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نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



تانالعإ

يروتسدلا سلجملا

ةيئاهنلا جـئاتنلا نـــمـــضــــتي ،٠2٠2 ةنــــس رـــبــــــــمـــــفوـــن21 قـــــــفاوـــــــملا2٤٤1 ماـع لوألا عــــيــــبر62 يف خّرؤــــــــم٠2 /د م .إ /1٠ مقر نالعإ
.............................................................................................روتسدلا ليدعت عورشم لوح٠2٠2 ةنس ربمفون لّوأ ءاتفتسال

ةّيميظنت ميسارم
ةينطولا ةلاكولا ماهم ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم٥٤3–٠2 مقر يذيفنتموسرم

...................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو تاطشنملا ةحفاكمل
ربخملا ميظنت ةداعإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم6٤3–٠2 مقر يذيفنتموسرم

.................................................................................................................................هتحفاكمو تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا
رييست ةسسؤم ثادحإ نـــمــضتي ،٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤم7٤3–٠2 مقر يذيفنتموسرم

..................................................................................................................اهريسواهميظنتووزو يزيتـب يضاـيرـلا بــكرـمـلل
تاطاشن ةسرامم طورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمفون32 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم8٤3–٠2 مقر يذيفنتموسرم

..............................................................................................................................................................يرحبلا لقنلا يدعاسم

ةّيدرف ميسارم

ةنيدملا ةئيهل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................دوعسم يساحل ةديدجلا

ةيبرتلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................ةينطولا

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب صيخلتلاو

نيوكتلا ةرازوب ةشتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

ميلعتلاو نيوكتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................مناغتسم ةيالو يف نيينهملا

نيحرسمل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................نييوهج

ةحصلا ةرازوب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

عم تاقالعلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................ناملربلا

ةيالو يف ةئيبلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................تسغنمات

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

ةيبرتلا ةرازوب ريدم ةبئان نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................................ةينطولا

نيوكتلا ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو

ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................................نيتيالو يف نيينهملا

......نييوهج نيحرسمل نيريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

طقنلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا نمضتي ،0202 ةنس ربمفون2 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر61 يف خّرؤم رارق
....................................................................................................................................................................................................ايلعلا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

قــــفاوــــملا1441 ماع بـــــجر32 يف خّرؤـــــــملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربـــــمفون01 قــــــفاوــــملا2441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم رارق
.........................ةدكيكسل ”يفاك يلع ديقعلا“ دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس سرام81

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

تاقفصللةيعاطقلاةنجللايفنيوضعفالختسانمضتي ،٠2٠2 ةـــــنسربوتكأ62 قــفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر9 يف خّرؤم رارـق
...................................................................................................................................................................................نونفلاو ةفاقثلا ةرازول

ةراجتلا ةرازو

...ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،0202 ةنس ربوتكأ31 قفاوملا2441 ماع رفص52 يف خّرؤم رارق

ةيئاملا دراوملا ةرازو

قفاوــــــملا9341 ماع ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربمفون7 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر12 يف خّرؤم رارق
........................................ةيئاملا دراوملا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةنس رياني22

قفاوـــــملا٥2٤1 ماع ناــــضمر٠3 يف خّرؤــــــملا رارقلا لّدعي ،٠2٠2 ةنس ربـــمفون32 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم رارق
..........................................اهريسو عبنملا هايمو ّةيعيبطلا ّةيندعملا هايملل ةمئادلا ةنجللا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون31

يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو

اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت ددحي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يفخّرؤملا كرتشم يرازو رارق
...ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو

ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي،0202 ةنس ربمتبس72قفاوملا2441 ماع رفص9 يف خّرؤم رارق
......................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازول

يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ةرازو

ربوتكأ13 قفاوملا9341 ماع رفص01 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف خّرؤم رارق
ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس

.........................................................................................................يّرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا

قفاوــــملا٠٤٤1 ماع نابعـــــش٤ يف خّرؤـــــــــملا رارقلا لّدــــعي ،٠2٠2 ةنس ربوــــتكأ91 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــع لوألا عــــيبر2 يف خّرؤــــم رارق
...............................ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس ليربأ٠1

ةئيبلا ةرازو

باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠3–٥6٠ مقر صاخلا صيصختلا

باسح مييقتو ةعباتم تاييفك ددحي ،٠2٠2 ةنس ربوتكأ62 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر9 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
..............................................................."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠3–٥6٠ مقر صاخلا صيصختلا
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يروتسدلا سلجملا

ماـع لوألا عــــيــــبر62 يفخّرؤــــــــم02 /د م .إ /١0 مقر نالعإ
نـــمـــضــــتي ،0202 ةنــــس رـــبــــــــمـــــفوـــن2١ قـــــــفاوـــــــملا2٤٤١
0202 ةنس ربمفون لّوأ ءاتفتسال ةيئاهنلا جـئاتنلا

.روتسدلا ليدعت عورشم لوح
––––––––––

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

)3و2 ناترقفلا(281 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم

يف خّرؤــــــملا٠1–61 مقر يوــــضــــعلا نوـــــناــــقلا ىضــــتقمبو–
قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا73٤1 ماع ةدعقلا يذ22
٠٥1و9٤1 داوملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب
 ،هنم271و361و٤٥1و1٥1و

قفاوملا٠٤٤1 ماع ناــضمر7يفخّرؤـملا ماـظنلا ىضتقمبو–
،يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملاو91٠2 ةنس ويام21
87و77و67و٥7و٤7و37 داوـملا امــيـــــس ال ،مّمـــــتملاو لّدعــــــــملا

،هنم٠8و

يف خّرؤملا1٥2–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمتبس٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع مّرحم72
عورــشـــمب قلعـــتملا ءاتـــفــــتسالل ةيباخــــــتنالا ةئيــــهلا ءاـــعدــــتسا

،روتسدلا ليدعت

ةلقتــــــسملا ةينـــــطولا ةطلــــسلا تارارــــق ىلع عالــــــطالا دعــــــبو–
 ،ءاتفتسالا ةيلمعب ةقلعتملا ،تاباختنالل

رـــضاــــحمو تاوـــــصألا زرــــف رـــضاــــحم ىلع عالــــــطالا دــــــعبو–
فرط نم ةدعملا جئاتنلا زيكرت رـــضاــــحمو ،يدلـــــبلا ءاـــــصحإلا
دعـــملا جئاتــــنلا زيــــكرت رــــضحمو ،ةيئالولا ةيباختنالا ناجللا

،جراخلا يف نيميقملل ةيباختنالا ةنجللا فرط نم

،نيرّرقملا ءاضعألا ىلإ عامتسالا دعبو–

،يروتــــسدلا سلــــجـــملا ىدل عدوملا نعــــطلا ةـــــسارد دعبو–
ةيلــــكــــشلا طورــــــــشلا هئافـــيـــــــتسا مدـــــعل ضــــفرلاب هيف لـــــــصفلاو
،ةينوناقلاو

طبضت ،ةيداملا ءاطــــخألا حيــــحــــصتو ماـــــقرألا طبــــض دعبو–
،نالعإلا اذهب قحلملا لودجلا قفو ءاتفتسالل ةيئاهنلا جئاتنلا

،ةجيتنلابو–

: نـــلعي

،روــــــتـــــسدلا ليدعـــــت عورـــــشــــم لوـــــح ءاتفــــتسالا جئاــــــتن نأ
ماع لوألا عيبر٥1 خيراتب يرئازــجلا بعـــشلا ىلع ضورـــــعملا

  : يتآلاك يه ،٠2٠2 ةنس ربمفون لوأقفاوملا2٤٤1

بارـــــــــتـــلا ىوـــتــــــــــســــــم ىلــــع نوــــلـــجـــــسملا نوـــبـــــــخاــــــنــــلا–
٠23.9٥٥.32 : ينـــطولا

نوميقملا كلذ يف امب ،نيلجـــــسملا نيبخاـــــنلل يلامجإلا ددعلا–
816.66٤.٤2 : جراخلا يف

بارـــــــــــتـــلا ىوـــــتــــــســــم ىلع نوـــــتوــــصـــملا نوـــبـــــــــخاـــــــنلا–
18٤.616.٥ : ينطولا

نوميقملا كلذ يف امب ،نيتوصملا نيبخانلل يلامجإلا ددعلا–
1٥٥.166.٥ : جراخلا يف

%٤8,32 : ةكراشملا ةبسن–

8٠3.736 : ةاغلملا تاوصألا–

932.٤2٠.٥ : اهنع ربعملا تاوصألا–

%٠8,66 لداعي ام وهو ،19٠.6٥3.3 :"معن" ـب نوتوصملا–

.%٠2,33 لداعي ام وهو ،8٤1.866.1 : "ال" ـب نوتوصملا–

ةّيروــــهمــــجلل ّةيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف نالــــــعإلا اذــــه رـــــشــــني
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

خيراتب ةدقعنملا هتاسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
2٤٤1 ماع لوألا عيبر62و٥2و٤2و32و22و12و٠2و91
  .٠2٠2 ةـنس ربمفون21و11و٠1و9و8و7و6و٥ قـفاوملا

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دـمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دـمحمأ–

.اوضع ،يواروب رمع–

تانالعإ
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زمرلا
/ةيالولا

يف نوميقملا
جراخلا

ددع
بتاكم

تيوصتلا

ددع
نيبخانلا
نيلجسملا

ددع
نيتوصملا

ريغ ددع
نيتوصملا

ةبسن
ةكراشملا

ددع
قاروألا
ةاغلملا

ـب نوتوصملا
"معن"

ـب نوتوصملا
"ال"

ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ددعلا

ددع
تاوصألا

ربعملا
اهنع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

راردأ
فلشلا
طاوغألا
يقاوبلا مأ

ةنتاب
ةياجب
ةركسب

راشب
ةديلبلا
ةريوبلا
تسغنمات

ةسبت
ناسملت
ترايت

وزو يزيت
رئازجلا

ةفلجلا
لجيج
فيطس
ةديعس
ةدكيكس

سابعلب يديس
ةبانع
ةملاق

ةنيطنسق
ةيدملا
مناغتسم
ةليسملا

ركسعم
ةلقرو
نارهو
ضيبلا
يزيليإ

جيريرعوب جرب
سادرموب
فراطلا

فودنت
تليسمسيت

يداولا
ةلشنخ

سارها قوس
ةزابيت

ةليم
ىلفدلا نيع

ةماعنلا
تنشومت نيع

ةيادرغ
نازيلغ

818
8191
167
8711
3391
4761
7421
245
5481
4821
373
2711
6491
6941
0171
4035
3331
1221
7132
626
9271
8801
5501
5401
7541
0651
6431
7981
0451
159
5242
505
261
9521
6031
688
891
715
009
028
268
3901
1831
8031
704
957
286
1321
76016

653
32416

827372
067527
663992
141134
799876
009755
982015
695302
341607
184435
246771
932864
396817
736265
211307
8150891
291506
596544
3700201
999542
632226
494964
482244
327973
018016
937075
398984
985096
250575
772273
3895501
927191
71028
243854
817425
866923
79089
207181
907853
812462
357233
800644
270705
648394
220861
934313
021042
975044
02395532

892709
81666442

903411
207151
06949
28068
020941

0731
600901

84967
160802

98136
82437
36999
252891
788371

594
023682
983251
73469
404812

44997
187471
018351
987911
670101
574631
188751
394641
167571
696791
552001
861852

11566
49263
84959
18757
379601

69015
79206
81228
42955
09198
191321
214311
611741
55675
055401

77626
792131
1846165

07054
1551665

914951
850475
604402
950543
779925
035655
382104
846621
280894
292174
412401
672863
144025
057883
716207
8914961
308254
852943
966108
550661
554744
486513
594223
746872
533474
858214
004343
828415
653773
220272
518797
812521
32754
493263
739844
596222
10074
504121
194672
492802
365342
718223
066393
037643
763011
988802
344771
282903
93824971

822268
76050881

روتسدلا ليدعت عورشم لوح0202 ةنس ربمفون لوأ ءاتفتسال ةيئاهنلا جئاتنلا

: )جراخلا يف نيميقملاو تايالولا بسح ةعزوم(

49

عومجملا

تايالولا عومجم
جراخلا يف نوميقملا

28156
10669
74973
64775
563101

153
72645
33473
409931
94893
99983
69246
926421
619401

283
109961
64105
58794
615621
27335
42269
042101

01197
14836
95428
56649
31849
61068
588431
18514
499761
56404
59811
23655
37864
45447
24281
20263
49714
11124
92426
36057
51276
93919
42592
99107
41812
98608
5133233

67723
1906533

57,36 %
51,17 %
28,44 %
22,47 %
92,37 %
15,43 %
88,55 %
21,75 %
53,57 %
55,07 %
63,26 %
89,96 %
43,17 %
00,86 %
79,18 %
44.96 %
63^63 %
44,95 %
25,56 %
21,57 %
31,26%
24,47 %
80,37%
79,86 %
79,66%
12,96%
45,37%
50,45%
23,67%
39,74%
50,27%
65,86%
93,14%
98,56%
86,27%
73,67%
82,24%
21,07%
72,55%
58,97%
92,67%
50,37%
88,56%
16,17%
11,06%
13,57%
71,93%
16,96%
07,66%
20,87%
08,66%

17073
57193
31764
45002
14963

666
62134
89082
46754
23661
73532
78572
67005
56394

48
96747
18778
96933
28566
18671
06685
20843
73192
71782
96604
32124

31143
53137
55814
47154
36156
25581
74861
99782
71671
53032
30942
62451
32833
72601
70491
69672
70843
34463
19591
41032
08833
92253

5198561
3329

8418661

% 36,25
% 28,85
% 55,18
% 25,78
%26,71
% 65,49
% 44,12
% 42,88
% 24,65
% 29,45
% 37,64
% 30,02
% 28,66
% 32,00
% 18,03
% 30,56
% 63,64
% 40,56
% 34,48
% 24,88
% 37,87
% 25,58
% 26,92
% 31,03
% 33,03
% 30,79
% 26,46
% 45,95
% 23,68
% 52,07
% 27,95
% 31,44
% 58,61
% 34,11
% 27,32
% 23,63
% 57,72
% 29,88
% 44,73
% 20,15
% 23,71
% 26,95
% 34,12
% 28,39
% 39,89
% 24,69
% 60,83
% 30,39
% 33,30
% 21,98
% 33,20

65021
62951
00301
2828
41701

353
35211
71411
39322
8076
29801
0808
74532
60691

92
05614
26441
38621
60352
1988
79891
86771
24511
8158
74331
39012
76571
01661
65902
00531
11052
4947
2557
71511
19211
4849
1597
9668
1066
6813
4537
23402
09311
43781
0458
73311
3896
97351
152436

1603
213736

352201
677531
06648
00877
603831

7101
35779
13556
866581

18465
63526
38819
507471
182451

664
076442
729731
45738
890391

35017
488451
240631
742801
85529
821321
887631
629821
151951
047671
55768
751332

71095
24782
13448
09446
98479
54134
82615
71657
83725
63818
957201
220201
283821

51194
31239
49655
819511
0322894

90024
9324205

67,14 %
09,02 %
27,13 %
79,91 %
59,12 %
52,0 %
63,12 %
97,73 %
64,92 %
28,11 %
33,14 %
53,12 %
95,72 %
19,03 %
70,0 %
64,41 %
81,52 %
46,12 %
14,12 %
05,23 %
90,82 %
67,23 %
80,72 %
26,62 %
43,22%
66,72%
09,92%
54,52%
83,43%
39,62%
54,42%
96,43%
52,44%
39,02%
44,41%
54,23%
90,25%
81,33%
29,22%
71,12%
08,62%
26,72%
73,22%
97,92%
13,43%
63,33%
01,62%
08,92%
48,32%

79,4%
41,32%
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ةـّيميظنتميسارم
ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
 ،هنم86و76 ناتداملا اميس ال،ممتملاو

يف خرؤـــــملا1٠3–6٠ مــــقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو6٠٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا72٤1 ماع نابعش9
يف تاـطشنملا ةـحـفاـكمل ةـيـلودــلا ةــيــقاــفــتالا ىلع قــيدصتــلا

ةنس ربمفون81 موي سيراب يف ةررحـملا ،ةضايرلا لاجم
٥٠٠2،

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملا و

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاولدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٠33–٤1 مقر يذيفـــنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنـس ربــــمفون72 قـــفاوملا63٤1 ماـع رفـص٤
اذكواهريسوةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا ميظنت تايفيك
،يجذومنلا يساسألا اهنوناق

يف خرؤــــملا٤8–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

 لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ةلاكولا ماهم ديدحت ىلإموسرملا اذهفدهي: ىلوألا ةّداملا
ىعدت يتلااهريسو اهميظنتوتاطشنملا ةحفاكمل ةينطولا

نم٠91 ةداملاماكحأل اقيبطت ،”ةلاكولا“ صنلا بلص يف
قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر٤1 يف خرؤملا٥٠–31 مقر نوناقلا

ةيندبلا ةطشنألا ميظنتب قلعتملاو31٠2 ةنس ويلوي32
.اهريوطتوةيضايرلاو

عتمتت يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ةلاكولا :2 ةّداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب

.ةضايرلاب فلكملا ريزولا ةياصوتحت عضوتو

.رئازجلا ةنيدمب ةلاكولا رقم ددحي :٣ ةّداملا

يناثلا عيبر6 يفخّرؤم٥٤٣–02 مقر يذيفنتموسرم
ماهم ددحي ،0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١ ماع
اهميظنتو تاطشنملا ةحفاكمل ةينطولا ةلاكولا

.اهريسو
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــتداــــــملا اميس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤملا٥٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارـــجإلا نوــــناق نمـــضــتملاو6691 ةنــــس ويـــنوي8 قــــفاوـــملا
 ،ممتملاو لدعملا ،ةيئازجلا

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنــــس ويــلوي٥1 قفاوـــــملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ىدامج22 يف خرؤملا1٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو8891 ةنس رياني21 قفاوملا6٠٤1 ماع ىلوألا
بابلا اميسال ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا
،لدعملا ،هنم ثلاثلا

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ةدعقلا يذ31 يف خرؤملا81–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٥2٤1 ماع
راجتالاو لامعتسالا عمقوةيلقعلا تارثؤملاوتاردخملا نم
،اهب نيعورشملا ريغ

ناضمر٤1 يف خرؤملا٥٠–31 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ميظنت نمضتملاو31٠2 ةنس ويلوي32 قفاوملا٤3٤1 ماع
٠91 داوملا اميس ال ،اهريوطتوةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

،هنم٥91و٤91و

ناضمر٥2 يف خرؤملا7٠–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1 ماع
تاذ تايـــطـــعملا ةـــجلاــــعم لاـــــجم يف نييـــعــيـــبطلا صاــــخـــشألا
،يصخشلا عباطلا
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تايفيكلل اقفو ،تاطشنملا ةحفاكمل ةيملاعلا ةنّودملا ىلع
لامـــعــــتــسالا صيـــخارــتب قلعــــتملا يلودلا رايـــــعملا يف ةددـــــحـملا

 ،ةيجالع ضارغأل

تاءارجإوتاّنيعلا ليلاحت جئاتن رييستوةعباتم نامض –
،اهنم دكأتلا

،تاطشنملا يطاعت ةحفاكم دعاوقل تاكاهتنالا لك ةعباتم –
تابوقعلل مئالملا قيبطتلا ىلع رهسلاو ،اهتاصاصتخال ةعباتلا
،اهب ةصاخلا

يطاعت ةحفاكمب ةقلعتملا ةيبيدأتلا ةطلسلا ةسرامم–
تاطاشنمييقتوةعباتملالخ نم ،ةضايرلا لاجم يف تاطشنملا
 ،ةلاكولل ةيبيدأتلا ةزهجألا

ةقلعتملا تاـيـطـعملالالغتسا ةـيـغـب تاـقـيـقحت زاــجــنإ –
يأل وأ يضايرلل وأ ريطأتلا يمدختسمل لمتحـملا طروتلاب

خرؤملا٥٠–31 مقر نوناقلا نم191 ةداملا يفروكذمصخش
31٠2 ةـنس وـيــلوــي32 قـــفاوملا٤3٤1 ماــــــع ناضمر٤1 يف

،تاطشنم يطاعت ةلاح يف هطروت يف هبتشي ،هالعأ روكذملاو
،امهب لومعملاميظنتلاوعيرشتلل اقفو

يطاعت دض ةياقولاب قلعتي يونس ينطو ططخم دادعإ –
،ةضايرلا لاجم يف تاطشنملا

سيـــسحتلاوةيـــبرـــتلاو مالـــعإلا جـــمارـــبوتالــــمحذيــــفنت –
.ةضايرلا يفتاطشنملا يطاعت ةحفاكمب ةقلعتملا

: يتأي امب اضيأ ةلاكولا فلكت :6 ةّداملا

ةحفاكم لاجم يف ،ثوحبلا لاغشأو تاساردلاب مايقلا –
 ،اهيف ةكراشملاو تاطشنملا يطاعت

ناوعأو نيمدختسملا فيظوتل ططخم ذيفنتو دادعإ –
سارحلاو مدلا تانّيع ذخأ ناوعأو تاطشنملا يطاعت ةبقارم
،مهدامتعا ةداعإو مهدامتعا اذكو

ناوـعأو نيمدـخـتسملا نـيوـكـتـل طـطـخـم ذـيـفـنــتو دادــعإ –
سارحلاو مدلا تانّيع ذخأ ناوعأو تاطشنملا يطاعت ةبقارم
،تاطشنملا ةحفاكم لاجم يف ةيبرتلا ناوعأو

ةقلعتملا ةيساردلا مايألاوتاءاقللاوتارمتؤملا ميظنت –
،اهيف ةكراشملاو تاطشنملا يطاعت ةحفاكمب

ةيـــنـــطولا تامــــظـــنملا عم تاــــيـــقافـــتالاو تاــــقاـــفــــتالا ماربإ –
،هتحفاكمو تاطشنملا يطاعت ةبقارم ناديم يف ةيلودلاو
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ةـــــيــــعـــيرــــشــــتلا صوــــصـــنلا عـــيراـــشم دادــــعإ يف ةكراــــشـــملا –
يف تاطشنملا يطاعت نم ةياقولاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو
اهنأش نم يتلا ريبادتلا لك حارتقاو ،اهتحفاكمو ةضايرلا

 ،لاجملا اذه يف اهب لومعملا ةينوناقلا ةموظنملا نيسحت

رارـــق بـــجوــمب ةلاــــكولل تاقــــحلم ءاشـــنإ نكـــــمي :٤ ةّداملا
فلكملا ريزولاو ةضايرلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم يرازو
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاوةيلاملاب

 يناثلا لصفلا

 ماهملا

ماـــــــكحأ يف اهيـــــلـــــع صوـــصـــنملا ماــــهملا راــــطإ يف :٥ ةّداملا
قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر٤1 يف خرؤملا٥٠–31 مقر نوناقلا

ةدايز ،ةلاكولا فلكت ،هالعأ روكذملاو31٠2 ةنس ويلوي32
: يتأي امب ،كلذ ىلع

ةنّودمللةقباطم تاطشنملا ةحفاكمل ةينطو ةنّودم دادعإ –
،تاطشنملا ةحفاكملةيملاعلا

قـيـبـطـتــلا ناــمض اــهــنأش نــم تاــيــلآ عضو ىلع لــمــعــلا –
ةيمازلإل ،ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا لك فرط نم ،يلعفلا
،تاطشنملا ةحفاكم دعاوق ذيفنتلا زيح عضوو ةقداصملا

،ةيمومع ةناعإ وأ ةدعاسمةيأ ىلع لوصحلل يلبق طرشك

تايلآو تاططخمب قلعتي يونس ينطو جمانرب دادعإ–
رهسلاو نييضايرلا ىلع ةقبطملا تاطشنملا يطاعت ةبقارم
زيزعت اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذاختاو هقيسنتو هذيفنت ىلع

،تاطشنملايطاعت ةبقارم ةيعون نيسحت

تايلآوتاططخمب قلعتي يونس ينطو جمانرب عضو –
ىلع رهسلاو تاناويحلا ىلع ةقبطملا تاطشنملا يطاعت ةبقارم
زيزــعت اـــهنأــــش نم يتلا رـــــيـــبادـــتلا ذاــــختاو هقيــــســــنتوهذيفنت

،تاطشنملا يطاعتةبقارم ةيعون نيسحت

نييضايرلا نم ةذوخأملا تاّنيعلا ليلاحت زاجنإ ىلع لمعلا –
فرط نم دمتعم ،تاطشنملا يطاعت فشكل ربخم فرط نم
ةيملاعلا ةنّودملل اقبط ،تاطشنملا ةحفاكمل ةيملاعلا ةلاكولا

 ،ةيلودلا ريياعملاو تاطشنملا ةحفاكمل

عم ةلدابتملا تاطشنملا يطاعت ةبقارم زاجنإب مايقلا –
تامظنملاوتاطشنملا يطاعت ةحفاكمل ةيبنجألا تامظنملا
ةحفاكملةيملاعلا ةنّودملل اقبط ةّصتخملا ةيلودلا ةيضايرلا
،ةيلودلا ريياعملاوتاطشنملا

ةروظحـملا لئاسولاو ريقاقعلالامعتسا صيخارت حنم –
ةزهجأ تاطاشن مييقتو ةعباتم لالخ نم ةيجالع ضارغأل
ةنّودملل اقبط ،ةيجالع ضارغأللامعتسالا صيخارت حنم
،ةيلودلا ريياعملاو تاطشنملا ةحفاكمل ةيملاعلا

لئاسولاوريقاقعلا لامعتسا صيخارت ةحصب فارتعالا –
ةصتخملا تائيهلا اهّملست يتلا ،ةيجالع ضارغأل ةروظحـملا
تاطشنملا ةحفاكمل ةيلودلا ةيقافتالا يف فرط ةلودل ةعباتلا

ةعّقوم ةيلود ةيضاير ةئيه فرط نم وأ ةضايرلا لاجم يف
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،ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا لثمم –

،ةيبملوألا هبش ةينطولا ةنجللا لثمم –

،ةضايرلا بطل ينطولا زكرملا لثمم –

يــــــطاـــعت نعفشــــكلاب فلـــكملاينــــطولا ربــــخملا لثــــمم –
،تاطشنملا

،رئازجلاب روتساب دهعم لثمم –

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم –

.ةلاكولا يمدختسم نع  نيبختنم )2( نيلثمم –

هنأش نم صخش يأب نيعتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
.هتالهؤمو هتءافك مكحب ،هلاغشأ يف هتدعاسم

توصب ةرادإلا سلجم تالوادم ةلاكولل ماعلا ريدملا رضحي
.هتنامأ ىّلوتيو يراشتسا

رارق بجومب ةلاكولا ةرادإ سلجم ءاضعأ ّنيعي:2١ ةّداملا
تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم
ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،اهنوعبتي يتلا تامظنملاو
.ديدجتلل

بسحهفالختسا متي،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدمللاهسفن لاكشألا

،صوصخلا ىلع ،ةلاكولا ةرادإ سلجم لوادتي :٣١ ةّداملا
: يتأي اميف

،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةلاكولا فادهأ–

تاونسلا ةددعتملاوةيونسلا لمعلاتاططخموجمارب –
،ةلاكولل

ريدملا هّدعي يذلا ةلاكولل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشم–
،ةلاكولل ماعلا

،ةلاكولل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا يعورشم–

نيمدختسملا نيوكت تاططخمو ةلاكولا يمدختسم دادعت –
،مهاوتسم نيسحتو

،تايقافتالاوتاقافتالاودوقعلاو تاقفصلا عيراشم–

،ةلاكولل تاقحلم ثادحإ عيراشم–

،اياصولاو تابهلا لوبق –

دوقعواهنع لزانتلاوتاراقعلاو ةلوقنملا كالمألا ءانتقا–
 ،ةلاكولل راجيإلا

،ةلاكولا تاطاشن نع يونسلا ريرقتلا –

ةلاكولا ميظنت نسحت نأ اهنأش نم ىرخأ ةلأسم لك–
.اهفادهأ قيقحت نم اهنيكمتو اهريسو

ىلإ هلاسرإو ةلاكولا ةطشنأ لوح يونس ريرقت دادعإ –
ةحفاكمل ةيــــملاـــعلا ةلاـــــكولا اذـــــكو ةـــضاــــــيرلاب فلـــــكملا ريزولا
تاطشنملا ةحـــفاكمل ةيـــــملاـــعلا ةنّودملل اقبـــط ،تاطــــشنملا

 .لاجملا اذه يف ةيلودلا ريياعملاو

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

ماع ريدم اهريديو ةرادإ سلجم ةلاكولا رّيسي :7 ةّداملا
.ينقت سلجمب دوزتو

صيخارت حنم ةنجل ىلع اضيأ ةلاكولا رفوتت :٨ ةّداملا
.نعطةنجلو ةيبيدأت ةنجلوةيجالع ضارغأللامعتسالا

رارق بجومب ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا ددحي :٩ ةّداملا
فـلـكملا رـيزوـلاو ةضاــيرــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نيب كرــتشم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب

صاخشأ وأ ءاربخب نيعتست نأ ةلاكولا نكمي :0١ ةّداملا
مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اـقـبـط ،اـهصاصتــخا لاــجــم يف نيلــهؤم
.امهب لومعملا

 لوألا مسقلا

 ةرادإلا سلجم

هـــسأرـــي يذلا ةلاــــــكوـــلل ةرادإلا سلـــــجم لكشــــتي :١١ ةّداملا
: نم ،هلثمم وأ ةضايرلاب فلكملا ريزولا

 ،ينطولا عافدلاريزو لثمم –

،ةيلحـملا تاعامجلاوةيلخادلاب فلكملاريزولا لثمم –

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزولثمم –

،ةيلاملاب فلكملاريزولا لثمم –

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولالثمم –

،فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلاب فلكملا ريزولالثمم –

،يملعلا ثحبلاويلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولالثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاوةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةحصلاب فلكملا ريزولالثمم –

،لاصتالاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ينطولا كردلا ةدايق لثمم –

،ةينقتلاوةيملعلا ةطرشلل يزكرملا ربخملا لثمم –

ةفلكملا ةرازولاب ةضايرلاب ةفلكملا ةماعلا ةيريدملا لثمم –
 ،ةضايرلاب
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ماع نيمأ هـماــــهم ءادأ يف ماــــعلا رـــيدـــملا دـــعاــــسي:١2 ةّداملا
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نونّيعي ،ماسقأ ءاسؤرو
ىهنتو .ةلاكولل ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب ،ةضايرلاب
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم

نيــــمدـــخـــتسملا نيــــب نم ماـــــســـقألا ءاـــسؤر ّنيــــعي :22 ةّداملا
)3( ثالث نوتبثي نيذلا ةبولطملا تالهؤملاو تاءافكلا يوذ

ةقلعتملا تالاجملا يف ةيلعفلا ةسرامملا نم ،لقألا ىلع ،تاونس
.ةلاكولا ماهمب

.ةلاكولل نسحلا ريسلا ماعلا ريدملا ىلوتي :٣2 ةّداملا

: ةفصلا هذهبو

ةاـيحلا لاـمـعأ عـيـمـج يفو ةـلادـعــلا ماــمأ ةــلاــكوــلا لــثــمــي –
،ةيندملا

،ةرادإلا سلجمتالوادم ذفني –

اـهـتاـباسحو ةـلاـكوـلـل ةـيوـنسلا ةـيـنازــيملا عورشم دــعــي –
،ةقداصملا دصق ةرادإلا سلجم ىلع امهضرعو

،ةلاكولل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا يعورشم دعي –

عيرشتلل اقبط ةيقافتاوا قافتا وأةقفص وأ دقعلك مربي –
 ،امهب لومعملا ميظنتلاو

نيفرتحـملاو نينوكملاو نيثحابلاو ءاربخلا عم دوقعلا مربي –
دصق تاساردو ثوـحـبـب ماـيـقـلـل ،نييـبــطــلا هــبشو نييــبــطــلا
،شيتفتلاو تاطشنملا يطاعت ةبقارم تايلمع زاجنإ

ةقيرطةيأ اهنأشب ررقت مل يتلا بصانملا يف نّيعي –
،نييعتلل ىرخأ

 ،ةلاكولا يمدختسم عيمج ىلعةيّملسلا ةطلسلا سرامي –

ىلإ هلسريو ةلاكولا تاطاشنل يونسلا ريرقتلا دعي –
،ةيصولا ةطلسلا

.ةلاكولا ةينازيمل فرصلاب رمآلا وه–

ىلإ ،هتيلوؤسم تحت ،هئاضمإ ضيوفت ماعلا ريدملا نكمي
.نيبرقألا هيدعاسم

ثلاثلا مسقلا

 ينقتلا سلجملا

يراــــشــــــتــــسا زاـــــهج ةلاكولل ينـــقــــتلا سلـــــجملا :٤2 ةّداملا
ةطبترملا لئاسملا لك يف تايصوتو تاحارتقاو ءارآ يدبي

 .ةلاكولا ماهمب

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

ةينقتلا تالاجملاب قلعتت ةلأسم يأ نأشب يأرلا ءادبإ –
ريدملا هيلع اهضرعي ةلأسم لك اذكو ةلاكولا ماهمب ةطبترملا
،ماعلا

نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةرادإلا سلجم عمتجي :٤١ ةّداملا
.ةنسلا يف )2( نيترم ةيداع ةرود يف ،هسيئر

نم ءاعدتساب ّامإ ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ نكميو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطباّمإوهسيئر

لاــــمــــــــعأ لودــــج ةرادإلا سلـــجـــم ســـــيئر دعــــــي :٥١ ةّداملا
لسريو ،ةلاكولل ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب تاعامتجالا
نم ،لــــقألا ىلع ،اـــموي )٥1( رشــــع ةســـمـــخ لــــبق وــــضـــع لك ىلإ
.عامتجالا خيرات

ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقت نأ نود

روـــــــضـــحبّ الإ ةرادإلا سلـــــجـــم تالوادــــم حــــصـــت ال :6١ ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث

دعب ةرادإلا سلجم عامتجا حصي ،باصنلا لمتكي مل اذإو
عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا لالخٍ ناث ءاعدتسا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،لوادتيو ،لجؤملا

ةطيسبلا ةيبلغألاب ةرادإلا سلجم تالوادم ذختت:7١ ةّداملا
،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل
.احجرم سيئرلا توص نوكي

رــــــضاــــحم يف ةرادإلا سلـــــجـــم تالوادــــم نّودــــــت :٨١ ةّداملا
سلجم سـيئر نـــم هــــيلع رـــــشؤمو مّقرم لـــــجـــس يف لــــجــــستو
.ةرادإلا

لــــــجأ يف اهــــــيلع ةــــقــــفاوـــملل ةيــــصولا ةطـــلسلا ىلإ لــــسرــــتو
.عامتجالا خيرات يلت يتلا اموي )٥1(رشع ةسمخلا زواجتي ال

نيثالث دعب ةذفان ةرادإلا سلجم تالوادم نوكت :٩١ ةّداملا
،ةضايرلاب فلكملا ريزولا ىلإ اهلاسرإ خيرات نم اموي )٠3(
. لجألا اذه نوضغ يف حيرص ضارتعاب غّلبي مل ام

ريزولل ةحيرصلا ةقفاوملا دعب ّالإ ةذفان نوكت ال اهّنأ ريغ
: ةقلعتملا تالوادملا ،ةضايرلاب فلكملا

،ةلاكولل يلخادلا ميظنتلاب –

،ةلاكولل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشمب –

 ،ةلاكولا تاقحلم ثادحإ عيراشمب –

 .يلودلا نواعتلاتايقافتاوتاقافتالا عيراشمب –

يناثلا مسقلا

ماعلا ريدملا

،موـــسرم بـــجوــــمب ةلاـــــكولل ماــــعلا رــــيدـــملا ّنيـــــعي:02 ةّداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو

.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو
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رارق بـجوــمب ينــقـــتلا سلـــجملا ءاــــضعأ ّنيــــعي :62 ةّداملا
تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم
تامظنملاو تاطلسلا نم حارتقا ىلع ءانب ،ديدجتلل ةلباق
.اهنوعبتي يتلا

بسحهفالختسا متي،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملاةدملل اهسفن لاكشألا

هؤارظن هبختني وضع ينقتلا سلجملا سأري :72 ةّداملا
ةلباقتاونس )3( ثالث ةدمل ،تاوصألل ةطيسبلاةيبلغألاب
.ديدجتلل

،رهشأ )3( ةثالث لك ينقتلا سلجملا عمتجي :٨2 ةّداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةيداع ةرود يف

نم بلطب اّمإ ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ نكميو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم اّمإو هسيئر

رــــضاـــحم يف ينـــقـــتلا سلـــــجملا لاـــغــشأ نّودـــت :٩2 ةّداملا
.سلجملا سيئر نم هيلع رشؤمو مّقرم لجس يف لجستو ةعّقوم

.هيلع قداصيو يلخادلا هماظن ينقتلا سلجملا دعي

ريزولا ىلإ هلسريو هتاطاشن نع ايونس اريرقت دعيو
.ةضايرلاب فلكملا

عبارلا مسقلا

ةلاكولا ناجل

لامـــــعـــتــــسالل صـــــيخارتلا حــنـــم ةــنــــجل فـــــلـــــكت:0٣ ةّداملا
ريقاقع لامعتسا صيخارت تابلط يف تبلاب ةيجالع ضارغأل
اهتــــعباـــتم ناـــمـــضو ةـــيـــجالــــع ضارــــغأل ةروــــظــــحم لئاــــسو وأ

اذـكو ،اـمـهـب لوـمـعملا مـيـظـنـتـلاو عـيرشتـلـل اـقـبـط ،اـهـبـحسو
يملاعلا جمانربلا راطإ يف هدادعإ متي يذلا يلودلا رايعملا

.تاطشنملا ةحفاكمل

يف تبلابايرــصحةيــــبيدأتلا ةنــــجللا فــــلكت :١٣ةّداملا
ةحــــفاكـــمدـــعاوـــق دـــض بكـــترـــت يــتلا تاـــــكاهــــتنالاوتاــــفلاــــخملا

ةحـــــفاــــكمل ةــــيــــملاــــعلا ةنّودـــــملل اقــــبط تاـــطـــشــــنملا يــــطاـــعـــت
.تاطشنملا

نوعطلا تابلط يف تبلابنعطلا ةنجل فلكت :2٣ةّداملا
،ةيبيدأتةبوقعل رارق لحم نوكي صخش لكاهعدوي يتلا

نيقلعتملاوامهب لومعملاميظنتلاوعيرشتلل اقبطكلذو
.ةضايرلا يف تاطشنملا يطاعت ةحفاكمب

ناجل رــــيسو مـــيظـــنتو ةليــــكشتو ماـــــهم ددـــــحت :٣٣ ةّداملا
يف ،هالعأ23و13و٠3 داوـــملا يف اهـــيــــلع صوـــصنـــملا ،ةلاــكولا
ةحفاكمل ةيــــملاعلا ةنّودــــملل اقبـــط ةلاـــــكولل يلــخادلا ماـــظــــنلا
.ةيلودلا ريياعملاو تاطشنملا

يونسلا جمانربلا طيطخت ةرشابمو فادهألا حارتقا –
 ،ةلاكولل ةينقتلا ةطشنألل

تارـــــمتؤـــــملا يف نيمدـــــختسملا ةكراــــشم جـــماـــنرب دادــــــعإ –
 ،ةلاكولا ماهمب ةلصلا تاذ ،ةيلودلاو ةينطولا تاودنلاو

يف ثحبلاو نيوكتلاصخي اميف ةلاكولا ةطشنأ مييقت –
وأ ةيصوت ةيأ ميدقتو تاطشنملا ةحفاكمو ةبقارم لاجم
،نييضايرلا ةحص ىلع ظافحلاو ثوحبلا ةيقرت لجأ نم حارتقا

ةـــــياـــقوـــلاب ةـــــقلعــــتملا ةيونـــــــسلا جمارــــــبلا يفهــــيأر ءادـــــــبإ –
نـمض ةزـجـنملا ،تاـطشنملا ةـحـفاـكـم لاــجــم يف ةــيــعوــتــلاو
،ةينيوكتلاو ةيوبرتلاو ةيضايرلا تاءاضفلا

تاسسؤملا عم نواعتلاو لدابتلا جمانرب يف هيأر ءادبإ –
 ،ةلثامملا

ةــــــيــــعـــيرــــشتلا صوـــــصــــنلا عيراــشـــم نأــــــــــشب يأرـــــلا ءادــــــــبإ –
تاـــــطــشـــنـــملا يــــطاـــــعت نم ةــــياـــقولاب ةــــقـــلعـــــتملا ةيــــمـــيظـــنـــتلاو
يتلا ريبادتلا عيمج حارتقاو ،ةضايرلا لاجم يف اهتحفاكمو
،لاجملا اذه يف هب لومعملا ينوناقلا ماظنلا نيسحت اهنأش نم

.ةلاكولل يقئاثولا ديصرلا ءارثإو نييحت حارتقا –

: نم ةلاكولل ينقتلا سلجملا لكشتي :٥2 ةّداملا

،ةلاكولا ماسقأ ءاسؤر–

،ةيبملوألاةينطولا ةنجللا لثمم–

،ةيبملوألا هبشةينطولا ةنجللا لثمم–

،ةضايرلا بطل ينطولا زكرملا لثمم –

،ةضايرلل ينطولا دصرملا لثمم–

يطاعـــتنع فــشــــكلاب فـــلــــكـــملاينـــــطولا رـــبـــخـــملا لثــــمم–
،تاطشنملا

،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا لثمم–

كردلل مارجإلا ملعوةيئانجلا ةلدألل ينطولا دهعملا لثمم–
،ينطولا

،ةينقتلاوةيملعلا ةطرشلل يزكرملا ربخملا لثمم –

،مومسلا ملعل ينطولا زكرملا لثمم –

 ،ةيسورفلا تاضايرل ةينطولا ةسردملا لثمم–

اهتايجولونكتو ةضايرلا مولعل ايلعلا ةسردملا نع لثمم –
،ميهاربا يلادل

.ةيسورفلا تاضايرل ةيرئازجلا ةيداحتالا نع لثمم–

،هنأش نم صخش لكب نيعتسي نأ ينقتلا سلجملا نكمي
،ةلاكولا ماهمب ةطبترملا تالاجملا يف هتالهؤمو هتاءافك مكحب
.هماهم ءادأ يف هديفي نأ
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يناثلا عيبر6 يفخّرؤم6٤٣–02 مقر يذيفنتموسرم
نمـــضـــتي ،0202 ةنس ربـــــمـــفون22 قـــفاوـــملا2٤٤١ ماع
يــــطاـــعت فـــشـــكل يـــنــــطولا ربـــــخملا مـــيـــظـــنــت ةداــــعإ
.هتحفاكمو تاطشنملا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاو بابشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناـــتداـــمـلا امــــيس ال ،روـــــــتــــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىدامــــج22 يف خرؤـــملا10–88 مقر نوـــــناـــقلا ىضـــتقمبو–
نمضـــتملاو8891 ةنــــس رياــــــني21 قــــفاوـــملا6041 ماــــع ىلوألا
اميس ال ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا
،لدعملا ،هنم ثلاثلا لصفلا

ماع مرــــــحم42 يف خرؤــملا12–09 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةبــساــــحملاب قلـــعـــتملاو0991 ةنــــس تـــشـــغ51 قـــفاوــــملا1141
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ناـــــضـــمر41 يف خرؤـــملا50–31 مــــقر نوــــــناـــقلا ىضتقمبو–
ميظنتب قلعتملاو3102 ةنس ويلوي32 قفاوملا4341 ماع
711 ةداملا اميس ال ،اهريوطتو ةيضايرلاو ةيندبلا ةطشنألا

،هنم

ناـــــضـــمر52 يف خرؤــــملا70–81 مـــقر نوناــــــقلا ىضـــــتقمبو–
ةيامحب قلعتملاو8102 ةنس وـينوي01 قفاوملا9341 ماع
تاذ تايــــــــطــــعملا ةـــجلاعــــم لاجم يف نييــــعيــــبطلا صاـــخـــشألا
،يصخشلا عباطلا

ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مـــقر نوـــناـــقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
 ،ممتملاو

يف خرؤــــــملا103–60 مقر يسائرلا موسرــــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو6002 ةنس ربمتبس2 قفاوملا7241 ماع نابعش9
يف تاـطشنملا ةـحـفاـكمل ةـيـلودــلا ةــيــقاــفــتالا ىلع قــيدصتــلا

ةنس ربمفون81 موي سيراب يف ةررحملا ،ةضايرلا لاجم
5002،

يف خرؤملا073–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
9102 ةنس ربمــــسيد82 قفاوـــملا1441 ماـع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا313–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا1991 ةنس ربمتبس7 قفاوملا2141 ماع رفص82

نم رارق بجومب ةلاكولا ناجل ءاضعأ نّيعي:٤٣ ةّداملا
ةـلـباــق تاوــنس )3( ثالــث ةدمل ،ةضاــيرــلاــب فــلــكملا رــيزوـــلا
.ديدجتلل

ناجللا ةنامأ ةلاكولل ةصتخملا لكايهلا ّىلوتت :٥٣ ةّداملا
.موسرملا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا

اهتاطاشن نع يونسلا ريرقتلا ةلاكولا ناجل دعت :6٣ ةّداملا
.ةضايرلاب فلكملا ريزولل هلسرتو

 عبارلا لصفلا

ةيلام ماكحأ

تاداريإلل باب ىلع ةلاكولا ةينازيم لمتشت :7٣ ةّداملا
: تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا نم ةحونمملاتاناعإلا –

،ةيلحـملا تاعامجلل ةلمتحـملاتامهاسملا –

،ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلا وأ تاسسؤملا تامهاسم–

،اياصولاو تابهلا –

.ةلاكولا طاشنب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك –

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلا تاقفن –

.اهفادهأ قيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلالك –

ريدملا اهرّضحي يتلا ةلاكولا ةينازيم ضرعت :٨٣ ةّداملا
ةكرتشملا ةقفاوملا ىلع ،ةرادإلا سلجم اهيلع قداصيو ماعلا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو يصولا ريزولا نيب

ةبساحـملا دعاوقل اقبطةلاكولا ةبساحم كسمت:٩٣ ةّداملا
وأ هنّيعيبساحم نوع ىلإ لاومألا لوادتدنسيو،ةيمومعلا

ميظنتلاوعيرشتلل اقبط ،ةيلاملاب فلكملا ريزولاهدمتعي
.امهب لومعملا

يلام بقارم ،ةلاكولل ةيلاملا ةبقارملا سرامي :0٤ ةّداملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنّيعي

ّةيمسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رشـــــني :١٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر6 يف رئازــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع
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نامضو ليلاحتلاب مايقلا ةمهم ربخملا ىّلوتي:7 ةّداـملا
يـــــطاـــعت يف ةروــــظــــحملا لئاـــسولاو رــــيـــقاقــــعلا نـــع فــشكلا
مزالــلا داــتــعــلا رــيــيست اذــكو ةضاــيرــلا لاــجــم يف تاــطشنملا

.هماهم زاجنإل

 : يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

ةربخلاو ثحبلاو فشكلاو ليلاحتلا لامعأ عومجمب لفكتلا–
،تاطشنملا يطاعت لاجم يف براجتلاو

،تاطشنملا يطاعت نع فشكلا تاينقتو جهانم فييكت–
،ةيلاحلا ةيملعلاو ةينقتلا تايطعملا عم

ةديدج تاينقتو جهانم زاجنإ يف ةمهاسملا وأ/و زاجنإ–
يــــــطاـــعت ضارـــغأل ةلــــمعـــتــــسملا ريــــــــقاــــقعلا وأ داوـــملا فـــشـــــــكل
يفخت يتلا وأ ةطــــشنملا ريــــقاقعلا ةعرـــــج اذــكو ،تاطــــــــــشنملا
 ،ةيصاخلا هذه ىلع يوتحت يتلا داوملا لامعتسا

تاّنيعلا نيزخت لجأ نم لمعلل راسم ةطخ ذيفنتو عضو–
،هب لومعملا ميظنتلل اقفو اهنم صلختلاو

اهنييحتو ةروظحملا لئاسولاو رــيقاقعلا ةمئاق كسم–
،هب لومعملا ميظنتلل اقفو

ةــــصاـــخلا ةيـــملـــعلاو ةيـــنــــقتلا تاـــموـــلعـــملل كـــنـــب كـــســـم–
تاطشنملا يطاعت فشك ةيلمعل ةّريسملا جهانملاو سيياقملاب

ميلستو تاّنيعلا ليلحت اميسال ،اهنييحتو ةضايرلا لاجم يف
،اهجئاتن

لاـغشألا يف ةـكراشملاو نيمدـخـتسملا نـيوــكــت مــيــظــنــت–
ةعباتلا ةيـلودـلاو ةـيـنـطوـلا تاـئيـهـلا عـم ةـيـنـقـتـلاو ةـيـمـلـعـلا

 ،هصاصتخا لاجمل

تآشنملاو داتــــعلاو تازيـــهـــجتلا ةنايـــــصو ظفــــحو ريــــيست–
،ربخملا اهيلع رفوتي يتلا ةيدعاقلا

عم نواعتلا تايقافتا ،هماهم دودح يف ،ربخملا مارــبإ–
عيرشتلل اقفو ةيلودلا تامظنملاو ةلثامملا ةيبنجألا تائيهلا

.امهب لومعملا ميظنتلاو

ءادأ لكش يف ليلاحت زجني نأ ربخملا نكمي :8 ةّداـــملا
ةيبنجألا لودلا نم بلطب تايقافتا عوضوم نوكت ،تامدخ
ةـــــيـــنــــطولا ةـــيـــبـــــملوألا ناــــجــــللاو ةـــيــــلودلا ةــيـــبــــملوألا ةـــنــــجـــللاو
تامظنملا اذكو ةيبنجألا وأ ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالاو
.تاطشنملا يطاعت ةحفاكم لاجم يف ةطشانلا ةيلودلا

يناــثلا لصفلا

ريسلاو مــيظنتلا

ماــع رــيدم هرــيديو ةرادإ سلجم ربخملا رّيسي :9 ةّداــملا
.ينقت سلجمب دّوزــيو

فرــــــــــصلاـــب نورـــــــــمآلا اهـــــــكــــســـمي يــــتلا ةبــــساـــــحملا تاءارــــجإ
،اـــــــهاوـــتــــــحمو اهـــتايـــــــفـــــــيكو نوـــيـــموـــــــــمـــعلا نوـــبـــــــساــــحملاو
،ممتملاو لدعـــملا

يف خرؤملا434–60 مقر يذيفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو6002 ةنس ربمفون62 قفاوملا7241 ماع ةدعقلا يذ5
هتحفاكمو تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا ربخملا ءاشنإ

،هريسو هميظنتو

يف خرؤملا033–41 مقر يذــــيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا4102 ةنس ربمــفوـــن72 قفاوملا6341 ماع رفــــص4
اذكو اهريسو ةينطولا ةيضايرلا تايداحتالا ميظنت تايفيك
،يجذومنلا يساسألا اهنوناق

يف خرؤــــــملا48–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا6102 ةنس سرام لوأ قفاوملا7341 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةضايرلاو بابشلا رــــيزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٥٤3–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
اهميظنتو تاطشنملا ةحفاكمل ةينطولا ةلاكولا ماـــهم ددــــحـي
،اهريسو

: يتأي ام مسري

نم)٠1 ةطملا(711 ةداملا ماكحأل اقيــبطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا4341 ماع ناضمر41 يف خرؤملا50–31 مقر نوناقلا

ةيــندـــبلا ةطـــشنألا ميـــظنــــتب قلعـــتـــملاو3102 ةنــــس وــــيلوـــي32
ميظنت ةداـــــعإ ىلإ موسرملا اذه فدهي ،اهريوطتو ةيضايرلاو
أشنملا ،هتحفاكمو تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا ربخملا

5 يف خرؤــــــــــــملا434–60 مقر يذيـــــفــنتلا موـــسرـــــملا بـــــــجوـــــــــمب
روكذملاو6002 ةنس ربمفون62 قفاوملا7241 ماع ةدعقلا يذ
.هالعأ

لوألا لصفلا

ةــــماع ماكحأ

تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا ربخملا ذـخأي :2 ةّداــــملا
،”تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا ربخملا” ةـيمست هتحفاكمو
  .”ربخملا” صنلا بلص يف ىـــعديو

يرادإ عـــــباـــط تاذ ةــيــــموـــمع ةســـــسؤم ربــــخملا :3 ةّداـــملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتـمتي

فلـــكملا رــــيزولا ةـــــياـــصو تـــحت رـــبــخـــملا عـــضوـــي :4 ةّداملا
.ةضايرلاب

.رئازجلا ةنيدمب ربخملا رقم ددـحي:5 ةّداملا

رارق بجومب رـبـــخـــملل تاقــــحلم ءاــــشـــنإ نكــــمي :6 ةّداملا
فلـــــكـــملا رــــيزولاو ةــــيلاــــملاب فلــــكملا رـــيزوـــلا نيـــب كرـــتـــشــــم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةضايرلاب
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بسح هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
. ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا

اميف ،صوـــصخلا ىلع ،ةرادإلا سلجم لوادــتي :31 ةّداـملا
 : يتأي

 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط رــبخملا فادهأ–

تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا لمـــعلا جماربو تاطـــــطخم–
،ربخملل

،هتاباسحو ربخملل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشم–

 ،ربخملل يلخادلا ماظنلاويلخادلا ميظنتلا يعورشم–

 ،ربخملا يمدختسم دادعت لوادج–

 ،تايقافتالاو تاقافتالاو دوقعلاو تاقفصلا عيراشم–

 ،ربخملل تاقحلملا ثادحإ عيراشم–

،اياصولاو تابهلا لوبق–

دوقعو اهنع لزانتلاو تاراقعلاو ةلوقنملا كالمألا ءانتقا–
،راجيإ

 ،ربخملا تاطاشننع يونسلا ريرقتلا–

ريسو ميظنت نيسحت اهنأش نم يتلا ىرخألا لئاسملا لك–
.هماهم زاجنإ عيجشتو ربخملا

نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عـــمتجي :41 ةّداــملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2(

هسيئر نم بلطب ّامإ ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ نكميو
    .هئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطباّمإو

لاــــمــــــــعأ لودـــــــــج ةرادإلا ســـــلـــــجم ســــيئر دــــــــعــــي :51 ةّداــملا
هلسريو ربخملل ماعلا ريدملا  حارتقا ىلع ءانب تاعامتجالا
خيرات نم ،لقألا ىلع ،اموي )51( رشع ةسمخ لبق ،وضع لكل
 .عامتجالا

ةيداعلا ريغ تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه صيلقت نكميو
.مايأ )8( ةينامث نع لقي نأ نود

روــــــضــــحبّ الإ ةرادإلا سلـــــجم تالوادــــم حــــصــــت ال :61 ةّداـملا
.هئاضعأل ةطيسبلا ةيبلغألا

دعب ةرادإلا سلجم عامتجا حصي ،باصنلا لمتكي مل اذإو
عامتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلالالخٍناث ءاعدتسا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ،ذئنيح ،لوادتيو ،لجؤملا

تاوصأل ةطيسبلا ةيبلغألاب ةرادإلا سلجم تالوادم ذختت
نوكي ،تاوصألا ددع يواــست ةلاح يفو .نيرضاحلا ءاضعألا

 .احجرم سيئرلا توص

رارق بجومب ربخملل يلخادلا ميظـنــــتلا ددــــحي :01 ةّداــملا
فـــلــــكـــملا رــــيزولاو ةـــــضاـــيرــــلاب فلكـــملا ريزولا نيب كرــــتــــشم
 .ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب

لوألا مسقلا

ةرادإلا سلجم

فلكملا ريزولا هسأري يذلا ةرادإلا سلجم مضي :11 ةّداــملا
: هلثمم وأ ةضايرلاب

 ،ينطولا عافدلا ريزو لثمم–

ةئيـــــهــــتلاو ةيلـــحملا تاعامــــجلاو ةيلخادلا رــــيزو لثـــــمم–
،ةينارمعلا

 ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

 ،ةحصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

 ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا لثمم–

 ،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

 ،ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولاب ةضايرلل ةماعلا ةيريدملا لثمم–

،ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا لثمم–

،ةيبملوألا هبش ةينطولا ةنجللا لثمم–

،ةضايرلا بطل ينطولا زكرملا لثمم–

،تاطشنملا ةحفاكمل ةينطولا ةلاكولا لثمم–

،ربخملا يمدختسم نيب نم بختنم )1( لثمم–

كردلل مارجإلا ملعو ةيئانجلا ةلدألل ينطولا دهعملا لثمم–
 ،ينطولا

،ةينقتلاو ةيملعلا ةطرشلل يزكرملا ربخملا لثمم–

،مومسلا ملعل ينطولا زكرملا لثمم–

ةيئايزيفلا ليلاحتلا يف ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكرم لثمم–
.ةيئايميكلاو

،هنأش نم صخش يأب ةرادإلا سلجم نيعتسي نأ نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي نأ ،هتالهؤمو هتءافك  مكحب

توصب ةرادإلا سلجم لاغشأ يف ربخملل ماعلا رـيدملا كراشي
.هتنامأىّلوتيو يراشتسا

نم رارقبجومب ةرادإلا سلجم ءاضعأنّيعي :21 ةّداــملا
تاــــــطــلـــــــسلا حارـــتـــقا ىلع ءاـــــنب ةـــضاـــيرلاب فلــــــــكملا رــــيزولا

تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعلاهنوعبتييتلا تامظنملاو
.ديدجتلل ةلباق
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ثلاثلا مسقلا

ينقتلاسلجملا

ءادبإب فلكي يراشتسا زاهج ينقتلا سلجملا:12 ةّداـملا
عباطلا تاذ لئاسملا لك يف تايصوتلاو تاحارتقالاو ءارآلا
.ربخملا ماهمب ةطبترملا ينقتلاو يملعلا

: يتأي امبصوصخلاىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

،ماعلا ريدملا هيلع اهضرعي ةلأسم يأيف يأرلا ءادبإ–

يف نييملعلا نيمدـــخـــتســـملا ةـــكراــشــمل جـــماـــنرب حارــــتقا–
،ةيلودلاو ةينطولا تاودنلاو تارمتؤملا

،ثحبلاو نيوكتلا لاجم يف ربخملا ةطشنأ مييقت–

،ربخملل يقئاثولا ديصرلا  ءارــــثإو  نييحت حارتقا–

يطاعت نع فشكلاو ليلحتلا جهانم ريوطت يف ةمهاسملا–
،تاطشنملا

.هيلع ةقداصملاو يلخادلا هماظن دادعإ–

:ربخملل ينقتلا سلجملا مضي :22 ةّداـــملا

 ،ربخملل يملعو ينقت لكيه لك نع لوؤسملا–

عمتــــجملانيبنم ماــــعلا ريدــــملا امهــــّنيعي )2( نـــــيرـــيـــبخ–
،ربخملا ماهمب ةقالع هل يذلا يملعلا

يمدختسم نيب نم ماعلا ريدملا امهنّيعي )2(نيللحم–
.ربخملا

مــــكـــــحب ،صــــخـــش يأب نيعـــــتسي نأ ينــــقتلا سلـــجملا نــــكـمي
.هلاغشأ يف هدعاسي نأ هنأش نم ،هتالهؤمو هتاءافك

حارتقا ىلع ءانب،ينقتلا سلجملاءاضعأّنيعي:32 ةّداـملا
تاوـــنـــس )3(ثالــــثاهــــتدــــمةدـــهـــعل ،رـــبـــخملل ماـــعلا رـــيدـــملا نــــم
.ديدجتلل ةلباق

بــــجوـــمب ينـــقــــتلا سلـــجملا ءاـــضعأل ةيــــمسالا ةــــمئاـــقلا ددــحت
.ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم رارـق

هفالختسا متي ،سلجملا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

هؤارظن هبختني وضع ينقتلا سلجملا سأري :42 ةّداـملا
ةلباق تاونس )3( ثالث ةدمل ،تاوصألل ةطيسبلا ةيبلغألاب
.ديدجتلل

رهــشأ )3(ةثالـــث لك ينقــتلا سلـــجملا عمـــتـــجي:52 ةّداـملا
،هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةيداع ةرود يف ،لقألا ىلع
هسيئر نم بلطب اّمإ ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
.هئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب امإو

رــــضاــــحم يف ةرادإلا سلـــــجم تالوادــــم نّودــــــــت :71 ةّدامـلا
سلــــجم ســـيئر نم هيــــلع رـــشؤمو مـــقرم لـــجـــس يف لــــجستو
.ةرادإلا

هاصقأ لجأ يف اهيلع ةقفاوملل ةيصولا ةطلسلا ىلإ لسرتو
.عامتجالا خيراتيلتيتلا موي )51( رشع ةسمخلا

اموي )03( نيثالث دعب ةذفان ةرادإلا سلجم تالوادم نوكت
ّغلبي مل ام ،ةضايرلاب فلكملا ريزولا ىلإ اهلاسرإخيرات نم
.لجألا اذه نوضغ يف حيرصضارتعاب

يناثلا مسقلا

ماعلا رـــــيدملا

موـــسرـــمبـــجوـــمب ربـــخملل ماــعلا رـــيدـــملاّنيـــــعي :81 ةّداـــملا
ميظنتلل اقفو ،ةضايرلاب فلكملا رــيزولا نم حارتقا ىلع ءانب
.هب لومعملا

.اهسفن لاكشألا بسح هـــــــماهم ىهنتو

نيــــمدـــختـــسملا نيــب نم ماــــعلا رــــيدـــملا راـــتــــخي:91 ةّداـــملا
هدــــعاــســـيو ،بـــصـــنملا عوـــن عــم بسانــــــتي يمـــلع نيوــــكتيوذ
 .ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومبنّيعي ماع نيمأ

.ربخملل نسحلا ريسلا ماعلا ريدملاىّلوتي :02 ةّداـــملا

 : ةفصلا هذهبو

ةاـيحلا لاـمـعأ عـيـمـج يفو ةــلادــعــلا ماــمأ رــبــخملا لــثــمــي–
 ،ةيندملا

،ةرادإلا سلجمتالوادم ذــفني–

هـتاـباسحو رـبـخـمـلـل ةـيوـنسلا ةــيــنازــيملا عورشم دــعــي–
،ةقداصملا دصق ةرادإلا سلجم ىلع امهضرعيو

،ربخملل يلخادلا ماظنلاو يلخادلا ميظنتلا يعورشم ّدعي–

عيرشتلل اقبط ةـــيقافتاو قاــفتاو ةقفصو دقع لك مرــــبي–
 ،امهب لومعملا ميظنتلاو

ىرخأ ةقيرط يأ اهنأشب ررقت مل يتلا بصانملا يفنّيعي–
   ،نييعتلل

 ،ربخملا يمدختسم عيمج ىلع ةيّملسلا ةطلسلا سرامي–

ىلإ هلسريو ،ربخملا تاطاشننع يونسلا ريرقتلا ّدعي–
.ةيصولا ةطلسلا

.ربخملا ةينازيمل فرصلاب رمآلا وهو

ىلإ ،هتيلوؤسم تحت،هئاضمإ ضيوفت ماعلا ريدملا نكمي
.نيبرقألا هيدعاسم
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ماع يناثلا عيبر6 يفخّرؤم7٤٣–02 مقر يذيفنتموسرم
ثادحإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤١
وزو يزيــتـب يـــضاـــيرـلا بــّكرـــــمـلل رييــــست ةســــسؤم
.اهريسواهميظنتو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةضايرلاوبابــشلا ريزو ريرــــقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــتداملا اـــمـــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خرؤــملا9٥–٥7 مــــقر رـــمألا ىضـــتقمبو–
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتـــبس62 قفاوــــملا٥931
،ممتملاولدعملا ،يراجتلا

ىدامج22 يف خرؤـــــملا1٠–88 مــــقر نوـــناقلا ىضــتقمبو–
نمضــتملاو8891 ةنـــس رـــياـــني21 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماـــع ىلوألا
اميسال ،ةيداصتقالا ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا
 ،هنم ثلاثلا بابلا

ناـــــضـــمر62 يف خرؤــــملا11–٠9 مقر نوـــناـــقلا ىضـــتقـــمبو –
تاـــقالـــعب قلعـــتملاو٠991 ةنــــس لـــــيرـــبأ12 قـــفاوــملا٠1٤1 ماع
،ممتملاولدعملا ،لمعلا

ىدامج٤1 يف خرؤملا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع ىلوألا

 ،ممتملاولدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

61٤1 ماع رفص91 يف خرؤملا٠2–٥9 مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةبــــــــساـــــحـملا ســـلجمب قلعـــتملاو٥991 ةنس ويلوي71 قــفاوملا
 ،ممتملاولدعملا

ةدعقلا يذ٥1 يف خرؤملا11–7٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ماظنلا نمضتملاو7٠٠2 ةنس ربمفون٥2 قفاوملا82٤1 ماع
،يلاملا يبساحـملا

ناـــــضـــمر٤1 يف خرؤــــملا٥٠–31 مــــقر نوـــناقلا ىضتقمبو–
ميظــنتب قلعـــتـــملاو31٠2 ةنــــس ويـــلوي32 قفاوملا٤3٤1 ماع
 ،اهريوطتوةيضايرلاوةيندبلا ةطشنألا

يف خرؤــــملا٠73–91 مـــقر يــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو–
91٠2ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضـــــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاولدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا13٤–69 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو6991 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا71٤1 ماع بجر91
ةيمومعلا تاسسؤملا يف تاباسحلا يظفاحم نييعت تايفيكب

لجس يف لجستو رضاحم يف ينقتلا سلجملا لاغشأ نّودـــت
.سلجملا سيئر نم هيلع رشؤمو مّقرم

هلسريو ،هتاطاشن نع ايونس اريرقت ينقتلا سلجملا ّدـــعي
.ةضايرلاب فلكملا ريزولا ىلإ

ثلاثلا لصفلا

ةــــــــيلام ماكحأ

تاداريإلل باب ىلع ربخملا ةينازيم لمتشت:62 ةّداـــملا
.تاقفنلل بابو

: تادارـــــــــيإلا باب يف

،ةلودلا فرط نم ةحونمملا تاناعإلا–

،ةيلحملا تاعامجلل ةلمتحملا تامهاسملا–

،ةصاخلاو ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملا تامهاسم–

،اياصولاو تابهلا–

.ربخملا طاشنب ةطبترملا ىرخألا دراوملا لك–

: تاــــــــقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.هفادهأقيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاقفنلا لك–

اهّرضـــــحي يـــتلا ربـــخـــــملا ةـــينازــــــيــــــم ضرــــعت :72 ةّداـملا
ةقفاوملا ىلع ،ةرادإلا ســــلجم اهــــيلع قداــــصيو ماــــعلا رـــــيدــــملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةضايرلاب فلكملا ريزولل ةكرتشملا

ةبساحملا دعاوقل اقبط ربخملا ةبساحم كسمت :82 ةّداملا
هّنيعي بـساــحم نوـــع ىلإ لاوـــمألا لوادت دنـــــســيو ،ةيـــموــــــمـــعلا
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةيلاملاب فلكملا ريزولا هدمتعي وأ
.امهب لومعملا

يلام بقارم ربخملل ةيلاملا ةبقارملا سرامي :92 ةّداـملا
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا هنّيعي

،موــــــــسرـــملا اذـــهل ةفلاـــخملا ماـــكحألا لك ىغـــــــلت :03 ةّداـملا
يف خرؤـــــملا434–60 مقر يذيفـــنتلا موسرملا ماكحأ اميس ال
نمضتملاو6002 ةنس ربمفون62 قفاوملا7241 ماع ةدعقلا يذ5
هتحفاكمو تاطشنملا يطاعت فشكل ينطولا ربخملا ءاشنإ

.هريسو هميظنتو

ّةيـــــمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موسرــــملا اذـــــه رشــــــنــــي :١٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوـــــــــملا2٤٤1 ماـــع يـــناــــثلا عـــيبر6 يف رئازـــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع
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طورشب صوصخلا ىلع ةطبترملا تاساردلا لكب مايقلا–
 ،ةيضايرلا تآشنملا رييستو لامعتسا ريياعمو

فنعلا نم ةياقولل ةيرشبلاو ةينقتلا لئاسولا عضو–
،اهتاكلتممل ةعباتلا تآشنملا يف هتحفاكمو

يف هتحفاكمو فنعلا نم ةياقولا ريبادتو لامعأ قيسنت–
لكايهلاو حلاصملا عم لاصتالاب اهتاكلتممل ةعباتلا تآشنملا

 ،نيينعملا نيلعافلاو

ةيدعاقلااهلــــكايـــهو ةيـــضاـــيرلا اهــــتآـــشـــنم تاـــمدـــخ عــــضو–
ةسرامملا راطإ يف روهمجلا فرصت تحت ةقفارملاو لابقتسالل
ةبـــــســـنلاب اهـــيلإ لوــــصولا عــيـــجـــشتوةيـــهـــيــــفرـــتلا ةيــــضايرلا
،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألل

وأ ةينفلا وأ ةيضايرلا ضورعلا لك ةيقرتو ميظنت–
،ةيفاقثلا وأ ةيهيفرتلا

،روهمجلا ةيلستو هيفرتلا لاجم يف تامدخلا لك نامض–

تآشـــــنملا يف ةدوـــجوـــملاةـــيراهـــشإلا تاحاــــسملاقـــــيوـــست–
،اهتادحو تاقحلم يف اذكو ةيضايرلا

لوخدلا تادنسو ركاذتلا عيبب مايقلاو ركاذت ةحلصم عضو–
تاسفانملاو ثادحألا ءارجإةبسانمب اميسال ،ةسسؤملا تآشنمل
،ةيضايرلا تارهاظتلاو

علـــسلل ةجـــــتـــنملا ةيرامـــثـــتسالا لامـــعألا لكب ةرداـــبــــملا–
،اهعوضومب ةقالعلا تاذ تامدخلاو

فرط نم لالغتسالل اهلكايهوةيضايرلا اهتآشنم عضو–
.ةيدقاعتلا لاكشألا قفو ريغلا

اقبط ةيمومعلا ةمدخلا ةمهم ةسسؤملا نمضت :6 ةّداملا
.موسرملا اذهب قحلملا طورشلا رتفدل

دوقعلاوتاقافتالا عيمج ماربإب ةسسؤملا لوخت:7 ةّداملا
ةيمومع ةئيه وأ ةرادإ يأ عم اهفدهب ةقلعتملا تايقافتالاو
.اهب لومعملاةمظنألاونيناوقلا مارتحا نمض ةصاخ وأ

يناثلا لصفلا
ريسلاومـيظـنتـلا

ريدم اهريديوةرادإ سلجم ةسسؤملا رّيسي:٨ ةّداملا
.ماع

رارق بجومب ةسسؤملل يلخادلا ميظنتلا ددحي :٩ ةّداملا
.ةرادإلا سلجم ةلوادم دعب ،ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم

بجومب ةســـسؤـــملل ةـــيداـــملا تالمـــتـــشملا ددـــــحت :0١ ةّداملا
.ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم رارق

لوألا مسقلا
ةرادإلا سـلـجـم

رــــــيزولا هـــسأرــــي يذلاةرادإلا سلــــــجم لكـــشـــتـــي :١١ ةّداملا
 : نم ،هلثمم وأ يصولا

ةيمـــنتلاوثـــحبلا زكارـــمو يراــــجتلاويعاـــــنصلا عباطلا تاذ
عباطلا تاذ ةيمومعلا نيواودلاويعامتجالا نامضلا تائيهو
،ةلقتسملا ريغ ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو يراجتلا

يف خرؤــــملا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمــســـيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفـص2

ةصاخلاوةيمومعلا كالمألا رييستوةرادإ تايفيكوطورش
،ةلودلل ةعباتلا

يف خرؤــــملا٤8–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
،ةضايرلاوبابشلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ةســــسؤم ثادــــحإ ىـــلإ موــــسرـــملا اذه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
،اهريسواهميظنتووزو يزيتب يضايرلا بّكرملل رييست
.”ةسسؤملا“صنلا بلص يف ىعدت يتلا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

وزو يزيتب يضايرلا بكرملا رييست ةـــسسؤم:2 ةّداملا
عتمـــتت ،يراــــجتويعانـــــص عباــــــط تاذ ةيموـــــمع ةســــسؤم
.يلاملا لالقتسالاوةـــــيونعملاةيصخشلاب

اهتقالع يف ةرادإلا ىلع ةقبطملا دعاوقلل اقبط ةسسؤملا ّريست
.ريغلا عم اهتاقالع يف ةرـــجات دعتو ،ةلودلا عم

فلكملا ريزولا ةياصو تحت ةسسؤملا عضوت:٣ ةّداملا
.ةضايرلاب

.وزو يزيت ةنيدمب ةسسؤملا رقم ددحي :٤ ةّداملا

ريوطت يف اهتمهاسمراطإ يف ،ةسسؤملا ىلوتت:٥ ةّداملا
رييستو لالغـتسا نامــــض ةمـــهم ،ةيـــــضايرلاوةيندبلا ةطـــــشنألا

لابقتسالل ةيدعاقلا لكايهلاوةيضايرلا تآشنملا لمجم ةنايصو
.اهتاكلتمم لكشت يتلا ةقفارملاو

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو

لكايه فرصت تحت اهتازيهجتوةيدعاقلا اهتآشنم عضو–
ةدئافل ريضحتلا نامض دصق نييضايرلا طيشنتلاو ميظنتلا

مــــهــــماعـــــطإو مهئاوــــيإو ةيــــضاــــيرلا تائـــفـــلاو قرـــفلا فــلـــتـــخم
،مهاوق عاجرتساو

تارهاظتلاو تاسفانملل ينقتلاو يداملا ميظنتلا نامض–
يتلا تاـعـمـجـتـلاو تاصبرـتـلا اذـكو ةـيـهـيـفرـتـلاو ةـيضاـيرـلا

،اهتآشنم لخاد ىرجت

ةسرامم نيقلت لاجم يف اهتادحو لخاد تامدخ نامض–
،يضايرلاو يندبلا طاشنلا

ةيضايرلا تآشنملا عومجم ةنايصو ظفحو رييست نامض–
،اهتاكلتمم لكشت يتلا ةقفارملاو لابقتساللةيدعاقلالكايهلاو
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،تاقافتالاوتايقافتالاودوقعلاوتاقفصلا –

،اياصولاو تابهلا ضفر وأ لوبق –

،تاباسحلا يظفاحم وأ ظفاحم نييعت –

،نيمدختسملل ةيعامجلا ةيقافتالا –

تاـــــــكرـــشيفلاــــمــــسأريف مهــــــسأ ذــــــــخأ وأ عورــــــف ثادـــــحإ –
،ةيراجت

،ةسسؤملا تاطاشن نع يونسلا ريرقتلا –

ةسسؤملا ميظنت نيسحت اهنأش نم ىرخأ ةلأسم لك –
.اهفادهأ قيقحت ىلعاهعيجشتواهريسو

نيترم ةيداع ةرود يف ةرادإلا سلجم عمتجي :٤١ ةّداملا
لودج ددحي يذلا هسيئرنم ءاعدتسا ىلع ءانب،ةنسلا يف )2(
.ةسسؤملل ماعلا ريدملا حارتقا ىلع ءانب تاعامتجالا لامعأ

نم اّمإ بلطب ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ نكميو
وأ ةسسؤملل ماعلا ريدملا نم اّمإوةضايرلاب فلكملا ريزولا

.هئاضعأ )2/3( يثلث نم

ىلإ لامعألا لودــــجـب ةـــبوـــحـــصـــملا تاءاـــعدـــتـــسالا لـــسرــــت
خيرات نم ،لقألا ىلع ،اـــموي )٥1( رــــشع ةــــسمخ لبــــقءاــــضعألا
ىلإ ةــــبـســـنــــلاــــب لـــجألا اذـــه صــــلــــقــــي نأ نــــكــــمــــيو.عامتجالا
 .مايأ )8( ةينامث نع لقينأ نود ةيداعلا ريغ تارودلا

روــــضـــحبّ الإ ةرادإلا سلـــــجم تالوادــــم حـــصت ال :٥١ ةّداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ )2/3( يثلث

لجأ لالخ ديدـــج عاــــمــــتجا دقـــعي ،باـــصـــنلا لمـــتـــكي مل اذإو
هذه يفو.لجؤـملا عاـــمتجالا خيرات يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم تالوادملا حصت،ةلاحلا

ةطيسبلا ةيبلغألاب ةرادإلا سلجم تالوادم ذخـتت:6١ ةّداملا
.نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأل

سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.احجرم

رـــــضاـــحم يف ةرادإلا سلـــــجـــم تالوادــــم نّودـــــت :7١ ةّداملا
سلجم سيئر هيلع رشؤيوهعّقوي صاخ لجس يف لجست
.ةرادإلا

فلكملا ريزولا ىلع ةرادإلا سلجم تالوادم ضرعتو
يلت يتلا مايأ )8( ةينامثلا لجأ يف اهيلع قفاويل ةضايرلاب
.عامتجالا خيرات

دـــــــعب ةذــــفاـــن ةرادإلا سلـــــجم تالوادـــم نوــــــكت :٨١ ةّداملا
نكي مل ام ،ةيصولا ةطلسلا ىلإ اهلاسرإ نم اموي )٠3(نيثالث
غّلبي ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم حيرص ضارتعا كانه
.لجألا اذه لالخ

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

،ةيلحـملا تاعامجلاوةيلخادلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا لثمم –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم –

،وزو يزيت يلاو لثمم –

،ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولاب ةضايرلل ماعلا ريدملا –

رييستلا ةبقارموةماعلا لئاسولاوةيلاملاب فلكملا ريدملا –
،ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولاب

،ةسسؤملا رقم يدلبلا يبعشلا سلجملا سيئر لثمم –

،هلثمم وأ ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا سيئر –

،هلثمم وأ ةيبملوألا هبشةينطولا ةنجللا سيئر –

ريزولا امهنيعي نيتينطو نيتيضاير نيتيداحتا )2( يسيئر –
،ةضايرلاب فلكملا

فلـــــكملا رـــيزولا هنـــّيعي نــيرـــصاــنملا ةنـــــجلل )1( ســــيئر –
،ةضايرلاب

.ةسسؤملا يمدختسم نعبــختنم )1( لثمم –

نأ هنأش نم صخش لكب نيعتسي نأ ةرادإلا سلجم نكمي
.هلاغشأ يف هدعاسي

يراشتسا توصب ةرادإلا سلجم لاغشأ يف ماعلا ريدملا كراشي
.هتنامأ ىّلوتيو

نم رارق بجومب ةرادإلا سلجم ءاـــضـــعأ نّيــــعي :2١ ةّداملا
تاـــــــطلـــسلا نم حارــــتـــقا ىلع ءاــــنب ،ةضايرلاب فلــــكملا رــــيزوــــلا

ةلباق تاوــــنـس )3(ثالــــث ةدـــمل،اهــــنوـــعـــبتي يتلا تامــــظـــنملاو
 .ديدجتلل

هفالختسا متي ،سلجملا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل اهسفن لاكشألا بسح

ةمظنألاونيناوقلل اقبط ةرادإلا سلجم لوادتي:٣١ ةّداملا
: يتأي اميف صوصخلا ىلع ،اهب لومعملا

،ةسسؤملل يلخادلا ماظنلاويلخادلا ميظنتلا اعورشم –

،اهتاباسحوةسسؤملا ةينازيم –

،تاونسلا ةددعتملاوةيونسلا لمعلا جمارب –

،ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلا لئاصح –

عيسوتوزــــيــــهـــجتوةئـــيــــهتوراـــمـــثــــتسا جـــمارـــب عيراـــــشــــم –
،ةسسؤملا

،ةسسؤملاب ةصاخلا تامهاسملاوليخادملا عيزوت –

،ةيلاملا تائيهلاوتاسسؤملا ىدل ضارتقالا دوقع ماربإ –

فرط نم ةزجنملا تاجوتــنملاوةمدـــــــخلا تاءادأةأفاــــــكم –
،ةسسؤملا

،اهريجأتو تاراقعلا ءانتقا عيراشم –
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تاداريإلل باب ىلع ةسسؤملا ةينازيم لمتشت :٣2 ةّداملا
 : تاقفنلل بابو

: تادارــيإلا باب يف

ثادحألا فلتخم ميظنت نع اصوصخ ةجتانلا ليخادملا –
ىرجت يتلا ةيضايرلا تاسفانملاوضورعلاوتارهاظتلاو

،اهمدقت يتلا تامدخلا نع اذكوةسسؤملا لكايه يف

ةدوجوملاراهشإلا تاحاسم قيوست نع ةجتانلا ليخادملا –
،ةسسؤملل ةعباتلا ةيضايرلا تآشنملا يف

،ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ءابعأب ةطبترملا ةلودلا ةمهاسم –

 ،ةيلحـملا تاعامجلل ةلمتحـملاتامهاسملا –

،ةصاخلاوةيمومعلا تائيهلاوتاسسؤملا تامهاسم –

،اياصولاوتابهلا –

.اهتاطاشن نع ةجتانلا ىرخألا دراوملا لك –

 : تاقفنلا باب يف

 ،رييستلا تاقفن –

،زيهجتلاو رامثتسالا تاقفن –

.اهفادهأ قيقحتل ةمزاللا ىرخألا تاقفنلا لك –

لالغتسالا تاباسحو ةينازيملا عورشم ضرــعي:٤2 ةّداملا
نم اهيلع ةلوادملا دعب ،ةسسؤـــملل ماــعلا رــيدـــملا اـــهدــــعي يتلا

عيرشتلل اقبط،ةينعملا تاطلسلاةقفاوم ىلع ،ةرادإلا سلجم
.امهب لومعملا ميظنتلاو

تاطلسلا ىلإ ةســسؤملل ماــــعلا رـــيدـــملا لــــسري :٥2 ةّداملا
صيصخت تارارقو جئاتــــنلا تاباســـــحولئاـــصحلا ةيـــنعـــملا

ريرقتلا اذكو تاباسحلا ظفاحم ريرقتوةنسلا ةياهن جئاتن
ءارآــــــب ةـــبوـــحـــصم ةـــمرـــصــــنملا ةنـــسلا تاطاشن نع يوـنـــسلا

اهيلع صوصــــنملا طورـــشلا نمــــض ةرادإلا سلجم تايصوتو
.هب لومعملا ميظنتلا يف

ةبقارم تاباسح يظفاحم ةدع وأ ظفاحم ّىلوتي:62 ةّداملا
ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهيلع قـيدصتلاو ةسسؤملا تاباسح
 .امهب لومعملا

يلّوأ يلام صـصـــخم نم ةســـــسؤملا ديـــــفتــــــست :72 ةّداملا
فلــــكـــملا رـــيزولا نيب كرتـــــــشم رارــــق بــــجومب هـــــــــغلبــــم ددــــــــحي
 .ةضايرلاب فلكملا ريزولاوةيلاملاب

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـه رشــــني :٨2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــفاوملا2٤٤1 ماــــع يـــناـــــــــثلا عـــيــــبر6 يف رئازـــــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمفون22

دارج زيزعلا دبع

ةينازيمب ةقلـــعتـــملا تالوادـــملا ةذـــفاـــن نوـــكت ال اهـــنأ رــــيغ
اهتئيهتواهتارامثتسا جمانرب عيراشمواهتاباسحوةسسؤملا

اهريجأتوتاراقعلا ءانتقا عيراشم اذكواهعيسوتواهزيهجتو
.ةضايرلاب فلكملا ريزولا نم ةحيرصلا ةقفاوملا دعب ّالإ

يناثلا مسقلا

ماــعـلا رـيدـمـلا

،موـــسرم بجومب ةــســـــسؤملل ماـعلا رـــيدملا ّنيعي :٩١ ةّداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو

.اهـــسفن لاــــكشألا بسح هـــماهم ىهنتو

.ةسسؤملل نسحلا ريسلا ماعلا رـــيدملا نمضي:02 ةّداملا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكي ،ةفصلا هذهبو

ةايحلا لامعأ عيمج يفوةلادعلا مامأ ةسسؤملا ليثمت –
،ةيندملا

،هتاعامتجا ريضحتوةرادإلا سلجم تالوادم ذيفنت –

يلـــــــــخادلا ماظـــنلاويلــــخادلا ميــــظــــنتلا يــــعورـــشم دادــــعإ –
،ةسسؤملل

 ،اهتاباسح دادعإو ةسسؤملا ةينازيم عورشم ريضحت –

،ةسسؤملا تاقفنفرصب رمألا –

ميظنتلا راطإ يف دقعوقافتاوةيقافتاوةقفص لك ماربإ –
،هب لومعملا

،ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا مارتحا ىلع رهسلا –

،ةسسؤملا لامعأل ةيونسلاةليصحلاو جمانرـــبدادـــعإ –

نيمدختسملا ادعام ،ةسسؤملا يمدختسمعومجم نييعت –
،مهنييعتل رخآ طمن رّرقت نيذلا

يمدـــخــــتسم عوـــــمــــجم ىلع ةيمّلسلا ةطلــــسلا ةـــسراــــــمم –
،ةسسؤملا

هلاسرإو ةسسؤملا ةطشنأ نع يونــــسلا رــــيرـــقتلا دادـــعإ –
.ةرادإلا سلجم ةــــقداصم دعب ةضايرلاب فلكملا ريزولا ىلإ

دودح يفوهتيلوؤسم تحت،ضّوفي نأ ماعلا ريدملا نكمي
 .هيدعاسم ىلإ هءاضمإ ،هتايحالص

ثـلاــثلا لصفلا

ةـيـلاـم ماـكـحأ

يفناج لوأ يف ةسسؤملل ةيلاملا ةنسلا حـتتفت :١2 ةّداملا
.ةنس لك نم ربمسيد13 يف لفقتو

،يراجتلا لكشلا بسح ةسسؤملا ةبساحم كسمت:22 ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقبط
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قحلملا

اهنمضت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب قلعتي طورش رتفد
وزو يزيتب يضايرلا بكرملا رييست ةسسؤم

بكرملا رييست ةسسؤم قتاع ىلع ةعوضوملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي : ىلوألا ةّداملا
موسرملا نم6 ةداملل اقيبطت ،اهذيفنت تايفيكو  طورش اذكو ،”ةسسؤملا“ صنلابلص يف ىعدت يتلا وزو يزيتب يضايرلا
رييست ةسسؤم ثادحإ نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا7٤3–٠2 مقر يذيفنتلا
.اهريسو اهميظنتو وزو يزيتب يضايرلا بكرملل

لاجملا يف ةلودلا لامعأ ميعدت راطإ يف ةسسؤملا قتاع ىلع ةلودلا اهعضت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ددحت :2 ةّداملا
: يتأي امك ،يضايرلا

: ةدئافل ةيضايرلاو ةيندبلا تاسرامملا لاكشأ فلتخمل ةفيكملا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملا فرصتلا تحت عضو–

،ةينطولا قرفلا فانصأ لك اذكو يلاعلا ىوتسملاو ةبخنلا ييضاير*

.ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صاخشألا ةضايرل نيعباتلا نييضايرلا*

،ةيعماجلاو ةيسردملا تاضايرلل نيعباتلا نييضايرلا*

.ةباشلا  ةيضايرلا بهاوملل يضايرلا نيوكتلاو ريطأتلا*

،ةسسؤملل ةعباتلا ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملل ةيميمرتلا ةنايصلا تايلمع–

ةقبسملا ةقفاوملا دعب ،ةيضايرلا ةئيهلا اهمظنت يتلا يلودلا وأ ينطولا عباطلا تاذ ةيضايرلا تارهاظتلا ءارجإو نيطوت–
،ةضايرلاب فلكملا ريزولل

ةيضايرلا تاسفانملاو ىربكلا ةيضايرلا تارهاظتلا ءارجإو ميظنتب طبترملا يتسيجوللاو ينقتلاو يداملا ريضحتلا–
ةيضايرلا تآشنملا ىوتــــسم ىلع ىرــــجت يتلا يلودلا وأ/و ينــــــطولا عباــــطلا تاذ ةيديلــــختلا ماـــيألاو ةيــــنطولا دايــــعألاو ةــــيلودلا
،ةسسؤملل

تارهاظتلا ءارجإ ءانثأ ةسسؤملل ةيضايرلا ةيدعاقلا تآشنملل ةيمسرلا تاصنملاو ةيفرشلا تاعاقلا تامزلتسم دينجت–
،هالعأ٤ ةطملا يف ةروكذملا تاسفانملاو

اميس ال ،ةسسؤملا لكايه يف ةيضايرلا تارهاظتلا ءارجإ ةبسانمب وأ ءانثأ هتحفاكمو فنعلا نم ةياقولا لامعأ ذيفنت–
.ةيضايرلا تارهاظتلل نسحلا ريسلا نامضل ةهجوملا ةينقتلاو ةيتسيجوللاو ةيرشبلا لئاسولا عضو لالخ نم

ىلع تعضو يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت لباقم ةيلام ةنس لكل ةيلام ةمهاسم ةلودلا نم ةسسؤملا ىقلتت:٣ ةّداملا
.اذه طورشلا رتفد بجومب اهقتاع

.ةضايرلاب فلكملا ريزولاو ةيلاملاب فلكملا ريزولا عم كارتشالاب ةنس لك ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةيلاملا ةمهاسملا ددحت

نم يتلا ةيرورضلا غلابملل امييقت ةضايرلاب فلكملا ريزولا ىلإ ،ةيلام ةنس لك ةياهن يف ،ةسسؤملا لسرت :٤ ةّداملا
.اذه طورشلا رتفد بجومب اهيلع ةضورفملا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت نع ةمجانلا ءابعألا ةيطغتل اهل صصخت نأ اهنأش

هذهل ايونس ةسسؤملا اهنمضت يتلا ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت لباقم ةلودلا نم ةقحتسملا ةيلاملا ةمهاسملا عفدت:٥ ةّداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو ماكحألل اقبط ،ةريخألا

.ةلصفنم ةبساحم عوضوم ،هالعأ3 ةداملا يفاهيلع صوصنملا ةيلاملا ةمهاسملا نوكت نأ بجي:6 ةّداملا

: ةيلاملاب فلكملا ريزولاو ةضايرلاب فلكملا ريزولا ىلإ لسرت نأ ،ةيلام ةنس لك ةياهن دنع ،ةسسؤملا ىلع ّنيعتي :7 ةّداملا

،ةمرصنملا ةنسلل ةيمومعلا ةمدخلا تاعبت ذيفنت ةلاح نع اريرقت–

.ضرغلا اذهل دعملا تاباسحلا ظفاحم ريرقت نم ةخسن–
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فدهي ،مّمتملاو لّدعملا ،يرحبلا نوناقلا نمضتملاو6791 ةنس
يدعاسم تاطاشن ةسرامم طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه
.يرحبلا لقنلا

لوالا لصفلا
ةماع ماكحأ

يدعاسم تاطاشن ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:2 ةّداملا
: ةيتآلا يرحبلا لقنلا

،ةنيفسلا ةلاكو –

،ةلومحلا ةلاكو –

،ةيرحبلاةرسمسلا –

 ،عئاضبلا كيكفت – عيمجت –

.لقنلاةلومع –

 : يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي :٣ ةّداملا

ماهملاولامعألا ةنيفسلا ليكو سرامي : ةنيفسلا ليكو –
نم٠16و9٠6 نيتداملا ماكحأ بجومب هل ةلكوملا تاطاشنلاو
قــــــــفاوملا6931 ماـــــع لاوـــش92 يف خرؤـــــملا٠8–67 مــــــقر رــــمألا

.هالعأ روكذملاو6791 ةنس ربوتكأ32

ماهملاولامعألا ةلومحلا ليكو سرامي : ةلومحلا ليكو –
رمألا نم126 ةداملا ماكحأ بجومب هل ةلكوملا تاطاشنلاو
.هالعأ روكذملاو6791 ةنس ربوتكأ32 يف خرؤملا٠8–67 مقر

لامعألا يرحبلا راسمسلا سرامي : يرحبلا راسمسلا –
نم136 ةداملا ماكحأ بجومب هل ةلكوملا تاطاشنلاوماهملاو
روكذملاو6791 ةنس ربوتكأ32 يف خرؤملا٠8–67 مقر رمألا
.هالعأ

يونعم وأ يعيبط صخش لك: عئاضبلا ككفمو– عمجم –
ةيواحلا سفن يف اهعمجو ،ةريغص تانحش ةدع عيمجتب فلكم
سكع ىلإلاقتنالا مث ،اهليمحتو تاروطقملا وأ تاصنملا وأ
.مهيلإ لسرملا ىلإ اهميلستل ركذلا فلاسلا ءارجإلا

بجومب ،دهعتي يونعم وأ يعيبط صخش لك : لقنلا ليمع –
.نوبزلا باسحل لقن طمن يأب ةعاضبلا لقنب ،ضيوفت

 يناثلا لصفلا
يرحبلا لقنلا يدعاسم ةنهم ةسرامم طورش

يرحبلا لقنلا يدعاسم ةنهم ةسرامم عضخت :٤ ةّداملا
.يراجتلا لجسلا يف ديقلاودامتعا ىلع لوصحلا ىلإ

قحلملا يف يرحبلا لقنلا يدعاسم دامتعا جذومن ددحي
.موسرملا اذهب لوألا

عوفدم رخآ طاشن يأل ةعنام ةنهملا هذه ةسرامم نوكتو
 .رجألا

ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا ّملسي :٥ ةّداملا
ةروكذملا ةنجللا يأر دعب ،يرحبلا لقنلا يدعاسم ةنهم دامتعا

.هاندأ32 ةداملا يف

يناثلا عيبر7 يفخّرؤم٨٤٣–02 مقر يذيفنتموسرم
طورش ددحي ،0202 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع

 .يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،لقنلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناـــتداــــملا امــــيس ال ،روـــــتسدلا ىلع ءاـــنـــبو –
، هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمـــضـــتملاو٥791 ةنـــس ربـــمتــــبس62 قـــفاوــــملا٥931
،مّمتملاولّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خرؤــملا9٥–٥7 مــــقر رــــــمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمـــــضتملاو٥791 ةنـــس ربـــمتــــبس62 قفاوــملا٥931
،مّمتملاولّدعملا ،يراجتلا

ماع لاوــــــش92 يف خرؤــــــملا٠8–67 مقر رـــــــمألا ىضتقمبو–
،يرحبلا نوناقلا نمضتملاو6791 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا6931
 ،هنم3–17٥ ةداملا اميس ال ،ممّتملاولّدعملا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤملا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتملاو٤٠٠2ةنس تشغ٤1 قفاوملا٥2٤1 ماع

ةداملا اميسال ،مّمتملاولّدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم
،هنم٥2

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

يف خرؤـــــملا381–9٠ مــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ويام21 قفاوملا٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج71

لّدعملا ،يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم طورش
،مّمتملاو

يف خرؤــــــملا111–٥1 مقر يذيــفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
تايفيك ددــــحي يذلا٥1٠2 ةنس ويام3 قفاوملا63٤1 ماع بجر٤1
ةداملا اـميس ال ،يراجتلا لجسلا يف بطشلاوليدعتلاوديقلا

،هنم62

يف خرؤملا٤32–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةنس تشغ92 قفاوملا63٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1
ةمظـــنملا نهـــملاوةطـــشنألا ةـــسرامم تايـــــفيكوطورــــش ددحي
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

: يتأي ام مسري

مقر رمألا نم3–17٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
رــــبوـــتكأ32قـــفاوـــملا6931 ماــــع لاوــــش92 يف خرؤـــــملا٠8–67
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: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب– ب

ثيح يونعملا صخشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–
،ةكرشلا لامسأرعيمج نويرئازجلا كلمي

ةينوناــــقلا تاـــنالــــعإلل ةيـــــمـــسرلا ةرــــــشـــنلا نـــم ةـــخـــــســـن–
،ةكرشلا ءاشنإ ةنمضتملا

دنعو،سيئرلا اهلالخ نــــــم نّيع يتلا ةلوادملا نم ةخسن –
نينيعم ءالؤه ناك اذإّ الإ ّريــــسملا وأ ماــــعلا رـــيدـــملا ،ءاـــضـــتقالا

،يساسألا نوناقلا بجومب

ريدملا وأ ءاكرشلاو رّيسملا داليم ةداهش نم جرختسم –
،نيمهاسملاوماعلا

،ماعلا ريدملا وأرّيسملا ةماقإ ةداهش –

، ماعلا ريدملا وأ ّريسملل ايلع تاسارد ةداهش نم ةخسن–

ريدملا وأرّيسملل ةينهملا ةربخلا تبثت لمع ةداهش–
.ماعلا

لوصحلا ةلاح يف ،بلطلا بحاص ىلع نّيعتي :٩ ةّداملا
ىلع هاندأ32 ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا ةقفاومب يأر ىلع
.لحـملا راجيإ وأ ةيكلم دقعب هفلم لامكتسا ،دامتعالا بلط

ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا ىلع نيعتي:0١ ةّداملا
ءادتبا ،)1( رهش لجأ يف بلطلا بحاص ىلع درلا ئناوملاو
.دامتعالا بلط مالتسا خيرات نم

ةيراجـــــتلا ةيرــــــــحبلاب فلـــكملا رــــيزولا نكـــــــمي :١١ ةّداملا
بلط فلم ضرعي نأ ،كلذ فورظلا يضتقت امدنع ئناوملاو
اذهل ةصتخملا حلاصملا هب موقت يقالخأ قيقحتل دامتعالا
.ضرغلا

 : اذإ دامتعالا ضفري :2١ ةّداملا

،ةبولطملا طورشلا بلطلا بحاص يف رفوتت مل –

،دامتعالل يئاهن بحس لحم بلطلا بحاص ناك –

ةداـــــــــــملا يف اهــــيلــــع صوـــــصــــنملا قيــــقـــحتلا جئاــــتن تـــــناك –
.ةيضرم ريغ ،هالعأ11

ةيرحبلاب فلكملا ريزولا رربي نأ بجي :٣١ ةّداملا
بلطلا بحاص ىلإ هغّلبيوضفرلا رارق ئناوملاوةيراجتلا

.ةبسانملا لاصتالا لئاسو لكب

بلـــــــــط ضــــفر ةلاــــح يف بلــــطلا بحاــــص نــــكمي :٤١ ةّداملا
ةيرحبلاب فلكملا ريزولا ىدل ايباتك انعط مدقي نأ دامتعالا
ةديدج تاررــــبــــم وأ تامولـــعمب اقـــــفرم ،ئناوــــملاوةيراــــجتلا

.ةيفاضإ ةسارد ىلع لوصحلا دصق

ةـيرـحـبـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا ىلإ نـعـطــلالصي نأ بجــــــي
غيلبت خيرات نم ءادتبا ،)1( رهش لجأ يف ئناوملاوةيراجتلا
.ضفرلا

يرحبلا لقنلا يدعاسم ةنهم ةسرامم دامتعا حنمي :6 ةّداملا
:ةيتآلا طورشلا هيف رفوتت يذلا بلطلا بحاصل

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب– أ
،ةيرئازج ةيسنج نم نوكي نأ–

،رئازجلاب اميقم نوكي نأ –

،ةينطولاو ةيندملا قوقحلاب عتمتي نأ–

ةيندملا ةيلوؤسملل ةيلاملا تاعبتلا دض انيمأت تبثي نأ –
، ةينهملاو

 ،ايلع تاسارد ةداهشىلع الصحتم نوكي نأ–

)٥( سمخ ،لــــــقألا ىلع ،لداـــــعت ةيـــنــــهم ةرـــبـــخ تـــبــــثي نأ–
لقنلا يدعاسم ةنهم وأ /و يرـــــحبلا لقـــنلا لاـــجم يف تاونس

.يرحبلا

نوناقلل نيعضاخلا نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب– ب
: يرئازجلا

ماــــــعلا رـــيدـــــملا وأ ءاــــكرـــشلاورّيـــــسملا نم لك نوــــــــكي نأ–
،ةيرئازج ةيسنج نم ،نيمهاسملاو

،ةينطولاوةيندملا قوقحلاب عتمتي نأ–

ةيندملا ةيلوؤسملل ةيلاملا تاعبتلا دض انيمأت تبثي نأ –
،ةينهملاو

ةداهشىلع الصحـــتم ماـــعلا ريدـــملا وأ ّريــــســـملا نوــــكي نأ–
 ،ايلع تاسارد

،لداعت ةينهم ةربخ ماعلا ريدملا وأ رّيسملا تبثي نأ–
وأ /و يرحبلا لقنلا لاجم يف تاونس )٥( سمخ ،لقألا ىلع

،يرحبلا لقنلا يدعاسم ةنهم يف

.رئازجلاب اميقم ماعلا ريدملا وأرّيسملا نوكي نأ–

ىلع نّيعتي ،هالعأ ةروكذملا طورشلا ىلع ةدايز :7 ةّداملا
يراجت لامعتسا تاذ تالحم كالتما يرحبلا لقنلا يدعاسم
ةسرامملاب حمست ةبسانم ةحاسمبوةنهملا عم بواجتت
.لاصتالا لئاسوب ةزهجموةنهملل ةلوقعملاوةمئالملا

دامتعا بلط عدوي نأ بلطلا بحاص ىلع بجي:٨ ةّداملا
ةرازوـلـل ةصتـخملا حـلاصملا ىدــل يرــحــبــلا لــقــنــلا يدــعاسم
كلذ لباقم هل مّلسيو.ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب ةفلكملا

.مالتسا لصو

: ةيتآلا قئاثولاب بلطلا قفري نأ بجي

:نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب–أ

،داليملا ةداهش نم جرختسم–

،ةماقإ ةداهش–

،ايلع تاسارد ةداهش نم ةخسن–

.ةينهملا ةربخلا تبثت لمع ةداهش–
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صاخلا دومعلا ىلع ركذتو،ةحفصلا لوط ىلع رهاظودحاو
.خلإ... ”أطخ “ وأ ”ءاغلإ“ لثم ةراشإ تاظحالملاب

يرحبلا لقنلا يدعاسم لجس يف ديقلا يضفي :22 ةّداملا
ةقاـــــــطب “صــــــــنلا بلــــص يف ىّمست ةيـــنهم ةقاــــطب ميــــــــلست ىلإ

.”يرحبلا لقنلا يدعاسم

: ةيتآلا تامولعملا ىلع ةقاطبلا هذه يوتحت نأ بجي

،طاشنلا عون –

،يرحبلا لقنلا دعاسم ناونعوةكرشلا مسا وأ بقلومسا –

لـــــجـــسلا يف روــــكذــــملا مـــقرلل قباـــــطملا يلــــسلســــتلا مــــقرلا –
.هب قلعتملا

امك يرحبلا لقنلا دعاسمل ةينهملا ةقاطبلا جذومن دّدحي
.موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملا يف نّيبم وه

ةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت :٣2 ةّداملا
يف يأرلا ءادبإوةساردلاب فلكت ةيرازو ةنجل ئناوملاو
بحس فلم لكو،يرحبلا لقنلا يدعاسم دامتعا تابلط

يدعاسم طاشن ةسراممب ةطبترم ةلأسم لك يف اذكو ،دامتعا
ةيرحـبـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا اـهـيـلـع اـهضرـعـي يرـحـبـلا لـقـنـلا
.ئناوملاوةيراجتلا

بجومب اهريـــسواهمـــيظــــنتوةنـــجللا هذــــه ةليــــكشت دّدـــــحت
.ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب فّلكملا ريزولا نم رارق

ةسرامم ءانثأ ،يرحبلا لقنلا دعاسم ىلع بجي :٤2 ةّداملا
:يتأي امب مايقلا ،هتنهم

صوـــــصــــــنملا ماكــــحألل اـــــقـفو هنئابز هاـــــجت هتامازتلا ءادأ–
،ةنهملا فارعأ بسحوموسرملا اذه يفاهيلع

،تامدخلل ةيعون نسحأ ميدقت –

،طاشنلا مكحت يتلا تاميظنتلاونيناوقلا مارتحا –

رشؤموةمّقرم تالجسيفاهذفنييتلاتايلمعلاعيمجديق –
ةيرحبلاب ةفلكملاةرازوللةصتخملا حلاصملا فرط نم اهيلع
لجسوةلاـــكولا تاــــيلـــمع لــــجس“ ىـــــعدت ،ئناوــــملاوةيراـــــجتلا

.“ كيكفتلا – عيمجتلا تايلمع لجسوةرسمسلا تايلمع

ةغـــيــــصبوقرو لـــــكش يف تالجــــسلا هذـــه نوـــــكت نأ بـــــجي
اهلوطوقرو لكـــــش يف نوـكت يتلا تالـجــــسلا نوكتتو .ةيمـقر
،ارتميتنس )٠3( نوثالثاهضرعوارتميتنس)٠٤( نوعبرأ

لك يوتحتو،٠٠3 ىلإ1٠٠ نم ةمقرمةقرو )٠٠3( ةئامثالث نم
)٠1( ةرــــشــــعىلع ،نيوانعلل صصخملا طخلا ىلع ةدايز ،ةقرو
نيرتميتنس اهـــنـــم دـــحاو لك ضرــــــع غلـــبي ىرخأ طوـــــطــــخ
. تاــيلمعلا ديقل صصخت ،)2(

،تاونس )٠1( رشع ةدمل تالجسلا هذهب ظافتحالا بجي
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا فرط نم اهلفق دعب ،لقألا ىلع
قئاثولا عم اهميدقتو،ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب ةفلكملا
 .اهتبقارمل لهؤم ةلود نوع لكل ىرخألا

ةيرــــحـــبلاب فلــــكملا ريزولا ىلع ّنيعتي ،ةلاــــحلا هذــــــه يفو
يذلا رهشلا نوضغ يف كلذ يف لصفي نأ ئناوملاوةيراجتلا

 .نعطلامالتسا يلي

مّلسملا ،يرحبلا لقنلا يدعاسم دامتعا نوكي :٥١ ةّداملا
الـــباـــقوايـــصـــخش ،يونــــعملا صــــخشلا وأ يعـــــيــــبطلا صخشلل
ايأ راجيإ عوضوم نوكي نأ وأ هنع لزانتلا نكمي الو ءاغلإلل
.هلكش ناك

ةدمل يرــــــحبلا لقـــنلا يدعاـــسم دامــــتعا حنــــمي :6١ ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح ديدجتلل ةلباق تاونس )٠1( رشع

بارتلا لماك ىلع ةنهملا ةسرامم يف قحلا دامتعالا يطعي
.ينطولا

نأ قوقحلا يوذ نكمي ،دامتعالا بحاص ةافو ةلاح يفو
ريزولا كلذب اوغّلبي نأ ةطيرش طاشنلا ةسرامم اولصاوي
نارهش هاصقأ لجأ يف ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا
انثا هاصقأ لجأ يف موسرملا اذه ماكحأل اولثتمي نأو،)2(
.ةافولا خيرات نم ارهش )21( رشع

اقبــــــط دمـــتــــعملا يرــــحـــبلا لقـــنلا دعاـــــسم دّيقي :7١ ةّداملا
حوتفملا يرحبلا لقنلا يدعاسم لجس يف موسرملا اذه ماكحأل
 .ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا ىدل

ىلع يرحبلا لــقنلا يدعاــــسم لــــجـــس يوتــــحي :٨١ ةّداملا
: هاندأ ةروكذملا تانايبلا

،يرحبلا لقنلا يدعاسم ديق خيراتويلسلستلا مقرلا –

،مهتكرش مسا وأ يرحبلا لقنلا يدعاسم مساوبقل –

،يعامتجالا مهرقم وأ يرحبلا لقنلا يدعاسم ناونع –

صاخلا سكافلا مقرويرحبلا لقنلا يدعاسم فتاه مقر –
،مهب

.ةديفم ةرادإلا اهارت ىرخأ تامولعم ةيأ –

فالغ اذ يرحبلا لقنلا يدعاـــسم لـــجس نوــــكي :٩١ ةّداملا
نيثالثوالوط ارتميتنس )٠٤( نيعبرأ داعبأبودوسأ نول نم
.ةقرو )٠٠3( ةئامثالث ىلع يوتحيو،اضرع ارتميتنس )٠3(

ةيـــــماـــمألا اهــــــيـــتـــهــــجو ىلع لــــجــــسلا نم ةـــــقرو لك يوـــــــتــــحت
ةرشع ىلع ،نيوانعلل صصخملا طخلا ىلا ةفاضإلاب ،ةيفلخلاو
)2( نيرتميتنس اهنم دحاو لك غلبي ىرخأ طوطخ )٠1(
.يرحبلا لقنلا يدعاسم ديقل صصخت اضرع

.موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف قاروألا هذه جذومن قفري

رـــــشؤيويرـــحـــبلا لقـــنلا يدعاــــسم لجـــس مّقري :02 ةّداملا
.لقنلا ةرازول ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلا ريدم هيلع

بطش وأ صاصرلا ملقب ةباتك لك ةلطاب دعت :١2 ةّداملا
يدعاسم لجـــس ىلع مــــقرلل ررـــــكم ددــــع وأ وــــحـــم وأ وــــــشــــح وأ
طخب رطسلا لك بطشي ،أطخلا ةلاح يفو .يرحبلا لقنلا
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 ثلاثلا لصفلا

ةيرادإلا تابوقعلا

ةــــيراــــجـــتلا ةـــــيرـــحـــبلاب فلـــكملا رـــيزولا نكـــــمي :٣٣ ةّداملا
يئاهنلا وأ تقؤملا بحسلاب مايقلا ،ةلاحلا بسح ،ئناوملاو
.دامتعالل

)6( ةتس زواجتت ال ةدمل دامتعالل تقؤملا بحسلا ردصي
 :رهشأ

،اهفارعأوةنهملا دعاوق مارتحا مدع ةلاح يف –

صوصنملا تامازتلالا دامتعالا بحاص مرتحي مل اذإ –
.موسرملا اذه نم٥3و23 نيتداملا يف اهيلع

: دامتعالل يئاهنلا بحسلا ردصي

ةرركتموةريطخ ةفصبوادمع دامتعالا بحاص فلاخ اذإ –
،هيلإ ةدنسملا تامازتلالا

دامتعالا ىلع لوصحلاب ةصاخلا طورشلا تحبصأ اذإ –
،ةرفوتم ريغ

نلعي ملورربم ريغ طاشنلا فيقوت وأ قيلعت ناك اذإ –
.ارهش )21( رشع ينثا لجأ يف امهيلع

فلكـــملا ريزولا نم ابوــــــجو داـــمـــتــــعالا بحــــسي:٤٣ ةّداملا
: ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب

وأ يبيرضلا شغلا ببسب يئاضق مكح رودص ةلاح يف –
،فرصلاب قلعتملا ميظنتلا ةفلاخم

.ةيئاضق ةيوست وأ سالفإ لحم دامتعالا بحاص ناك اذإ –

 عبارلا لصفلا
 ةيماتخوةصاخ ماكحأ

نيطشانلا يرحبلا لقنلا يدعاسم ىلع بجي :٥٣ ةّداملا
نم لقأ وأ )%٠٠1( ةئاملا يف ةئام نوكلتمي نيذلا ايلاح
نوناقلا ىلع أرط ليدعت ةلاح يف،مازتلالا ،صصحلا وأ مهسألا
،مهــــــتكرـــش يف ءاكرــــشلا وأ نيــــمهاــــسملا ىلع رــــثؤــــي يـــساــــسألا

نيرهش زواجتي ال لجأ يف ،موسرملا اذه نم6 ةداملاماكحأب
ةيرحبلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا مالعإو،)2(
 .كلذب ئناوملاوةيراجتلا

381–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت :6٣ ةّداملا
ةنس ويام21 قفاوملا٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج71 يف خرؤملا

لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم طورش ددحي يذلا9٠٠2
.ممتملاولدعملا ،يرحبلا

ةّيمسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رشـــني :7٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــــــملا2٤٤1 ماـــع يناــــثلا عــــــــيـــبر7 يف رئازــــــــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس ربمفون32

دارج زيزعلا دبع

تايلمعوةلاـــــكولا تاــــيلمع لــــجس قاروأ جذوـــمن قـــفرـــي
عـــبارلا قحـــلملا يف كيكفتلا – عيمـــــجتلا تايـــلمعوةرســــمسلا

.موسرملا اذهب

ةسرامم ءانثأ يرحب لقن دعاسم لك ىلع بجي :٥2 ةّداملا
يف ةروكذملا ةينهملا ةقاطبلا ،ةمئاد ةفصب لمحي نأ هتنهم
يذلا تاجاجتحالا رتفد كسمي نأ بجيو،هالعأ22 ةداملا

هيلع ارشؤموامقرم نوكيو ،نئابزلا فرصت تحت عضوي
ةـيرـحـبـلاـب ةـفـلـكملا ةرازوــلــل ةصتــخملا حــلاصملا فرــط نــم
.ئناوملاوةيراجتلا

انوناق دمتعملا يرحبلا لقنلا دعاسم ىلع ّنيعتي :62 ةّداملا
ئناوـــملاوةيراـــــــجتلا ةيرــــحبلاب فلــــكملا ريزولا ىلإ مدقي نأ
 .هتاطاشن لوح ماقرألاب امعدم ايونس اريرقت

عوــــضـــخلا يرــــحبلا لقــــنلا دــــعاـــســـم ىلع ّنيعـــــتــي :72 ةّداملا
ةيرحبلاب ةفلكملا ةرادإلل نيعباتلا نيلهؤملا ناوعألا ةباقر ىلإ
امك ،انوـــــناق لهؤــــم رـــخآ نوــــع لك اذكوئناوـــملاوةيراــــــجتلا

.هطاشنب ةلص اهل ةقيثو لك مهل مدقي نأ هيلع بجي

يرحبلا لقنلا دعاسم دامتعا بحاص ىلع ّنيعتي :٨2 ةّداملا
ءادتبا ،ارهش )21( رشع انثا هاصقأ لجأ يف هطاشن ةلوازم
.دامتعالا مالتسا خيرات نم

،هالعأ ةروكذملا لاجآلا يف دامتعالا لالغتسا مدع ةلاح يف
ررقي نأ ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب فلكملا ريزولا نكمي
.ةرهاقلا ةوقلا ةلاح دامتعالا بحاص تبثأ اذإ ّالإ ،هءاغلإ

ةلئاـــــط تـــحت ،يرـــحــــبلا لقــــــنلا دعاـــسم مزلــــي :٩2 ةّداملا
دّيقتلا ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا

.ينهملا رسلاب

نم ةدافتـسالا يرــــحبلا لقــــنلا دعاـــــسمل قـــــحـــي :0٣ ةّداملا
.رعس قيرط نع وأ ةيقافتا بجومب ددحت ةرجأ

غلابملا لك نع ضيوعتلاب هيلكوم ةبلاطم هل قحي امك
لاجآلا يف كلذوهتاطاشن ةيدأت ءانثأ هفرط نم ةعوفدملا
 .اهيلع قفتملا

نم ةعفدب هديوزت هيلكوم نم بلطي نأ اضيأ هنكميو
ةلــــصـــتملا ةـــيرورـــضلا تاقــــفنلا لك دـــيدــــست ضرـــغل باــــســـحلا

ءانثأ هنع ةمجانلا ءاطخألا لك نع الوؤسم نوكيو .تايلمعلاب
.هب لومعملا عيرشتلا دودح يفكلذوهتنهم ةسرامم

دعاـــــسم طـــبرـــت يـــتلا ةلاــــكولا نوـــــكت نأ بـــــجي :١٣ ةّداملا
قوــــــقـــح حوــــضوب ددـــحتو،ةبوتـــــكم هنئاـــــبزويرـــحـــبلا لـــقـــــنلا

.نيفرطلا تابجاوو

ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا مالعإ بجي:2٣ ةّداملا
نيرهش زواجتي ال لجأ يف ،ئناوملاوةيراجتلا ةيرحبلاب
صاخشألل ةيساسألا نيناوقلا ىلع أرطي ليدعت لكب ،)2(
 .دامتعالا ىلع مهلوصح دعب نييونعملا
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لوألا قحلملا

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRANSPORTS

ةـّيـبـعـّشلا ةّــيـطارــقـمـيّدــلا ةــّيرــئازــجـلا ةـّيروـهـمـجـلا

 لــــقـــنــــلا ةرازو

AGREMENT POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION
D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME

N°                      

يرــــحـــبـلا لـقـنـلا دـعاـسـم ةنهم ةـسراـمـمـل  داـــمتـــعا

مقر

،لقنلا ريزوّنإ
6931 ماع لاوش92 يف خّرؤملا٠8-67 مقر رمألا ىضتقمب—

،يرحبلا نوناقلا نّمضتملاو6791 ةنس ربوتكأ32 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

يف خّرؤملا ................ مقر يسائرلا موسرملا  ىضتقمبو—
......... ةنس ............................. قفاوملا ......... ماع...................

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملا و
7 يف خّرؤملا8٤3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو—

يذلا٠2٠2ةنس ربمفون32 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر
.يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم طورش ددحي

يف خّرؤملا.................مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو—
يذلا...................ةنس...................قفاوملا.........ماع..................
،لقنلا ريزو تايحالص ددحي

يدعاسم تاطاشن ةسرامملجأنمدمتعي:ىلوألاةّداملا
: )طاشنلا ةعيبط( يرحبلالقنلا

  :بقللا

  :مسالا

                   :يفدولوملا

:ناونعلا

:ةكرشلامسا

:يـسـيـسأـتلااهرّيسمفرط نمةلثمملا

  :بقللا

  :مسالا

 :يفدولوملا

:ةكرشلارقم

عيرشتلل  دمتعملا يرحبلا  لقنلا  دعاسم  عضخي:2ةّداملا
رـمألا  ماـكـحأ  اــمــــيس الو  ،لمـعـلا  اـمـهـب  يراسلا   مــيـظـنـتـلا و
ربوتكأ32 قفاوملا6931 ماع لاوش92 يف  خرؤــملا٠8-67  مـقر
موسرملاو ،مّمتملاو لّدعملا ،يرحبلا نوناقلا نّمضتملاو6791
2٤٤1 ماع يناثـلا عـيـبر7 يف خّرؤملا8٤3-٠2 مقر يذيفنـتـلا
ةسرامم طورش ددـحـي يذـلا٠2٠2ةنس ربمفوـن32 قـفاوملا

.يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن

Le ministre des transports ,

Vu  l'ordonnance  n° 76-80  du 23  octobre  1976,    modifiée
et  complétée,  portant  code  maritime ;

Vu le décret  présidentiel  n°..........du .....................................
correspondant au .................................. portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442
correspondant au 23 novembre 2020 fixant les conditions
d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime ;

Vu le décret exécutif n° ..... du .................. correspondant
au ............. fixant les attributions du ministre des transports ;

Article 1er. — Est agréé pour exercer les activités
auxiliaires au transport maritime (nature de l’activité) :

Nom :  

Prénom : 

Né le :  

Adresse :                                                                                                                                                  

Raison sociale (Société) :                                                                                                                                    

Représentée  par son gérant statutaire :         

Nom :         

Prénom :    

Né le :      

Siège social :                                                                                                                                                             

Art. 2. — L’auxiliaire au transport maritime agréé est
soumis à la législation et à la réglementation en vigueur et
notamment les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23
octobre 1976, modifiée et complétée,  portant  code maritime
et du décret exécutif n° 20-348 du 7 Rabie Ethani 1442
correspondant au 23 novembre 2020 fixant les conditions
d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime.

لقنلا ريزو
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 ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

لقنلا ةرازو

ئناوملاو ةيراجتلا ةيرحبلا ةيريدم

يرحبلا لقنلا دعاسمل ةينهملا ةقاطبلا

)طاشنلا ةعيبط(

 .......................ميلستلا خيرات........................ مقر

٠2٠2ةنسربمفون32قفاوملا2٤٤1ماعيناثلاعيبر7يفخّرؤملا8٤3-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا(

)يرحبلا لقنلا يدعاسم تاطاشن ةسرامم طورش ددحي يذلا

...................................: ةكرشلا مسا وأ مسالاو بقللا

.....................:يعامتجالا رقملا وأ يصخشلا ناونعلا

.............:يرحبلا لقنلا يدعاسم لجس يف ديقلا مقر

..........:يف رئازجلاب رّرح

لقنلا ريزو

تقو لك يف لوخدلاب ،هتنهم ةسراممو هماهم ةيدأت راطإ يف ،ةينهملا ةقاطبلا هذه بحاصل صخري
.ةيئانيملا تآشنملا لك ىلإ

.اهفارعأ اذكو ةنهملا ةسراممو ىفانتي فرصت يأب ىلحتي ال نأ بجي

ثلاثلا قحلملا
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2441 ماــــع يناــــثلا عـــيـــبر7 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.دوعسم يساحل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل ماعلا ريدملا

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

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دارم دّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
يساحل ةديدجلا ةنيدملا ةئيهل اماع اريدم هتفصب ،يطايرز
.هبلط ىلع ءانب ،دوعسم

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

2441 ماـــــــع يناــــثلا عـــيــــبر7 يفخّرؤــــم يذيـــــفـــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم ةبئان

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

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
يجوغاديبلا مييقتلل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةروعلب ةريجه
ةفيظوب اهفيلكتل ،ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب يسردملا داشرإلاو
.ىرخأ

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

2441 ماـــــع يـــناـــثلا عـــيــــبر7 يفخّرؤم يذيــــفــــنت موـــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

نيوـكـتـلا ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب فـّلـكـم
.نيينهملا ميلعتلاو

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

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن32 قـــفاوملا2441
ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،نورقلوب ديشر
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

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

2441 ماـــــع يناــــثلا عـــيــــبر7 يفخّرؤــــم يذيــــفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةشتفم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوب ةشتفم اهتفصب ،موسمس ةشئاع
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،نيينهملا

2441 ماـــع يـــناـــثلا عـــيــــبر7 يفخّرؤــــم يذيفنـــــت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.مناغتسم ةيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن32 قـــفاوملا2441
نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل اريدم هتفصب ،نسحل نب رصانب

.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مناغتسم ةيالو يف
`````````````````````````H`````````````````````````

2441 ماــــع يـــناـــثلا عـــــيـــبر7 يفخّرؤــــم يذيـــفـــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.نييوهج نيحرسمل نيريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيـــــبر7 يف خّرؤم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
نيدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنــــس ربمـــفون32 قفاوملا2441
نييوهجلا نيحرــــســـملل نيرــــيدم امهـــتفصب ،امهاـــمسا يتآلا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نييتآلا

،سابعلب يديسب ،يديقع دـمحمأ–

.ةملاقب ،ورورج ديشر–
`````````````````````````H`````````````````````````

2441 ماع يـــناـــثلا عـــيــــبر7 يفخّرؤــــم يذيـــــفــــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
حالـــــــــــصإو ناكــــــــسلاو ةحـــــــصلا ةرازوــــــب رــــيدـــم بئاـــــن
.تايفشتسملا

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

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نم ءادتــــبا ،ىهــــنت ،0202 ةنس ربــــمـــفوــــن32 قــــفاوـــــملا2441
بئان هتفصب ،يشمح يفطلّديسلا ماهم ،0202 ةنس ربوتكأ11
ةحصلا ةرازوب يلئاعلا ميظنتلاو ةيباــــجنإلا ةحــــصلل رــــيدــــم
.ةافولا ببسب ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو

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

2441 ماــــع يناــــثلا عــــيــــبر7 يفخّرؤـــــم يذيــــفــــنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441

ةّيدرف ميسارم
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2441 ماــــــع يناــــثلا عيـــبر7 يفخّرؤـــــــم يذيـــــفـــــنت موسرم
نييـعـت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن32 قـــفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ناويد سيئر
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديشردّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ناويدل اسيئر ،نورقلوب

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

2441 ماع يناــــــــثلا عـــيــــبر7 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـعـت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن32 قـــفاوملا

.نيتيالو يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
نيتيالولا يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل نيريدم ،امهامسا
: نيتيتآلا

،ناسملت ةيالو يف ،نسحل نب رصانب–

.مناغتسم ةيالو يف ،ليوط رداقلا دبع–
`````````````````````````H`````````````````````````

2441 ماـــــع يناثلا عـــــــــيــــبر7 يفخّرؤم يذـــــيـــفـــنت موــسرم
نييـعـت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن32 قـــفاوملا

.نييوهج نيحرسمل نيريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نادّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
: نييتآلا نييوهجلا نيحرسملل نيريدم ،امهامسا

،ةديعسب ،يديقع دـمحمأ–

.سابعلب يديسب ،ورورج ديشر–
`````````````````````````H`````````````````````````

2441 ماـــــــــــع يناـــثلا عـــــيــــبر7 يفخّرؤـــــم يذيـــــفنت موسرم
نييعت نمـــضـــتي ،0202 ةنـــس ربمــــفون32 قـــفاوـــملا
.ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
: ناملربلا عم تاقالعلا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

ةيعيرشتلا تاءارجإلا ةعباتم مسق ةسيئر ،ةساون ةعيبر–
،ةينوناقلا نوؤشلاو

نواـــعـــــتلا مـــســــقب تاــــساردلل ارــــــيدـــــم ،فارـــــــعــــموب حتاـــــــــــف–
.تاساردلاو

،ناـــــملرـــبلا عـــم تاـــــقالـــــعلا ةرازوب ،امــــهامــــسا يتآلا ّديـــــــسلاو
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل

نيمألا ىدل تاساردلل ةريدم اهتفصب ،ةساون ةعيبر–
،ماعلا

نواعتلا مسقب تاساردلل اسيئر هتفصب ،فارعموب حتاف–
.تاساردلاو

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

2441 ماـــــــع يناـــثلا عــــــيـــبر7 يفخّرؤــــم يذيـــــفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا

.تسغنمات ةيالو يف ةئيبلا ريدم

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

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماـــــــهم ىـــهنت ،0202 ةنـــس ربـــمـــــفون32 قــــفاوـــــملا2441
ةيالو يف ةئــــيـــــبلل ارـــيدم هتفـــــــصب ،عبــــــسلا نب ريـــــــبكلا دــــــبع
.تسغنمات

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

2441 ماـــــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر7 يفخّرؤــــم يذيـــــــفنت موــــسرم
نييـعـت نــمضتــي ،0202 ةـنس رـبـمـفوــن32 قـــفاوملا

ةيـــبرـــتلا ةرازوب صــــيخلتلاو تاـــساردلاب ةـــــــفّلكم
.ةينطولا

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

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيسأ ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
ةيـــبرـــتلا ةرازوـــب صيـــخلتلاو تاــــساردلاب ةـــفّلكم ،ةيناــــمثع
.ةينطولا

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

2441 ماــع يناــثــلا عــيــبر7 يفخّرؤم يذـيـفـنـت موسرــم
نييعت نمـــضتي ،0202 ةنس ربمــــفون32 قــــفاوــــــــملا
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ريدم ةبئان

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

ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةريجه ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمفون32 قفاوملا2441
ةرازوب يسردملا داشرإلاو ايجوغاديبلل ريدم ةبئان ،ةروعلب
.ةينطولا ةيبرتلا
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: ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالاو ديربلا ةرازو باسحل

.اوضع ،يميلح فوؤرلا دبع دـمحم ديسلا–

: لاصتالا ةرازو باسحل

.اوضع ،يقيزر دارم ديسلا–

: لقنلا ةرازو باسحل

.اوضع ،يواروب بيكش ديسلا–

قفاوملا3241 ماعبجر12 يف خّرؤملارارقلا ىغلي :3 ةّداملا
ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا نمضتملاو2002 ةنسربمتبس82
.لّدعملا ،ايلعلا طقنلل ةينطولا ةنجّللا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــــــفاوــــملا2441ماــــعلوألا عـــــيــــبر61 يفرئازــــجلاب رّرـــــــح
.0202ةنس ربمفون2

ينطولا عافدلا ريزو نع

ماعلا نيمألا

سيرغ ديمحلا دبع ءاوّللا

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

قـــــــــفاوــــــــملا2441 ماـــــــع لوألا عـــيــــبر42 يفخّرؤـــــم رارق
بجر32 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربمفون01
نمــضـــتملاو0202 ةنــــس سراــــم81 قفاوـــملا1441 ماــــع
يوــــــــــهــــجلا فــــحــــتــــملا ةرادإ سلـــــجـــم ءاـــضــــعأ نيـــيــــعــــت
.ةدكيكسل ”يفاك يلع ديقعلا“ دهاجملل

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

قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر42 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع بجر32 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربمفون01
ءاضعأ نييعت نمضتملاو0202 ةنس سرام81 قفاوملا1441
”يفاك يلع ديقعلا“ دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ سلجم
: يتأي امك ،ةدكيكسل

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

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم ،ظيفحلا دبع ةفضوب–
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،مساقلب ىرسي نب–

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

ينطولا عافدلا ةرازو

قــــفاوــــــــــــملا2441ماـــــــــعلوألا عـــيـــــــــبر61 يفخّرؤـــم رارـــق
ةيمسالا ةليكشتلا نمضتي،0202ةنس ربمفون2
.ايلعلا طقنلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل

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

،ينطولا عافدلا ريزوّنإ

يف خّرؤــــــــملا49–10 مــــــــقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو1002 ةنـــسليرـــبأ51 قـــفاوــــملا2241 ماــــعمّرحم12
،اهتيامحو اهرييست تايفيك ديدحتو ايلعلا طقنلا فيرعت

يف خّرؤـــــملا94–20 مـــــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا2002 ةنسرياني91 قفاوملا2241 ماعةدعقلايذ5
،اهرييستو اهتايحالصو ايلعلا طقنلل ةينطولا ةنّجللا ةليكشت
،هنم3و2 ناتداملا امّيس ال

يف خّرؤـــــملا59–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ليربأ8 قفاوملا1441 ماعنابعش41
لّدعــــملا ،هتايـــحالصو ينـــطولا عاـــــفدلا ةرازول ماـــعلا نيــمألا ماهم
،مّمتملاو

قفاوملا3241 ماعبجر12 يف خّرؤملارارقلا ىضتقمبو –
ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا نمضتملاو2002 ةنسربمتبس82
،ايلعلا طقنلل ةينطولا ةنجّللا

: يتأي ام رّرقي

موــــسرـــملا نم3و2 نيــــتداـــملل اقيــــبــــطت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا2241 ماعةدعقلايذ5 يف خّرؤملا94–20 مقر يسائرلا

ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو2002 ةنسرياني91
.ايلعلا طقنلل ةينطولا ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةليكشتلا

ءاضعألا نم ايلعلا طقنلل ةينطولاةنّجللانوكتت :2 ةّداملا
: مهركذ يتآلا

: ينطولا عافدلا ةرازو باسحل

.اسيئر ،يكرابم ميكحلا دبع ديقعلا–

ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو باسحل
: ةينارمعلا

.اوضع ،مودح ةيضار ةدّيسلا–

: ةيلاملا ةرازو باسحل

.اوضع ،يضار ميلس ىفطصم ديسلا–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ةيئاملا دراوملا ةرازو

ربــمفون7 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر12 يفخّرؤم رارق
ىلوألا ىدامج4 يفخّرؤملا رارــــقلا لّدـــــعي ،0202 ةنــس
نمـــضتملاو8102 ةنس رياني22 قـــفاوـــملا9341 ماــــع
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاـــطقلا ةنّجللا ءاــــضعأ نيـــيعت
.ةيئاملا دراوملا ةرازول

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

قفاوـــــــملا2441 ماع لوألا عيـبر12 يف خّرؤم رارق بجومب
ىلوألا ىدامج4 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس ربمفون7
نييعت نمضتملاو8102 ةنــــس رياني22 قـــفاوـــملا9341 ماع
دراوملا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ
:يتأي امك ،ةيئاملا

، ............................... )رييغت نودب( ............................... “
بئان ،ةيئاملا دراوملا ريزو لثمم ،مالسلا دبع يدلاخ –

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

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

ربمفون٣2 قفاوملا2٤٤١ ماع يناثلا عيبر7 يفخّرؤم رارق
ماع ناضمر0٣ يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،0202 ةنس
ةنجللا ددحي يذلا٤002 ةنس ربمفون٣١ قفاوملا٥2٤١
عبـــنملا هاـــيمو ّةيعيـــبطلا ّةيندعـــملا هايـــــملل ةمئادلا

.اهريسو
––––––––––

،ةيئاملا دراوملا ريزو ّنإ
يف خّرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــــملا88–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا61٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا691–٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج72
عبنملا هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملا لالغتساب قلعتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،اهتيامحو

قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠3 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
ةمئادلا ةنجّللا ميظنت ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون31
،لّدعملا ،اهريسو عبنملا هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل

: يتأـــي اــم ررــقــي
خّرؤملا رارقلا ليدعت ىلإ رارقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
يذلا٤٠٠2 ةنس ربمفون31 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠3 يف

هايمو ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةمئادلا ةنجللا ميظنت ددحي
.لّدعملا ،اهريسو عبنملا

يف خّرؤـــملا رارــــقلا نم2 ةداـــــملا ماــــكــــحأ لّدعت :2 ةّداملا
روكذملاو٤٠٠2 ةنس ربمفون31 قفاوملا٥2٤1 ماع ناضمر٠3
: يتأي امك ،هالعأ

نونفلاو ةفاقثلا ةرازو
ربوتكأ62 قـفاوملا2٤٤١ ماع لوألا عيبر٩ يفخّرؤم رارـــق

ةنجللايفنيوضعفالختسانمضتي ،0202 ةـــــنس
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازولتاقفصللةيعاطقلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوـــــملا2٤٤1ماــعلوألاعيبر9يفخرؤمرارقبجومب
،امهامسا يتآلا ناوضعلا فلختسي ،٠2٠2ةنسربوتكأ62
7٤2–٥1 مقر يسائرلا موسرملا نم781 ةداملا ماكحألاقيبطت
ةنس ربمتبس61 قفاوملا63٤1 ماع ةجحلا يذ2 يف خرؤملا

قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتي ،٥1٠2
،نونفلاو ةفاقــثلا ةرازول تاقفـــــصلل ةيعاـــــطقلا ةنجللا يف ،ماعلا
: يتآلا وحنلا ىلع ،ةيوضعلا نم ةيقبتملا ةرتفلل

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،ةبقع نب رمع ديسلا–
،لومار قيفوت ديسلل افلخ ،امئد اوضع

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم ،شيرف نايفس ديسلا–
 .يلاكت نيدلاريخ دازرهش ةديسلل افلخ ،افلختسم اوضع

ةراجتلا ةرازو
ربوتكأ31 قفاوملا2441 ماع رفص52 يفخّرؤم رارق

ةنجّللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي ،0202 ةنس
.ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا

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

قـــفاوـــــــــملا2441 ماــــع رفــــــــص52 يف خّرؤــــم رارــــق بجومب
ةنّجللا ءاـــضـــعأل ةيــــمسالا ةــــمئاقلا دّدـــحت ،0202 ةنــس ربوتكأ31
ّفلـــكملا رـــيزولا ةـــسائر تـــــحت ،ةيئاذـــــــــغلا ةـــنودـــملل ةيــــــنطولا

نم5 ةداملا ماكحأل اقيبطت ،هلثمم وأ كلهتسملا ةيامحب
ماع ةجحلا يذ02 يف خّرؤملا76–50 مقر يذيفنتلا موسرملا

ةنجّللا ءاشنإ نمضتملاو5002 ةنس رياني03 قفاوملا5241
: يتأي امك ،اهميظنتو اهماهم ديدحتو ةيئاذغلا ةنودملل ةينطولا

،اوضع ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو لثمم ،طايخ ميعن ّديــــسلا–
ةـيـمــنــتــلاو ةــحالــفــلا ةرازو لــثمم ،ةسعــلا نيسح دــّيسلا–

،اوضع ،ةيفيرلا
،اوضع ،ةعانصلا ةرازو ةلـــــثمم ،يزودـــــنق ةقـــيزر ةّديســلا –
ناــــكـــســلاو ةـــحـــصلا ةرازو ةلثــــــمم ،ريدن ةليـــــمج ةدّيـــسلا –

،اوضع ،تايفشتسملا حالصإو
،اوضع ،ةئيبلا ةرازو ةلثمم ،ينارف ايسأ ةدّيسلا–
يرــــحبلا ديـــصلا ةرازو ةلثــــمم ،موداــــقوب ةيـــنوم ةّديــــسلا–

،اوضع ،ةيديصلا تاجتنملاو
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو ةلثمم ،دهاش ةنيمأ ةّديسلا–

،اوضع ،يملعلا
،اوضع ،ةيلاملا ةرازو لثمم ،رزنم ةزمح دّيسلا–
،اوضع ،ةيئاملا دراوملا ةرازو ةلثمم ،مركأ ةليمج ةّديسلا–
ةيامحل ةيرئازجلا ةمظنملا لثمم ،يشايع دـمحم دّيسلا–

.اوضع ،هطيحمو كلهتسملا داشرإو
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ةيعيبطلا ةيندعملا هايملل ةمئادلا ةنّجللا لكشتت:2 ةداملا "
: مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نم عبنملا هايمو

) ىتح رييغت نودب(........................................................–
ةيامحب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةنيمساي يلامك ةديسلا–

،نيكلهتسملا
."..............................)رييغت نودب يقابلا(........................–
ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
قفاوـــــــــملا2٤٤1 ماــــع يناــــثلا عــــــيبر7 يف رئازـــــــــجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس ربمفون32
يقارب يقزرأ

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازو
يلئاعلا لمعلاو

2٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يفخّرؤملا كرتشم يرازو رارق
بصانم دادعت ددحي ،0202 ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا
ناوــــــعألاب صاـــــــخلا دقـــــــعلا ةدــــــمو اهفـــــينـــــصتو لغـــــــشلا
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يفنيلماعلا
.ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ناونعب

––––––––––
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو
،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزوو
يف خّرؤــــــملا8٠3–7٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –

ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر71
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك

مهرييستب ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

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

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــــملا٥٥2–٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤991 ةنس تشغ71 قفاوملا٥1٤1 ماع لوألا عيبر9
،مّمتملاو لّدعملا ،ةحايسلل ايلعلا ةينطولا ةسردملا ءاشنإ

يف خّرؤــــملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤــــملا391–٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٤1٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤـــملا٥٠–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا61٠2 ةنس رياني٠1 قفاوملا73٤1 ماع لوألا عيبر92

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ريزو تايحالص
،مّمتملاو لّدعملا

: يتأـــي اــم نوررــقــي
موــــسرـــملا نم8 ةّداــــملا ماكـــحأل اقيبـــــطت:ىلوألا ةّداملا

82٤1 ماـــــــع ناـــضـــمر71 يف خّرؤــــملا8٠3–7٠ مـــــقر يــــسائرلا
اذه ددحي ،هالعأ روــكذـــملاو7٠٠2 ةنــــس ربـــمتـــبس92 قفاوملا
صاخلا دقعلا ةدم اذكو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت رارقلا

تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
لودـجـلـل اـقـبـط ،ةـحاـيسلـل اـيـلـعـلا ةـيـنـطوـلا ةسردملا ناوـنـعـب
: يتآلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاــثــلا ىوــتسملا نــم ةراـــيس قـــئاس
ةريظح سيئرو

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

سراح

ماعلا عومجملا

فينصتلالمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

مقرلا
يلالدتسالا فنصلا

دادعتلا
)١+2(

ددحم ريغ دقع
)١(ةدملا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

ةدملا ددحم دقع
)2(

200

240

288

315

263

219

288

200

1

3

5

6

4

2

5

1

6

1

2

2

1

1

3

٤

02

1

1

2

2

1

1

3

٤

٥١

٥

-

- 

-

-

-

-

-

٥

-
-
- 
-
-

-
-
-
-

-
-
- 
-
-

-
-
-
-
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،ةراجتلاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،رمحل ريمس دّيسلا–
.اوضع

: نوفلختسملا ءاضعألا

ةعاــــنـــصلاو ةحايــــسلا ريزو لثــــــمم ،يخيش ميرك دّيسلا–
،افلختسم ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو ةلثمم ،يجابصق ةيكز ةّديسلا–
،ةفلختسم ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ةــــيلاـــملاب فّلــــكملا رـــيزولا لثــــمم ،زـــيزـــعب دارـــم دّيـــــسلا–
،افلختسم ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاـــملاب ّفلــــكملا رـــيزولا ةلثــــمم ،ةــــشرط ءايــــمال ةّديــــسلا–
،ةفلختسم ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(

،ةراجــــتلاب ّفلكـــملا رـــيزولا لثــــمم ،يـــشرـــق دولوم ّديسلا–
.افلختسم

قفاوملا٠٤٤1 ماع رـــفــص٤ يف خّرؤــــملا رارقلا ماـــــكحأ ىغــــلت
ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتملا81٠2 ةنس ربوتكأ31
.ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب ةيمومعلا تاقفصلل

ليغشتلاو لمعلا ةرازو
يعامتجالا نامضلاو

ربوتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يفخّرؤم رارق
ماــــع رفـــص01 يف خّرؤـــملا رارـــقلا لّدعـــي ،0202 ةنــــس
نمــــضتـــملاو7102 ةنــــس ربوـــتكأ13 قـــفاوـــملا9341
ينــــطولا قودــــنــــصلا ةرادإ سلــــجم ءاـــضعأ نيـــيعت
ءوس نع ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل
لاــــغـــشألاو ءاـــنـــبلا تاـــعاـــطق يف ةـــيوـــجلا لاوـــحألا
.يّرلاو ةيمومعلا

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

ربوــــتكأ11 قفاوملا2441 ماع رفص32 يف خّرؤم رارق بجومب
قفاوملا9341 ماــــع رفـــص01 يف خّرؤـــــملا رارـــقلا لّدــــعي ،0202 ةنـــس
ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو7102 ةنس ربوتكأ13
ةمجانلا ةلاطبلاو رجألا ةعوفدملا لطعلل ينطولا قودنصلا

ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا لاوحألا ءوس نع
: يتأي امك ،يّرلاو

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

نوسرامي نيذلا ماعلا عاطقلا يمدختسم يلثمم ناونعب
: ءانبلا داومو ءانبلا عاطقب ةطبترملا تاطاشنلا

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

ءانبلا عمجم نع الثمم ،ةجورب نايز نيمأ دـمحم دّيسلا–
)NCRG(.

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

ربوتكأ٥2 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر8 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو
يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

وديمح دـمحم

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

ربمتبس72قفاوملا2441 ماع رفص9 يفخّرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتي،0202 ةنس

ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلا ةرازوـل ةـيـموـمـعـلا تاـقـفصلـل
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

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

72قـــــــفاوــــــــــــــــــملا2441 ماع رفـــــــص9 يف خّرؤـــــم رارق بجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي،0202 ةنس ربمتبس
خّرؤملا742–51 مقر يسائرلا موسرملا نم781 ةداملا ماكحأل

5102 ةنس ربمتبس61قفاوملا6341 ماع ةجحلا يذ2 يف
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
ةحايسلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنّجللا يف ،ماعلا

: يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

: نومئادلا ءاضعألا

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم ،ينيغرت ديمحلا دبع ّديسلا–
،اسيئر ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم ،يديز رداقلا دبع دّيسلا–
،سيئرلل ابئان ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ةـــــــحاـــيـــسلا رـــيزو لــــثــــمم ،هـللا ءاطـــع نب ناوــــضر دّيــــسلا–
،اوضع ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو

ةعانصلاو ةحايسلا ريزو لثمم ،يليلع لامج ّديسلا–
،اوضع ،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ةيلاملاب فّلكملا ريزولا لثمم ،بيلحلوب فسوي دّيسلا–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

ةيلاـــــملاب ّفلكملا رـــــيزولا ةلثــــمم ،شـــماك ةراــــس ةّديــــسلا–
،اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا(
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ماعلا عاطقلا تاسسؤم يمدختسم يلثمم ناونعب
ةيمومعلا لاغشألاب ةطبترملا تاطاشنلا نوسرامي نيذلا

: يّرلاو

لاغشأ تآشنم عمجم نع الثمم ،ناشرط ريمس دّيسلا–
،)ARTIG( ةينفلا تآشنملاو تاقرطلا

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

لطــــعلل ينــــطولا قودنــــصلا لاـــمـــع يلثـــمم ناوــــنعـــــــــــب
لاوحألا ءوس نع ةمـــــجانلا ةلاــــطبلاو رـــــجألا ةـــــــــــعوـــفدـــملا
: يّرلاو ةيمومعلا لاغشألاو ءانبلا تاعاطق يف ةيوجلا

،ناشوأ ميلس رضخل دّيسلا–

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

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

ربوتكأ٩١ قفاوملا2٤٤١ ماع لوألا عيبر2 يفخّرؤم رارق
0٤٤١ ماع نابعــش٤ يفخّرؤـــملا رارقلا لّدــــعي0202 ةنس

ءاضعأ نييعت نمضتملاو٩١02 ةنس ليربأ0١ قفاوملا
تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم
.ةيعامتجالا

––––––––––

قفاوـــــملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر2 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع نابعــش٤ يف خّرؤـــملا رارقلا لّدــــعي ،٠2٠2 ةنــــس رـــبوـــتكأ91
ءاضعأ نييعت نمضتملاو91٠2 ةنس ليربأ٠1 قفاوملا٠٤٤1
،ةيعامتجالا تامدخلا ةلداعمل ينطولا قودنصلا ةرادإ سلجم
: يتأي امك

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

،بود نب يلع–

،ةديمح دـمحم–

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

،لسعلوب نيدلا رون–

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

،نكسلاب فلكملا ريزولا لثمم ،يمول ليعامسإ–

،ةيلحملا تاعامجلاب فلكملا ريزولا لثمم ،رويسق دـمحم–

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

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

،ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا ةلثمم ،ةيواهوب ةبيتر–

."...........................)رييغت نودب يقابلا(................................–

ةئيبلا ةرازو

2٤٤١ ماع لوألا عيبر٨ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تاداريإلا ةمئاق ددحي ،0202 ةنس ربوتكأ٥2 قفاوملا

20٣–٥60 مقر صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو
."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا

––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةئيبلا ةريزوو

يف خّرؤــــملا361–٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــــسرملا ىضتقمب –
٠2٠2 ةنـــس وــيـــنوــي32 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةدــعـــقلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــــملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــــحـي يذلا٥991 ةنـــس رــياربـــف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤــــملا٤63–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا71٠2 ةنــس ربمـــسيد٥2 قفاوـــــملا93٤1 ماع يناثلا عيبر6
،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا7٥1–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــــحي يذلا٠2٠2 ةنــــس وــينوي8 قفاوـــملا1٤٤1 ماــع لاّوش61
2٠3–٥6٠ مقر صاـــــخلا صيـــصـــختلا باسح رييــــست تايفيك
،"لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا

يف خّرؤـــــــــــملا كرـــتـــــــشـــملا يرازولا رارــــــقلا ىضــــتقمبو –
91٠2 ةنس رياربف72 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج22
صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا

،"لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠3–٥6٠ مقر

: يتأـــي اــم نارّرــقــي

موــــسرـــملا نم3 ةّداــــملا ماــــكـــحأل اقـــيـــبـــطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوـــملا1٤٤1 ماع لاّوش61 يف خّرؤملا7٥1–٠2 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارـــقلا اذـــه فدــــهي ،هالعأ روـــــكذـــملاو٠2٠2 ةنـــس وـــينوي8
صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ديدحت
."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠3–٥6٠ مقر

يذيـــــفنـــتلا موـــسرـــملا نم3 ةّداــــملا ماــــكحأل اقبط :2 ةّداملا
وينوي8 قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش61 يف خّرؤـــملا7٥1–٠2 مقر

ينطولا قودنصلا تاداريإ لثمتت ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس
: يف لحاسلاو ةئيبلل

: لحاسلاو ةئيبلا : لوألا رطسلا

،ةئيبلا ىلع ةريطخلا وأ ةثولملا ةطشنألا ىلع مسرلا –

،ةيلاملا نيناوق بجومب ةددحملا ةصاخلا موسرلا –
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عيرشتلل تافلاخملا ناونعب ةلصحملا تامارغلا لصاح –
،ةئيبلا ةيامحب قلعتملا

،ةيلودلاو ةينطولا اياصولاو تابهلا –

يـــضرـــعلا ثولـــتلا ةلازإل تاقــــفـــنلا ناونعب تاـــضيوــــعتلا –
لاجم يفو رحبلا يف ةرطخ ةيئايميك داوم غيرفت نع مجانلا
،وجلاو ةبرتلا يفو ةينطابلا ةيئاملا تاقبطلاو يمومعلا يرلا

،ةلودلا ةينازيمل ةلمتحملا تاصصخملا –

.ىرخألا دراوملا وأ تامهاسملا لك –

ةكبــــشلاب ةلوـــصوـــملا ريـــغ ةددـــجـــتملا تاـــقاـــطلا :2 رطسلا
.ةينطولا ةيئابرهكلا

.ةلودلا ةينازيم تاصصخم –

ةئيبلل ينطولا قودنصلا تاقفن ةمئاق لمشت:٣ ةّداملا
: يتأي ام ،لحاسلاو

: لحاسلاو ةئيبلا: لوألا رطسلا

،ةئيبلا ةبقارم ةطشنأ ليومت –

،يئيبلا شيتفتلا ةطشنأ ليومت –

اهديدجتو ةيئيبلا تازيهجتلا ءانتقاب ةقلعتملا تاقفنلا –
،اهليهأت ةداعإو

ةـلاـح يف ةـيـلاـجـعـتسالا تالـخدـتـلاـب ةـقـلـعـتملا تاـقـفـنــلا –
: ئجافم يرحب ثولت

ئجافملا يرحبلا ثولتلا ةلاح يف ةيلاجعتسالا تالخدتلا•
طاشن لك وأ/و ىرخأ تايافن وأ داوم وأ طفنلا قفدت نع مجانلا

،ضرألا ىلع متي

.ةيليثمت نيرامت•

ةطبترملا نيوكتلاو ميمعتلاو ةيعوتلاو مالعإلا تاقفن –
: ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلاب

اميف اميس ال ،ةيعوتلاو ميمعتلاو مالعإلا ةطشنأ •
،ةيقنلا تايجولونكتلاو ةيئيبلا ةيبرتلا صخي

.ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا لاجم يف نيوكتلا ةطشنأ •

ةلازإب ةقلعتملا تاطاشنلاو تاساردلل ةهجوملا تاناعإلا –
،يرضحلاو يعانصلا ثولتلا

ثالث ةدـــمل ينقـــتلا مدرلا زكارـــــمل ةيلاــــملا تامهاــــسملا –
،لالغتسالا ديق اهعضو نم ءادتبا ،تاونس )3(

: ةيضرألاو ةيرحبلا طاسوألا نيمثتو ةيامح ةطشنأ ليومت –

،ةيرحبلاو ةيضرألا ةيعيبطلا عقاوملا درج ةطشنأ •

،ةساسحلا قطانملاو طاسوألا ىلع ةظفاحملا ةطشنأ •

ةيلحاسلا ةيجولوكيإلا ةمظنألا ىلع ةظفاحملا ةطشنأ •
ةبطرلا قطانملاو تاحاولاو ةيوارحصلاو ةيبهسلاو ةيلبجلاو
،اهتئيهتو

ةيناويحلاو ةيتابنلا فانصألا ىلع ةظفاحملا ةطشنأ •
،ةيمحملاو ةنطوتسملا

،ةيرحبلاو ةيضرألا ةحاتجملا فانصألا ةحفاكم ةطشنأ •

ةيكيتسالبلا تايافنلا رييستب ةطبترملا ةطشنألا •
،اهتلازإو ةيكيتسالبوركيملاو

ةيرحبلا طاسوألا نيمثتو ةيامحل ىرخألا ةطشنألا لك •
.ةيضرألاو

ةيعيــــــبطلا عـــقاوـــملا ليـــهأت ةداعإو ةياــــــمح جــــمارب ليومت–
: ءارضخلا تاحاسملاو

روهدتلاب ةددهملا وأ ةروهدتملا عقاوملا ةيامح جمارب •
،يجولوكيإلا مامتهالا تاذ ةيعيبطلا قطانملاو ةيرعتلا وأ

ةـــيرـــحـــبلاو ةيـــضرألا قطاــــنملا ليــــهأت ةداــــعإ جمارـــــب •
يعــــيـــبطلا نزاوـــتلا ىلع ظافـــحلل ةـــيرورـــضلا وأ/و ةظوـــــحلملا
،اهيلع ةظفاحملل

ةيبهسلاو ةيباغلاو ةيلبجلا طاسوألا ليهأت ةداعإ جمارب •
، ةبطرلا  تاحاولاو ةيوارحصلاو

ءارضـــــخلا تاحاســــملا ليهأت ةداعإو ةياـــــمــــح جــــــمارب •
.اهريوطتو

يجولويبلا عونتلا ىلع ظافحلاو ةظفاحملا تايلمع ليومت–
تاريــــغـــتلا ةحـــفاكمو ةيـــعـــيبطلا دراوملاو ةيئــــيبلا ةمــــــظنألاو
،اهنيمثتو ةيخانملا

ةلصلا تاذ ةيملاعلاو ةينطولا مايألا ءايحإ ةطشنأ ليومت–
،ةئيبلا ةيامحب

راطإ يف ةفلتخم زئاوج حنمب ةطبترملا تايلمعلا ليومت–
،ةئيبلا ةيامح

ةطبترملا مالعإلا ةمظنأ زاجنإب ةقلعتملا تاقفنلاب لفكتلا–
،يلآلا مالعإلا ةزهجأ ءانتقاو ةئيبلاب

،ةيئيبلا تاططخملاو ريراقتلا ليومت–

،رضخألا داصتقالاب ةطبترملا تاناعإلاو ةطشنألا ليومت–

قـيـبـطـتـب ةـطــبــترملا كلــت اــمــيس ال ،تاساردــلا لــيومت–
.ةئيبلاب نيقلعتملا ميظنتلاو عيرشتلا

خّرؤــــملا كرتــــشملا يرازولا رارـــــقلا ماــــكحأ ىـــغلت :٤ ةّداملا
91٠2 ةنس رياربف72 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج22 يف

صاخلا صيصختلا باسحل تاقفنلاو تاداريإلا ةمئاق ددحي يذلا
."لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠3–٥6٠ مقر
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ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوـــــملا2٤٤1 ماــــع لوألا عـــــيـــــــبر8يف رئازــــــــجلاب رّرــــــــح
.٠2٠2 ةنس ربوتكأ٥2

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةئيبلا ةريزو

ثارح نب ةريصن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2٤٤١ ماع لوألا عيبر٩ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تايفيك ددـــحي ،0202 ةنــــس رــبوتــــكأ62 قــــفاوـــملا

مـــقر صاخلا صيصخــــتــــلا باسح ميـيـقـتو ةـعـباـتـم
ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا20٣–٥60
."لحاسلاو

––––––––––

،ةيلاملا ريزو ّنإ

،ةئيبلا ةريزوو

يف خّرؤـــملا361–٠2 مـــقر يــــسائرلا موــــسرـــملا ىضتقمب –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤــــملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤــــملا٤63–71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا71٠2 ةنــــس ربــــمسيد٥2 قفاوملا93٤1 ماع يناثلا عيبر6
،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا7٥1–٠2 مـقر يذيفــــنتلا موــــسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنــــــس ويـــنوي8 قــــفاوـــــملا1٤٤1 ماع لاّوش61
مقر صاخلا صـيـــصـــخـــتلا باــــسح ريــــيست تايـــفـــيك ددــــحي
،"لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا" هناونع يذلا2٠3–٥6٠

يف خّرؤــــــــــــــملا كرــــتــــشـــــملا يرازوـــلا رارـــــقلا ىضتقمبو –
يذلا91٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32
صاخلا صيصختلا باســـــحل مييقتلا ةعباتم تايفيك ددحي
ةئــــــيــــــبلل ينـــــطولا قودــــنـــصلا " هناوــــنـــع يذلا2٠3–٥6٠ مــــقر
،"لحاسلاو

عيبر8 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ددـــــحي يذلا٠2٠2 ةنــــس ربوــــتكأ٥2 قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماع لوألا

مقر صاخلا صيـــــصختلا باســـحل تاـقفنلاو تاداريإلا ةمئاق
،"لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠3–٥6٠

: يتأـــي اــم نارّرــقــي

موــــسرـــملا نم٤ ةّداـــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوملا1٤٤1 ماع لاّوش61 يف خّرؤملا7٥1–٠2 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارـــــقلا اذه فدــــهي ،هالـــعأ روـــــكذــــملاو٠2٠2 ةنس وـــينوي8
صاــــخلا صيـــصــــختلا باســـح مييقتو ةعباتم تايفيك ديدحت
ةئــــيـــبــــلل يـــنـــطولا قودـــنـــصلا " هــــناوـــــنـــــع يذلا2٠3–٥6٠ مقر
."لحاسلاو

ةعباتم ةنجل ،ةئيبلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:2 ةّداملا
: يتأي امب ،ريخألا اذه تايحالص دودح يف فلكت مييقتو

،لمعلا جمانرب ةسارد–

،اهليومت متيس يتلا عيراشملا ةمئاق طبض–

،اهليومت متيس يتلا لامعألا ةيولوأ يف تبلا–

.ةيونس ةليصح دادعإ–

ءاضعأ نم مـــيـــيقـــتلاو ةعـــباـــتـــملا ةـــنـــجل لكـــشــــتت:٣ ةّداملا
.ةيزكرملا ةرادإلا تايريدم فلتخم نولثمي

رضاحم ريرحتب فلكت ةنامأ اهماهم يف ةنجللا دعاست
.ةنجللا اهدقعت يتلا تاعامتجالا

ررقم بجومب اهئاضعأ نييعتو ةنجللا ريس تايفيك ددحت
.ةئيبلاب فلكملا ريزولا نم

اذه ةعباتم راطإ يف ،ةيلاملا ريزو ىلإ لسرت :٤ ةّداملا
.هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ةليصحلا نم ةخسن ،قودنصلا

يف ةــــينازيـــملاب ةـــفلـــكملا حلاــــصملا ىلع نّيعـــــتي :٥ ةّداملا
تاقفنلاو تاداريإلل ةيلصف ةيلام ةيعضو دادعإ ةئيبلا ةرازو
.لحاسلاو ةئيبلل ينطولا قودنصلاب ةطبترملا

خّرؤملا كرتـــــشملا يرازولا رارــــقلا ماـــكـــحأ ىغـــلت :6 ةّداملا
91٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج32 يف

صيـــصـــختلا باســـح مييــــقتو ةعباـــــــتم تايفــــــيك ددــــحي يذلا
ةئيبلل ينطولا قودنصلا " هناونع يذلا2٠3–٥6٠ مقر صاخلا

."لحاسلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :7 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربوتكأ62 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر9يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةئيبلا ةريزو
ثارح نب ةريصن

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


