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ةـّيميظنتميسارم

مــيــمــصـتتاــيــفــيــك ددــحــي ،٠2٠2 ةـنـس رـــبـمـفوــن22قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع يناثــلا عـيـبر6 يف خّرؤــم533–٠2 مــقر يذـيــفـنـتموسرــم
......................................................................................................................... ىدملا طسوتملا يــتاــيــنازـيــملا راـــطإلا دادـــــعإو

.تسغنمات ةعماج ءاــشنإ نـمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمفون22قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم633–٠2 مقر يذيفنتموسرم

ةـــعــماـــجءاــــشــنإ نــــمـضـتي،٠2٠2 ةسـنـس رـبـمـفوـن22قـفاوـملا2٤٤1 ماــع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم733–٠2 مقر يذيفنتموــسرم
..............................................................................................................................................................................تليسمسيت

ةـــــعــماـــجءاـــشــنإ نـــمـضـتي،٠2٠2 ةـنـس رـــبـمفوــن22قفاوملا2٤٤1 ماــع يـناــثــلا عــيبر6 يف خّرؤم833–٠2 مقر يذيفنتموسرم
............................................................................................................................................................................تنشومت نيع

....نازيلغ ةعماجءاــشنإ نـمضتي،٠2٠2 ةنس ربمفون22قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم933–٠2 مقر يذيفنتموسرم

موـسرملا مـمتيو لدــــعي،٠2٠2 ةـنـس رـبــمفون22قــفاوملا2٤٤1 ماــع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم٠٤3–٠2 مقر يذيفنتموسرم
ءاـــــشــنإ طورـــش ددــحــي يذـــلا81٠2 ةنس وــينوي41 قفاوملا9341 ماــع ناــضمر92 يف خرؤملا261–81 مــقر يذـيفنتلا
......................................................................................اهتبقارمو اـهحتفو ينهملا مـيلعتلا وأ نـيوكــتلل ةـــصاــخلا ةـــــسـسؤـملا

ةينطو ةنجل ءاشنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمفون22قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم1٤3–٠2 مقر يذيفنتموسرم
........................اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحـتو ،اهتحفاكمو ناـســنإلا ىلإ تاــناوــيــحلا نم ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل

موــسرـملا ممتـيو لدــعــي ،٠2٠2 ةـنـس ربــمـفوــن22قــفاوـملا2٤٤1 ماــــع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم2٤3–٠2 مقر يذيفنتموسرم
ريــضـحـت تايفــيك ددحــي يذـلا51٠2 ةـنـس رياـنـي52 قــفاوـملا63٤1 ماــع يناثــلا عيبر٤ يف خرؤملا91–51 مـقر يذــيفـنـتلا

........................................................................................................................................................اـهـمـيـلـســتو ريـمـعتلا دوـقـع

ينطولا جمانربلا دامتعا نـمضتي،٠2٠2 ةنس ربمفون22قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم3٤3–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.................................................................................................................................................................يندملا ناريطلا نمأل

ةــــعفنملاب حيرصتلا نمضتي،٠2٠2 ةنـس ربـمـفوـن22قــفاوــملا2٤٤1 ماــع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم٤٤3–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.تنشومت نيعوناــــسملت يــتيالو يف ،رـــــسي ةــــنــفاــت طــــــيحمل يــحالفلا يرـــــلاةــــئيهت لاـــــــغشأب ةـــــــقلعتملا ةـــــيلمعلل ةـــــيمومعلا

ماظن ريبادت فييكت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد لّوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر51 يف خّرؤم٠63–٠2 مقر يذيفنتموسرم
...................................................................................... .هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

 ينطولا عافدلا ةرازو

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنانمضتي،0202ةنس ربمفون51 قفاوملا2441ماعلوألا عيبر92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
.....................................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجمل اسيئر هتفصب ينطولا

عافدلا ةرازو ىدل ٍضاق بادتنانمضتي،0202ةنس ربمفون51 قفاوملا2441ماعلوألا عيبر92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
................................ةعبارلا ةيركسعلا ةيحانلا / ةلقروب يركسعلا فانئتسالا سلجمب ماهتالا ةفرغل اسيئر هتفصب ينطولا
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١٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦١
3م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢

ةـّيميظنتميسارم
لوألا لصفلا

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا

ةادأ وــه ىدـملا طـسوـتـملا يـتاـيـنازـيملا راــطإلا :3 ةّداملا
)3( ثالــث ىدــم ىلــع ،ىرخأ ىلإ ةنس نــم ةـقــلزـنـم ةـجـمرـب

لثمتملا راطإلا اذه نمضتيو .ىربكلا تاعمجملل تاونس
نيتـنسلـل اذـكو ةرـبــتــعملا ةــنسلا ةــيــعضو سكــعــت ةــقــيــثو يف

نع جتانلا ديصرلاو تاقفنلاو تاداريإلا تاريدقت ،نيتيلاوملا
كلذو ،ءاضتقالا دـنـع ،ةــلودــلا ةـيـنوــيدـم اذــكو ةـلودــلا ةـيـنازـيـم
،ةـنـيزــخــلــل ةــيــلاملا ةــيــعضوــلاو يلكــلا داصتــقالا راــطإل اــقــفو
.اصوصخ

: ىلإ ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا فدهي :٤ ةّداملا

،يتاينازيملا طابضنالاو يلكلا داصتقالا نزاوت زيزعت–

ةــــيوــــلوأ بسح ةــــلــــمــــتحملا دراوملا صيصخــــت نيسحت–
،ةموكحلل ةيجيتارتسالا تارايخلا ساسأ ىلع تاقفنلا

،يتاينازيملا ريدقتلا زيزعت–

،ةيمومعلا تاقفنلا ديشرت–

.ةيتاينازيملا تالامتحالا مييقتو ةمئادلا ةيلاملا ةيطغتلا–

عورشم دادعإو ميمصتب ةيلاملا ريزو فّلكي :5 ةّداملا
: ىلإ اصوصخ دانتسالاب ،ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا

،ةيداعلا ةيابجلا ناونعب ليصحتلا روطت–

ةلصلا تاذ ،تاقورحملا ةيابج ناونعب ليصحتلا روطت–
،يبيرضلا هرعس طسوتمو طفنلا ليمرب رعس طسوتمب

،يرئازجلا رانيدلا فرص رعس–

ةميـقـل ةـجـتـنملا ةـيسيـئرـلا تاـعاـطـقـلا تاـيـجـيـتارـتسا–
،ةفاضم

،راعسألل ماعلا روطتلا–

،ماخلا يلخادلا جتانلا روطت–

،ةيمومعلا تاقفنلا روطت–

.ةنيزخلل ةيلاملا ةيعضولا روطت–

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا ديدحت متي:٦ ةّداملا
.ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب ،ةموكحلا عامتجا يف

لـــبـــق نـــم ددحملا يتاـــيـــنازـــيملا فـــقسلـــل ارشؤم لـــكشيو
.اهيلع ةقداصملاو ةلودلا ةينازيم دادعإل ةموكحلا

ةـيـهـيـجوـتـلا ةرـكذملاــب تاــقــفــنــلا تاــفــيــقست قاحلإ مــتــيو
.ةلودلا ةينازيمو ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحتل

يناثــلا عـيـبر٦ يفخّرؤــم533–0٢ مــقر يذـيــفـنـتموسرــم
ددــحــي ،0٢0٢ ةـنـس رـــبـمـفوــن٢٢قـــفاوـــملا٢٤٤١ ماــــع
يــتاــيــنازـيــملا راـــطإلا دادـــــعإو مــيــمــصـتتاــيــفــيــك
.ىدــملا طــسوــتـملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

22 يف خرؤمـلا51–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،هنم5 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

11٤1 ماع مرحم٤ يف خرؤمـلا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ51 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم5 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قــفاوملا93٤1 ماـــع ةــجـحلا يذ22 يــف خرؤمـــلا51–81 مــقر
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
يتاـــيـــنازـــيملا راـــطإلا دادـــعإو مـــيـــمصت تاـــيـــفـــيـــك دــــيدحت ىلإ
.ىدملا طسوتملا

ةجمرب ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا لكشي :٢ ةّداملا
ديصرو تاقفنلاو تاداريإلل ،تاونس )3( ثالث ةدمل ةيلام
متيو .ءاضتقالا دنع ،ةلودلا ةينويدم كلذكو ،ةلودلا ةينازيم
ىدــملا طــسوـتـملا تاـقــفـنلا راـــطإ لالــخ نم ةادألا هذــه ذــيـفنت
.تاقفنلاب مازتلالا ططخمو

راـــطإلا نـــمض ةـــنسلـــل ةـــلودـــلا ةـــيـــنازـــيـــم عورشم جردـــنــــي
عم امجسنم نوكي نأ بجيو ،ىدملا طسوتملا يتاينازيملا
هيجوتو ينطولا داصتقالا ةيعضو روطت نـمـضتملا ريرـقـتلا
مقر يوضعلا نوناقلا نم27 ةداملل اقبط ،ةيمومعلا ةيلاملا

ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤمـلا51–81
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
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ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا ةقيثوب قحلت:٧ ةّداملا
.اقباس ةذفنملا تاينازيملا جئاتن

ىلع ةدايز ،ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا حرتقيو
.ءاضتقالا دنع ،يتاينازيملا رارقتسالا ريبادت ،كلذ

رطألل ةيتاينازيملا تاريدقتلل ةنياعملا قراوفلا ريربت متيو
ريرقت يف ،ةيلاتتملاو ةقباسلا ىدملا ةطسوتملا ةيتاينازيملا

.ةيلاملا نوناق عورشم ضرع

يناثلا لصفلا

ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإ

ةبسنلاب ،ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإ ددحي:٨ ةّداملا
ىلع تاقفنلل تاونسلا ةددعتم ةجمرب ،ةيرازو ةظفحم لكل
دنع ايونس راطإلا اذه ةعجارم متتو ،تاونس )3( ثالث ىدم

.ةيلاملا نوناقل يديهمتلا عورشملا ريضحت

نــــمض ىدملا طسوــــتملا تاــــقــــفــــنــــلا راــــطإ دادــــعإ لــــجسيو
ىلع ظاـفحلا اـمـيس الو ،ىرـبـكـلا ةـيـتاـيـنازـيملا تاــهــيــجوــتــلا
.يتاينازيملا نزاوتلا

يلوؤسمو ءارزولا نم ةمدقملا تاحارتقالا جردنت:٩ ةّداملا
نمض جماربلا ةظفحم رييستب نيفلكملا ةيمومعلا تاسسؤملا
تافيقستلا دودح يفو ،ىدملا طسوتـملا يتاـيـنازــيـملا راــطإلا
ىلـع ،جـمارـبلا ةـظـفـحم بـسـح تاـقــفـنلا عيزوت يــف ةددــحملا

.ةيهيجوتلا ةرــكذملا ىوـتـسـم

،ةينازيملا ةشقانم دعب ،اهيلع قفتملا تاحارتقالا مزلتو
ىوتسم ىلع نّيبتو .ةينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا وأ ةرازولا
51–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم57 ةداملل اقفو ،”2 مجحلا”
ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤمـلا

تاـيوـلوألا نـع رــيرــقــتــلا نــمضتملاو ،هالــعأ روــكذملاو81٠2
ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا هّدعأ يذلا ،طيطختلاو
.ينعملا

: يتآلا وحنلا ىلع تاحارتقالا هذه غاصتو

تاـــــقـفـنـلا راــطإل ىلوألا ةــيــلاــملا ةــنســلل ةـبـســنلاب *
ةـغّلـبملا تاـقــفنلا فـقس مارـتـحا لــظ يــف: ىدـملا طـسوــتملا

ةيهيجوتلا ةرــكذـملا راــطإ يف ةـيـلاـملاـب فـلــكملا رـــيزوــلا نـم
يذـلا ةـيـلاملا نوـناـقـل يدـيــهــمــتــلا عورشملا دادــعإب ةــقــلــعــتملا

يتاينازيملا راطإلا نمض ةددحملا تاينازيملا تاريدقتب رّكذي
فــقس يستــكــيو .ةــيــنــعملا ةــيــلاملا ةــنسلــل ىدملا طسوــتملا
.ةيلاملا ةنسلا هذهل ايمازلإ اعباط غّلبملا تاقفنلا

لــقألا ىلــع ،نيــتـيـلاوـملا نيـتـيلاـملا نيتـنـسـلل ةــبـسـنلاب *
راـبــتعالا نيــعـــب ذـــــخألا: ىدــملا طــــسوــتـــملا تاــــقـــــفـــــنــلا راــطإل

طسوتملا يتاينازيملا راطإلا عم ةمجنسملا روطتلا ريياعمل
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا اهدّدح يتلا ىدملا

ثلاثلا لصفلا

تاقفنلاب مازتلالا ططخم

متي يتلا ةقيثولا وه تاقفنلاب مازتلالا ططخم:0١ ةّداملا
سكعيو .ةدحاو ةنسل ةيتاينازيملا تاقفنلا مييقت اهلالخ نم
ةينازيم ذيفنت دنع تاقفنلاب تامازتلالل داتعملا ىوتسملا
.ةلودلا

فرط نم تاقفنلاب مازتـلالا طـطخـم دادـعإ مــتي :١١ ةّداملا
لك بسح ،نيبيو ،ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا

جمانرب لكل مازتلالا ىوتسم ،رهشأ )3( ةثالث لك وأ/و رهش
: يتأي ام ةاعارم هدادعإ دنع بجيو .ةيعرفلا هماسقأو

ةـيـلاملا ةــنسلــل نينــياــعملا ذــيــفــنــتــلا ةرــيــتوو ىوــتسم–
،ةفورعملا ةريخألا

يف ةروــكذــملا ةــقـيـثوـلا راــطإ يف ةدـــمـتـعملا تاــيوــتـسملا–
طسوتملا تاقفنلا راطإ تاحرتقم ةنمضتملاو ،هالعأ9 ةداملا
،ةيمومعلا تاسسؤملا يلوؤسمو ءارزولا نم ةمدقملا ،ىدملا

،صيلقتلل ةلباقلا ريغو ةيمازلإلا تاقفنلا–

.تايولوألل يمّلسلا بيترتلا–

فرط نم ةحرتقملا تاقفنلاب مازتلالا تايوتسم ضرعت
،مازتلالا ططخم ناونعب ،ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا

نيذلا ،هب نيينعملا جمانربللفرصلاب نيرمآلا عيمج ىلع
هغيلبت بجيو ،يلمع مازتلا ططخم دادعإب مهرودب نوموقي
.لهؤملا يلاملا بقارملل

،ةــيلاـملا ةـنـسـلا لالــخ،مازـتـلالا تاــيوـتـسم ةــعــجارـــم نـــكـــــمــي
ةـقـفاوملا دـعـب ،يغـبـنـي اـمـك ةررـبـم تاراـبـتـعالو اـيـئاـنــثــتسا
،اصوصخ رـظـنـلاـب ،ةـيـلاملاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــم ةــيــلــبــقــلا
.عفدلا ىلع ةيمومعلا ةنيزخلا تاردقل

تاقفنلاب مازتلالا تاططخم نم خسن لسرت:٢١ ةّداملا
ةرتفلا ةياهن دنـع ،ةـيـلاـملاـب فـلــكـملا رــيزوــلا ىلإ ،ةــفوــقوــملا
بترتي عيمجت ةيلمعب موقي يذلا ،دح ىصقأك ةيليمكتلا

طسوتملا تاقفنلا راطإ نم ىلوألا ةيلاملا ةنسلا ذيفنت اهيلع
.هالعأ روكذملا ىدملا

ططخم نيب ةبراقم ةيعضو ،عيمجتلا اذه نع جتني امك
.ةلودلل ةنيزخلا ططخمو عّمجملا تاقفنلاب مازتلالا

يتاينازيملا راطإلاب ةقلعتملا قئاثولا لكش ددحي :3١ ةّداملا
ططـخـمو ىدـملا طـسوتملا تاـقــفنلا راــطإو ىدـملا طـسوـتـملا
اهتسارد ةمانزر اذكو ،هالعأ نيروكذملا ،تاقفنلاب مازتلالا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ايلع ةنجل ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:٤١ ةّداملا
اـهـماـهـم ددحتو رـيذـحـتـلاو ةـيـتاــيــنازــيملا رــطاــخملا مــيــيــقــتــل
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهميظنتو
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: يتأي امك ،تايلكلا نم تسغنمات ةعماج لكشتت

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك–

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك–

،ةيعامتجالاو ةيناسنالا مولعلا ةيلك–

،تاغللاو بادآلا ةيلك–

.ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك–

نم٠1 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :٢ ةّداملا
ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

مـمـتملاو لدــعملا ،3٠٠2 ةـنـس تــشــغ32 قــفاوـملا٤2٤1 ماــع
ناونعب تسغنمات ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي ،هالعأروكذملاو
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم–

تاـقاـطـلاو يوـقاـطـلا لاـقـتـنالاـب فـلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةددجتملا

،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

حالــصإو ناــكـسـلاو ةـحصـلاـب فـــــــــــــــــلــكـملا رــيزوــلا لــثـمم–
،تايفشتسـملا

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فـلـكملا ،لوألا رـــيزوـــلا ىدــــل بدــتـنملا رــيزوــلا لـثـمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

فـلــكـملا ،لوألا رــيزوــلا ىدـــل بدــتـنـملا رــيزوــلا لــثـمم–
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

يذيفنتلا موسرملا نم52 ةداملا ماكحأل اقبط:3 ةّداملا
قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر
مـــضــت ،هالــعأ روــكذــملاو ممتملاو لدـــعملا ،3٠٠2 ةنس تــشــغ32
،ةيزكرملا ةبتكملاو ةماعلا ةنامألا ىلع ةدايز ،ةعماجلا ةيريدم
: ةيتآلا نيدايملاب ،يلاوتلا ىلع ،فلكت ةيريدم تاباين )3( ثالث

،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يلاعلا نيوكتلا–

ةــيـجراـخلا تاــقالـعـلاو يـملـعـلا ثـحـبلا ةـيـقرـتو طيــشـنت–
،نواعتلاو

.هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلا–

ةّـيــمــسّرلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــه رــشـنـي :5١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٦33–0٢ مقر يذيفنتموسرم
ءاــشنإ نـمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١
.تسغنمات ةعماج

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنسربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يف خرؤمـلا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةـنـس وـينوــي32 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةدــعـقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،هنم52و٠1و3 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤمـلا1٠3–5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو5٠٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا62٤1 ماع بجر11
،ممتملاو لدعملا ،تسغنماتب يعماج زكرم ءاشنإ

يف خرؤمـلا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمـسـيد61 قـفاوملا٤3٤1 ماــع رــفـص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايـفـيـكو طورــش
،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

موـــسرـــملا نــم3 ةداــملا ماـــكــحأل اـــقــــيـبـطـــت : ىلوألا ةّداملا
٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقريذيفنتلا
دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا
ةسسؤم أشنت ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا

ةيصخشلاب عتمتت ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع
.”تسغنمات ةعماج” ىّمست ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا
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بجومب أشنملا ،تسغنماتب يعماجلا زكرملا لحي:٤ ةّداملا
62٤1 ماع بجر11 يف خرؤمـلا1٠3–5٠مقر يذيفنتلا موسرملا
يعماج زكرم ءاشنإ نمضتملاو5٠٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا

.ممتملاو لدعملا ،تسغنماتب

قوـقـحلاو لــئاــسوـلاو تاــكلــتـمملا عيـمــج لّوحـت:5 ةّداملا
تسغنماتب يعماجلا زكرملا اهزوحي ناك يتلا تامازتلالاو
.تسغنمات ةعماج ىلإ ،هالعأ٤ ةداملا بجومب لحملا

ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا ىلع بترتي :٦ ةّداملا
: يتأي ام ،هالعأ5

نيناوقلل اقبط ،هدعت يريدقتو يمكو يعون درج دادعإ –1
نـم لـك اـهءاضعأ نيعــي ةــنجل ،اــهــب لوــمــعملا تاــمــيــظــنــتــلاو
،ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

قلعتت يتلا قئاثولاو تامولعملا غيلبت تاءارجإ ديدحت –2
.هالعأ5 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا عوضومب

تسغنماتب يعماجلا زكرملا ومدختسم لّوحي:٧ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تسغنمات ةعماج ىلإ

ةعضاخ مهتابجاوو نيينعملا نيمدختسملا قوقح ىقبت
لومعملا ةيدقاعتلا وأ ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةينوناقلا ماكحألل
.ليوحتلا خيرات دنع اهب

خرؤمـلا1٠3–5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىغلي:٨ ةّداملا
نمضتملاو5٠٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا62٤1 ماع بجر11 يف

.ممتملاو لدعملا ،تسغنماتب يعماج زكرم ءاشنإ

ةّيـمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرـملا اذــه رــشني :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٧33–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نـمضتي،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١ ماع
.تليسمسيت ةعماجءاــشنإ

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنسربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يف خرؤمـلا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعتنـمضتملاو

لوأ يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،هنم52و٠1و3 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤمـلا3٠2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا92٤1 ماع بجر6
،ممتملا ،تليسمسيتب يعماج زكرم

يف خرؤمـلا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

موــسرـملا نـم3 ةداـملا ماــكـحأل اـقــيـبـطـت : ىلوألا ةّداملا
٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقريذيفنتلا
دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا
ةسسؤم أشنت ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا

ةيصخشلاب عتمتت ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع
.”تليسمسيت ةعماج” ىّمست ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا

: يتأي امك ،دهعملاو تايلكلا نم تليسمسيت ةعماج لكشتت

،ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك–

،قوقحلا ةيلك–

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك–

،تاغللاو بادآلا ةيلك–

.ةيضايرلاو ةيندبلا تاطاشنلا تاينقتو مولع دهعم–

نم٠1 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز:٢ ةّداملا
ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

مـمـتملاو لدـــعملا ،3٠٠2 ةـنـس تــشــغ32 قــفاوـملا٤2٤1 ماــع
،تليسمسيت ةـعـماــج ةرادإ سلـجـم نوكـتـي ،هالــعأ روـــكذــملاو
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم–

تاــقاـطـلاو يوــقاـطــلا لاــقـتنالاــب فـلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةددجتملا



١٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦١
7م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢

،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فـلــكملا ،لوألا رــيزوــلا ىدـــل بدــتـنملا رــيزوــلا لـثـمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم–
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

يذيفنتلا موسرملا نم52 ةداملا ماكحأل اقبط:3 ةّداملا
قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر
مضت ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،3٠٠2 ةنس تشغ32
،ةيزكرملا ةبتكملاو ةماعلا ةنامألا ىلع ةدايز ،ةعماجلا ةيريدم
: ةيتآلا نيدايملاب ،يلاوتلا ىلع ،فلكت ةيريدم تاباين )3( ثالث

،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يلاعلا نيوكتلا–

ةيجراخلا تاــقالــعــلاو يمـلـعـلا ثـحـبـلا ةـيـقرــتو طيـشــنـت–
،نواعتلاو

.هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلا–

أــشـنملا ،تلـيـسـمسـيـتـب يـعـماـجلا زــكرــملا لـحي :٤ ةّداملا
بجر6 يف خرؤمـلا3٠2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب
زكرم ءاشنإ نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا92٤1 ماع
.ممتملا ،تليسمسيتب يعماج

قوــقـحلاو لــئاــسوـلاو تاـكلتمملا عيمج لّوحت:5 ةّداملا
تليسمسيتب يعماجلا زكرملا اهزوحي ناك يتلا تامازتلالاو
.تليسمسيت ةعماج ىلإ ،هالعأ٤ ةداملا بجومب لحملا

5 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا ىلع بترتي:٦ ةّداملا
: يتأي ام ،هالعأ

نيناوقلل اقبط ،هدعت يريدقتو يّمكو يعون درج دادعإ –1
نـم لـك اـهءاضعأ نيعــي ةــنجل ،اــهــب لوــمــعملا تاــمــيــظــنــتــلاو
،ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

قلعتت يتلا قئاثولاو تامولعملا غيلبت تاءارجإ ديدحت –2
.هالعأ5 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا عوضومب

تليسمسيتب يعماجلا زكرملا ومدختسم لّوحي :٧ ةّداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تليسمسيت ةعماج ىلإ
.امهب

ةعـضاـخ مـهتاـبـجاوو نيـيـنعملا نيـمدـختـسـملا قوـقـح ىـقـبت
لومعملا ةيدقاعتلا وأ ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةينوناقلا ماكحألل
.ليوحتلا خيرات دنع اهب

خرؤمـلا3٠2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىغلي:٨ ةّداملا
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا92٤1 ماع بجر6 يف

.ممتملا ،تليسمسيتب يعماج زكرم ءاشنإ

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرـملا اذــه رــشـني:٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٨33–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نـمضتي،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١ ماع
.تنشومت نيع ةعماجءاــشنإ

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنسربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يف خرؤمـلا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،هنم52و٠1و3 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤمـلا5٠2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا92٤1 ماع بجر6
،لدعملا ،تنشومت نيعب يعماج زكرم

يف خرؤمـلا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا



ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٧٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢ 8

: يتأي ام مسري

موـــسرــملا نــم3 ةداــملا ماـكــحأل اــقــيبـطت : ىلوألا ةّداملا
٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا
دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا
ةسسؤم أشنت ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا

ةيصخشلاب عتمتت ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع
.”تنشومت نيع ةعماج” ىمست ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا

: يتأي امك ،تايلكلا نم تنشومت نيع ةعماج لكشتت

،ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك–

،ةيعامتجالا مولعلاو تاغللاو بادآلا ةيلك–

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك–

.قوقحلا ةيلك–

نم٠1 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز:٢ ةّداملا
ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

مــمــتملاو لدـــعملا ،3٠٠2 ةـــــــنس تشغ32 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــع
،تنشومت نيع ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي ،هالعأ روكذملاو
: نم ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا ناونعب

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم–

تاـقاـطـلاو يوـقاـطـلا لاـقـتـنالاـب فـلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةددجتملا

،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فـــلـــكملا ،لوألا رـــيزوـــلا ىدـــل بدـــتـــنملا رـــيزوـــلا لـــثمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم–
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

يذيفنتلا موسرملا نم52 ةداملا ماكحأل اقبط:3 ةّداملا
قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر
مضت ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،3٠٠2 ةنس تشغ32
،ةيزكرملا ةبتكملاو ةماعلا ةنامألا ىلع ةدايز ،ةعماجلا ةيريدم
: ةيتآلا نيدايملاب ،يلاوتلا ىلع ،فلكت ةيريدم تاباين )3( ثالث

،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يلاعلا نيوكتلا–

ةيجراخلا تاقالعلاو يملعلا ثحبلا ةيقرتو طيشنت–
،نواعتلاو

.هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلا–

أشنملا ،تنشومت نيعب يعماجلا زكرملا لحي:٤ ةّداملا
بجر6 يف خرؤمـلا5٠2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب
زكرم ءاشنإ نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا92٤1 ماع
.لدعملا ،تنشومت نيعب يعماج

قوــقحلاو لـئاــسوـلاو تاـكـــلـتـمملا عـيــمج لّوحـت:5 ةّداملا
تنشومت نيعل يعماجلا زكرملا اهزوحي ناك يتلا تامازتلالاو
.تنشومت نيع ةعماج ىلإ ،هالعأ٤ ةداملا بجومب لحملا

5 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا ىلع بترتي:٦ ةّداملا
: يتأي ام ،هالعأ

نيناوقلل اقبط ،هدعت يريدقتو يمكو يعون درج دادعإ –1
نـم لـك اـهءاضعأ نيعــي ةــنجل ،اــهــب لوــمــعملا تاــمــيــظــنــتــلاو
،ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

قلعتت يتلا قئاثولاو تامولعملا غيلبت تاءارجإ ديدحت –2
.هالعأ5 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا عوضومب

تنشومــت نيعب يعماجلا زكرملا ومدـخـتـسم لّوـحي:٧ ةّداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط تنشومــت نيع ةعماج ىلإ
.امهب

ةعـضاــخ مـهتاـبــجاوو نيينعملا نيمدختسـملا قوــقــح ىقــبـت
لومعملا ةيدقاعتلا وأ ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةينوناقلا ماكحألل
.ليوحتلا خيرات دنع اهب

خرؤمـلا5٠2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىغلي:٨ ةّداملا
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا92٤1 ماع بجر6 يف

.لدعملا ،تنشومت نيعب يعماج زكرم ءاشنإ

ةّيـمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رـشـنــي :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوــملا2٤٤1 ماــع يــناــثــلا عــيــبر6 يـف رــئازجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع



١٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦١
9م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٩33–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نـمضتي،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١ ماع
.نازيلغ ةعماجءاــشنإ

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنسربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يف خرؤمـلا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
اــهــمــيــظــنــتــب ةصاخلا دــعاوــقـــلاو ةـــعـــماجلا ماـــهـــم ددـــحـــي يذـــلا

،هنم52و٠1و3 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو

يف خرؤمـلا6٠2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ءاشنإ نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا92٤1 ماع بجر6
،ممتملا ،نازيلغب يعماج زكرم

2 يف خرؤمـلا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفص
ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش

،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

موــسرـملا نــم3 ةداــملا ماــكـحأل اـقـيـبــــطـــت : ىلوألا ةّداـملا
٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا
دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا
ةسسؤم أشنت ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا

ةيصخشلاب عتمتت ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع
.”نازيلغ ةعماج” ىّمست ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا

: ةيتآلا تايلكلا نم نازيلغ ةعماج لكشتت

،ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك–

،قوقحلا ةيلك–

،ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيلك–

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك–

.تاغللاو بادآلا ةيلك–

نم٠1 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :٢ ةّداملا
ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

مــمـتملاو لدــعـملا ،3٠٠2 ةـنـس تــشـغ32 قــفاوـملا٤2٤1 ماــع
ناونعب ،نازيلغ ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي ،هالـعأ روــكذــملاو
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم–

تاـقاـطـلاو يوـقاـطـلا لاـقـتـنالاـب فـلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةددجتملا

،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فـــلـــكـملا ،لوألا رـــيزوــــلا ىدـــــل بدــتــــنملا رـيزوــلا لـثـمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

داصتقاب فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا لثمم–
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

يذيفنتلا موسرملا نم52 ةداملا ماكحأل اقبط:3 ةّداملا
قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر
مضت ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،3٠٠2 ةنس تشغ32
،ةيزكرملا ةبتكملاو ةماعلا ةنامألا ىلع ةدايز ،ةعماجلا ةيريدم
: ةيتآلا نيدايملاب ،يلاوتلا ىلع ،فلكت ةيريدم تاباين )3( ثالث

،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يلاعلا نيوكتلا–

ةـيـجراـخلا تاـقالـعـلاو يـمـلـعـلا ثحـبـلا ةـيـقرـتو طـيــشنت–
،نواعتلاو

.هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلا–

بجومب أشنملا ،نازيلغب يعماجلا زكرملا لحي:٤ ةّداملا
92٤1 ماع بجر6 يف خرؤمـلا6٠2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
يعماج زكرم ءاشنإ نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا

.ممتملا ،نازيلغب

قوــقـحلاو لـئاـسوـلاو تاـكـلـتـمملا عـيـمج لّوحت:5 ةّداملا
لحملا نازيلغب يعماجلا زكرملا اهزوحي ناك يتلا تامازتلالاو
.نازيلغ ةعماج ىلإ ،هالعأ٤ ةداملا بجومب



ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٧٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢ 10

5ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا ىلع بترتي:٦ ةّداملا
: يتأي ام ،هالعأ

نيناوقلل اقبط ،هدعت يريدقتو يّمكو يعون درج دادعإ –1
ريزولا نم لك اهءاضعأ نــّيعي ةنجل ،اهب لومعملا تاميظنتلاو
،ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا

قلعتت يتلا قئاثولاو تامولعملا غيلبت تاءارجإ ديدحت –2
.هالعأ5 ةداملا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا عوضومب

ىلإ نازيلغب يعماجلا زكرملا ومدختسم لّوحي:٧ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط نازيلغ ةعماج

ةـعـضاـخ مـهـتاـبـجاوو نيينعملا نيمدختـسملا قوـــقــح ىـقـبت
لومعملا ةيدقاعتلا وأ ةيساسألا ةينوناقلا وأ ةينوناقلا ماكحألل
.ليوحتلا خيرات دنع اهب

خرؤمـلا6٠2–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىغلي:٨ ةّداملا
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويلوي9 قفاوملا92٤1 ماع بجر6 يف

.ممتملا ،نازيلغب يعماج زكرم ءاشنإ

ةّيـمـسّرلا ةدــيرــجلا يــف موــسرـملا اذــه رــشـني :٩ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم0٤3–0٢ مقر يذيفنتموسرم
لدــــعي،0٢0٢ ةـنـس رـبــمفون٢٢قــفاوملا٢٤٤١ ماــع
يفخرؤملا261–81 مــقر يذـيفنتلا موـسرملا مـمتيو
٨١0٢ ةنس وــينوي41 قفاوملا9341 ماــع ناــضمر٩٢
ةـــصاــخلا ةـــــسـسؤـملا ءاـــــشــنإ طورـــش ددــحــي يذـــلا
.اهتبقارمو اـهحتفو ينهملا مـيلعتلا وأنـيوكــتلل

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ماع رفص61 يــف خرؤـــملا7٠–8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوــناـقــلا نـمـضتملاو8٠٠2 ةنــس رــيارـبـف32 قـــفاوــملا92٤1
 هنم51 ةداملا اميس ال ،نيينهملا ميلعتلا و نيوكتلليهيجوتلا

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤملا361–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا261–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8102 ةنس وينوي41 قفاوملا9341 ماع ناضمر92

ينهملا ميلعتلا وأ نيوكتلل ةصاخلا ةسسؤملا ءاشنإ طورش
،اهتبقارمو اهحتفو

: يتأي ام مسري

ماـــكـحأ ضــعـب مــمـتـيو موــسرـملا اذــه لدــعـي: ىلوألا ةّداملا
ماع ناضمر92 يف خرؤملا261–81 مقر يذيفنتلا موسرملا

ءاشنإ طورش ددحي يذلا8102 ةنس وينوي41 قفاوملا9341
اــهــحــتــفو ينــهملا مــيــلــعــتــلا وأ نــيوــكــتـــلـــل ةصاخلا ةسسؤملا

 .اهتبقارمو

نم23و61و51و11و٠1و7 داوملا ماكحأ لدعت:٢ ةّداملا
ماع ناضمر92 يف خرؤملا261–81 مقر يذيفنتلا موسرملا

ررحتو ،هالعأ روكذملاو8102 ةنس وينوي41 قفاوملا9341
: يتأي امك

حنمي دامتعا ىلإ ةصاخلا ةسسؤملا ءاشنإ عضخي :7 ةّداملا”
ةيالولاب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم نم رارق بجومب

ةـنـجـلـلا حارـتــقا ىلع ءاــنــب ،ةسسؤملا اــهــمــيــلــقإب أشنــت يتــلا
يتلا ةصاخ ةسسؤم ءاشنإل دامتعالا تابلط ةساردل ةيئالولا

لك ىدل ةأشنملاو ،”ةيئالولا ةنجللا” صنلا بلص يف ىعدت
.”ةيالولاب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةيريدم

دامتعالا بلط ةساردب ةيئالولا ةنجللا فلكت:٠1 ةّداملا”
نـــيوـــكـــتـــلا رـــيدمل اـــهـــيأر ءادــــبإو سسؤملا لــــبــــق نــــم عدوملا

.”ةصاخلا ةسسؤملا دجاوت رقم ةيالولاب نيينهملا ميلعتلاو

فـلـكملا ةـحـلـصملا سـيـئر ةـيـئالوـلا ةنـجـللا سأرـي:11 ةّداملا”
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةيريدمب ينهملا نيوكتلا ةعباتمب
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم لكشتتو ،ةيالولاب

ةيريدمب ةصاخلا تاسسؤملا ةعباتم بتكمب فلكملا–
،اوضع ،ةيالولاب نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
،يملعلا

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا نع )1( لثمم–
،ةددجتملا

فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا نع )1( لثمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

فلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا نع )1( لثمم–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

،ةيبرتلاب فلكملا يئالولا ريدملا لثمم–
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،ةحصلاب فلكملا يئالولا ريدملا لثمم–

،ليغشتلاب فلكملا يئالولا ريدملا لثمم–

،ةماعلا نوؤشلاو ميظنتلاب فلكملا يئالولا ريدملا لثمم–

،بئارضلاب فلكملا يئالولا ريدملا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا يئالولا ريدملا لثمم–

،نارمعلاو نكسلاب فلكملا يئالولا ريدملا لثمم–

،ةيندملا ةيامحلاب فلكملا يئالولا ريدملا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا يئالولا ريدملا لثمم–

تالــصاوـملاو دـيربـلاـب فـلـكملا يـئالوـلا رــيدـملا لـثـمم–
،ةـيـكـلسالـلا ةزـهـجألاو

،ةيالولاب ةيديلقتلا ةعانصلاو فرحلا ةفرغ نع )1( لثمم–

،نيينهملا ميلعتلاوأ نيوكتلل ةيمومع ةسسؤم )1( ريدم–
،ةلاحلا بسح

ينهملا ميلعتلاوأ ينهملا نيوكتلل ةصاخ ةسسؤم )1( ريدم–
.هئارظن لبق نم راتخي

.................................... ةيئالولا ةنجللا نيعتست نأ نكمي
.اهلامعأ )ىتح رييغت نودب( ..................................................

ةـعـباـتمب فـلـكملا بتـكملا ةـيـئالوـلا ةـنــجــلــلا ةــناــمأ ىلوــتــي
.ةصاخلا تاسسؤملا

)ىتح رييغت نودب( ......................................... ةنجللا دعت
.هيلع قداصتو

رخآ اعامتجا سيئرلا دقعي ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يف
ددع نكي امهم ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا لالخ ةيئالولا ةنجلل
.”نيرضاحلا ءاضعألا

رتـفدـب قـفرـملا داــمتعالا رارــق نــّيـبي نأ بـجـي:51 ةداملا”
: يتأي ام طورشلا

....................... ةصاخلا ةسسؤملا سسؤم بقلو مسا–
.ةسسؤملا باعيتسا تاقاط )ىتح رييغت نودب( .................

ةـسـسؤـملا لـبـق نـم ةــنومـضملا نـيوــكـتـلا تاــصـيـصـخت–
ميلعتلاو نيوكتلل ةيئالولا ةيجوغاديبلا ةطيرخلاب ةطبترملاو
لك يف ةفدهتسملا ليهأتلا تايوتسم اذكو ةيالولل نيينهملا
،ةداهشب جّوتملا نيوكتلل ةبسنلاب صاصتخا

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

رارق نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةيئالولا ةيريدملا غّلبت
رـــيزوـــلا ىلإ هــــنــــم ةــــخسن لسرــــتو ،سسؤملا ىلإ داــــمــــتــــعالا
ةينامث ىدعتي ال لجأ يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا
.”مايأ )8(

..................... ةصاخلا ةسسؤملا حتف طبتري :61 ةداملا”
: نييتآلا نيقبسملا )ىتح رييغت نودب( ................................

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

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

........................ طورشلا رتفد دونب مارتحا مدع ةلاح يفو
. )2( نيرهش زواجتيّ الأ ىلع )ىتح رييغت نودب(

ميلعتلاو نيوكتلا ريدم فرط نم دامتعالا رارق بحسي
ريرقت ساسأ ىلع ،لجألا اذه ءاضقنا دنع ةيالولاب نيينهملا

دونبل سسؤملا مارتحا مدع ةلاح يف ةيئالولا ةنجللا همدقت
لباقم كلذب ةصاخلا ةسسؤملا سسؤم ّغلبيو ،طورشلا رتفد
.”مالتسا لصو

......................................دامتعالا رارق بحسي :23 ةداملا”
.اهيأر ةيئالولا ةنجللا ءادبإ دعب )ىتح رييغت نودب(

نيوكتلا ريدم فرط نم دامتعالا بحسب حيرصتلا متي
ةصاخلا ةسسؤملا دجاوـت ناــكـم ةــيالوــلاب نيينـهملا ميلعتلاو

.”ماـــيأ )8( ةـيـناـمـث ىدــعتـي ال لجأ يف

نــم سـماـخلا لـصــفـلا نـم يناــثـلا مـسـقــلا مـمتـي:3 ةّداملا
9341 ماع ناضمر92 يف خرؤملا261–81 مقر يذيفنتلا موسرملا
رركم53 ةدامب ،هالــعأ روكذملاو81٠2 ةنس وينوي41 قفاوملا

: يتأي امك ررحت

مزلت ،نيصبرتملا ليجست صخي اميف: رركم53 ةداملا”
عم ةيقافتا تمربأ ينهملا نيوكتلل ةيمومع ةسسؤم لك
ركذ عم ةسسؤملا هذه يصبرتم ليجستب ،ةصاخ ةسسؤم
زــمر تـحت ،نـيوــكتلا عوــضوـم صصــختلاو ةـينـهملا ةـبـعـشلا

.”صبرتم لكل هجوم يرصح

261–81 مقر يذيفنتلا موسرملا نم1٤ ةداملا لدعت :٤ ةّداملا
81٠2 ةنس وينوي41 قفاوملا9341 ماع ناضمر92 يف خرؤملا

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو

يـنـهملا نـيوـكـتـلل ةــصاـخلا تاـسـسؤـملا حـنـمت :1٤ ةّداملا”
يذيفنتلا موسرملا رودص خيراــت ذـنـم اـهـطاـشـن سراــمت يـتـلا

وينوي41 قفاوملا9341 ماع ناضمر92 يف خرؤملا261–81 مقر
لـــجأ نـــم تاوــــنس )٤( عـــبرأ لـــجأ ،هالـــعأ روــــكذملاو81٠2 ةـــنس
ادع ام ،موسرملا اذه يف ةددحملا ةديدجلا ماكحألا عم اهتقباطم
.”هالعأ رركم53 ةداملا

ةّيـمـسّرـلا ةدـــيرــجلا يــف موـسرـملا اذــه رــشـنـي:5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قــفاوـملا2٤٤1 ماــع يناـثـلا عـيـبر6 يف رـئازــجلاـب رّرـح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
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ةياقولل ةيئالو ناجلب ةدوزم ةينطو ةنجل أشنت:٢ ةّداملا
،اهتحفاكمو ناسنإلا ىلإ تاناويحلا نم ةلقنتملا ضارمألا نم
.”ةيئالولاةنجللا”و ”ةينطولا ةنجللا” صنلا بلص يف ىعدتو

لوألا لصفلا

ةــلقــنـتملا  ضارــــمألا نــم ةــياـــقوـــلل ةيـنـطوــلا ةـــنـجللا
اهتحفاكمو ناسنإلا ىلإ تاناويحلا نم

فلكملا ريزولا ىدل ةينطولا ةنجللا عضوت :3 ةّداملا
.ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب

قيسنتلاو رواشتلل مــئاد زاـهـج ةينطولا ةنجللا:٤ ةّداملا
نـم ةـياـقوــلا لاــمــعأ عوــمــجمل مــيــيــقــتــلاو ةــعــباــتملاو مــعدــلاو
.اهتحفاكمو ناسنإلا ىلإ تاناويحلا نم ةلقنتملا ضارمألا

 : يتأي امب فلكت ،ةفصلا هذهبو

ءاــبو دـيدـهـت ةـلاـح يــف راذــنإلا قالـطإ ىلـع رهـسلاو دـصرلا–
،ءابو وأ/و يناويح

ىوتسملا ىلع ةحفاكملاو ةياقولا جمارب ةيقرتو دادعإ–
،اهذيفنت تاططخم ىلع ةقداصملاو ينطولا

تاناويحلا نم ةلقنتملا ضارمألا ةمئاق ايرود نييحت–
ةيحصلا اهراطخأ نمةياقولا يف ةيولوألا تاذ ناسنإلا ىلإ

،اهتحفاكمو

اهتئبعت بجاولا ةيلاملاو ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا مييقت–
 ،ةحفاكملاو ةياقولا جمارب ذيفنتل تاعاطقلا فلتخم فرط نم

 ،اهنييحتو لخدتلا تاططخم ىلع ةقداصملا–

تاـطـطـخـمو ةررـقملا جمارـبـلا مـيـيـقـتو ةـعـباـتــم ناــمض–
،اهذيفنت

تاــطــطــخــم نيب ماــجسناو قــيسنــت داـــجـــيإ ىلع رـــهسلا–
،ةيعاطقلا لخدتلا

،يعامتجا لاصتاو سيسحتومالعإ ططخم دادعإ–

،ةحفاكملاو ةياقولاب قلعتي صن عورشم لك يف يأرلا ءادبإ–

تاعاطقلا فلتخمل ةيرورضلا ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت–
،ةينعملا

اذـكو ةـيـنـعملا تاـعاـطـقـلا فـلــتــخــم طاشن رــيراــقــت ةسارد–
،ةيئالولا ناجللا تاطاشنريراقت

ةلقنتملا ضارمألا روطت نع يونس ريرقت رشنو دادعإ–
،اهب مايقلا مت يتلا لامعألاو ناسنإلا ىلإ تاناويحلا نم

ةيلود وأ ةينطو ةئيه لك عم لمع تاقالع ةماقإو ديطوت–
،ناسنإلا ىلإ تاناويحلا نم ةلقنتملا ضارمألاب متهت

.اهماهمب ةلص يذ ثحبلا لاجم يف طاشن لك حارتقا–

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم١٤3–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١ ماع
ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل ةينطو ةنجل ءاشنإ

ديدحـتو ،اهتحفاكمو ناـســنإلا ىلإ تاــناوــيــحلا نم
.اهريسو اهميظنتو اهماهم

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤملا8٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
تاطاشنب قلعتملاو8891 ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةيناويحلا ةحصلا ةيامحو يرطيبلا بطلا

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
 ،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392–31 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو31٠2 ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فـيـنـجـب ةدـمـتــعملا )5٠٠2( ةــيــلودــلا ةــيــحصلا حــئاوــلـــلا رشن
 ،5٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس رـبـمـسـيد82 قـفاوـملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىدامـج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

22 يف خرؤملا66–59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا5991 ةنس رياربف22 قفاوملا51٤1 ماع ناضمر
ريبادتلاو اهب حيرصتلا بجي يتلا ةيناويحلا ضارمألا ةمئاق
 ،ممتملاو لدعملا ،اهيلع قبطت يتلا ةماعلا

يف خرؤملا821–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس وــياـم12 قفاوملا1٤٤1 ماـع ناضــمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

ةينطو ةنجل ءاشنإ ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
ناسنإلا ىلإ تاناويحلا نم ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولل
 .اهريسو اهميظنتو اهماهم ديدحتو ،اهتحفاكمو
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ريزولا اهسأري يتلا ةينطولا ةنجللا لكشتت:5 ةّداملا
: نم ،هلثمم وأ ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا

،ينطولا عافدلا ةرازو لثمم–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،لاصتالاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

تاــجـتنملاويرـحبلا ديـصـلاـب فــلـكـملا رــيزوــلا لــثـمم–
،ةيديصلا

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا سيئر لثمم–

،تاباغلل ماعلا ريدملا لثمم–

،ينطولا كردلا ةدايق لثمم–

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيريدملا لثمم–

،ةيندملا ةيامحلل ةماعلا ةيريدملا لثمم–

،هلثمم وأ بوهسلا ريوطتل يماسلا ظفاحملا–

،هلثمم وأ ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا سيئر–

،يرطيبلا بطلل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا–

،ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا–

،يرئازجلا روتساب دهعمل ماعلا ريدملا–

.تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا–

،هنأش نم صخش يأب نيعتست نأ ةينطولا ةنجّللا نكمي
.اهماهم يف اهتدعاسم هتاءافكل ارظن

قداصتو يلخادلا اهماظن ةينطولا ةنجّللا دعت :٦ ةّداملا
.هيلع

ةصصختم ناجل ءاشنإ ةينطولا ةنجللا نكمي:٧ ةّداملا
 .يلخادلا ماظنلا يف اهريسو اهميظنتو اهماهم ددحت

سمخ اهتدم ةدهعل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نيعي:٨ ةّداملا
ةيرطيبلا ةطلسلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب تاونس )5(
.اهنوعبتي يتلا تائيهلاو تاطلسلا حارتقا ىلع ءانب ةينطولا

متي ،ةينطولا ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا يقابل اهسفن لاكشألا بسح هفالختسا

حلاصملا اهالوتت ةنامأب ةينطولا ةنجللا دوزت:٩ ةّداملا
.ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

ىوتسم ىلع اهتاعامتجا ةينطولا ةنجللا دقعت:0١ ةّداملا
ةرود يف عمتجتو .ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب ةفلكملا ةرازولا

نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،رهشأ )6( ةتس لك )1( ةدحاو ةرم ةيداع
.اهسيئر

ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ نكميو
ةئراط تالاح ثدحت ةيناويح ضارمأ روهظ دنع ،اهسيئر نم
.ةحصلاب فلكملا ريزولا نم بلطب وأ

هلسريو تاعامتجالا لامعأ لودج سيئرلا دعي:١١ ةّداملا
ىلع اموي )51( رشع ةسمخ لبق ةينطولا ةنجللا ءاضعأ ىلإ
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا

.ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو

لجس يف رّرحتو رضاحم يف تالوادملا نّودت:٢١ ةّداملا
.سيئرلا فرط نم هيلع رشؤمو مّقرم صاخ

ةليصح نع ايونس اريرقت ةينطولا ةنجللا دعت:3١ ةّداملا
نـــم ةـــلـــقـــنـــتملا ضارـــمألا نـــم ةـــياـــقوـــلا لاـــجـــم يف اـــهـــلاــــمــــعأ
.لوألا ريزولا ىلإ هلسرتو ،اهتحفاكمو ناسنإلا ىلإ تاناويحلا

تاناويحلا نم ةلقنتملا ضارمألا ةمئاق ددحت:٤١ ةّداملا
: يتأي امك ،ةيولوألا تاذ ناسنإلا ىلإ

،بلكلا–

،ةيطلاملا ىمحلا–

،لسلا–

،تالينوملاسلا–

،ةديحولا ةدودلا ةقري – ةيكوشلا ةيطيرشلا–

،تاينامشاللا–

.تفيرلا يداو ىمح–

فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ةمئاقلا هذه نييحت نكمي
.ةينطولا ةنجللا يأر ذخأ دعب ةينطولا ةيرطيبلا ةطلسلاب

يناثلا لصفلا

نم ةلقنتملا  ضارمألا نم ةياقولل ةيئالولا ةنجللا
اهتحفاكمو ناسنإلا ىلإ تاناويحلا

:يتأي امب ةيئالولا ةنجللا فلكت:5١ ةّداملا

تاديدهت لك نع ريخأت نود ةينطولا ةنجللا مالعإو دصر–
،ءابو وأ/و يناويح ءابوب قلعتت

،ةررقملا جماربلا ذيفنت–

،لخدتلا تاططخم ذيفنت–

ةلاح يف لخدتلا لكايهو حلاصم لمع قيسنتو ميظنت–
ىلإ تاناويحلا نم لقنتم ضرم وأ/و ءابو وأ ديدهت روهظ

،هب حرصم ناسنإلا
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ضارمألا نم ةياقولا نيسحت ىلإ يمري ءارجإ لك حارتقا–
ةنجللا ىلع ،اهتحفاكمو ناسنإلا ىلإ تاناويحلا نم ةلقنتملا
،ةينطولا

نم ةلقنتملا ضارمألا روطت نع ةمظتنم لئاصح دادعإ–
قـئاوـعـلاـب ةـيـنـطوــلا ةــنــجــلــلا غالــبإو ناسنإلا ىلإ تاــناوــيحلا
ضارمألا نم ةياقولل ينطولا جمانربلا ذيفنت ءانثأ ةيناديملا
،اهتحفاكمو ناسنإلا ىلإ تاناويحلا نم ةلقنتملا

فلتخم لوح ةينيوكتو ةيسيسحت مايأل ةمانزر دادعإ–
كلت اميس ال ،ناسنإلا ىلإ تاناويحلا نم ةلقنتملا ضارمألا
.يلحملا ىوتسملا ىلع ةلحفتسملا ضارمألا

وأ يلاولا اهسأري يتلا ةيئالولا ةنجللا لكشتت:٦١ ةّداملا
: نم ،هلثمم

،ةيالولل ةيحالفلا حلاصملا ريدم–

،ةيالولل ةراجتلا ريدم–

،ةيالولل ناكسلاو ةحصلا ريدم–

،ةيالولل ةئيبلا ريدم–

،ةيالولل ةيديصلادراوملاويرحبلا ديصلا ريدم–

،ةيالولل تاباغلا ظفاحم–

،ةيالولل يرطيبلا شتفملا–

،هلثمم وأ ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومجملا دئاق–

،هلثمم وأ ةيالولل نمألا سيئر–

،هلثمم وأ ةيالولل ةيندملا ةيامحلا ريدم–

،هلثمم وأ ةيئالولا ةيحالفلا ةفرغلا سيئر–

،يوهجلا يرطيبلا ربخملا ريدم–

تاتابنلا ةيامحل ينطولا دهعملل ةيوهجلا ةطحملا ريدم–
،ةيتابنلا ةحصلا شتفم وأ

،هنأش نم صخش يأب نيعتست نأ ةيئالولا ةنجّللا نكمي
.اهماهم يف اهتدعاسم هتاءافكل ارظن

قداصتو يلخادلا اهماظن ةـيـئالوـلا ةنجللا دــعــت:٧١ ةّداملا
.هيلع

شتفملا اهّالوتي ةنامأب ةيئالولا ةنجللا دوّزت:٨١ةّداملا
.ةيالولل يرطيبلا

ةرم ،ةيداع ةرود يف ةيئالولا ةنجللا عمتجت:٩١ ةّداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،رهشأ )6( ةتس لك )1( ةدحاو

ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجت نأ نكميو
ريدملا نم وأ ةيحالفلا حلاصملا ريدم نم بلطب اهسيئر نم
.ناكسلاو ةحصلل يئالولا

هلسريو تاعامتجالا لامعأ لودج سيئرلا دعي:0٢ ةّداملا
ىلع ،اموي )51( رشع ةسمخ لبق ةيئالولا ةنجللا ءاضعأ ىلإ
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا

.ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو

لجس يف رّرحتو رضاحم يف تالوادملا نّودت:١٢ ةّداملا
.سيئرلا فرط نم هيلع رشؤمو مّقرم صاخ

.ةينطولا ةنجللا سيئر ىلإ تاعامتجالا رضاحم لسرت

ةليصح نع ايونس اريرقت ةيئالولا ةنجللا دعت:٢٢ ةّداملا
تاناويحلا نم ةلقنتملا ضارمألا نم ةياقولا لاجم يف اهلامعأ
 .ةينطولا ةنجللا سيئر ىلإ هلسرتو اهتحفاكمو ناسنإلا ىلإ

.موسرملا اذه ماكحأل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :3٢ ةّداملا

ةّيــمـسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرــملا اذـــه رــشـنـي:٤٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٢٤3–0٢ مقر يذيفنتموسرم
لدــعــي ،0٢0٢ ةـنـس ربــمـفوــن٢٢قــفاوـملا٢٤٤١ ماــــع
يفخرؤملا٩١–5١ مـقر يذــيفـنـتلا موــسرـملا ممتـيو
ةـنـس رياـنـي5٢ قــفاوـملا٦3٤١ ماــع يناثــلا عيبر٤
ريـمـعتلا دوـقـع ريــضـحـت تايفــيك ددحــي يذـلا5١0٢
.اـهـمـيـلـســتو

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤملا92–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةئيهتلاب قلعتملاو٠991 ةنسربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ريمعتلاو

ماع بجر٠2 يف خرؤملا٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنسرياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

8 يف خرؤملا٠٤1–51 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضـتـملاو51٠2 ةـنـس وــياـم72 قــفاوملا63٤1 ماــع ناــبـعـش

دعاوقلا ديدحتو تايالولا ضعب لخاد ةيرادإ تاعطاقم ثادحإ
،ممتملاو لدعملا ،اهب ةطبترملا ةصاخلا
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يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لّوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاولدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٤ يف خرؤملا91–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس رياني52 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر
،اهميلستو ريمعتلا دوقع ريضحت تايفيك

9 يف خرؤملا1٤1–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمـضـتملاو51٠2 ةـنـس وــياــم82 قفاوملا63٤1 ماــع ناــبـعـش
،اهريسو ةيرادإلا ةعطاقملا ميظنت

: يتأي ام مسري

ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا91–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ

تاـيـفـيك ددـحـي يذــلا51٠2 ةـنـس رــيانـي52 قــفاوملا63٤1 ماــع
.اهميـلـسـتو رـيـمعـتلا دوــقــع ريضحت

13و22و12و51و6 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةّداملا
91–51 مقر يذيفنتلا موسرملا  نم55و9٤و7٤و٠٤و83و23و
51٠2 ةنس رياني52 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا

 :يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

ةداهش ىوتحم هضري مل يذلا بلطلا بحاص نكمي:6 ةداملا“
ةطلسلا توكس ةلاح يف وأ ،هب هغيلبت مت يتلا ريمعتلا
لصو لباقم انعط عدوي نأ ،ةبولطملا لاجآلا يف ةصتخملا
.ةيالولا ىدل عاديإ

،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يفو
 .ةريخألا هذه ىدل نوكي نعطلا عاديإ نإف

)51( رشع ةسمخب رربملادرلا لجأ ددحي ،ةلاحلا هذــه يفو
.اموي

اــقــفو ،ةصتخملا ةـيئاـضـقـلا ةـــهجلا ىدــل ىوــعد عـفر نــكـمي
.”هب لومعملا عيرشتلل

يلاولا صاصتـخا نـم ةـئزـجـتلا ةـصــخر مـيـلسـت:51 ةّداملا“
 : ةبسنلاب

ىلإ اصوصخ رظنلاب،ةيلحـملا ةيمهألا تاذ عيراشملل –
،اهقاطنو اهمجحو اهتعيبط

لغش ططخمب ةاطغم ريغ قطانم يف ةعقاولا عيراشملل –
،يمومعلا قيقحتلا ةلحرم زواجت وأ هيلع قداصم ٍضارأ

تاذ عــــيراشملا كلذ يف امب ةــــيراــــمــــثـــــتسالا عــيراشمـــلـــل –
 .ةينطولا ةيمهألا

كابشلا ىوتسم ىلع بلطلا ةسارد متت ،تالاحلا هذه يفو
اــهـــيـــلـــع صوصنملا لاـــكشألا سفـــن بسح ةـــيالوـــلـــل دـــيـــحوـــلا

.ءانبلا ةصخرل ةبسنلاب

،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يفو
بدتنملا يلاولا صاصتخا نم ةئزجتلا ةصخر ميلست نوكي
 : ةبسنلاب

ىلإ اصوصخ رظنلاب ،ةيلحـملا ةيمهألا تاذ عيراشملل –
،اهقاطنواهمجحو اهتعيبط

لغش ططخمب ةاطغم ريغ قطانم يف ةعقاولا عيراشملل –
.يمومعلا قيقحتلا ةلحرم زواجت وأ هيلع قداصم ٍضارأ

كابشلا ىوتسم ىلع بلطلا ةسارد متت ،تالاحلا هذه يفو
صوصنملا لاكشألا سفن بسح ةيرادإلا ةعطاقملل ديحولا

 .ءانبلا ةصخرل ةبسنلاب اهيلع

نــم عــيراشملا ةــيــقــبــل ةــئزــجــتـــلا ةصخر مـــيـــلست نوـــكـــيو
.”يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر صاصتخا

ةأزجم ضرأب صاخلا طورشلا رتفد ليدعت نكمي:12 ةّداملا“
لغش طـــطـــخـــم ىلع ةـــقداصملا لـــبـــق اـــهـــل صيــــخرــــت ىلع لصح
سلجملا ةراشتسا دعب يلاولا نم رارق بجومب ،يضارألا
نكمتلا دصق كلذو ،يمومع قيقحت ءارجإو يدلبلا يبعشلا

.روكذملا ططخملا ماكحأل اقبط ءانبلا تايلمع زاجنإ نم

،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يفو
 .بدتنملا يلاولا نم رارق بجومب طورشلا رتفد لدعي

قـيـقـحـتــلا حــتــفــب ةأزــجــم ضرأ ةــعــطــقــل كلاــم لــك رــطــخــي
.هالعأ هيلع صوصنملا يمومعلا

طورشلا رتفد يف ةجردملا تاليدعتلا لوعفم يرسي ال
.كلذ زاجنإ ىلع ةيدلبلا تقفاو اذإ ّالإ الاغشأ بلطتت يتلا

.لاغشألا كلت فيراصم تاليدعتلا هذه باحصأ لمحتيو

خــيراــت نمـضتـملا طورـشـلا رـتـفدــل لدــعملا رارـقــلا رـشـنــي
ةصتخملا ةيراقعلا ةظفاحـملا ىدل ،ءاضتقالا دنع هنايرـس

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط،ايميلقإ

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

نع رداص رارق لكش يف ةئزجتلا ةصخر ّملست:22 ةّداملا“
،ايميلقإ صتخملا يلاولا وأ يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر
.ةلاحلا بسح

،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يفو
يلاولا نع رداص رارق لكش يف ةئزجتلا ةصخر ميلست نوكي
.بدتنملا



ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر١٧٦١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢ 16

قفري يتلا ةئزجتلا ةصخر ميلست نمضتملا رارقلا ددحي
اـهـب لـفـكـتـي يتـلا تاـهـيـجوــتــلا ،موسرملااذـهـب اـهـنـم جذوـمـن

ةـــحـــلصملا تاـــقاـــفـــتراو تاءارـــجإلا طـــبضيو بلـــطـــلا بحاص
لاجآ ددحت امك ،ةأزجملا يضارألا ىلع قبطت يتلا ةماعلا
.ةررقملا ةئيهتلا لاغشأ زاجنإ

ىلإ يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر فرط نم رارقلا غّلبي
ىلع نارمعلاب ةفلكملا ةلودلا حلاصم ىلإو بلطلا بحاص
نــم ةــخسنــب اــقــفرــم ،ةــيرادإلا ةـــعـــطاـــقملاو ةـــيالوـــلا ىوـــتسم
ىلع صتخملا ديحولا كابشلا ةريشأت نمضتي يذلا فلملا
ةـــيضرألا عـــطـــقـــلا ددحت يتـــلا تاـــطــــطــــخملاو طورشلا رــــتــــفد
ةينارمعلا لاكشألا ةماقإو قرطلا ةكبش مسر عم ةجمربملا
 :فرط نم ،اهتعيبطو ةجمربملا

ميلست ةلاح يف ،ةـيدلبـلا ىوتسم ىلع ريمعتلا حــلاصم –
،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر فرط نم ةصخرلا

ىوـتـسـم ىلــع رـيـمعـتـلاب ةـفــلــكملا ةـبدـتــنملا ةــيرــيدـملا –
يلاولا فرط نم ةصخرلا ميلست ةلاح يف ،ةيرادإلا ةعطاقملا
،بدتنملا

ةلاح يف ،ةيالولا ىوتسم ىلع ريمعتلاب ةفلكملا ةيريدملا –
.يلاولا فرط نم ةصخرلا ميلست

فرصت تحت اـــــهـــــيـــــلـــــع ارشؤم فـــــلملا نـــــم ةــــــخسن عضوــــــت
ضرألا دوجو عقومل يدلبلا يبعشلا سلجملا رقمبروهمجلا
.ةأزجملا

فيشرأب وأ ةيالولا فيشرأب فلملا نم ةعبار ةخسن ظفحت
 .ةيرادإلا ةعطاقملا

ةصتخملا ةطلسلا ىدل اهيلع ارشؤم ةريخأ ةخسن ظفحتو
.ةئزجتلا ةصخر تمّلس يتلا

ىدل طورشلا رتفدب اقفرم ةئزجتلا ةصخر رارق رشني
لومعملا عيرشتلل اقفو ،ايميلقإ ةصتخملا ةيراقعلا ةظفاحـملا

”.هب

ةداهش وأ ةئزجتلا ةصخر بلط بحاص نكمي:13 ةّداملا“
وأ ،هب هغيلبت مت يذلا درلا هضري مل يذلا لالغتسالا ةيلباق

نأ ،ةبولطملا لاجآلا يف ةصتخملا ةطلسلا توكس ةلاح يف
.ةيالولا ىدل عاديإ لصو لباقم انعط عدوي

،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يفو
.ةريخألا هذه ىدل نوكي نعطلا عاديإ نإف

)51( رشع ةسمخب رربملادرلا لجأ ددحي ،ةلاحلا هذه يفو
.اموي

اقفو ،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ىوعد عفر نكمي
.”هب لومعملا عيرشتلل

ضرأ ةـعـطـق ىلـعةــيراــقـع ةـيـلـمـعلـــكعضخت:23 ةّداملا“
ةيلباق ةداهش ميلست ىلإ ةأزجملا يضارألا نمض ةدوجوم
.يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر فرط نم لالغتسالا

ةيلمع لك ءانثألالغتسالا ةيلباق ةداهش ميدقت بلطيامك
ةدوجوم ٍنابم ىلع لمتشت يتلا ةيضرألا عطقلا ىلع ةيراقع

.اهثادحإ ررقملا ، ةأزجملا ضرألا يف

.ةداهشلا هذه عجارم ةيلمعلا هذهل سركملا دقعلا نمضتيو

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

اهجذومن قفرملا ميسقتلا ةداهش غيلبت بجي:83 ةّداملا“
.بلطلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،)1( رهش لجأ يف موسرملا اذهب

ةصتخملا ةيراقعلا ةظفاحـملا ىدل ميسقتلا ةداهش رشنت
”.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ،ايميلقإ

مــل يذـلا ميسـقـتلا ةداـهـش بـلط بــحاـص نكمي:٠٤ ةّداملا“
ةطلسلا توكس ةلاح يف وأ ،هب هغيلبت مت يذلا درلا هضري
لصو لباقم انعط عدوي نأ ،ةبولطملا لاجآلا يف ةصتخملا
.ةيالولا ىدل عاديإ

،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يفو
.ةريخألا هذه ىدل نوكي نعطلا عاديإ ّنإف

)51( رشع ةسمخب رربملادرلا لجأ ددحي ،ةلاحلا هذه يفو
.اموي

اـقــفو ،ةصتخملا ةيئاضقـلا ةــهجلا ىدــل ىوــعد عـفر نكــمي
.”هب لومعملا عيرشتلل

راشتسي )ىتح رييغت نودب(.........................:7٤ ةّداملا“
 :نم لك نييمومع صاخشأك ةصاخ ةفصب

وأ ةيالولا ىوتسم ىلع نارمعلاب ةفلكملا ةلودلا حلاصم –
ةريخألا هذه ثادحإ مت يتلا تايالولا يف ةيرادإلا ةعطاقملا

،اهيف

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

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

وأ ةيالولا ىوتسم ىلع ةحالفلاب ةفلكملا ةلودلا حلاصم –
ةريخألا هذه ثادحإ مت يتلا تايالولا يف ةيرادإلا ةعطاقملا

92–٠9 مــقر نوــناــقـــلا نـــم9٤ ةداملا ماـــكـــحأ راـــطإ يف ،اـــهــــيــــف
،هالعأ روكذملاو٠991 ةنس ربمسيد لّوأ يف خرؤملا

وأ ةيالولا ىوتسم ىلع ةئيبلاب ةفلكملا ةلودلا حلاصم –
ةريخألا هذه ثادحإمت يتلا تايالولا يف ةيرادإلا ةعطاقملا

”.اهيف

صاصتخا نم ءانبلا ةصخر ميلست نوكي امدنع:9٤ ةّداملا“
لسري ،نارمعلاب فلكملا ريزولا وأ يلاولا وأ بدتنملا يلاولا

يأرب اقفرم ،بلطلا فلم يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر
ةحلصم ىلإ ،خسن )7( عبس يف ،ةيدلبلل ةعباتلاريمعتلاحلاصم
ءادبإ دصق ،ةيرادإلا ةعطاقملا وأ ةيالولل نارمعلاب ةفلكملا ةلودلا

خيراتل ةيلاوملا مايأ )8( ةينامثلا لجأ يف كلذو ،قباطم يأر
.بلطلا عاديإ
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نم ةراشتسملا حلاصملا ىلإ فلملا نم ةخسن لسرت
ديحولا كابشلا وأ ةيالولل ديحولا كابشلا يف اهيلثمم لالخ
 .ةيرادإلا ةعطاقملل

ريدم هسأري يذلا ةيالولل ديحولا كابشلا لصفي نأ بجي
يذلا ةيرادإلا ةعطاقملل ديحولا كابشلاو هلثمم وأ ريمعتلا

يف ،هــلــثمم وأ رــيــمــعــتــلاــب فــلــكملا بدــتــنملا رــيدملا هسأرــي
خيراتل ةيلاوملا اموي )51( رشع ةسمخلا لجأ يف تابلطلا
.فلملا عاديإ

ةقلعتملا ءانبلا صخر ميلست يلاولا صاصتخا نم نوكي
 :ةيتآلا عيراشملاب

عــيراـشـمويــحاـيـسلاو يـــعاـنـصلا راـمــثتـسالا عـيراــشــم –
،ةيلـحـملا ةــعـفنملا تاذ ةــصاـخلا وأ ةـيـموـمـعـلا تازـيـهـجـتلا

،اهقاطنواهمجحو اهتعيبط ىلإ اصوصخ رظنلاب

ددــع قوـفـي يتلا يدرـفـلا وأ يــعاـمجلا نـكــسلا عيراــشـم –
،ةينكس ةدحو )٠٠2( يتئام اهتانكس

باسحل ةزــــجــــنملا تآشنملاو تاــــياـــــنـــــبـــــلاو لاـــــغشألا –
،ةيلودلا تامظنملا وأ ةيبنجألا لودلا تايلثمم

ةقاطلل ةنزخملاو ةعزوملاو ةلقانلاو ةجتنملا تآشنملا –
،ةيالولا ميلقإ يف ءاملاو

.رشابملا طيحـملا ىلع ارطخ لكشت يتلا ءانبلا عيراشم –

كابشلا ىوتسم ىلع بلطلا ةسارد متت تالاحلا هذه يفو
بجومب هريس تايفيكو هتليكشت ددحت يذلا ةيالولل ديحولا
.موسرملا اذه نم95 ةداملا ماكحأ

،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يفو
ءاـنـبلا صـخر مـيلـسـت بدـتنملا يلاوـلا صاصـتـخا نـم نوـكــي
 :ةيتآلا عيراشملاب ةقلعتملا

تازيهجتلاو يحايسلاو يعانصلا رامثتسالا عيراشم–
رـظـنـلاـب ،ةــيــلحـملا ةـــــعـــــفـــــنملا تاذ ةصاخلا وأ ةـــــيـــــموـــــمـــــعـــــلا

،اهقاطنواهمجحو اهتعيبط ىلإاصوصخ

ددــع قوـفـي يتـلا يدرـفـلا وأ يعاـمجلا نـكـسـلا عيراــشـم–
)٠٠6( ةئامتس نم لقأوةينكس ةدحو )٠٠2( يتئام اهتانكس
، ةينكس ةدحو

.رشابملا طيحـملا ىلع ارطخ لكشت يتلا ءانبلا عيراشم–

كابشلا ىوتسم ىلع بلطلا ةسارد متت تالاحلا هذه يفو
تاـيـفـيـكو هـتـلـيـكشت ددحت يذـلا ةـيرادإلا ةـعـطاـقــمــلــل دــيــحوــلا

 .موسرملا اذه نم رركم85 ةداملا ماكحأ بجومب هريس

مـيـلست نارـمـعــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا صاصتــخا نــم نوــكــي
 :ةيتآلا عيراشملاب ةصاخلا ءانبلا صخر

عــيراـشـمو يــحاـيـسلاو يــعاــنصـلا راـمـثـتسالا عـيراـشـم –
،ةينطولاةعفنملا تاذ ةصاخلا وأ ةيمومعلا تازيهجتلا

ةقاطلل ةنزخملاو ةعزوملاو ةلقانلاو ةجتنملا تآشنملا –
.رثكأ وأ )2( نيتيالو ميلقإ يف ةدجاوتملا ءاملاو

سيئر صاصتخا نم ءانبلا صخر يقاب ميلست نوكيو
.”يدلبلا يبعشلا سلجملا

ةـــصـــخر نمضتملا رارــقــلاــب بلــطــلا بحاــص غلــبـي:55 ةّداملا“
ةريشأتلا نمـــضـــتملا فلملا نم ةـــخـــســــنـــب اـــقـــفرـــم ءاـــنــــبـــلا

 :فرط نم ،ةيرامعملا ميماصتلا ىلع

ةصخرلا ميلسـت ةلاح يف ةـيدلبـلل ةعباـتلا ريـمعتـلا حلاصم –
،يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر فرط نم

ىوـتـسـم ىلــع رـيـمـعـتـلاـب ةــفـلـكـملا ةبدتنملا ةيريدملا –
يلاولا فرط نم ةصخرلا ميلست ةلاح يف ةيرادإلا ةعطاقملا
،بدتنملا

يف ةـيالوـلا ىوـتـسـم ىلــع رـيـمـعـتـلاـب ةــفـلـكـملا ةيريدملا–
،يلاولا فرط نم ةصخرلا ميلست ةلاح

ةــــــفـلـكـملا ةرازوــــــلا ىوــــــتسم ىلع ةصتــــــخملا حــــــلاصملا–
رــــيزوـــــلا فرـــــط نـــــم ةصخرـــــلا مـــــيـــــلـسـت ةـلاـــــح يف نارـمـعـلاـب
،نارمعلاب فلكملا

يف روهـمـجلا فرـصـت تحت اـهيـلـع ارـشؤـم ةخـسـن عضوـت
.يدلبلا يبعشلا سلجملا رقم

فيشرأ يف رارقلاب ةقفرم اهيلع رشؤم ةخسن ظفحتو
ةيريدملاو ،ةيالولا ىوتسم ىلع نارمعلاب ةفلكملا ةيريدملا
مت يتلا تايالولا ىوتسم ىلع نارمعلاب ةفلكملا ةبدتنملا
ةصتخملا ةطلسلا ظفتحتو ،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ
اهيلع رشؤملا ةريخألا ةخسنلاب ءاــنبلا ةصخر تمّلس يتلا

.”رارقلا نم

91–51 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ نمض جردت:3 ةّداملا
ةنس رياني52 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا

 :يتأي امك ررحت رركم85 ةدام ،هالعأ روكذملاو51٠2

ةيرادإلا ةعطاقملل ديحولا كابشلا نّوكتي:رركم85 ةّداملا“
ةـفـلـكملا ةـبدــتــنملا ةــيرــيدملا ىوــتسم ىلع هــحــتــف مــتــي يذــلا

 :نم ريمعتلاب

،هلثمم وأ اسيئر ،ريمعتلاب فلكملا بدتنملا ريدملا –

،بدتنملا يلاولا لثمم –

،يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر لثمم –

،ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر –

،هلثمم وأ ةفاقثلاب فلكملا ريدملا –

ةيكلساللاوةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريدملا –
،هلثمم وأ

،هلثمم وأ ةعانصلاب فلكملا ريدملا –

،هلثمم وأ ةيندملا ةيامحلا ريدم –
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وأ ”زاغلنوس“ زاغلاو ءابرهكلل ةينطولا ةكرشلا ريدم –
ءابرهكلا لقن ةكبش رييستل ةيرئازجلا ةكرشلا نم اهيلثمم

”ETRG“ زاغلا لقن ةكبش رييستل ةيرئازجلا ةكرشلاو ”GTRG“،

ةظفاحـملاو ةلودلا كالمأ حلاصمب فلكملا بدتنملا ريدملا–
،هلثمم وأ ةيراقعلا

،هلثمم وأ ةقاطلاب فلكملا بدتنملا ريدملا –

،هلثمم وأ ةحالفلاب فلكملا بدتنملا ريدملا –

،ةيمومعلا لاغشألا عاطق لثمم –

،لقنلا عاطق لثمم –

،هلثمم وأ ةيئاملا دراوملاب فلكملا بدتنملا ريدملا –

،هلثمم وأ ةحايسلاب فلكملا بدتنملا ريدملا –

،هلثمم وأ ناكسلاو ةحصلاب فلكملا بدتنملا ريدملا –

.هلثمم وأ ةئيبلاب فلكملا بدتنملا ريدملا –

وأ ةطلس وأ صخش يأب ةناعتسالا ديحولا كابشلا نكمي
.هلامعأ يف هتدافإو هتدعاسم دصق ةئيه

ىلع ءانب ،ةيرادإلا ةعطاقملا رقمب ديحولا كابشلا عمتجي
)51( رشع ةسمخ لك )1( ةدحاو ةرم ،هسيئر نم ءاعدتسا

.كلذ ةرورضلا تضتقا املكو ،لقألا ىلع اموي

ةقيثو لكبو لامعألا لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا لسرت
كاـــــبشلا سيـــــئر فرـــــط نــــــم ءاضعألا ىلإ ،ىرــــــخأ ةــــــيرورض

 .عامتجالا خيرات نم،لقألا ىلع مايأ )5( ةسمخ لبق ديحولا

ةــيــنــقــت ةــناــمأب ،هرــيس راــطإ يف ،دـــيـــحوـــلا كاـــبشلا دوزـــي
،ريمعتلاب ةفلكملا ةبدتنملا ةيريدملا ىوتسم ىلع بصنت
 :يتأي امب فلكتو

رشؤمومقرم لجس ىلع اهليجستو تابلطلا لابقتسا–
،ديحولا كابشلا سيئر فرط نم هيلع

،ةيرادإلا ةعطاقملل ديحولا كابشلا تاعامتجا ريضحت–

ءاضعأ ىلإ لامعألا لودجب ةقفرم تاءاعدتسالا لاسرإ–
،ةيرادإلا ةعطاقملل ديحولا كابشلا

ىلع ىرخأ تاركذمو تاسلجلا عامتجا رضاحم ريرحت–
،لجسلا

ةيدلبلا قيرط نع تابلطلا باحصأل تارارقلا غيلبت–
،ةينعملا

،تاطاشنلل ةيلصفلا ريراقتلا دادعإ–

ةعدوملا تابلطلل ةيلعافت ةينورتكلإ ةيقاطب ثادحتسا–
نومت يتلا ةملسملا تارارقلا اذكو ،اهل ةصصخملا دودرلاو
.اهطبضو،نارمعلاب ةفلكملا ةرازولاب ةصاخلا تامولعملا ةدعاق

رارق بجومب ةيرادإلا ةعطاقملل ديحولا كابشلا ءاشنإ متي
.”بدتنملا يلاولا نم

96و86و٤6و26و95 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤ ةّداملا
خرؤملا91–51 مقر يذيفنتلا موسرملا نم29و٠9و78و28و
51٠2 ةـنـس رـياـنـي52 قـفاوـملا63٤1 ماــع يـناـثـلا عـيـبر٤ يـف
 :يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

هحتف متي يذلا ةيالولل ديحولا كابشلا نوكتي:95 ةّداملا“
 :نم ،ريمعتلا ةيريدم ىوتسم ىلع

ةـحـلـصـم سـيـئر وأ ،اــسـيـئر ريـمـعـتلاـب فـلــكـملا رــيدــملا –
،ءاضتقالا دنع ،ريمعتلا

،يلاولا لثمم –

،هلثمم وأ يئالولا يبعشلا سلجملا سيئر –

امهبختني يئالولا يبعشلا سلجملا نم )2( نيوضع –
،امهؤارظن

،ينعملا يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر –

،هلثمم وأ ةماعلا نوؤشلاوميظنتلا ريدم –

،هلثمم وأ ةلودلا كالمأ ريدم –

،هلثمم وأ ةيراقعلا ةظفاحـملا ريدم –

،هلثمم وأ ةقاطلا ريدم –

،هلثمم وأ ةفاقثلا ريدم –

،هلثمم وأ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصوملاو ديربلا ريدم –

،هلثمم وأ ةعانصلا ريدم –

،هلثمم وأ ةيحالفلا حلاصملا ريدم –

،هلثمم وأ ةيمومعلا لاغشألا ريدم –

،هلثمم وأ لقنلا ريدم –

،هلثمم وأ ةيئاملا دراوملا ريدم –

،هلثمم وأ ةحايسلا ريدم –

،هلثمم وأ ناكسلاو ةحصلا ريدم –

،هلثمم وأ ةئيبلا ريدم –

،هلثمم وأ ةيندملا ةيامحلا ريدم –

وأ ”زاغلنوس“ زاغلاو ءابرهكلل ةينطولا ةكرشلا ريدم –
ءابرهكلا لقن ةكبش رييستل ةيرئازجلا ةكرشلا نم اهيلثمم

”ETRG“ زاغلا لقن ةكبش رييستل ةيرئازجلا ةكرشلاو ”GTRG“.

........صخش يأب ةــــناــــعــــتسالا دــــيــــحوــــلا كاــــبشلا نــــكـــــمـــــي
راطإ يف ،ديحولا كابشلا دوزي )ىتح رييغت نودب(............

ةيالولا ةيريدم ىوتسم ىلع بصنت ةينقت ةنامأب ،هريس
 :يتأي امب فلكتو ،ريمعتلاب ةفلكملا

رشؤمو مقرم لجس ىلع اهليجستو تابلطلا لابقتسا–
،ديحولا كابشلا سيئر فرط نم هيلع
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،............................... )رييغت نودب(................................–

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

يف ىرخأ تاركذمو تاسلجلا عامتجا رضاحم ريرحت–
،لجسلا

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

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

ةعدوملا تابلطلل هيلعافت ةينورتكلإ ةيقاطب ثادحتسا–
نومت يتلا ةمّلسملا تارارقلا اذكو ،اهل ةصصخملا دودرلاو
،نارــمــعــلاــب ةــفــلـــكملا ةرازوـــلاـــب ةصاخلا تاـــموـــلـــعملا ةدـــعاـــق
.اهطبضو

فرط نم رارق بجومب ةيالولل ديحولا كابشلا ءاشنإ متي
.”ايميلقإ صتخملا يلاولا

هضري مل يذلا ءانبلا ةصخر بلط بحاص نكمي:26 ةداملا“
ةصتخملا ةطلسلا توكس ةلاح يف وأ ،هب هغيلبت مت يذلا درلا

ىدل عاديإ لصو لباقم انعط مدقي نأ ،ةبولطملا لاجآلا يف
.ةيالولا

،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يفو
 .ةريخألا هذه ىدل نوكي نعطلا عاديإ نإف

فــلــكملا رــيزوــلا اــهــمــّلسي يتــلا ءاــنــبــلا صخر ةـــلاـــح يفو
.نارمعلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل نعط ميدقت نكمي ،نارمعلاب

)51( رشع ةسمخب رربملا درلا لجأ ددحي ،ةلاحلا هذه يفو
.اموي

اــقــفو ،ةصتخملا ةـيـئاضــقـلا ةهجلا ىدـــل ىوــعد عــفر نكـمــي
.”هب لومعملا عيرشتلل

سيئر صاصتخا نم ةقباطملا ةداهش ميلست:٤6 ةّداملا“
صخرل ةبسنلاب ،ايميلقإ صتخملا يدلبلا يبعشلا سلجملا
يلاولا فرط نم ةمّلسملا كلت وأ هفرط نم ةمّلسملا ءانبلا
.”نارمعلاب فلكملا ريزولا وأ يلاولا وأ بدتنملا

 )ىتح رييغت نودب(........................................:86 ةّداملا“

لاجآلا بسح ،لحارم ىلع ةقباطملا ةداهش ميلست نكمي
يف امإ اهميلست مت يتلا ءانبلا ةصخر رارق يف ةروكذملا

ال ةيقبتملا لاغشألا تناك اذإكلذو لحارم ةدع وأ ةدحاو ةلحرم
.”هلاغشأ نم ءاهتنالا مت يذلا ءزجلا ريس لقرعت

مل يذلا ةقباطملا ةداهش بلط بحاص نكمي:96 ةّداملا“
ةطلسلا توكس ةلاح يف وأ ،هب هغيلبت مت يذلا درلا هضري
لصو لباقم انعط عدوينأ ،ةبولطملا لاجآلا يف ةصتخملا
.ةيالولا ىدل عاديإ

،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يفو
 .ةريخألا هذه ىدل نوكي نعطلا عاديإ ّنإف

)51( رشع ةسمخب رربملا درلا لجأ ددحي ،ةلاحلا هذه يفو
.اموي

اقفو ،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ىوعد عفر نكمي
.”هب لومعملا عيرشتلل

هضري مل يذلا مدهلا ةصخر بلط بحاص نكمي:28 ةّداملا“
ةصتخملا ةطلسلا توكس ةلاح يف وأ هب هغيلبت مت يذلا درلا

ىدل مالتساب لصو لباقم انعط عدوينأ ،ةبولطملا لاجآلا يف
.ةيالولا

،اهيف ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يفو
 .ةريخألا هذه ىدل نوكي نعطلا عاديإ نإف

)51( رشع ةسمخب رربملا درلا لجأ ددحي ،ةلاحلا هذه يفو
.اموي

اقفو ،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ىوعد عفر نكمي
.”هب لومعملا عيرشتلل

رارـقـلا غلـبـي ،هالــعأ68 ةداـملا ماــكـحأ راــطإ يــف:78 ةّداملا“
ةليآلاةيانبلاوأىنبملا وأ رادجلا ميمرتب رمألا نمضتملا
ماـيـقـلابوــجوعـمةـيـكـلملابــحاـصىلإاـهـمدــهوأراــيـهـنالل
ةــجرديـفهـتـعزانمةـلاــحيـفو،ددــحملــجأيـفلاـغـشألاـب
مويلا يفايروضحمايقلابفلكي ريبخنييعتمتي ،ةروطخلا
.كلذبريرقت دادعإونكامألاةلاحةنياعمب ،رارقلاهددحييذلا

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

يلاوـــلا وأ يلاوـــلا ةـــقـــفاوـــم رارـــقـــلا اذـــه نــــمضتــــي نأ بجــــي
ةيرادإلا تاعطاقملا ثادحإ مت يتلا تايالولا يف بدتنملا

 .”اهيف

لك ىدلو نارمعلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنُت:٠9 ةّداملا“
ةنجل ،يدلب يبعش سلجم سيئر لكو بدتنم ٍلاو لكو ٍلاو

.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت ،ريمعتلا دوقع ةبقارمل

فلكملا ريزولا ،ةلاحلا بسح ،ةنجللا سأري:29 ةّداملا“
سلجملا سيئر وأ بدتنملا يلاولا وأ يلاولا وأ نارمعلاب
.مهولثمم وأ يدلبلا يبعشلا

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

82و22 داوملا يف ةددحـملا قحالملا ممتتو لدعت:5 ةّداملا
٤ يــف خرؤملا91–51 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا نــم57و٠5و
روكذملاو51٠2 ةنس رياني52 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر
.موسرملا اذهب قفرتو ،هالعأ

نارمعـلاـب ةـفـلـكملا ةرازوــلا حــلاـصــم ىلع نــّـيعتي:٦ ةّداملا
يف اهاوتسم ىلع ةساردلا ديق تافلملا ةجلاعم نم ءاهتنالا
موسرملا اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،)2( نارهش هاصقأ لجأ

 .ةيمسرلا ةديرجلا يف

ةّيــمسّرلا ةدـــيرــجلا يــف موــسرـملا اذـــه رــشـنـي :٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
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قحالملا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

.................................... يف                                                                         ......................................................:ةيالو
................................. :ةيرادإلا ةعطاقملا
..................................................... :ةرئاد
.....................................................: ةيدلب

ءانبلا ةصخر نمضتي رارق
51٠2 ةنس رياني52 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا91-51 مقر يذيفنتلا موسرملا(

)ممتملاو لدعملا ،اهميلستو ريمعتلا دوقع ريضحت تايفيك ددحي يذلا

................................... : مقر
...................................................................................................... :ـل / يلاولا وأ / بدتنملا يلاولا وأ /يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نإ
   ،نارمعلاب فلكملا ريزولا وأ /..........................................................
......................................................................................................................................... : خيراتب هعاديإ مت يذلا بلطلل ارظن
.......................................................................................................................................... : )ديسلا ،ةسنآلا ،ةديسلا( فرط نم
........................................................................................................................................................................... : ــــب )ة( نكاسلا

.................................................................................................................................................................... : لاغشأ صوصخب
.................................................................................................................................................................................. ىضتقمب
.................................................................................................................................................................................. ىضتقمبو
.................................................................................................................................................................................. ىضتقمبو
دوقع ريضحتب فلكملا ديحولا كابشلا ءاشنإ نمضتملاو....................................يف خرؤملا ................. مقر رارقلا ىضتقمبو

،ريمعتلا
 .........................................................................................خيراتب...........................................ـــل ديحولا كابشلا يأر ىضتقمبو

: يتأي ام رّرقي

............................................................................................................................. : زاجنإل ءانبلا ةصخر مّلست : ىلوألا ةّداملا

.:.................................................................................................... : ةيتآلا تاظفحتلل ءانبلا ةصخر ميلست عضخي :٢ ةّداملا

...................................................................................... : يه ،اهغيلبت خيرات نم ءادتبا ءانبلا ةصخر ةيحالص ةدم:3 ةّداملا

.هالعأ ةددحـملا لاجآلا يف ءانبلا لاغشأ نم ءاهتنالا متي مل اذإ ةاغلم ءانبلا ةصخر دعت:٤ ةّداملا

عالطالا نكميو .)1( دحاو رهشو )1( ةدحاو ةنس ةدمل يدلبلا يبعشلا سلجملا رقمب رارـقـلا اذه نم ةـخـسـن قصـلـت:5 ةّداملا
.ينعم صخش لك فرط نم بلطلا فلمل ةينايبلا قئاثولا ىلع

ةدم ءاضقنا دعب ايرابجإ اهفانئتسا وأ لاغشأ ةرشابم لكل ءانبلا ةصخر ىلع لوصحلا دصق ديدج بلط ميدقت دعي:٦ ةّداملا
ماكحأ روطتت ّالأ طرش ةديدج ةسارد نود اهدادعإ متي يتلا ءانبلا ةصخر ميلست بلطلا اذه نع جتنيو .هالعأ ةددحـملا ةيحالصلا
    .ىلوألا ةمــّلسملا ءانبلا ةصخرل ةقباطم ةزجنملا لاغشألا نوكت نأو ،ديدجتلا اذهل فلاخم هاجتاب اهتافصاومو ريمعتلاو ةئيهتلا

.قرطلا عيمجب ةيدلبلل ريمعتلا حلاصم ىلإ اهتياهنو لاغشألا ةيادب خيراوت غلبت نأ بجي :٧ ةّداملا

ىلع لاغشألا زاجنإب عيراشملا باحصأو نويرامعملا نوسدنهملاو نولواقملاو نوكلاملاو بلـطلا باحصأ موقي:٨ ةّداملا
.راطخألا لك لمحتبو مهتيلوؤسم

.ريغلا قوقحب ساسملا نود رارقلا اذه مّلسي :٩ ةّداملا

.ةيرادإلا ةعطاقملا وأ / ةيالولا ىوتسم ىلع ريمعتلاب ةفلكملا  ةلودلا حلاصم ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن ّغلبت نأ بجي:0١ ةّداملا
 /يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر

            / بدتنملا يلاولا
 / يلاولا
نارمعلاب فلكملا ريزولا
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21م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

.................................... يف                                                                         ......................................................:ةيالو

................................. :ةيرادإلا ةعطاقملا

..................................................... :ةرئاد

.....................................................: ةيدلب

 مدهلا ةصخر نمضتي رارق

51٠2 ةنس رياني52 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا91–51 مقر يذيفنتلا موسرملا(

)ممتملاو لدعملا ،اهميلستو ريمعتلا دوقع ريضحت تايفيك ددحي يذلا

................................... : مقر

....................................................................................................................................  :ــــل  يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نإ

......................................................................................................................................... : خيراتب هعاديا مت يذلا بلطلل ارظن

.......................................................................................................................................... : )ديسلا ،ةسنآلا ،ةديسلا( فرط نم

........................................................................................................................................................................... : ــــب )ة( نكاسلا

.................................................................................................................................................................... : لاغشأ صوصخب

.................................................................................................................................................................................... ىضتقمب

 ..................................................................................................................................................................................ىضتقمبو

 .................................................................................................................................................................................. ىضتقمبو

 ،ريمعتلا دوقع ريضحتب فلكملا ديحولا كابشلا ءاشنإ نمضتملاو ............................. يف خرؤملا ........... مقر رارقلا ىضتقمبو

..................................................................................................................... : خيراتب ةيدلبلــــل ديحولا كابشلا يأر ىضتقمبو

: يتأي ام رّرقي

تاظفحتلل كلذ عضخيو ،رارقلا اذهب ةقفرملا اهيلع قداصملا تاططخملل اقبط مدهلا ةصخر ميلست متي : ىلوألا ةّداملا
........................................................................................................................................................................................... : ةيتآلا

: ةاغلم مدهلا ةصخر حبصت :٢ ةّداملا

 .تاونس )5( سمخ لجأ يف مدهلا ةيلمع ثدحت مل اذإ–

.)1( ةدحاو ةنس لالخ مدهلا لاغشأ تفقوت اذإ–

.ةلادعلا نم رارق بجومب ةحارص ةصخرلا تيغلأ اذإ–

مدهلاةصخر ىلع لوصحلا خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠2( نيرشع دعبّ الإ مدهلا لاغشأب مايقلا مدهلا ةصخر بحاصل نكمي ال:3 ةّداملا
 .ةشرولا حتف حيرصت دادعإ دعبو

.قرطلا عيمجب ةيدلبلل ريمعتلا حلاصم ىلإ اهتياهنو لاغشألا ةيادب خيراوت غّلبت نأ بجي:٤ ةّداملا

.راطخألا لك لمحتبو مهتيلوؤسم ىلع لاغشألا زاجنإب بلـطلا باحصأ موقي:5 ةّداملا

.ريغلا قوقحب ساسملا نود رارقلا اذه مـــّـلسي:٦ ةّداملا

 يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر
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ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

.................................... يف                                                                         ......................................................:ةيالو
................................. :ةيرادإلا ةعطاقملا
..................................................... :ةرئاد
.....................................................: ةيدلب

 ةئزجتلا ةصخر نمضتي رارق
51٠2 ةنس رياني52 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا91-51 مقر يذيفنتلا موسرملا(

)ممتملاو لدعملا ،اهميلستو ريمعتلا دوقع ريضحت تايفيك ددحي يذلا

.............................................. : مقر

..................................................................................... : ل / يلاولا وأ / بدتنملا يلاولا وأ /يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نإ

......................................................................................................................................... : خيراتب هعاديا مت يذلا بلطلل ارظن

.......................................................................................................................................... : )ديسلا ،ةسنآلا ،ةديسلا( فرط نم

........................................................................................................................................................................... :ـــب )ة( نكاسلا

.................................................................................................................................................................... : لاغشأ صوصخب

...................................................................................................................................................................................  ىضتقمب

 .................................................................................................................................................................................. ىضتقمبو

.................................................................................................................................................................................. ىضتقمبو

 ،ريمعتلا دوقع ريضحتب فلكملا ديحولا كابشلا ءاشنإ نمضتملاو....................................... يف خرؤملا.......... مقر رارقلا ىضتقمبو

............................................................................خيراتب....................................................... ديحولا كابشلا يأر ىضتقمبو
: يتأي ام رّرقي
: ةيلاتلا تاظفحتلل كلذ عضخيو رارقلا اذهب ةقفرملا اهيلع قداصملا تاططخملل اقبط ةئزجتلا ةصخر ملست : ىلوألا ةّداملا

.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................  : يف اهتحاسمو ةئزجتلا ةصخر نع ةجتانلا صصحلا لثمتت:٢ ةّداملا
............................................................................. : يه ،اهغيلبت خيرات نم ءادتبا ،ةئزجتلا ةصخر ةيحالص ةدم نإ:3 ةّداملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ةاغلم ةئزجتلا ةصخر دعت:٤ ةّداملا
،رارقلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،تاونس )3( ثالث ةدم لالخ ةئيهتلا لاغشأ يف عورشلا متي مل اذإ -
تاساردلا بتكم فرط نم ّدعم ريرقت ساسأ ىلع رارقلا يف ددحـملا لجألا يف ةررقملا ةئيهتلا لاغشأ نم ءاهتنالا متي مل اذإ -

 .ةئزجتلا ةصخر ميلستب ةفلكملا ةطلسلا ريدقتو مييقت دعبو ،لاغشألا زاجنإ لاجآ ددحي يذلا
،هالعأ ةرقفلا يف اهزاجنإل ةررقملاو ةددحـملا لاجآلا نإف ،لحارم يف لاغشألا زاجنإب صيخرتلا مت اذإ ام ةلاح يف هّنأ ّالإ

.لحارملا فلتخم لاغشأ ىلع قبطت
ءاهتنالا مت يتلا لحارملا صخي اميف ّالإ ةيلمعلا ةعباتم نكمي ال ،ةاغلم ةئزجتلا ةصخر تحبصأ اذإ ام ةلاح يف :5 ةّداملا

 .اهيف ةئيهتلا لاغشأ نم
،ةئزجتلا ناكمل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر نم ةئزجتلا ةصخر نم ديفتسملا بلطي ،ةئيهتلا لاغشأ مامتإ دنع :٦ ةّداملا

.اهمامتإو لاغشألا ةقباطم تبثت ةئيهتلا ةداهش ميلست
 .قرطلا عيمجب ةيدلبلاب ةصاخلا ريمعتلا حلاصم ىلإ اهتياهنو لاغشألا ةيادب خيراوت غّلبت نأ بجي:٧ ةّداملا
.راطخألا لك لمحتبو مهتيلوؤسم ىلع لاغشألا زاجنإب بلـطلا باحصأ  موقي :٨ ةّداملا
 .ريغلا قوقحب ساسملا نود رارقلا اذه مّلسي :٩ ةّداملا
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ةيراقعلا ةظفاحـملاب رارقلا اذه رشني:0١ ةّداملا

 /يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر
 /بدتنملا يلاولا
يلاولا



١٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٦١
23م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

.................................... يف                                                                         ......................................................:ةيالو
................................. :ةيرادإلا ةعطاقملا
..................................................... :ةرئاد
.....................................................: ةيدلب

 لالغتسالا ةيلباق ةداهش نمضتي رارق
51٠2 ةنس رياني52 قفاوملا63٤1 ماع يناثلا عيبر٤ يف خرؤملا91-51 مقر يذيفنتلا موسرملا(

)ممتملاو لدعملا ،اهميلستو ريمعتلا دوقع ريضحت تايفيك ددحي يذلا

.............................................. : مقر

....................................................................................................................................... : ـل يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر ّنإ

......................................................................................................................................... : خيراتب هعاديإ مت يذلا بلطلل ارظن

.......................................................................................................................................... : )ديسلا ،ةسنآلا ،ةديسلا( فرط نم

........................................................................................................................................................................... : ـــب )ة( نكاسلا

.................................................................................................................................................................... : لاغشأ صوصخب

.................................................................................................................................................................................... ىضتقمب

 .................................................................................................................................................................................. ىضتقمبو

 .................................................................................................................................................................................. ىضتقمبو

،ريمعتلا دوقع ريضحتب فلكملا ديحولا كابشلا ءاشنإ نمضتملاو.......................... يف خرؤملا ......... مقر رارقلا ىضتقمبو

................................................................................................. خيراتب ............ مقر تحت ةمّلسملا ةئزجتلا ةصخر ىضتقمبو

..................................... خيراتب ............ مقر تحت ..................... فرط نم هدادعإ مت يذلا لاغشألا مالتسا رضحم ىضتقمبو

.......................................................................................................................... خيراتب ............ مقر درجلا رضحم ىضتقمبو

: يتأي ام رّرقي
 : ةيتآلا اهيلع قداصملا تاططخملل ةزجنملا لاغشألا ةقباطم تبثت يتلا لالغتسالا ةيلباق ةداهش مّلست: ةديحو ةدام

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر
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يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم3٤3–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نـمضتي،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١ ماع
.يندملا ناريطلا نمأل ينطولا جمانربلا دامتعا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتداملا اّميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ماع نابعش62 يف خّرؤملا7٠–97 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،ممتملاو لدعملا

لوألا عيبر3 يف خّرؤملا6٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاوملا91٤1 ماع
اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةماعلا
،هنم3 رركم61 ةداملا

ةنس سرام5 يف خّرؤملا٤8–36 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا مامضنا نمضتملاو3691
اميس ال ،يلودلا يندملا ناريطلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلإ ةيبعشلا
،اهتاليدعتو اهنم71 قحلملا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤــملا361–٠2 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا6٠3–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو61٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا83٤1 ماع رفص82
ناـجـلـلاو يندملا نارـيـطـلا نــمأل ةــيــنــطوــلا ةــنــجــلــلا ةــلــيــكشت
،ممتملاو لدعملا ،اهلمعو اهماهمو تاراطملا نمأل ةيلحملا

يف خرؤملا٤52–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا٠٤٤1 ماع مرحم92
ناــجلو يوـجلا لـقـنلا تالـيـهـستل ةـيـنطوـلا ةـنـجـلــلا ءاــشنإ
،اهلمعو اهماهمو اهتليكشتو ةيراطملا تاليهستلا

يف خرؤملا712–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس تشغ2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ21
،اهريسو اهميظنتو يندملا ناريطلل ةينطولا ةلاكولا ماهم

: يتأي ام  مسري

نوناقلا نم3 رركم61 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
72 قفاوملا91٤1 ماع لوألا عيبر3 يف خّرؤملا6٠–89 مقر
ينطولا جمانربلا دامتعا متي ،هالعأ روكذملاو8991 ةنس وينوي
.موسرملا اذه لصأب قحلملا يندملا ناريطلا نمأل

ىلإ يندملا ناريطلا نمأل ينطولا حمانربلا فدهي :٢ ةّداملا
هجوملا ،يندملا ناريطلا نمأ لاجم يف ةلودلا ةسايس نايب

نع عورشملا ريغ لخدتلا لاعفأ دض يندملا ناريطلا ةيامحل
يف ذخأت يتلا تاءارجإلاو تاسرامملاو تاميظنتلا قيرط

.اهتيلاعفو اهماظتناو ةيوجلا تالحرلا ةمالس نابسحلا

جمانربلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا قبطت:3 ةّداملا
: ىلع يندملا ناريطلا نمأل ينطولا

،مظتنملا ريغو مظتنملا يمومعلا لقنلل  ةيوجلا تامدخلا–
،يلودلاو يلخادلا

،يوجلا لمعلا تامدخ–

،فيفخلا ناريطلا تامدخ–

،ةصاخلا ةيوجلا تامدخلا–

،تافاوطلا تاطحمو تاراطملاو ةيوجلا تاطحملا–

،ناريطلا تامدخ يمدقم–

يندملا ناريطلا نمأ يف رود اهل يتلا ىرخألا تائيهلا–
.يندملا ناريطلا نمأل ينطولا جمانربلا ذيفنت يفو

يندملا ناريطلا نمأل ينطولا جمانربلا نمضتي:٤ ةّداملا
: يتأي ام

،يندملا ناريطلا نمأب ةقلعتملا ةيميظنتلا عجارملا–

ناديم يف لخدتت يتلا ةلودلا حلاصم ميظنتل فصو–
،اهتايلوؤسمو اهماهم اذكو يندملا ناريطلا نمأ

،نمألا لئاسوو ريبادتو تاءارجإ–

ةدوـجلا ةـبـقارـمو نيوــكـتـلا لاـجـم يــف ةقــبـطملا ماــكــحألا–
.اهيلع ةقبطملا ةيذيفنتلا ريبادتلاو

يــندـملا ناريـطلا نـمأل ينـطوـلا جـماــنرـبـلا نمـضـتـي:5 ةّداملا
: يتأي ام لوانتت قحالم

،نمألل ةيئاقولا ريبادتلا–

لاعفأل يدصتلا ةرادإو رطاخملا ةرادإو ديدهتلا مييقت–
،عورشملا ريغلخدتلا

،تارئاطلا يلغشم تامازتلا–

،نمألا تادعمل ةينقتلا تافصاوملا–

،يندملا ناريطلا نمأ ةدوج ةبقارمل ينطولا جمانربلا–

.يندملا ناريطلا نمأ ىلع بيردتلل ينطولا جمانربلا–

نـمأل يـنـطوـلا جـماـنرـبـلا نييـحتو ةـعـجارـم مــتت:٦ ةّداملا
ناريطلل ةينطولا ةلاكولا فرط نم هقحالمو يندملاناريطلا
،يندملا ناريطلا نمأل ةينطولا ةنجللا هيلع قداصتو يندملا

.يندملا ناريطلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب هدامتعا متيو

ةّيـمـسّرلا ةدــيرـجلا يــف موــسرـملا اذــه رــشـــني:٧ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
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يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٤٤3–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي،0٢0٢ ةنـس ربـمـفوـن٢٢قــفاوــملا٢٤٤١ ماــع
ةـــــــقلعتملا ةـــــيلمعلل ةـــــيمومعلا ةــــعفنملاب حيرصتلا
ةــــنــفاــت طــــــيحمل يــحالفلا يرـــــلاةــــئيهت لاـــــــغشأب
.تنشومت نيعوناــــسملت يــتيالو يف ،رـــــسي

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيئاملا دراوملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم

ماع لاوش21 يف خرؤملا11–19 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقلعتملا دعاوقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1
،ممتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا681 –39 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا ،ممتملا ،3991 ةنس ويلوي72 قفاوملا٤1٤1  ماع رفص7
لاوش21 يف خرؤملا11–19 مقر نوناقلا قيبطت تايفيك ددحي
دعاوقلا ددحي يذلا1991 ةنس ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملا ،ةيمومعلا ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا

: يتأي ام مسري

نوناقلا نم رركم21 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ليربأ72 قفاوملا11٤1 ماع لاوش21 يف خرؤملا11–19 مقر

موسرمـلا نم٠1 ةداملا ماكحأل اقبطو ،هالعأ روكذملاو1991 ةنس
72 قفاوملا٤1٤1 ماع رفص7 يف خرؤملا681–39 مقر يذيفنتلا

ىلإ موسرـــمـلا اذـــه فدـــهـــي ،هالـــعأ روـــكذملاو3991 ةـنس وــيــلوــي
ةئيهت لاغشأب ةقلعتملا ةيلمعلل ةيمومعلا ةعفنملاب حيرصتلا
نيعو ناسملت يتيالو يف رسي ةنفات طيحمل يحالفلا يرلا

ةماعلا ةحلصملا تاذ ةيتحتلا ىنبلا عباطل ارظن ،تنشومت
.لاغشألا هذهل يجيتارتسالاو ينطولا دعبلاو

وأ/و ةيراقعلا كالمألل ةيلامجإلا ةحاسملا ردقت:٢ ةّداملا
ةروكذملا ةيلمعلا زاجنإل ةلمعتسملا ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا

راتكه )991( نيعستو ةعستو ةئامب،هالعأ ىلوألا ةداملا يف
ىلع ةعزوم ،ارايتنس )٠7( نيعبسو ارآ )26( نيتسو نينثاو
.تنشومت نيعو ناسملتيتيالو

اراتكه )651( نوسمخو ةتسو ةئام : ناسملت ةيالو*
ةعزوم ،ارايتنس )٠2( نورشعو ارآ )52( نورشعو ةسمخو
: يتأي امك

اراـتـكـه )82( نورشعو ةـيــناــمــث : فسوـــي نيع ةــــيدــــلــــب–
،ارايتنس )57( نوعبسو ةسمخو تارآ )7( ةعبسو

نوعبسو ةعبسو اراتكه )21( رشع انثا: لوحفلا ةيدلب–
،ارايتنس )٠5( نوسمخو ارآ )77(

ةسمخو اراتكه )57( نوعبسو ةسمخ: يشمر ةيدلب–
،ارايتنس )52( نورشعو ةسمخو ارآ )58( نونامثو

ةعستو اراتكه )11( رشع دحأ : ةرارغوب مامح ةيدلب–
،ارايتنس )٠8( نونامثو ارآ )95( نوسمخو

نوسمخو ةتسو تاراتكه )٠1( ةرشع : نسوالف ةيدلب–
،ارايتنس )51( رشع ةسمخو ارآ )65(

نوعبسو ةتسو تاراتكه )٠1( ةرشع : حاتف نيع ةيدلب–
،ارايتنس )٠2( نورشعو ارآ )67(

،ارآ )٠٤( نوعبرأو )1( دحاو اراتكه: حايرا دالوأ ةيدلب–

نوسمخو ةثالثو )2( ناراتكه : سوسرو ينب ةيدلب–
،ارايتنس )٠8( نونامثو ارآ )35(

ارآ )86( نوتسو ةينامثو )2( ناراتكه: ةتانز ةيدلب–
.ارايتنس )57( نوعبسو ةسمخو

اراتكه )3٤( نوعبرأو ةثالث : تنشومت نيع ةيالو *
ةعزوم ،ارايتنس )٠5( نوسمخو ارآ )73( نوثالثو ةعبسو
: يتأي امك

ةينامثو اراتكه )٠2( نورشع: رداقلا دبع ريمألا ةيدلب–
،ارايتنس )5٤( نوعبرأو ةسمخو ارآ )89( نوعستو

نونامثو ةسمخو تاراتكه )7( ةعبس: فاص ينب ةيدلب–
،ارايتنس )56( نوتسو ةسمخو ارآ )58(

ةثالثو تاراتكه )8( ةينامث: شايروأ يديس ةيدلب–
،ارايتنس )٠9( نوعستو ارآ )38( نونامثو

ةعستو تاراتكه )5( ةسمخ: ةبارغلا ةصاهلو ةيدلب–
.ارايتنس )٠5( نوسمخو ارآ )96( نوتسو

.موسرملا اذه لصأب قفرملا ططخملل اقبط ددحتو

ةروكذملا ةيلمعلا ناونعب ،اهب مزتلملا لاغشألا ماوق :3 ةّداملا
: يتأي امك ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف

: ةرارغوب مامح ماظن:١ مقر ةصحلا

بيبانأ نم يلوط رتم51٠2 بيكرتو ديروت: هايملا رج.
.ملم٠٠51و ،ملم٠٠٠1 رطقب داهجإلا ةقباس ةناسرخلا

نم يلوط رتم٠٠٠83 بيكرتو ديروت: يقسلا ةكبش.
نيب ام حوارتت راطقأ تاذ ةفاثكلا يلاع نيليثيا يلوب بيبانأ
ةناسرخلا بيبانأ نم يلوط رتم٠٠٠11و ملم٠36 ىلإ ملم٠9

.ملم٠٠٠1 ىلإ ملم٠٠7 نم راطقأب داهجإلا ةقباس

: ةيكيناكيمورديهلا تادعملا

يضرأ قدنخ زاجنإ: يحالفلا يحصلا فرصلا ةكبش.
.يلوط رتم٠٠٤ ىلع يحالفلا يرلا ريهطتل حوتفم
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6831 ماع رفص81 يف خرؤمـلا651–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتمـلاو8891ةنس رياني62 قفاوملا8٠٤1 ماع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا8991 ةنس وينوي72 قفاومـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هيجوت نمضتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ7 قفاومـلا22٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا52٤1 ماع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–

نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي51 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392–31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)5٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،5٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤمـلا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو
لوأ يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–

نمضتمـلاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاومـلا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا96–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر62
)91– ديفوك( انوروك سوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري
رـيـبادــت فـييـكت ىلإ موــسرمـــلا اذــه فدــهـي :ىلوألا ةّداملا

)91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماـظن
ىلع ظافحلا  ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو

سوريف راشتنال رطخ يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص
.انوروك

،تاراسملا نم تارتموليك3 زاجنإ : ةلصلا تاذ لامعألا.
.ةيلاحلا تاراسملا نم تارتموليك7,٤ ةئيهت ةداعإو

: يرلا تآشنم.

: امهو ،ضيوعتلل )2( نينازخل تادعملاو ةيندملا ةسدنهلا–

،)3م( بعكم رتم٠٠٤1 ةعسب )طسوتملاو ايلعلا ةنفات( نازخ*

.)3م( بعكم رتم٠592 مجح يلامجإب )ةنفات ءاقتلا( نازخ*

: كاكيس ماظن:٢ مقر ةصحلا

بيبانأ نم يلوط رتم٠٠511بيكرتو ديروت : هايملا رج.
،ملم٠٠51 اهرطق داهجإلا ةقباس ةناسرخلا

يلوط رتم٠٠٠٠31 بيكرتو ديروت: يقسلا ةكبش.
٠36 ىلإ ملم٠9 راطقأب ةفاثكلا يلاع نيليثيا يلوبلا بيبانأ نم
داهجإلا ةقباس ةناسرخلا بيبانأ نم يلوط رتم٠٠٠٠٤وملم
.ملم٠٠51 ىلإ ملم٠٠7 نم راطقأب

: ةيكيناكيمورديهلا تادعملا

يضرأ قدنخ زاجنإ : يحالفلا يحصلا فرصلا ةكبش.
،يلوط رتم٠5٤21 ىلع يحالفلا يرلا ريهطتل حوتفم

،تاراسملا نم رتموليك33 زاجنإ : ةطبترملا لاغشألا.
.ةيلاحلا تاراسملا نم رتموليك7 ةئيهت ةداعإو

: يرلا تآشنم.

: امهو ،ضيوعتلل )2( نينازخل تادعملاو ةيندملا ةسدنهلا–

،)3م( بعكم رتم٠5٤8 مجحب )رسي ةنفات ىقتلم( نازخ*

.)3م( بعكم رتم٠٠39 مجحب )ىلفسلا ةنفات( نازخ*

تاضيوعتلل ةيرورضلا تادامتعالا رفوتت نأ بجي :٤ ةّداملا
ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل عدوتو ،نيينعملا ةدئافل ةحونمملا

ةينيعلا قوقحلاو ةيراقعلا كالمألا عزن تايلمع صخي اميف
ةداملا يف ةروــكذملا ةــيــلــمــعــلا زاــجــنإل ةــيرورضلا ةــيراـــقـــعـــلا
.هالعأ ىلوألا

ةّيمسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرـملا اذــه رـشـني :5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا عيبر5١ يفخّرؤم0٦3–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،0٢0٢ ةـنـس ربـمـسيد لّوأ قفاوملا٢٤٤١ ماــع
ءاــبو راــشـتـنا نــم ةــياـقوــلا ماـظــن رـيــبادــت فيــيــكت
 .هـتـحـفاــكمو )٩١– دـيـفوــك( اــنوروــك سورــيف

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم
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لوألا لصفـلا
يلزنمـلا يئزجلا رجحلاب قلعتت ماكحأ

ةسمخ ةدمل يلزنملا يئزجلا رجحلا ريبادت فيكُت :٢ ةّداملا
:يتآلا وحنلا ىلع  ،اًموي )51( رشع

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ًءاسم
،طاوغألاو ،راردأ :ةيتآلا )٤3( نيثالثلاو عبرألا تايالولا ىلع
،ةريوبلاو ،ةديلبلاو ،ةركسبو ،ةياجبو ،ةنتابو ،يقاوبلا مأو
،رـــــئازجلاو ،وزو يزـــــيـــــتو ،تراـــــيـــــتو ،ناسمـــــلـــــتو ،ةسبــــــتو
،ةيدمـلاو ،ةنيطنسقو ،ةبانعو ،ةمـلاقو ،فيطسو ،لجيجو
جربو ،يزيليإو ،نارهوو ،ةلقروو ،ةليسمـلاو ،مناغتسمو
،تليسمسيتو ،فودنتو ،فراطلاو ،سادرموبو ،جيريرعوب
،تنشومت نيعو ،ةزابيتو ،سارهأ قوسو ،ةلشنخو ،يداولاو

عبرألا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،ةفلجلاو ،تسغنماتو ،راشبو ،فلشلا : ةيتآلا )٤1( ةرشع
،ضيبلاو ،ركسعمو ،سابعلب يديسو ،ةدكيكسو ،ةديعسو
.نازيلغو ،ةيادرغو ،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو ،ةليمو

،ةصتخملا تاطلسلا ةقفاوم دعب ،ةالولا نكمي:3 ةّداملا
لكل ةيحصلا ةيعضولا اهيضتقت يتلا ريبادتلا لك ذاختا

،يلزنم رجح تاقوأ طبض وأ ليدعت وأ رارقإ  اميسال ،ةيالو
يتلا ،رثكأ وأ اًيح وأ اًناكم وأ ةيدلب فدهتسي ،يلك وأ يئزج
.ىودعلل اًرؤب دهشت

يناثلا لصفـلا
دجاسمـلاب قلعتت ماكحأ

ّ،لصم٠٠5 نع ديزت ةعس تاذ دجاسمـلا حتف متي :٤ ةّداملا
ةيحصلا تالوكوتوربلاو ريبادتلاب مراصلا مازتلالا عم كلذو
،)91 – ديفوك( انوروك سوريف راشتنا نم ةيامحلاو ةياقولل
يتلا دجاسملل هعضو مت يذـلا يئاقولا ةقفارمـلا ماظن اميس الو
ةداملا ماكحأ يف هيلع صوصنملا ّ،لصم٠٠٠1 نم رثكأ لبقتست
ةجحلا يذ81 يف خرؤمـلا522 ــ٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم7
.هالعأ روكذمـلاو٠2٠2 ةنس تشغ8 قفاوملا1٤٤1 ماع

يلاوــلا نــم رارــقــب ،هالــعأ ةروــكذــمـلا دــجاسمـلا حـــتـــف مـــتـــيو
 .دجاسمـلا لخادم دنع قصلي

نيريدمـلا فارشإو ةبقارم تحت دجاسمـلا حتف متي :5 ةّداملا
يفــظوــم لالــخ نــم ،فاــقوألاو ةــيــنـــيدـــلا نوؤشلـــل نييـــئالوـــلا
حلاصم عم قيثولا قيسنتلابو ،دجاسمـلا ناجلو دجاسمـلا
ةـمـهاسمو ةـيدـلـبـلا ةـيــبــعشلا سلاــجــمـلاو ةــيــندــمـلا ةــياــمحلا

.ةيلحمـلا ةيوعمجلا ةكرحلاو ءايحألا ناجل

مايقلا اذكو ،ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ذاختا ةالولا نكميو
.قبطمـلا ماظنلاب ديقتلا نم دكأتلل ةيئاجف شيتفت تايلمعب

ثلاثلا لصفـلا
باكرلل يمومعلا يوجلا لقنلا تامدخب قلعتت ماكحأ

،٠2٠2 ةنس ربمسيد6 خيرات نم ءادتبا عفرُي :٦ ةّداملا
ةكبشلا ىلع باكرلل يمومعلا يوجلا لقنلا تامدخ قيلعت ءارجإ

موسرــمـلا نــم3 ةداــمـلا ماــكــحأ يف هــيــلــع صوصنملا ةـــيـــلـــخادـــلا
12 قفاومـلا1٤٤1 ماع بجر62 يف خرؤمـلا96–٠2 مقر يذيفنتلا

.هاندأ61 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب ،٠2٠2 ةنس سرام
تاـــيالوـــلا ىلإو نـــم تالـــحرـــلا عـــيـــمــــج ءارــــجإلا اذــــه صخــــيو

يطغت يتلا تالحرلا نم %٠5 ًاضيأ صخيو ،دالبلل ةيبونجلا
فلكمـلا ريزولا لبق نم ةددحمـلا تايفيكلا بسح دالبلا لامش
.لقنلاب

لقنلل ةيوجلا تامدخلا قيلعت ءارجإ عفر عضخي:٧ ةّداملا
لاثتمالاو ذيفنتلا ىلإ ةيلحـملا ةكبشلا ىلع باكرلل يمومعلا
ىوـــتسم ىلع ةصاـــخـلا ةـــيــــحصلا تالوــــكوــــتورــــبــــلــــل مراصلا
تايصوت ساسأ ىلع ةدعملا ،تارئاطلا نتم ىلعو تاراطمـلا

ةيملعلا ةنجللا اهيلع قداصت يتلا ،يندمـلا ناريطلا تاطلس
.)91 – ديفوك( انوروك سوريف ءابو روطت ةعباتمـل

مايقلاـب ةينطولا يوجلا لقنلا تاكرش فّلكت:٨ ةّداملا
ةيامحلاو ةياقولا ريبادت لوح نيقفترملا هاجت ةيمالعإ تالمحب
تايلمعل ةـــبوـــلـــطملاو ةــــيــــحصلا تالوــــكوــــتورــــبــــلا يف ةدراوــــلا
.لقنلاو ةرئاطلا ىلإ دوعصلا

عبارلا لصفـلا
ةيراجتلا ةطشنألاب قلعتت ماكحأ

قلغ ءارجإ ،اًموي )51( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي:٩ ةّداملا
بارتلا لماك ىوتسم ىلع ةلمعتسمـلا تابكرمـلا عيب قاوسأ
 .ينطولا

تايالولا يفو ،ًاموي )51( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي:0١ ةّداملا
قلغ ءارجإ ،هالعأ2 ةدامـلا يف ةروكذمـلا )٤3( نيثالثلاو عبرألا
: ةيتآلا ةطشنألا

،ةيضايرلا تاعاقلاو تاضايرلا ةددعتم تاعاقلا –
،ئطاوشلاو هيفرتلا تاءاضفو مامجتسالاو ةيلستلا نكامأ–
،بابشلا رود –
.ةيفاقثلا زكارمـلا –
تايالولا يفو ،ًاموي )51( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي :١١ ةّداملا

ديدحت ءارجإ ،هالعأ2 ةدامـلا يف ةروكذمـلا )٤3( نيثالثلاو عبرألا
تالحـملل ةبسنلاب ،الاوز ةثلاثلا ةعاسلا ىلإ طاشنلا تاقوأ
 : ةيتآلا ةطشنألا سرامت يتلا

،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراجت –
،تاروكيدلاو ةيلزنمـلا تاودألا ةراجت –
،ثيثأتـلا ةشمقأو تاشورفمـلا ةراجت –
،ةيضايرلا مزاوللا ةراجت –
،بعللاو باعلألا ةراجت –
،ةيراجتلا ةطشنألا زكرمت نكامأ –
،ءاسنلاو لاجرلل ةقالحلا تاعاق –
.تايولحلاو تابطرمـلاو –

اهتطشنأ عيرسلا لكألا تالحمو معاطملاو يهاقمـلا دّدحت
ءادتبا قلغلاب اًضيأ ةمزلم نوكتو ،طقف لومحـملا عيبلا ىلع
.الاوز ةثلاثلا ةعاسلا نم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

2441ماعلوألا عيبر92 يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
بادــتـنانـمـضـتـي،0202ةـنـس رـبـمـفوــن51 قــفاوـملا

اـسـيئر هـتــفـصب ينطولا عاــفدــلا ةرازو ىدــل ٍضاــق
ةـيـحاـنـلا / ةـلـقروـب يرـكــسـعلا فاــنـئـتسالا سـلـجـمل

.ةعبارلا ةيركسعلا
`````````````````````````

ماعلوألا عيبر92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارقبجومب
دــمحــم دّيسلا بدـتنـي،0202ةـنـس ربمفوــن51 قــفاوملا2441
ســلـجمل اــسـيـئر هـتـفـصـب ،يـنـطوـلا عاــفدـلا ةرازو ىدـــل ،كورــبم
،ةعبارلا ةــيرـكسـعـلا ةـيحاـنـلا / ةـلـقروـب يرـكــسـعلا فانئتسالا

.0202ةنس ربـمفوـن51نــمءادـتـبا ،ةدــحاو )1( ةـنـس ةدـــمل

2441ماعلوألا عيبر92يفخّرؤـم كرـتـشم يرازو رارق
بادـتــنانـمــضـتـي،0202ةــنـس رـبـمـفوــن51 قـفاوـملا

اـــسـيئر هـتـفـصـب يـنـطوـلا عاــفدــلا ةرازو ىدــل ٍضاـق
يرــكــســعـلا فاــنـئـتسالا ســلـجـمب ماـهـــتالا ةـفرـغـل
.ةـعـبارـلا ةـيرـكسـعـلا ةـيـحاـنــلا / ةـلـقروـب

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

ماعلوألا عيبر92 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارقبجومب
ديعسلا دّيسلا بدتني،0202ةنس ربمفون51 قفاوملا2441
ةفرغل اسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،ةحيشوب
ةـيـحاـنــلا / ةـلـقروـب يرـكــسـعـلا فاــنـئـتسالا سـلـجـمب ماــهتالا
ربمفون51نمءادتبا ،ةدحاو )1( ةنس ةدمل ،ةعبارلا ةيركسـعلا

.0202ةنس

دوقع ماربإب ةقلعتمـلا تاءارجإلا متت نأ بجي :٤١ ةّداملا
ريبادتب ديقتلا لظ يف تايدلبلا تارقم ىوتسم ىلع جاوزلا
يفو .هب لومعمـلا يحصلا لوكوتوربلاو،ةيامحلاو ةياقولا

ماربإ مسارم متت نأ ىلع ةالولا صرحي نأ بجي ،راطإلا اذه
نأو ،ةبسانم نكامأ يفو ،كلذل دعوم ديدحت دعب جاوزلا دقع
.طقف نيينعمـلا صاخشألا روضح ىلع رصتقت

سداسلا لصفـلا

ةفلتخم ماكحأ

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىقبت:5١ ةّداملا
انوروك سوريف ءابو نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
.هب لومعمـلا

ربمسيد2 نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست :٦١ ةّداملا
.٠2٠2 ةنس

ةّيمسّرلا ةدـــيرـجلا يــف موــسرـملا اذــه رـشـني:٧١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لّوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر51 رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

دارج زيزعلا دبع

تالحـملا هذهل يروفلا قلغلاب ةالولا موقي نأ نكمي ،هنأ ريغ
راشتنا ةحفاكم راطإ يف ةذختمـلا تاءارجإلا ةفلاخم ةلاح يف

.)91 – ديفوك( انوروك سوريف

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخـلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت:٢١ ةّداملا
لــبــق نــم ةــباــقرــلا ماــظــنــب ةــقــلـــعـــتملا ةـــيـــعوـــبسألا قاوسألاو
ةـياـقوـلا رـيـبادـتـب مازـتـلالا نـم قـقـحـتـلــل ةصتــخــمـلا حــلاصمـلا

ميظنتلا يف اهيلع صوصنمـلا تابوقعلا قيبطت اذكو ،ةيامحلاو
.نيفلاخمـلا دض هب لومعمـلا

سماخلا لصفـلا

صاخشألا دوشحو تاعمجتلاب قلعتت ماكحأ

:رظح ءارجإ ،ينطولا بارتلا لماك ربع ، دّدمُي :3١ ةّداملا

تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك –
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

،تازانجلا ةبسانمب

يـتـلا ةــماعــلا تاــيـعـمـجلاو تاـــعـمـجتـلاو تاـــعاــمـتجالا –
اهريغو ،تائيهلاو ،تاسسؤملاو ،تارادإلا اـمـيـسال اـهـمـظنت
.تامظنمـلا نم

رظحلا ريبادتب ديقتلا ضرف ىلع رهسلا ةالولا ىلع بجي
قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ2و1 نيتطمـلا يف اهيلع صوصنمـلا
نكامألا يكلام دض اذكو ،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا
.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا


