرلا
بعشلا
ةينهملا

 صصختلا

دوصقملا
طورـــــــش ليهأتلا ىوتسم

قاـــحتلالا
ةدـــم

نيوـــــــكتلا
جيوتت

نيوـــــــكتلا

: ررقملا ينهملا ميلعتلا-5

1

2

3

طورـــــــش ليهأتلا ىوتسم صصختلاعورفلامقرلا
قاـــحتلالا

ةدـــم
نيوـــــــكتلا

.....................................يف ،................ـب رّرح

.........................عيقوتلاو خيراتلا

1

2

3

ةداـــهشــــلا
ةمّلسملا

)عبات(لوألا قحلملا

: نونّوكملا -2
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51 يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا5141 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص
5  يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

ددحي يذلا4102 ةنس ويلوي3 قفاوملا5341 ماع ناضمر
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

12 يف خّرؤملا48-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا6102 ةنس سرام لّوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا25-٠٠٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠٠٠2 ةنس سرام9 قفاوملا٠2٤1 ماع ةجحلا يذ3

ةضاـيرـلا موـلـع يف يلاـعـلا نـيوـكــتــلــل ينــطوــلا دــهــعملا لــيوحت
يلاعلا نيوكتلل ينطو دهعم ىلإ ةنيطنسق يف اهتايجولونقتو
،مّمتملا ،ةضايرلاو بابشلا تاراطإل

: يتأي ام نورّرقي

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
ربمتبس92قفاوملا8241 ماع ناضمر71 يف خّرؤملا803-70 مقر

بصانم دادعت رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو7٠٠2 ةنس
يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا

دــهــعملا ناوــنــعــب ،تاــمدخلا وأ ةـــناـــيصلا وأ ظـــفحلا تاـــطاشن
،ةنيطنسقب ةضايرلاو بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا

: يتآلا لودجلل اقبط

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
لـــغشلا بـــصانم دادعت ددحي،0202 ةنسربمتبس٤2
نيلماعلا ناوــــعألاب صاــخلا دـــقعلا ةدـــمو اـــهـــفينصتو

ناوـــــنعب تاــمدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف
بابشلا تاراطإل يلاعلا نيوكتلل ينطولا دهعملا

.ةنيطنسقب ةضايرلاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،ةضايرلاو بابشلا ريزوو
71 يف خّرؤملا803-70 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

ددحي يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماعةدعقلا يذ لوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةياقولا نوع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقولا نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ماـعـلا عوـمـجـمـلا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

17

6

1

2

3

29

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

6

1

2

3

29

1

5

7

4

5

200

288

348

263

288 

ةضايرلاو بابشلا ريزو

يدلاخ يلعديس

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبع نب نميأ

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.٠2٠2 ةنس ربمتبس٤2 قفاوملا2٤٤1 ماعرفص6 يف رئازجلاب رّرح
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 لقنلا ةرازو

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٨١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةسدنه“ ةبعش حتف نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ٦
لينل يجوـــغاديــــــبلا اهــجـــماـــنرب ديدــــــحـتو ”ةيرـــــحب

اـــيـــــلـــــعلا ةيــــنـــــــطولا ةــــسردــــملاب رتـــــــسام ةداــــــــهـــــــــش
. ةيرحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ّنإ

،لقنلا ريزوو

ةجحلا يذ81 يف خرؤملا5٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا562-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش71
ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

81 يف خّرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

9 يف خّرؤملا671-61 مقر يذيفنتلا موسوملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنــس وـــينوي٤1 قفاوـــــملا73٤1 ماع ناــــضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

8 يف خّرؤملا362-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا81٠2 ةنـــس ربوتكأ71 قفاوــــــملا٠٤٤1 ماـــــع رفــــص
يلاعلا نيوكتلا تاسسؤمل ةيجوغاديبلا ةياصولا حنم طورش

،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا

7 يف خّرؤملا991-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس ويلوي٠1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ

جراخ ةسردم“ ةيرحبلا ايــــلعلا ةينــــطولا ةـــسردملا ليوـــــحت
،ايلع ةسردم ىلإ ”ةعماجلا

عيبر72 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةليكشت ددحي يذلا51٠2 ةنس رياني81 قفاوملا63٤1 ماع لوألا
تاسسؤم ىلع ةيوبرتلا ةياصولا ةسراممل ةيعاطقلا ةنجللا
،اهلمعو اهميظنتو لقنلا ةرازول ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا

،ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع ءانبو–

ةعانصلا ةرازو

9 قـــفاوملا2441 ماـــع لوألا عـــيــــبر32 يفخّرؤم رارـــق
ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي،0202 ةنس ربمفون
.تابكرملا عينصت طاشنب ةقلعتملا نعطلا

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

9 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت  ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي،0202 ةنس ربمفون
خّرؤملا622–02 مقر يذيفنتلا موسرملا نم12 ةداملا ماكحأل

يذلا0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف
،تابكرملا عينصت طاشن ةسرامم تايفيكو طورـش دّدحي

ةيوضعل ،تابكرملا عينصت طاشنب ةقلعتملا نعطلا ةنجل يف
: تاونس )3( ثالث اهتدم

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،شوشرحوب حبار–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،يبابد حلاص دـمـــحم–

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،بيرغلب فسوي–

ةراـــــــجتلل ةيرئازـــجلا ةفرغلا لثـــــمم ،يسيوــــــــس دـمـــحم–
.اوضع ،ةعانصلاو
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9 قـــفاوملا2441 ماـــع لوألا عـــيــــبر32 يفخّرؤم رارـــق
ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي،0202 ةنس ربمفون
.ةديدجلا تابكرملا ءالكو طاشنب ةقلعتملا نعطلا

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

قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر32 يف خّرؤم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي،0202 ةنس ربمفون9
خّرؤملا722–02 مقر يذيفنتلا موسرملا نم44 ةداملا ماكحأل

يذلا0202 ةنس تشغ91 قفاوملا1441 ماع ةجحلا يذ92 يف
تابـــــكرـــملا ءالكو طاـشن ةــــسرامم تايــــفــــيكو طورــــش دّدـــــحي
تابكرملا ءالكو طاشنب ةقلعتملا نعطلا ةنجل يف ،ةديدجلا
: تاونس )3( ثالث اهتدم ةيوضعل ،ةديدجلا

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،قيدص يمع–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،يمول نابعش–

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،يراوهلا فيطللا دبع–

ةراــجـــتلل ةـــيرئازـــجلا ةـــفرــــغلا لثــــمم ،كلام قوراف–
،اوضع ،ةعانصلاو

،ةــــسفانـــملل ينـــطولا سلــــجملا ةلــــثمم ،شيـــــمع ميرم–
.اوضع



٨٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ
23م0202 ةنسربمفون٧١

يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا562–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش71
ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا

81 يف خّرؤملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

9 يف خّرؤملا671–61 مقر يذيفنتلا موسوملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنس وينوي٤1 قفاوملا73٤1 ماع ناضمر
،ايلعلا ةسردملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

8 يف خّرؤملا362–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا٠٤٤1 ماع رفص
نـيوــكــتــلا تاسسؤمل ةــيــجوــغادــيــبــلا ةــياصوــلا حــنــم طورش

،اهتسرامم تايفيكو ىرخأ ةيرازو رئاودل ةعباتلا يلاعلا

7 يف ّخرؤملا991–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو91٠2 ةنس ويلوي٠1 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةدعقلا يذ

جراـخ ةسردـم“ ةـيرـحـبـلا اـيــلــعــلا ةــيــنــطوــلا ةسردملا لــيوحت
،ايلع ةسردم ىلإ ،”ةعماجلا

عيبر72 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةليكشت ددحي يذلا51٠2 ةنس رياني81 قفاوملا63٤1 ماع لوألا
تاسسؤم ىلع ةيوبرتلا ةياصولا ةسراممل ةيعاطقلا ةنجللا
،اهلمعو اهميظنتو لقنلا ةرازول ةعباتلا يلاعلا نيوكتلا

رفص81 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ةبعش حتف نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا2٤٤1 ماع
ةداهش لينل يجوغاديبلا اهجمانرب ديدحتو ،”ةيرحب ةسدنه“
 ،ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملاب رتسام

،ةيعاطقلا ةنجللا يأر ىلع ءانبو

: يتأي ام ناررقي

موسرملا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا73٤1 ماع ناضمر9 يف خّرؤملا671–61 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارـــقلا اذـــه فدـــــهي ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنــــــس وينوي٤1
قاحتلالا ةقباسم ميظنت تايفيكو ةكراشملا طورش ديدحت

.رتسام ةداهش لينل ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملاب

ةسردملاب ،ىلوألا ةنسلا يف ليجستلا حتفي :2 ةداملا
نيحشرتملل ،رتسام ةداهش لينل ،ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا
”ايجولونكتو مولع“ ناديم يف سناسيل ةداهش ىلع نيزئاحلا

: يتأي ام نارّرقي

نــــم61و11 نيــــتداــــملا ماــــكــــحأل اقـــيــــبـــــطت : ىلوألا ةداملا
٠٤٤1 ماع رفص8 يف خّرؤملا362-81 مقر يذيفــــنتلا موـسرملا
اذه فدهي  ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربوتكأ71 قفاوملا
كيناكيم“ يصصخت ،”ةيرحب ةسدنه“ ةبعش حتف ىلإ رارقلا

ديدحتو ”ايجولونكتو مولع“ ناديم ،”ةحالملا مولع”و ”ةيرحب
ةينطولا ةسردملاب رتسام ةداهش لينل يجوغاديبلا اهجمانرب
.ةيرحبلا ايلعلا

ةسدنه“ ةبعشل ةيجوغادـــيبلا جـــمارـــبلا ددــــــحت:2 ةداملا
،”ةحالملا مولع“و "ةيرحب كيناكيم“ ،اهصصختو ”ةيرحب
ةنــــــسلا ناونــــعب ةحوتــــفملا ،”ايــــجولوــــنكتو موــــلع“ نادــــــيم
ةينطولا ةسردملاب رتسام ةداهش لينل ،91٠2-81٠2 ةيعماجلا
.رارقلا اذه لصأب قفرملا قحلملل اقفو ،ةيرحبلا ايلعلا

كلت يه هيجوتلاو ميوقتلاو مييقتلا تايفيك :٣ ةداملا
ةعباتلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ىوتسم ىلع اهب لومعملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول

نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا ريدملا نم لك فّلكي:٤ ةداملا
ةرادإلا ريدمو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول نييلاعلا
لقنلا ةرازوب ئناوـــملاو ةيراـــــجتلا ةيرــــحبلا رــــيدــــــمو ةماعلا

،هصخي اميف لك ،ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدمو
.رارقلا اذه قيبطتب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:5 ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ6 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص81 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

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

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٨١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ةكراـــــــشـــملا طورـــــش ددــــحي ،0202 ةنـــــس ربوـــــتكأ٦
ةــــــسردـــــملاب قاحتلالا ةــــقباـــــــــسم ميظــــنت تايفــــيكو
.رتسام ةداهش لينل ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو نإ

،لقنلا ريزوو

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا5٠–99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو

 نايز نب يقابلا دبع

لقنلا ريزو

يناه رهزل



ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ٨٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنسربمفون٧١ 24

نيحجانلا نيحشرتملل ةيئاهنلا ةمئاقلا رشنت :٨ ةداملا
.اهرقم يف رشنتو ،ةسردملل ينورتكلإلا عقوملا يف

نيوكتلاو ميلعــــتلل ماعلا ريدــــملا نم لك فلـــــكي:٩ ةداملا
ةرادإلا ريدمو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييلاعلا
لـقـنـلا ةرازوـب ئـناوملاو ةـيراـجـتـلا ةـيرـحـبـلا رـيدـمو ةـماــعــلا

،هصخي اميف لك ،ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدمو
.رارقلا اذه قيبطتب

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :0١ ةداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ6 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص81 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ةنس ربوتكأ6 قفاوملا2441 ماع رفص81 يفخّرؤم رارق
ةئيه ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،0202
ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا

.يّرلاو ةيمومعلا لاغشألاو
`````````````````````````

6 قفاوــــملا2441 ماع رفــــص81 يف خّرؤــــم رارق بـــــجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نّيعي ،0202 ةنس ربوتكأ

خّرؤملا322–60 مقر يذيفنتلا موسرملا نم11 ةداملا ماكحأل
6002 ةنس وينوي12 قفاوملا7241 ماع ىلوألا ىدامج52 يف

يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا ةئيه ءاشنإ نمضتملاو
اـهـتاـيـحالصو يّرـلاو ةـيـموــمــعــلا لاــغشألاو ءاــنــبــلا تاــطاشن
ةئيه ةرادإ سلجم يف ،مّمتملاو لّدعملا ،اهريسو اهميظنتو
لاغشألاو ءانبلا تاطاشن يف ةينهملا راطخألا نم ةياقولا
: ديدجتلل ةلباق تاونس )4( عبرأ ةدمل ،يّرلاو ةيمومعلا

ءارجألا لامعلل ةيباقنلا تامظنملا يلثمم ناونعب–
ءاــنــبــلا عاــطــق يف ينــطوــلا دــيــعصلا ىلع الــيــثمت رـــثـــكألا

: يّرلاو ةيمومعلا لاغشألاو

،ريشب ويعز–

.نامحد كلام–

لمعلا باحصأل ةيباقنلا تامظنملا يلثمم ناونعب–
ءاــنــبــلا عاــطــق يف ينــطوــلا دــيــعصلا ىلع الــيــثـمت رــثـــكألا

: يّرلاو ةيمومعلا لاغشألاو

،رمعم جاحلب–

.رامع قيرب–

وأ ،ةلديصلا ةسدنهو ةئيبلا ةسدنه يف سناسيل ادع ام
ةقباسم يف مهحاجن دعب ،اهب فرتعم ةلداعم ةيبنجأ ةداهش
  .ةينطو

ايلعلا ةيـــنطولا ةـــسردـــملا ىوـــتـــسم ىلع أشــــنت :٣ ةداملا
،فلكت ،ةسردملاب قاحتلالا ةقباسم ميظنت ةنجل ةيرحبلا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،حشرتلا فلم ةقباطم ةسارد–

ةقباسملا ءارجإل نيلوبقملا نيحشرتملا ةمئاق دادعإ–
،ةينطولا

يفصوــلا قــحــلملا بسح نيحشرــتملا بيـــترـــت ءارـــجإ–
رـتساـم عــم سناسيــلــلا قــفاوــت ةــجردو سناسيــلــلا ةداــهشل
،ةسردملا

ةمئاــــــــــقو ايئاهن نيحجانلا نيـــــحشرتملا ةمئاــــق دادــــعإ–
ةجرد بسح ّدعم ،ةقباسملا ةنجل رضحمل اقفو ،نييطايتحالا
.قاقحتسالا

يف ةروكذـــملا ةقباــــسملا ميــظنت ةنـــجل نوكـــتت:٤ ةداملا
: نم ،هالعأ3 ةداملا

،اسيئر ،ةيرحبلا ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم–

،لصاوتملا نيوكتلاو تاداهشلاو ميلعتلاب دعاسملا ريدملا–

ةسردملا ريدم فرط نم نّيعي ،صصخت لك نم ذاتسأ–
،ةبتر ىلعأ يوذ نيمئادلا ةذتاسألا نيب نم

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع )1( لثمم–

.لقنلا ةرازو نع )1( لثمم–

2 ةداملا يف ةروكذملا قاحتلالا ةقباسم نمضتت:5 ةداملا
.يوفش رابتخاو ةيباتك تارابتخا ،هالعأ

: ةيباتكلا تارابتخالا لمشت–أ

،1 لماعم ،ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخإ–

.1 لماعم ،ةيزيلجنالا ةغللا يف رابتخإ–

ءاضعأ عم ةشقانم يف يوفشلا رابتخالا لثمتي–ب
.1لماعم ،ةقباسملا تالوادم ةنجل

ةكراـــشملل نيـــحجاـــنلا نيحــــشرـــتملا ةـــمئاق دــــعت:٦ ةداملا
،ةقباســــملا تالوادم ةنـــــجل فرـــط نم ،يوـــــفشلا رابـــــتخالا يف

.ةيباتكلا تارابتخالا يف اهيلع لصحملا جئاتنلل اقفو

بجومب ةقباسملا تالوادم ةنـــجل ءاـــضــــــعأ ّنيعي :٧ ةداملا
.ةسردملا ريدم نم ررقم

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو

 نايز نب يقابلا دبع

لقنلا ريزو

يناه رهزل



٨٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ
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52 يف خّرؤملا يسائرلا موسرملا ىلع عالطالا دعبو–
نمضتملاو8102 ةنس وينوي01 قفاوملا9341 ماع ناضمر
لمعلا ةرازول اماع اشتفم ،يبوهوم ىفطصم دّيسلا نييعت
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

: يتأي ام رّرقي

،يبوهوم ىفـــطـــصم دّيــــسلا ىلإ ضوــــــفي : ىلوألا ةداملا
ريزو مــساب ،هتاــــيـــــحالـــص دودــــح يف ءاضــــمإلا ،ماـــعلا شـــتفملا
عــــيـــمــــج ىلع ،يعاــــمــــتــــجالا ناــــمضلاو لــــيــــغــــشتــــلاو لـــــمــــعـــــلا
.تارارقلا ءانثتساب تاررقملاو قئاثولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ42 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر7 يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

بوبعج يمشاهلا

 يرحبلا ديصلا ةرازو
ةيديصلا تاجتنملاو

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بـــــــــصاـــــنملا ددـــــــــع ددـــــــحي ،0202 ةــــنس رــــــــــبوــــــــتكأ٤١
ةــكرــتشملا كالسألل نيمــتــنملا نيــفــظوــمـــلـــل اـــيـــلـــعـــلا
يرـــــــحبلا دــــــــيصلا ةرازوــــــــل ةيزـــــكرملا ةرادإلا ناونعب
.ةيديصلا تاـــــــجتنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألاريزولا ّنإ

،ةيلاملاريزوو

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوو

71 يف خّرؤملا7٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنسربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماعناضمر
ايلعلا بــصانملا يلغاـــشل ةـــيلالدتسالا ةداـــيزلا حـــنم تاـــيفيك

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يف خّرؤــملا٠73–91 مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا361–٠2 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا٤5–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

: تارازولا يلثمم ناونعب–

،لمعلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيزيح ةريرك نب–
،ةحصلاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،ىليل ونرب نب–
،نكسلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ليضوف قوزع–
لاــــغشألاــــب فــــّلــــكملا رــــيزوــــلا لــــثمم ،فسوـــــي راـــــيـــــج–

،ةيمومعلا
،يّرلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،نيدلا رصن نيلمجوب–
،ةيلاملاب فّلكملا ريزولا ةلثمم ،نيمساي يخورز–
،ينهملا نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دـمحم توريز–
.يلاعلا ميلعتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،ليضوف ينامول–
: ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا لثمم ناونعب–

-flàÉQ… fiªó.

تاــنــيــمأتـــلـــل ينـــطوـــلا قودـــنصلا لـــثمم ناوـــنـــعـــب–
: ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

.لامج يراطم–
: ةئيهلا يمدختسم لثمم ناونعب–

.يزوف يمول–
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ H ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42 قــــفاوملا2441 ماــــع لوألا عــــيــــبر7 يفخّرؤم رارــــق
ىلإ ءاضمإلا ضيوفت نمضتي ،0202 ةنس ربوتكأ
.ماعلا شتفملا

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

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو ّنإ
يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–

0202 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا521–80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8002 ةــنس لـــيرـــبأ51 قــــفاوملا9241 ماــع يناــثــلا عـــيـــبر9
لــــمــــعــــلا ةرازو يف ةـــــيزـــــكرملا ةرادإلا مـــــيـــــظـــــنـــــت نـــــمضتملاو
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

يف خّرؤملا812–90 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9002 ةنس وينوي32 قفاوملا0341 ماع ةيناثلا ىدامج92
لـــمـــعـــلا ةرازو يف ةـــماـــعـــلا ةـــيشتـــفملا مــــيــــظــــنــــت نــــمضتملاو
7 ةداملا اميس ال ،اهريسو يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو
،هنم

51 يف خّرؤملا40–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا0202 ةنس يفناج11 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
،مهئاضمإ ضيوفت ةموكحلا ءاضعأل صخري
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5

4

2

1

1

1

1

1

عورشمبو تاساردلاب فلكم
ةيزكرملا ةرادإلا يف

ةرادإلا يف ناويدلاب قحلم
ةيزكرملا

ناويدلاب دعاسم

هيجوتلاو لابقتسالاب فلكم

- ةمجرتلا جماربب فلكم
ةيروفلا ةمجرتلا

ةكبشلا لوؤسم

ةيئاصحإلا جماربلاب فلكم

ةيقئاثولا جماربلاب فلكم

ةماعلا ةرادإلا

- ةمجرتلا
ةيروفلا ةمجرتلا

يلآلا مالعإلا

تايئاصحإلا

قئاثولا
تاظوفحملاو

11 يف خّرؤــملا٤٠–8٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني91 قفاوملا92٤1 ماع مّرحم
يف ةكرتشملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا
اـــــميس ال ،مّمــــــتملاو لّدــــعملا ،ةــــــيموـــــمعلا تارادإلاو تاــــــــــسسؤملا
،هنم791و271و331و89و67 داوملا

5 يف خّرؤملا391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــــحي يذـــلا٤1٠2 ةـــنس وــيلوي3 قــــفاوملا53٤1 ماـــع ناــــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
يف خّرؤــملا28–٠2 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –

يذــلا٠2٠2 ةــنس لــيربأ لوأ قــفاوملا1٤٤1 ماــع ناــبعش7
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص ددـحي

يف خّرؤملا38–٠2 مــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس لــيربأ لوأ قــفاوملا1٤٤1 ماع ناـبعش7
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيديصلا

: يتأي ام نورّرقي
271و331و89و67 داوـــــملا ماـــــــكحأل اـــــقيبــــــطت: ىلوألا ةداملا

مّرحم11 يف خّرؤملا٤٠–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا نم791و
مّمـــــــــتــــملاو لّدعـــــــملا ،8٠٠2 ةـــــنس رــــياـــــني91 قــــــفاوــــــــــــملا92٤1 ماـــــع
نيمتنملا نيفظوملل ايلعلا بصانملا ددع ددحي ،هالعأ روكذملاو
ناونعب ،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةكرتشملا كالسألل
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا

: يتآلا لودجلل اقبط

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص62 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبع نب نميأ

يرحبلا ديصلا ريزو
ةيديصلا تاجتنملاو

يخورف دمحأ ديس

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٦2 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بـــــــــصاـــــنملا ددـــــــــــع ددـــــــحي ،0202 ةـــــــــنس رــــــــبوــــــــتكأ٤١
تاراــــــــيسلا يــــــقئاـــــــسو نييـــــــــــــنهملا لاــــــــــمعلل اــــــــــــيلعلا

دــــــــيصلا ةرازول ةــيزـكرملا ةرادإلا ناوـنعب بّاجحلاو
.ةيديصلا تاـــــــجتنملاو يرـــــــحبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألاريزولا ّنإ

،ةيلاملاريزوو

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزوو

71 يف خّرؤملا7٠3-7٠ مقر يـسائرلا موــسرملا ىـــضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنسربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماعناضمر
ايلعلا بــصانملا يلغاـــشل ةـــيلالدتسالا ةداـــيزلا حـــنم تاـــيفيك

،ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف

يف خّرؤــملا٠73-91 مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا361-٠2 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
٠2٠2 ةــــــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

51 يف خّرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا5991 ةـنس رـــياربف51 قــــفاوملا51٤1 ماـــــع ناــــضمر
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

11 يف خّرؤــــملا5٠-8٠ مــــقر يذــــيفنتلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
نــــــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــنس رــــــــياني91 قـــــفاوــــملا92٤1 ماــــــع مّرـــــحم
تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،هنم83 ةداملا اميس ال ،باجحلاو



٨٦  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع يناثلا عيبر لوأ
27م0202 ةنسربمفون٧١

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:2 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص62 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

 نامحرلا دبع نب نميأ

يرحبلا ديصلا ريزو
ةيديصلا تاجتنملاو

يخورف دمحأ ديس

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ددعلاايلعلابصانملا

1

1

1

1

ةريظح سيئر

ةشرو سيئر

نزخم سيئر

ةيلخادلا ةحلصملا لوؤسم

5 يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــــحي يذـــلا٤1٠2 ةـــنس وــيلوي3 قــــفاوملا53٤1 ماـــع ناــــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

7 يف خّرؤــملا28-٠2 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــضتقمبو –
ددـحي يذــلا٠2٠2 ةــنس لــيربأ لوأ قــفاوملا1٤٤1 ماــع ناــبعش
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

7 يف خّرؤملا38-٠2 مــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس لــيربأ لوأ قــفاوـــملا1٤٤1 ماـع نابعش
تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت
،ةيديصلا

: يتأي ام نورّرقي

موــــــــسرملا نــــم83 ةداـــــــملا ماــــــــكحأل اــــــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
91 قــــــفاوــــــــملا92٤1 ماـــــع مّرحم11 يف خّرؤملا5٠-8٠ مقر يذيفنتلا

اـــــيلعلا بصانملا ددـــع ددــــحي ،هالعأ روكذملاو8٠٠2 ةـــــنس رــــياني
ديصلا ةرازوــــــــل ةــــيزــــكرــملا ةرادإلا ناوــــنعب ،يــــــفيظولا عــــــباطلا تاذ
: يتآلا لودجلل اقبط ،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا

رــــبوـــتكأ2١قفاوملا2٤٤١ ماع رفص٤2 يفخّرؤم رارق
ةـــــيعاــــــطقلا ةنجللا ءاضعأ نييـعت نـمضتي ،0202 ةنس

يرحبلا دــــــــيصلا ةرازوــــــل ةـــــيـــموــمعلا تاـــــقفصلل
.ةيديصلا تاجتنملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربوتكأ21 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤم رارق بجومب
ماـكـحأل اـقـيـبـطــت ،مــهؤاــمسأ ةــيــتآلا ءاضعألا نــّيــعــي ،٠2٠2 ةـــنس

يذ2 يف خّرؤملا7٤2-51 مقر يسائرلا موسرملا نم781 ةداملا
نـــمضتملاو51٠2 ةـــنس رــــبمتبس61 قــــفاوملا63٤1 ماـــــــع ةجحلا

يف ،ماـــــعلا قـــــفرملا تاــــضيوفتو ةـــيموــــمعلا تاــــــــقفصلا مــــيظنت
دــــــــــيصلا ةرازوـــــــــــل ةــــــــــيموـــــمعلا تاــقفصلل ةـيــــــعاـطقلا ةنجّللا
: ةيديصلا تاجتنملاو يرـــــــحـــــبلا

دــيصلاب فــلكملا رـــيزولا لـــثمم ،يراـــمع ميرــك دـــيسلا –
،اسيئر ،يرحبلا

ديصلاب فلكملا رـيزولا ةــلثمم ،يــتينش ةراـــص ةدــيسلا –
.سيئرلل ةبئان ،يرحبلا

: نومئادلا ءاضعألا

،يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا لثمم ،نانع ديشر ديسلا –

فلكملا رـيزولا ةـــلثمم ،يـــبوقعي ةــفيطل ةـــشئاع ةدـــيسلا –
،يرحبلا ديصلاب

ةيلاملاب فــلكملا رـــيزولا لـــثمم ،شوـــلش يلالــيج دـــيسلا –
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاملاب فلكملا رـــيزولا ةـــلثمم ،يوالـــعي حاـــبص ةدـــيسلا –
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،فولخم دمحأ ديسلا –

: نوفلختسملا ءاضعألا

فلكملا ريزولا ةلثمم ،دمـحم يواطيركوب ةيماس ةديسلا –
،يرحبلا ديصلاب

ديصلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةتسوب نب داعس ةديسلا –
،يرحبلا

ةــيلاملاب فــــلكملا رـــيزولا لــــثمم ،يـــمليد لاـــمج دـــيسلا –
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةـــيلاملاب فــــلكملا رــــيزولا لـــــثمم ،ةــــفلاخوب دــــيلو دـــــيسلا –
،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

.ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ينامحر نيمأ ديسلا –

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


