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ةّيميظنت ميسارم

لامعتسا ةداعإ طورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤم283–٠2 مقر يذيفنت  موسرم
.....................................................................................................................................................................ةاغلملا تادامتعالا

ةكرح تايفيكوطورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤم383–٠2 مقر يذيفنت  موسرم
.................................................................................................................................................اهذيفنت تايفيك اذكو ةيلاملا تادامتعالا

ذيفنت تايفيكو طورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤم٤83–٠2 مقر يذيفنت  موسرم
.........................................................................................................................ةيليمكتلا  ةرتفلا لالخ ةرفوتملا عفدلا تادامتعا

لامعتساو ليجست تايفيك ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2٤٤1 ماعىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤم٥83–٠2 مقر يذيفنت موسرم
.....................................................................................ةلودلا ةينازيم يف ةلجسملا جماربلا ناونعب تامهاسملل ةصصخملا لاومألا

ةداعتسا طورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤم683–٠2 مقر يذيفنتموسرم
............................................................................................................................................................................................ةيلاملا تادامتعالا

لودج دادعإ تايفيك ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤يف خّرؤم783–٠2 مقر يذيفنت  موسرم
.................................................................................................................................................ةنسلل ةيلاملا نوناق عورشمب قفرملا دادعتلا

موـــسرملا مــــمتيو لدـــــــعي،٠2٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤ يف خّرؤم883–٠2 مقر يذيفنتموسرم
دـهعملل يساسألا نوـناقلا ددــحي يذلا9٠٠2 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا٠3٤1 ماـع لاوش71 يف خرؤــملا613–9٠ مــقر يذــيفنتلا
.................................................................................................................................................نيينهملا ميلعتلاو نـيوكتلل ينطولا

ةـنياعم رضاحم لكش ددحي،٠2٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤يف خّرؤم983–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................................اهتانايبو ةـيراجتلا تاـسراـمملاب ةـقلعتملا تاـفلاخملا

يف قرطلا فينصت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤يف خّرؤم٠93–٠2 مقر يذيفنتموسرم
.............................................................................................................................................................ةراـيسلا قرـطــلا فــنص

يذـيفنتلا موـسرملا مــمتيو لدــــعي،٠2٠2 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤يف خّرؤم193–٠2 مقر يذيفنتموسرم
ةــينالديصلا داوــملل ةــينطولا ةلاكولا ماهم ددحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03 يف خرؤــملا091–91 مـقر
....................................................................................................................................................................اهريسو اــهميظنتو

مقر يذــيفنتلا موسرملا لدـعــي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج8 يف خّرؤم293–٠2 مقر يذيفنتموسرم
يف ةيمومعلا ةنيزخلا رارمتسا تاــيفيك ددحي يذلا0202 ةـنس تشغ13 قفاوملا2441 ماع مرحم21يف خرؤملا932–02
ةيلاملا تاــسسؤملاو كوــنبلا فرـــط نم ةــــحونمملا ضورـــــقـلا ىلع ةدــئافلا ةــبسن ضـيفختب ،ةــيئانثتسا ةـــفصب ،لــــفكتلا
.......................................)91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو ببسب تابوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاو تاسسؤملا ةدئافل

ةّيدرف ميسارم
ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.....................................................................................................................................................................................مناغتسم

- نيدهاجملا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر62 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
.................................................................................................................................................................................................اقباس

نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر62 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
.............................................................................................................................................................نيتيالو يف نيدهاجملل

يعماجلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نازيلغل

يعماجلا زكرملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةزابيتب

ةعيبطلا مولع ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................ةريوبلا ةعماجب ضرألا مولعو ةايحلاو

ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٧٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................اقباس - ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو

طاشنلل بدتنملا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................راردأ ةيالو يف نوميميتب ةيرادإلا ةعطاقملاب يعامتجالا

نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو

ةسدنهلاو ريمعتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................جيريرعوب جرب ةيالو يف ءانبلاو ةيرامعملا

تاساردلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................ةراجتلا ةرازوب يداصتقالا مالعإلاو فاشكتسالاو

ةرازوب يحالفلا يرلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................ةـيــئاملا دراوملا

ةيئاملا دراوملل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................نيتيالو يف

تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................اقباس - ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو

سلجملاب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب ّفلكملا ،لوألا ريزولا ىدل بدتنملا ريزولا ناويدب

ريزو ناويد سيئر نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................................................قوقحلا يوذو نيدهاجملا

يوذو نيدهاجملا ةرازوب نييعتلا نمضتت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر62 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
.....................................................................................................................................................................................قوقحلا

ةيالو يف نيدهاجملا ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.....................................................................................................................................................................................رئازجلا

.........نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ىدل ةلودلا بتاك ناويدب نييعتلا نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................يفاقثلا جاتنإلاو ةيفارغوتامنيسلا ةعانصلاب ّفلكملا ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب

يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمفون11 قفاوملا2441 ماع لوألا عيبر52 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.........................................................................................................................................................................)كاردتسا( يملعلا ثحبلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

لدعلا ةرازو

تايفيكو ةاضقلا ةبلطلل يدعاقلا نيوكتلا جمانرب دّدحي ،0202 ةنس ربمتبس91 قفاوملا2441 ماع رفص لّوأ يف خّرؤم رارق
.....................................................................................................................................................................................هميظنت

٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
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ةيلاملا ةرازو

ةدعاسم حنم تايفيكو طورش ددحي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر71 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
راثآ نم نيررضتملا )تايالولا نيب( قرطلا ربع صاخشألل يمومعلا لقنلا طاشنل نيسرامملا صاخشألا ةدئافل ةيلام
......................................................................................................................................)91 – ديفوك( انوروك سوريف ةحئاج

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

داوملا ليجست ةنجل ءاضعأو سيئر نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد62 قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمـــــج11 يف خرؤم رارق
.............................................................................................................................................يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا

قباسلا بلطلا ةراـــــــمـــتـــسا جذوـــمن ددـــحي ،٠2٠2 ةـــنــــــس ربـــــمــــسيد62 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤـــــم رارـــــق
......................................................................................................................................................ةينالديصلا داوملا ليجستل

لامعتسالا تاذ ةيودألا ليجست فلم ليكشت ددحي ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم رارق
..............................................................................................................................................................................................يرشبلا

اهليكشتو نييدايعلا ءاربخلا ةنجل ماهم نمضتي ،٠2٠2 ةـــنس ربمسيد72 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤـــــم رارـــــق
............................................................................................................................................................................اهريسو اهميظنتو

فلمل ينقتلا وأ/و يقئاثولا مييقتلا تاءارجإ دّدحي،0202 ةنس ربمسيد62 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم رارق

.........................................................................................................................................................ةينعملا ةيودألا ةمئاقو ليجستلا

ةيداصتقالا  ةنجللا ءاضعأو سيئر نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خرؤم رارق

.........................................................................................................................................................ةيودألل ةكرتشملا  ةيعاطقلا

فرط نم ةيودألا راعسأ ديدحت تاءارجإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خرؤملارارق
........................................................................................................................ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا

ىلع ةقداصملا ةنجل ءاضعأو سيئر نييعت نمضتي ،٠2٠2 ةـــنس ربمسيد72 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤـــــم رارـــــق
...................................................................................................................يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا

ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٧٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
5م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢

.ةيلمعل يئاهن ءاغلإ: رامثتسالا تاقفنل ةبسنلاب•

.يميظنت راطإ ءاغلإ: ليوحتلا تاقفنل ةبسنلاب•

تاقفنلا باســح ةبـــسن وأ ةمـــيـــق وأ ةقـــيرط رييـــغـــتل نــــكمي
،عوضوم تاذ ريغ تادامتعا ىلإ تادامتعالا نم اءزج لَوحت نأ

 : ةيتآلا تالاحلا يف اميس ال

: رييستلا تاقفنل ةبسنلاب•

يموـمـع بلـطـل وأ راـجـيا دـقـعـل ناصقـنــلاــب ةــعــجارــم–
،ةجاح ضيفختل ةجيتن

.ميظنتلا قيرط نع حونمم زايتمال ناصقنلاب ةعجارم–

ناـصـــقـــنلاب ةعجارــــملا: رامـــثتـــسالا تاقــفـــنل ةبــــســـنلاب•
.يمومع بلطل

بسنلا ىلع داصتقا قيقحت : ليوحتلا تاقفنل ةبسنلاب•
ضافخنا وأ ميظنتلا وأ نوناقلا راطإ يف اهيلع صوصنملا

.نيقحتسملا نيديفتسملا ددع يف

ريغ تحبصأ يتلا تادامــتـــعالا رــــطؤتو نياــــعت:٣ ةّداملا
لالخ ،موسرملا اذه يف ةددحـملا طورشلل اقفو عوضوم تاذ
ةنسلا نم ،بوسحم ربمتبس ىلإ ليربأ نم ةدتمملا ةرتفلا
.ةينعملا ةيلاملا

كرتشم ريرقت ىلع ءانب تادامتعالا ءاغلإ متي :٤ ةّداملا
ةيــنـــعــــملا ةيمومــــعلا ةســـسؤـــملا نع لوؤســــملا وأ رـــيزوــــلا نيب
.ةيتوبثلا قئاثولا عيمجب اقفرم ،ةينازيملاب فلكملا ريزولاو

ءاغلإ لـحم ناك جـــــماـــنرب ديــــفتــــسي نأ نكـــــــمي ال :5 ةّداملا
،موسرملا اذه ماكحأ يف هيلع صوصنم وه امك ،تادامتعا

ريبدت ةلاح يف ّالإ ،ةنسلا سفن يف تادامتعالل ةكرح يأ نم
.ةلودلا ةينويدمو روجألا لاجم يف ماع

ةداعإ حرتقي نأ ةينازيملاب فلكملا ريزولا نكمي:6 ةّداملا
 .ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا

دّدحت ةبسن دودح يف ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا ةداعإ متت
ساسأ ىلع بسحت ،ةينازيملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

.ةنسلا لالخ ةمكارتملاو ةاغلملا تادامتعالا

مقر يوضعلا نوناقلا نم13 ةداملا ماكحأل اقبط:٧ ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81

ريزولا نم حارتقا ىلع ءانبو ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٢٨٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
طورش ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
.ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا ةداعإ

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

يف خرؤــــــملا٥1–81 مقر يوــــضعلا نوــــناقلا ىضـــتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم62 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

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

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
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

نوــــــناــــقلا نـــم62 ةداـــــملا ماـــكــــحأل اقيـــــبطت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81 مقر يوضعلا

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
لالخ ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا ةداعإ طورش ديدحت ىلإ
.ةنسلا

يه اهؤاغلإ نكمي يــتلا ةــيــــلاــملا تاداـــمــــتــــــــــعالا :٢ ةّداملا
.ةنسلا لالخ عوضوم تاذ ريغ تحبصأ يتلا تادامتعالا

تاذ ريغ تحـبـــصأ يـــتلا ةــيــــلاــــملا تاداـــمـــتـــعالاب دــــصـــقــيو
ببسل ةرّربم دعت مل تاقفنب ةقلعتملا تادامتعالا ،عوضوم
 : ةيتآلا تالاحلا يف اميس ال ،ةنسلا لالخ ددحم

لغش بصانم فذح: نيمدختسملا تاقفنل ةبسنلاب•
.ايرورض اهيلع ءاقبإلا دعي مل

 : رييستلا تاقفنل ةبسنلاب•

 ،يرادإ لكيه ميظنت ةداعإ وأ فذح –

.ايئاهن هيلإ ةجاحلا ءافتخال ةجيتن يمومع بلط ءاغلإ –

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

يف خرؤملا٤٥3–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،٠2٠2 ةنــــس رـــبـــمـــفون٠3 قــــفاوـــملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
ةينازـــيم ءابــــعأ تافــــينــــصتل ةنّوكــــملا رـــصاـــنـــعلا ددــــحي يذلا
 ،ةلودلا

: يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم٤3 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
قـــــــــــفاوــــــملا93٤1 ماـــــع ةــــجـــــــحلا يذ22 يف خرؤـــــملا٥1–81 مـــــقر
موـــــسرـــملا اذه فدــــهي ،هالــــعأ روكذملاو81٠2 ةنـــس ربــمـــتبس2
ىلع ةيلاملا تادامتعالا ةكرح تايفيكو طورش ديدحت ىلإ

لخاد رخآ ىلإ يعرف جمانرب نـمويــــعرـــف جـــماـــنرب ىوـــتــــسم
وأ جمانربلا لخاد باوبألا فلــــتـــخم نيـــبو ،جـــماـــنرـــبلا ســـــفن
وأ يعرفلا جمانربلا سفن نم ةطشنألا نيب وأ يعرف جمانرب
تايفيك اذكو ،طاشنلا سفنل ةعباتلا ةيعرفلا ةطشنألا نيب
.اهذيفنت

ليدعت ةيلمع لك،ةيلاملا تادامتعالا ةكرحب دصقي :٢ ةّداملا
لخاد ةيلاملا تادامتعالا عيزوت ىلع ةيلاملا ةنسلا لالخ أرطت
جمارــــــبلاو  باوـــبألا صـــخت نأ تاكرـــــحلا هذه نكميو .جمانربلا
 .ةيعرفلا ةطشنألاو ةطشنألاو ةيعرفلا

دودح ةيلاملا تادامتعالا ةكرح مرتحت نأ بجي:٣ ةّداملا
ةكرحلا هذه ةجيتن نوكت نأ ىلع ،ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالا

.مصخلاو ةدايزلا نيب ام ةيواستم ةرورضلاب

ةيــــطــــــغـــتلا ىلع ةــــيلاــــملا تادامــــتــــعالا ةكرــــح رـــثؤـــتّ الأ بــــــجي
يتلا تايلمعلا لكشت نأ نكــــمي الو .جمانربلل ةمئادلا ةيلاملا

ةنسلل ايفاــضإ ايــــلام ًاءبع تاداــــيزلا لالخ نم اهــــتيطغت مــــتي
.ةمداقلا تاونسلاو ةيراجلا

ةيلاملا تادامتعالل ةكرح يأب مايقلا نكمي ال :٤ ةّداملا
ةيلاملا تادامتعالا ةدئافل ةيمييقتلا ةيلاملا تادامتعالا نم
ةلجسملا ةيلاملا تادامتعالا نوكت نأ نكمي ال امك .ةيرصحلا

تادامتعالل ةكرح ةيلمع عوضوم نيمدختسملا تاقفن  باب يف
باوبأ حلاصل وأ تاقفنلا نم ىرخأ باوبأ نم اقالطنا ةيلاملا
يوضعلا نوناقلا نم٤3 ةداملل  اقبط كلذو تاقفنلا نم ىرخأ

قـــــفاوـــملا93٤1 ماــــــع ةـــجــــحلا يذ22 يف خرؤــــملا٥1–81 مــــــــقر
 .هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2

تادامتعاو مازتلالا صخر غلبم نوكي نأ بجي :5 ةّداملا
تاكرحلا ءانثتساب ،ةيلاملا تادامتعالا ةكرح دنع ايواستم عفدلا
  .رامثتسالا تاقفن باب نمض متت يتلا

نم ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا نكمي ،ةينازيملاب فلكملا
،ةيمييقتلا تادامتعالل ةلمتحـملا تازواجتلا ةيطغت لجأ

.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا تايفيكلا بسح

لامعتسا ةداعإ حارتقا ةينازيملاب فلكملا ريزولا نكمي
تابلطتملا ةيطغتل ةاغلملا تادامتعالل ،ةرّربم ةقيرطب ،رخآ
لالخ نم اهتيبلت نكمي ال جماربل تادامتعالا صخي اميف
 .ميظنتلل ىرخألا قرطلا

اهلامعتسا داعملا تادامتعالا ببستت نأ نكمي ال:٨ ةّداملا
ءوشن يف ،موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا تايفيكلا بسح
 .مئاد يتاينازيم ءبع

قلعتملا بابلا ةاغلملا تادامتعالا لامعتسا ةداعإ صخت ال
.نيمدختسملا تاقفنب

اذـــــــه ماـــكــــحأ ذيـــفـــنت تايــــفــــيك حـــضوــــت نأ نكــــــمي :٩ ةّداملا
.ةينازيملاب فلكملا ريزولل رارق بجومب ،ةجاحلا دنع،موسرملا

ّةيــــمــــــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رشـــــني :0١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــفاوــــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد91

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٣٨٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
طورش ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
تايفيك اذكو ةيلاملا تادامتعالا ةكرح تايفيكو
.اهذيفنت

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــــتداـــملا امـــيــــس ال ،روــــتــــسدلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــــملا٥1–81 مـــقر يوــــضعلا نوـــناــقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم٤3 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا  ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مرحم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيمومعلا ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوملا11٤1
 ،مّمتملاو لّدعملا

خرؤــــملا٠73–91 مــــقر يــــــــسائرلا موــــسرــــملا ىضـــــتقمبو –
ةنس ربمسيد82 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج لوأ يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو91٠2



٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
7م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٤٨٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
طورش ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
لالخ ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت تايفيكو
.ةيليمكتلا  ةرتفلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناــــتداـــملا اميـــــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلع ءاـــنـــبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــــــــــــــملا٥1–81 مــــقر يوــــــــضعلا نوـــناـقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم63 ةداملا اميس ال،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

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

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم63 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قـــــــفاوــــملا93٤1 ماــــع ةـــــجــــــحلا يذ22 يف خرؤــــــــملا٥1–81 مــــــــقر
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت تايفيكو طورش ديدحت ىلإ

.ةيليمكتلا ةرتفلا لالخ ةيندملا ةنسلا ةياهن يف جمانربلا يف

ربمسيد13 يف ةرفوتملا عفدلا تادامتعاب دصقي :٢ ةّداملا
ةيلاملا نوناق بجومب ةصصخملا عفدلا تادامتعا ،جمانرب يف

ىرخأ ةكرح وأ لقن وأ ليوحت بجومب ةلدعملا ءاضتقالا دنع وأ
فرصلاب رمألا عوضوم نكت مل ،ةذفنملا ةيلاملا تادامتعالل
.تاقفنلا عفد وأ تالاوح ريرحت قيرط نع وأ

صوـــــصـــنملا عـــفدلا تادامـــتعا لامـــعـــتسا نــــكـــمي :٣ ةّداملا
رمألا ضرغب ،ةيليمكتلا ةرتفلا لالخ ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع
دعاوقل اقفو ،تاقفنلا عفد وأ/و تالاوح ريرحت وأ/و فرصلاب
.ةيمومعلا ةبساحـملا تاءارجإو

نم يفناج13  خيرات ةيليمكتلا  ةرتفلا ىدعتت نأ نكمي ال
.ةينازيملا ذيفنت ةنسل ةيلاوملا ةنسلا

يتلا جمانربلا تاميسقت ديفتست نأ نكمي ال :6 ةّداملا
لالخ ،عفدلا تادامتعا تاـكرـــحب ماـــيـــقلا لــــجأ نـــم تلمــــعـــــتسا
تاــــصيــــصـــخـــتلا نـــم ةــــيــــلاـــم ةـــيـــطــــغت يأ نــــم،ةـــيــــلاـــملا ةـــنـــسلا
.روجألا لاجم يف ماع ريبدت ةلاح يف الإ،ةيلامجإلا

ةنوكملا رصانعلا ددحي يذلا ميظنتلل عضخت:٧ ةّداملا
ىلع أرطت يتلا تاليدعتلا ،ةلودلا ةينازيم ءابعأ تافينصتل
ةكرحـب ماـيـقـلـل ةـيرورضربـتـعـت يتـلا جماـنرـبـلا تاـمـيسقـت
  .ةيلاملا تادامتعالا

تاليدعت  ةيلاملا تادامتعالا تاكرح ِلخدُت نأ نكمي :٨ ةّداملا
جمانربلا بســـح جـــماـــنرـــبلا تاداـــمـــتـــعال يلاـــمـــجإلا عـــيزوـــتلا يف

ىوتسم ىلع تاكرحلا هذــه مــــتـــتو .باوــــبألا بســــح وأ يــــعرفلا
،جمانربلا لوؤسم هدعي رربم ريرقت ساسأ ىلع جمانربلا

ةينازيملاب فلكملا ريزولل كرتشم يرازو رارق قيرط نع
ةينازيملاب فلكملا ريزولل كرتشم ررقم وأ ،ينعملا ريزولاو
.ةينعملا ةيمومعلا ةئيهلا لوؤسمو

ىوــــتــــسم ىلع ةيلاملا تادامـــتعالا تاـــكرــح مــــتت :٩ ةّداملا
جمانربلل ةيلاملا تادامتعالا عيزوت لدعت يتلا جمانربلا

تادامـــــتعالل يلامـــجإلا عـــــيزوــــتلا ليدــــعت نود،ةطـــشنألا بسح
،باوبألا بسح وأ ةيعرفلا جماربلا بسح جمانربلل ةيلاملا

.يلاملا بقارملا يأر دعبو جمانربلا لوؤسمل ررقم قيرط نع

نيتداملل اقفو ةذفنملا تادامتعالا تاكرح يدؤت:0١ ةّداملا
عيزوتل ،جمانربلا لوؤسم فرط نم ليدعت ىلإ ،هالعأ9و8
 .طاشنلا بسح جمانربلل ةيلاملا تادامتعالا

طاشنلا ىلع  ةيلاملا تادامتعالا تاكرح متت :١١ ةّداملا
،ةيعرفلا ةطشنألا  بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوت لدعت يتلا
ةيعرفلا جماربلا بسح ةيلاملا تادامتعالا عيزوتل ليدعت نود
دعبو طاشنلا لوؤسمل ررقم قيرط نع باوبألا بسح وأ

.يلاملا بقارملا يأر

ةداملل اقفو ةذفنملا تادامتعالا تاكرح يدؤت:٢١ ةّداملا
عيزوتل ،طاشنلا لوؤسم فرط نم ،ليدعت ىلإ هالعأ11
 .ةيعرفلا ةطشنألا بسح طاشنلل ةيلاملا تادامتعالا

ذيفــنت تايـــفـــيك حيــــضوت ،ةـــجاـــحلا دنع ،نكـــــمي :٣١ ةّداملا
  .ةينازيملاب فلكملا ريزولل رارق بجومب ،موسرملا اذه ماكحأ

ّةيــــــــمـــــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذـــــه رــــشــــني :٤١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداـــــمــــج٤ يف رئازـــــــجلاب رّرح
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ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٧٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢ 8

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

نوـــــــــناـــقلا نـــم93 ةداــــملا ماـــكــــحأل اقيـــبــــــطــــت: ىلوألا ةّداــــملا
93٤1 ماـــــع ةــــجــــحلا يذ22 يف خرؤــــــملا٥1–81 مـــــقر يوـــــضــــعلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذـــملاو81٠2 ةنـــــس رــــبمتبس2 قــــفاوــــملا
لاوــــمألا لامعـــتساو ليـــــجست تايــــفـــيك دــــــيدـــحت ىلإ موـــــــسرــــملا
ةلجسملا جماربلا ناونعب ةلجسملا تامهاسملل ةصصخملا

.ةلودلا ةينازيم يف

مـقر يوــــضــــعلا نوــــناـــقلا نـــم93 ةداـــــمــــلل اقــــبــــط:٢ ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81

تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نوكتت ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
صاخشأ لبق نم ةعوفدملا يئابجلا ريغ عباطلا تاذ لاومألا نم
ةعفنم تاذ تاقفن زاجنإ يف ةمهاسملل نييعيبط وأ نييونعم
ةيدقنلا اياصولاو تابهلا نم اذكو ،ةلودلا ةباقر تحت ةماع
.ةلودلا ةدئافل اهيلع لزانتملا

ةمهاسملل ةصصخملا لاومألا لامعتسا قباطتي نأ بجي
بهاولا نيب ةمربملا ةيقافتالل اقفو ةمهاسملا عوضوم عم
.تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نم ديفتسملاو

لـفـكـتـلا دصق ةصاــخ ادوــنــب ةــيــقاــفــتالا نــمضتــت نأ بجــي
.هاندأ٠1و9 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلاب

لاومألاب ةقلعتملا تاداريإلا مييقتو عقوت متي :٣ ةّداملا
.ةيلاملا نوناق بجومب تامهاسملل ةصصخملا

ةصصخملا لاومألا تاداريإ نأ ةيلاملا ةنسلا لالخ نيبت اذإ
دودح يف تادامتعالا عفرت ،تاميــــيقتلا قوفت تامــــــهاـــــــسملل
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب تاداريإلا هذه ضئاف

ةلجسملا تاداريإلا ريدقت نيب ةلجسملا قراوفلا ةيوست متت
ةيوست نوناق ناونعب ةزجنملا تاداريإلاو ةيلاملا نوناق يف

.ةينازيملا

عوضوم تامهاسملل ةصصخملا لاومألا نوكت:٤ ةّداملا
رادصإ دعيو .ينعملا فرصلاب رمآلا لبق نم تاداريإ دنس رادصإ

.بهاولا ةمهاسمل ةلودلا لوبق تاداريإلا دنس

ةرشابم تامهاسملل ةصصخملا لاومألا لجست:5 ةّداملا
ةيتاينازيملا ةنّودملل اقبط ةلودلل ةماعلا ةينازيملا تاداريإك
ريزولا نم رارق بجومب ةقفاوملا تادامتعالا حتف متيو .ةددحـملا
.ينعملا جمانربلا ناونعب ةيلاملاب فلكملا

ءادأ اهيف مت يتلا تاقــــفــــنلا ،موـــسرملا اذـــه ماكـــحأب ىــــنــــعت
ادع ام ،ةيليمكتلا ةرتفلا ةيادب لبق اهيلع قيدصتلاو ةمدخلا

.رامثتسالا تاقفن

حارتقا ىلع ءانب ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا ددحي :٤ ةّداملا
ةيادب دنع ،ينعملا ةيموـــمعلا ةســـسؤـــملا لوؤــــسم وأ رــــيزوــــلا
ةرربملاو ةيئانثتسالا تالاحلا صخي اميف ةيليمكتلا ةرتفلا

ىلع رهسلا عم ،موسرملا اذه ماكحأب ةينعملا جماربلا ،انوناق
يأ يف ،ةرفوتملا عفدلا تادامتعا ذيفنت ديدمت ببستي ّالأ

.ةيلاملاو ةيتاينازيملا تانزاوتلا روهدت يف ،لاوحألا نم لاح

ةرتفلا ةياهن يف ةيلاملاب فلكملا ريزولا دعي :5 ةّداملا
ةذفنملا عفدلا تادامتعاب قلعتي الصفم اريرقت ،ةيليمكتلا

.ةموكحلا عامتجا يف همدقيو ةرتفلا هذه لالخ

اذه ماكحأ ذيفــنـت تايـــفـــيــــك حـــضوـــت نأ نـــــــــــكــــمي :6 ةّداملا
فلـــكـــملا رـــيزولا نــــم رارــــــق بــــجوـــــمب ،ةجاـــــحلا دنع ،موـــــــسرملا

.ةيلاملاب

ةّيمــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشــــني :٧ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماــــــــــع ىلوألا ىداـــــمــــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد91

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم5٨٣–0٢ مقر يذيفنت موسرم
تايفيك ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
تامهاسملل ةصصخملا لاومألا لامعتساو ليجست
.ةلودلا ةينازيم يف ةلجسملا جماربلا ناونعب

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

يف خرؤـــــملا٥1–81 مـــــقر يوـــضعلا نوـــناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
93و83و٥1 داوملا اميس ال،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب
،هنم3٤و

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا8٥–٥7 مقر رمألا ىضتقمبو–
،يندملا نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا

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



٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
9م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم6٨٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
طورش ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
.ةيلاملا تادامتعالا ةداعتسا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤـــــمـلا٥1–81 مـــقر يوـــضعلا نوــــناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمـــــتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم04و83 ناتداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مرحم٤ يف خرؤمـلا12–٠9 مـــقر نوناــــقلا ىضــــــتقمبو –
ةبـــساــــحملاب قلعــــــتملاو٠991 ةنــــس تشــــغ٥1 قــــفاوــــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يـسائرلا موــــسرـــمـلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

: يتأي ام مسري

نوــــناـــقلا نم04 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقــــيـــبــــطت: ىلوألا ةّداملا
قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤمـلا٥1–81 مقر يوضعلا

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
.ةيلاملا تادامتعالا ةداعتساب ةقلعتملا طورشلا ديدحت ىلإ

مقر يوضعلا نوناقلا نم04 ةداملا ماكحأل اقبط :٢ ةّداملا
ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤمـلا٥1–81

ةيلاملا تادامتعالا ةداعتسا قلعتت ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
: يتأي امب

ةعوفدملا غلابملل ةنيزخلا دادرتسا نم ةدراولا تاداريإلا–
،قح ريغب

نمو ةلودلا حلاصم نيب تالزانتلا نم ةيتأتملا تاداريإلا–
.هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةزجنملا تامدخلاو كالمألا

ءاغلإ ىلإ ةيلاــــملا تادامـــــتعالا ةداعـــتـــــسا فدـــهــــت :٣ ةّداملا
ةداعإ ىلإ يدؤتو ،ةيلوألا ةقفنلا لمحت يذلا جمانربلاب ةقفن
صخر لكش يف ،اهيلع لصحتملاو ةدرتسملا غلابملا ليكشت
نم ةرفوتملا ةيلاملا تادامتعالل عفدلا تادامتعاو مازتلالا
.عفدلاو مازتلالاب حامسلا لجأ

تادامتعالا ةداعتسا قيرط نع تاداريإلا صيصخت متي ال
.ةلودلل ةماعلا ةينازيملا ةدئافل ّالإ ةيلاملا

مت يتلا تامهاسملل ةصصخملا لاومألا لجست :6 ةّداملا
.ينعملا باسحلل تاداريإك صاخ صيصخت باسح يف اهدييقت
ريزولا نم رارق بجومب غلبملا سفنب يلام دامتعا حتف متيو
.دعملا لمعلا جمانرب ناونعب ةيلاملاب فلكملا

لاومألا ناونعب ،ةيلاملا تادامتعالا صصخت ال:٧ ةّداملا
نع ينعملا ريزولا حارتقا ىلع ءانب ،تامهاسملل ةصصخملا

.لاومألا ليصحت دعب ّالإ عفدلا دامتعاومازتلالا صخر قيرط

ناوـــــنـــعب ،ةيـــلاـــملا تادامــــتـــعالا صــــيـــصـــخت مــــتـــــي:٨ ةّداملا
رامثتسالا تايلمعل ةهجوملا ،تامهاسملل ةصصخملا لاومألا
قيرط نع ،ينــعـــــملا رـــيزولا نم حارتــــقا ىلع ءاــــنب ،يـــموـــمعلا

.ةيقافتالا عيقوت درجمب مازتلالا صخر

بجومب مازتلالا صخرب ةقلعتملا عفدلا تادامتعا صصخت
يـــجيردــــتلا ليـــــصـــحتلا دعب ةيلاـــــملاب فلكــــملا ريزولا نم رارق
ددحم لجأ لك يف ةرداصلا تاداريإلا ناونعب ةقفاوملا لاومألل
.ةمربملا ةيقافتالل اقفو

لاوـــمألاب ةقلعتــــملا ةـــيــــلاـــملا تاداـــمـــتـــعالا لقـــــنــــت:٩ ةّداملا
صخر لكش يف ةلمـعــــتـــسملا رـــيــــغ تامــــهاــــسملل ةصـــــصــــخملا
قلغ دنع كلذو ،جمانربلا سفن ىلع عفدلا تادامتعاومازتلالا
.ةيلاملا ةنسلا

تادامتعالاهناونعب تلجس يذلا جمانربلا فذح ةلاح يفو
لقن متي ،تامهاسملل ةصصخملا لاومألاب ةقلعتملا ةيلاملا

عفدلا تادامتعاو مازتلالا صخر لكــــــش يف تادامـــــتــــعالا غـــلــــبم
ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،لثامم عوضوم يذ رخآ جمانرب وحن
.هاندأ٠1

،ةبقترملا ةيلمعلل يلكلا وأ يئزجلا يلختلا ةلاح يف:0١ ةّداملا
لاومألا صيصخت ةداعإ متي ،تادامتعالا نم ضئاف يقبت دنع وأ
تايلمع ليومتل ةلمعتـــسملا ريغ تامــــهاــــســـملل ةـــصـــصــــخـــــملا
.بهاولل اهتداعإ متي ءاضتقالا دنع وأ ،بهاولا ةقفاوم دعب ،ىرخأ

فلكملا ريزولا نمرارـــــق بجوــــمب تادامــــتعالا هذه ءاــغلإ متيو
.ةيلاملاب

لاوــــــــــمألا لاـــمـــعــــتسا لوـــح رـــيرـــقـــت دادـــــــعإ مـــتــــي :١١ ةّداملا
لسريو ديفتسملا ريزولا فرط نم تامهاسملل ةصصخملا
ةنس لك ةياهن دنع بهاولا ىلإو ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىلإ

.ةيلام

ّةيمــــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رـــشــــني :٢١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــــمــــج٤ يف رئازـــــــــجلاب رّرـــــح
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ىلإ ةيلاملا تادامتعالا ةداعتسا  يدؤت ّالأ بجي :٤ ةّداملا
.اهتهجو رييغتو ةيلوألا ةقفنلا ةعيبط ليدعت

نع ةجتانلا ةيلاــملا تادامــــتعالا ةداعـــتــــسا مـــــتــــت :5 ةّداملا
نم ةردابمب ،قح ريغب ةعوفدملا غلابملل ةنيزخلا دادرتسا
قيرــط نع ةــــيلوألا ةقفــــنلا ذيفنــــتب ماـــــق يذلا فرـــــصلاب رــــــمآلا
فلكملا يمومعلا بساحملا ىلإ لسري يذلا ليصحتلا دنس رادصإ
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط لفكتلل ينعملا

يمومعلا بساحملا لبق نم ةيلاملا تادامتعالا ةداعتسا متت
.قفاوملا غلبملا ليصحت دعب ينعملا فلكملا

ةداملا يف روكذملا ليصـــــحتلا دنسب لفكتلا مــــتي :6 ةّداملا
عوضوم ناك يذلاو ةنسلا ناونعب رداصلاو موسرملا اذه نم5

ةــــــــيلاــــملا تاداــــمــــــتعالا ةداعـــتسا لــــحم نــــكــــي ملو ليــــــصـــــحت
ةفلتخملا تاداريإلا ناونعب ،ةنسلا سفن نم ربمسيد13 يف
.ةلودلا ةينازيمل

حلاصم نيب ةـــيلاــــــــملا تادامتـــــعالا ةداعـــــتــــسا متت :7 ةّداملا
،ةزجنملا تامدخلاو كالمألا نع تالزانت نع ةجتانلا ةلودلا

قيرط نع ،ةيلام تادامتعاب قبسملا عفدلا ىلإ تدأ يتلاو
ةــــحلــــصــــملا ىلإ لاوـــــــمألا دــــيدـــــــــست ةداـــــعإ ءارـــــج تاقـــــــفــــنلا ءاـــــــــغلإ
وأ ةرازولا سفنل نيجمانرب نيب ءارجإلا اذه متيو .ةلزانتملا

.ةفلتخم تارازول نيعبات نيجمانرب نيب

نييمومعلا نيبساحملا لبق نم لزانتلا ءارجإ ذيفنت متي
: يتأي امك نيينعملا نيفلكملا

قيرط نع متي: اهل لزانتملا ةحلصملا ىوتسم ىلع–
دادرتسا بلطل اعبت ،اهل لزانتملا ةحلصملل عفدلاب رمألا

دنسب بلطلا اذه قفريو ،ةلزانتملا ةحلصملا لبق نم ررحم
،لزانتلا نم ةدافتسالا تبثي

دنس ساسأ ىلع : ةلزانتملا ةحلصملا ىوتسم ىلع–
ةحلصملا فرط نم نيدعملا تاقفنلا ءاغلإ لصوو تاداريإلا
ةداعــتسا ءارـــجإ عوــــضوم لزانـــــتلا دنـــسب قــــفرـــيو ،ةلزاــــنــــتملا
.ةيلاملا تادامتعالا

،ةــــــيلاــــملا تادامــــتعالا ةداعـــتسا لـــــحم نوكت ال:8 ةّداملا
ليدعت نكميو .هنع لقي وأ جد0001 اهغلبم يواسي يتلا ةقفنلا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم ررقم بجومب غلبملا اذه

ةيبــــساـــحملاو ةيــــتاــــينازــــــيملا تاءارـــــجإلا حــــــضوت :9 ةّداملا
نم ،ةجاحلا دنع ،ةيلاـــملا تادامـــتعالا ةداعــــتسا ىلع ةقــــبطملا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا لبق

ّةيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذــــه رشــــــنــــي :01 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوـــــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرح
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ىلوألا ىدامج٤يفخّرؤم٧٨٣–0٢ مقر يذيفنت  موسرم
ددـــــحي ،0٢0٢ ةنــــس ربـــمـــســــيد٩١ قــــفاوـــــملا٢٤٤١ ماـــع
نوناق عورشمب قفرملا دادعتلا لودج دادعإتايفيك
.ةنسلل ةيلاملا

–––––––––– 

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

يف خرؤــــــملا٥1–81 مــــــــــقر يوــــــضعلا نوـــناـــــقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22
،هنم٥7 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبــساحــــملاب قلعــــتملاو٠991 ةنـــــــس تشــــغ٥1 قــــفاوـــــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

يف خرؤملا٠73–91 مــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضــــتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

: يتأي ام مسري
نوــــناـــقلا نم٥7 ةداـــــملا ماـــكـــحأل اقـــيـــبــــطت : ىلوألا ةّداملا

قفاوملا93٤1ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤملا٥1–81 مقر يوضعلا
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روــــكذـــملاو81٠2 ةنــــس ربـــمتبس2
نوناق عورشمب قفرملا دادعتلا لودج دادعإ تايفيك ديدحت ىلإ
 .ةنسلل ةيلاملا

،ةئفلا بسح دادعتلا روطت دادعتلا لودج نيبي:٢ ةّداملا
: لودجلا اذه نمضتيو ،ةيونسلا تاريغتلا رربيو

ةنسلا( ةقباسلا ةنسلل ةيقيقحلاو ةيلاملا لغشلا بصانم –
،)2 - ةيلاملا

،)1 - ةيلاملا ةنسلا( ةيلاحلا ةنسلل ةيلاملا لغشلا بصانم –

.)ةيلاملا ةنسلا( ةيلاوملا ةنسلل ةيلاملا لغشلا بصانم –

ةينازيـــملاب فلـــكملا رـــيزولادادعــــتلا لودـــج دــــعي :٣ ةّداملا
.موسرملا اذهب قحلملا جذومنلا بسح

.دادعت ةئف  لك بسح ةيونسلا تاريغتلا رربت :٤ ةّداملا
تايولوألا ريراقت يف ةنمضتملا تايطعملا تارربملا هذه ممتتو
.ةيمومعلا تاسسؤملا ولوؤسمو ءارزولا اهدعي يتلا طيطختلاو

ةّيمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــــملا اذــــه رــــشـــــني :5 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمـــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرـــــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد91

دارج زيزعلا دبع
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يف خرؤملا٠71–9٠ مقر يذيفــــــنتلا موــــسرملاىضتـقمبو –

ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ويام2 قفاوملا٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج7

ميـــــلعــــتلاو نيوكــــتلل ةــــكارــــشلا سلــــجم ةلـــيـــكـــشتو تاـــيـــحالــــص

،ممتملاو لدعملا ،هريسو هميظنت تايفيكو نيينهملا

يف خرؤــــــملا613–9٠ مــــقر يذيـفنتلا موسرملاىضتقمبو –

ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا٠3٤1 ماع لاوش71

،نيينهملا ميلعتلا و نيوكتلل ينطولا دهعملل يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا99–٠1 مقر يذيـــفنــــتلا موــــسرـــملاىــــضتقمبو –

يذلا٠1٠2 ةنس سرام81 قفاوملا13٤1 ماــــع يناــــثلا عــــيبر2

ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

،نيينهملا

: يتأي ام مسري

ماـــكـــحأ ضـــعب ممتـــيو موــــسرملا اذــــه لدــــــعي: ىلوألا ةّداملا

٠3٤1 ماع لاوش71 يف خرؤملا613–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

يساــسألا نوناــــقلا ددـــحي يذلا9٠٠2 ةنــــــس رـــبوــــتكأ6 قفاوملا

.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ينطولا دهعملل

موسرملا نم81و71و٥1و7و٤ داوملا ممتتو لدعت :2 ةّداملا

قفاوملا٠3٤1 ماع لاوش71 يف خرؤملا613–9٠ مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ررحت و ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس ربوتكأ6

نيوكتلل ةينطولا ةسايسلا راطإ يف ،دهعملا فلكي :٤ ةّداملا”

ةكبش قيسنتو ريطأتو طيشنتو ةيقرتب ،نيينهملا ميلعتلاو

نيوكتلا ةرازول ةعباتلا نيوكتلا ةسدنهو ةيجوغاديبلا ةسدنهلا

فييكتلا دصق ثوحبلاو تاساردلاب مايقلاو نيينهملا ميلعتلاو

تابلــــطــــتملا عم نييــــنــــهملا ميلـــــعتلاو نيوـــــكتلا ةموـــــظـــــنمل مئادلا

.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

: يتأي ام صوصخلا ىلع ،ىلوتي ةفصلا هذهبو

: ةيجوغاديبلا ةسدنهلا لاجم يف

لاجم يف )ىتح رييغت نودب (....... تايجهنم ميمصت–

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

ةيـــنـــهـــملا بعـــشلل ةيـــنــــطولا ةنّودــــملل يرودلا نيـــــيـــحتلا–

عورفو نيدايم ةفوفصم اذكو ينهملا نيوكتلا تاصصختو

قوـــسل ةيلاــــحلا تابــــلطتملا قـــفو اهفـــيــــيكتو ينهـــملا ميلـــعــتلا

ةيعامتجالا عورفلل نيلثمملا نيينهملا عم قيسنتلاب لغشلا

،ةيداصتقالاو

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

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم٨٨٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
ممتيو لدــعي،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
لاوش٧١ يف خرؤملا6١٣–٩0 مقر يذيفنتلا موسرملا

ددــحي يذلا٩00٢ ةنس ربوتكأ6 قفاوملا0٣٤١ ماـع
ميلعتلاو نـيوكتلل ينطولا دـهعملل يساسألا نوـناقلا
.نيينهملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــــتداـــمـلا امـــيس ال ،روـــتــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع مرحم٤2 يف خرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبــــساـــحملاب قلعـــتـــملاو٠991 ةنـــــس تـــشـــــغ٥1 قــــــفاوـــملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع رفص61 يف خرؤـملا7٠–8٠ مــــقر نوـــناــــقلا ىضتقمبو –
نوــــناـــقلا نمــــضــــتملاو8٠٠2 ةنـــــس ريارـــبف32 قـــــفاوــــملا92٤1
ةداــــملا امـــيـــس ال،نييـــنــــــهملا ميلـــعـــتلاو نيوــــكـــتلل يهـــيــــجوتلا

،هنم٤1

ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا٠1–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةقبطملا دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا93٤1

،نيهمتلا لاجم يف

لوأ يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،لوألا ريزولا نييعت

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

يف خرؤملا21٤–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8991 ةنس ربمسيد7 قفاوملا91٤1 ماع نابعش81
لاغشألاو تامدخلا نع ةجتانلا تادئاعلا صيصخت تايفيك
اهتـــمـــهـــم ىلع ةداـــــيز ،ةيــــموـــمـــعلا تاســـسؤـــملا اـــهب موـــــقــــت يتلا
،ةيسيئرلا

يف خرؤملا392–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا92٤1 ماع ناضمر٠2
،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا

يف خرؤملا39–9٠ مـــقر يذيـــفنــــتلا موـــسرـــــملاىضتقمبو –
نمضتملاو9٠٠2 ةنس ريارــبف22 قــــفاوـــملا٠3٤1 ماــــع رفــــص62
ةصاخلا كالسألل نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب
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،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةضايرلاو بابشلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،ةيكلساللاو

ةرسألاو ينطولا نماضتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،ةأرملا اياضقو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا  نع لثمم–

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا  نع لثمم–

،ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا  نع لثمم–

ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،يلئاعلا لمعلاو

نامضلاو ليغشتلاو لمعلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،يعامتجالا

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

تاجتنملاو يرحبلا ديصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،ةيديصلا

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،ةددجتملا

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

فلـــكملا ،لوألا رــــيزولا ىدل بدــــــتنملا رـــيزولا نع لـثمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

فلكـــــملا ،لوألا رــــيزولا ىدل بدـــتـــنملا رـــيزوـــلا نع لثـمم–
،ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

فلـــــكملا ،لوألا رـــيزوــــلا ىدل بدـــــتـــنملا رـــيزولا نع لثمم–
،فارشتسالاب

،ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نع لثمم–

،يجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا نع لثمم–

،نيوكتلاو ةيبرتلل ينطولا دصرملا نع لثمم–

: نيوكتلا ةسدنه لاجم يف

فيظوتلا  )ىتح رييغت نودب (......................جمارب دادعإ–
 .رّيسم دصتقم ةبتر يف

: مييقتلا لاجم يف

وأ )ىتح رييغت نودب (.........................ةيجهنم ميمصت–
 .اهيلع قيدصتلاو هتياهن دنع

: ةيجوغاديبلا ثوحبلاو تاساردلا لاجم يف

تاساردلل تاونسلا ةددعتمو ةيونسلا جماربلا ذيفنت–
،ةيجوغاديبلا ثوحبلاو

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

نيجرختملل ينهملا جامدإلا ةعباتم لوح تاساردب مايقلا–
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا نم

يجوغاديبلا ينقتلا قيثوتلا ىلع قيدصتلا لاجم يف
: عبطلاو

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تاداهش جذامن عيزوتو ميمصت–
،اهنم ةجرختسملا تاداهشلاو

نيوكتلا ةرازول ةيجوغاديبو ةينقت ةقيثو لك ميمصت–
بعُّشلا ةنّودمو نـيوــــكتلا جـــماــــنرب لــــثــــم ،نيـــينــــهملا ميلــــعتلاو
،ينهملا ميلعتلا ةفوفصمو ينهملا نيوكتلا تاصصختو

صبرتملل ةينقتلا لئالدلا مييقتو ميمصت يف ةكراشملا–
،نيهمتلا ملعمو ذاتسألاو ذيملتلاو نهمتملاو

قيدصتلل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم عم قيسنتلا –
.”ةيجوغاديبلاو ةينقتلا عجارملا عبطو

نيوكتلاب ّفلكملا ريزولا هيجوتلا سلجم سأرــي:7  ةّداملا”
يتآلا ءاـــضــــعألا نـــم نوــــــكـــتيو ،هلـــثــــمم وأ نييــــنهملا ميـــــلعتلاو
: مهركذ

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم–

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

ثحـبـلا و يلاـعـلا مـيـلـعـتــلاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــع لــثمم–
،يملعلا
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ســـــلــــجم ىلع ضرعـــــتـــس يتلا ثـــــحبلا عيراــــشمو جـــمارــــب–

،هيجوتلا

،ثحبلاو تاساردلا تاطاشن رييستو ميظنت–

،ثحبلاو تاساردلا لامعأل يرودلا مييقتلا–

،ةيجوغاديبلا ةسدنهلا ةكبشل ةصصخملا ةيجهنملا لئالدلا–

يــــصبرـــتمل ةصصــــخملا ةيجوغاديــــبلاو ةيـــنــــقتلا عــــجارملا–

نييـــنهـــملا ميلــــعتلاو نيوــــكتلا ةذــــتاـــسأو ذيـــمالتو ينــــهــــمتمو

،نيهمتلا يملعمو

.”دهعملا اهمظني يتلا يملعلا عباطلا تاذ تاطاشنلا–

ةيذاتسألا فصم نم ذاتسأ يملعلا سلجملا سأرـي :81 ةّداملا”
بجومب ّنيعيو ،دهعملل ماعلا ريدملا نم حرتقم ةربخلا يوذ نمو
لكشتيو .نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق
: مهركذ يتآلا ءاضعألا نم

نم نيينهملا ميلعتلاو نيوـــــكتلا تاســــسؤــــم نم ةذتاسأ–

،يعماجلا ىوتسملا

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

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

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

،ةينطولا ةيبرتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

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

نــم يـــناــــثلا لـــصـــــفلا نـــــم ثلاـــــثلا عرـــفلا مــــمــــتي:3 ةّداملا
٠3٤1 ماع لاوش71 يف خرؤملا613-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا
رركم٠2 ةّدامب ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس ربوتكأ6 قفاوملا

: يتأي امك ررحت

هعامتجا لالخ يملعلا سلجملا طبضي: رركم٠2 ةّداملا”
هتاطاشن جمانرب ددحيو هيلع قداصيو يلخادلا هماظن ،لوألا

.”هلاغشأ مظنيو

ّةيـــــمـــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرــــملا اذـــه رـــشـــــني :4 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــمــــج٤ يف رئازـــــــجلاب رّرح
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،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا نع لثمم–

،ةعانصلاو ةراجتلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثمم–

،ةحالفلل ةينطولا ةفرغلا نع لثمم–

،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلل ةينطولا ةفرغلا نع لثمم–

ةيبرتو يرحبلا ديصلل ةيرئازجلا ةفرغلا نع لثمم–
،تايئاملا

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلل ةكارشلا سلجمل ماعلا ريدملا–
،هلثمم وأ

،ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا–
،هلثمم وأ

،هلثمم وأ لغشلل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا–

وأ ،ةلاطبلا نع نيمأتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا–
،هلثمم

،ةلمعتسملا ةيداصتقالا تاعاطقلا نع نانثا )2( نالثمم–

.دهعملا يفظوم نم نابختنم )2( نالثمم–

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

)٥( ةسمخ هماهم ءادأ يف ماـعلا ريدــــملا دعاــــــسي :٥1  ةّداملا”
: يتأي امب نوريدملا فلكي.نيريدم

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

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

،ةيجوغاديبلا ثوحبلاو تاساردلا–

  ،عبطلاو  يجوغاديبلا ينقتلا قيثوتلا ىلع قيدصتلا–

.لئاسولاو ةرادإلا–

نيوكتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب نوريدملا ّنيعي
،دهعملل ماعلا ريدملا نم حارتقا ىلع ءانب نيينهملا ميلعتلاو
.” اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

ةئـــــيـــه هراـــبــــتعاب ،يمــلــــــعلا سلــــجملا دعاــــســـــي :71 ةّداملا”
ثحبلا تاطاشن مييقتو ديدحت يف ماعلا ريدملا ،ةيراشتسا
.ةيجوغاديبلا بناوجلاب ةقلعتملا

ىلع هئارآ ميدقتب يملعلا سلجملا فلكي ،ةفصلا هذهبو
: يتأي اميف صوصخلا
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،لمعلاب ضيوفتلا ةقاطب تانايب -

.عيقوتلا -

: فلاخملا صخشلاب قلعتت تانايب -٢

صــــــخـــشلل يـــنوـــــناـــقلا لـــثـــمـــملا وأ رـــجاتلا بــــقـــلو مـسا -

،يونعملا

يــنوــناـــقلا لثـــمـــملا وأ رــــجاتلا دالـــــيم ناـــكمو خــــيرات -

،يونعملا صخشلل

،........ و ..... ةنبا وأ نبا -

،يونعملا صخشلل ةبسنلاب ةيمستلا -

ةبســـنلاب ةــــيراـــجــتلا ةـــكرـــشلا رـــقـــــم وأ لــــحملا ناوــــــنع -

،ةيونعملا صاخشألل

،سرامملا طاشنلا ةعيبط -

.عيقوتلا -

،هالعأ روكذملا ةفلاخملا ةنياـعم رضــــحم جذوــــمـــن قـــفرـــي

.موسرملا اذهب

ةفلاــخملا ةنياــــعم رــــــــــضـــحم ددــــحي نأ بـــــجي :٣ ةّداملا

عم اهيلع صنت يتلا ةينوناقلا ةداملاو ةفلاـــــخملا ةعيبط

اورّرح نيذلا نيفظوملا فرط نم ةحرتقملا ةبوقـــعلا ديدحت

ةمارـــــغب ةـــفلاــــخملا ىلع بــــقاـــعي نأ نــــكـــمي امدــــنع رــــضــــحملا

.ةحلاصملا

ةنـــياعـــم رـــضـــحم نـــمـــضـــتي نأ بــــجي ،زـــجــــحلا ةـــلاــــح يفو

اهتميقو اهتيمكو اهعونو ةزوجحملا علسلا ةعيبط ةفلاخملا

.ةزوجحملا  تاجوتنملا درج قئاثوو

نمضتي نأ بجي ،هالعأ ةروكذملا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب

فلاخملل لسرملا ءاعدتسالا عجارم ةفلاخملا ةنياعم رضحم

.ةحرتقملا حلصلا ةمارغ غلبمو

ّةيمـــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذــــه رـــشـــــني :٤ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــــفاوـــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامــــــــــج٤ يف رئازـــــجلاب رّرح
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ىلوألا ىدامج٤يفخّرؤم٩٨٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
لكش ددحي،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
تاـسراـمملاب ةـقلعتملا تافلاخملا ةـنياعم رضاحم
.اهتانايبو ةـيراجتلا

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــتداــمـلا اــمــيس ال ،روـــتسدـــلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا2٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –

دعاوقلا ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع

اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

،هنم6٥ ةداملا

لوأ يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج

،لوألا ريزولا نييعت

لوأ يف خرؤملا361–٠2  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –

نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا3٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –

ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم6٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا

وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا2٠–٤٠

موـــسرـملا اذـــه فدهي ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٤٠٠2 ةنس

تاسرامملاب ةقلعتملا تافلاخملا ةنياعم رضاحم لكش ديدحت ىلإ

.اهتانايبو ةيراجتلا

تاـــــفلاـــخملا ةـــنياـــعم رضــــحم نمـــضــــتي نأ بـــــجي :٢ ةّداملا

: ةيتآلا تانايبلا ،ةيراجتلا تاسرامملاب ةقلعتملا

: رضحملا ررحم فظوملاب قلعتت تانايب -١

،بقللاو مسالا -

،فظوملا ةفص -

،اهيلإ يمتني يتلا ةيرادإلا ةحلصملا -
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ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

ةيراجتلا تاسرامملاب ةقلعتملا ةفلاخملا ةنياعم رضحم

يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا5241 ماع ىلوألا ىدامج5 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا(
)ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا ددحي

..................................................................موي ..............................................و نيفلأ ةنس

.....................................................هلفسأ نيضمملا نحن ،.............................. ةعاسلا ىلع

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

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

............................................................................................................ ـب ايرادإ نوميقملا

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

......................................... ـب ةررحملا ..................... مقر ،لمعلاب ضيوفت ةقاطب ولماح

............................................................................................................. خيراتب هنأ دهشن

......................................................................................... )*( ةديسلا / ديسلا ىلإ انمدقت

................................................................................................................... ـب )ة( دولوملا

.........................................................................و ............................................ ةنباو نبا

......................................................................................................................... ـب نكاسلا

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

............................................................................................................. طاشنل سرامملا

........................................................................................................................... ـب نئاكلا

ةنياعم رضحم

 : مقر

: موي

.قيقحتلاب نيينعملا صاخشألا وأ/و ةيراجتلا ةكرشلل ينوناقلا لثمملا وأ رجاتلا ،ةلاح بسح )*(

ةددحملا ةـــيـــنوـــناـــقـــلا ةداملا يف دراوـــلا فصوـــلا بسح ةـــفـــنصملا ،لـــيصفـــتـــلاـــب ةـــنـــياـــعملاو ةـــلـــجسملا عـــئاـــقوـــلاو لاـــعــــفألا
.....................................................................................................................................................................................ةفلاخملل

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

قحلملا
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،زجحلا ةلاح يف

: زجحب انمق

........................................................................................................................................................ زجحلا ةعيبط -

.............................................................................................................................. ةزوجحملا تاجوتنملا ةعيبط -

................................................................................................................................. ةزوجحملا تاجوتنملا ةيمك -

................................................................................................................................ ةزوجحملا تاجوتنملا ةميق -

............................................................................. : ةيتآلا ةزوجحملا تاجوتنملا درج قئاثو رضحملا اذهب قفرت

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

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

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

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

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

............................................................................................ : )*( ةديسلا / ديسلا فرط نم ةبكترملا ةفلاخملل ارظن

........................................................................................................................................ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

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

..................................................................................................................... يف خرؤم .......... : مقر ءاعدتسا بجومب
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فلاخملا فرط نم رضحملا ءاضمإ                                         رضحملل ررحملا فظوملا ءاضمإ

ءاضمإلا ىلع قفاو

ءاضمإلا ضفر

.قيقحتلاب نوينعملا صاخشألا وأ/و ةيراجتلا ةكرشلل ينوناقلا لثمملا وأ رجاتلا ،ةلاح بسح )*(

 ةيئاضقلا ةعباتملا يهني ةحلاصملا ةمارغ ديدست )**(

ةيرورضلا ريغ ةرابعلا بطشأ : ةظحالم
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19م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢

ىلوألا ىدامج٤ يفخّرؤم0٩٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
.ةرايسلا قرطلا فنص يف قرطلا فينصت

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

3٤1و٤–99 ناــــــتداـــملا امـــيـــس ال ،روـــتـــــسدلا ىلع ءاـــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا (

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

،مّمتملاو لّدعملا ،ةينطولا كالمألا نوناق

ىدامج92 يف خرؤملا٤1–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلــــعـــتــــملاو1٠٠2 ةنــــس تـــشــــغ91 قـــــفاوــــملا22٤1 ماــــــع ىلوألا

لدعملا ،اهنمأو اهتمالسو قرطلا ربع رورملا ةكرح ميظنتب
 ،ممتملاو

ىدامج٠2 يف خرؤملا99–٠8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
فينصتب قلعتملاو٠891 ةنس ليربأ6 قفاوملا٠٠٤1 ماع ىلوألا
 ،مّمتملاو لّدعملا ،قرطلا

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

،لوألا ريزولا نـييعت نـّمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نـّمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نـييعت

يف خرؤملا٥٥٤–19 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
1991 ةنس ربمفون32 قفاوملا21٤1 ماع ىلوألا ىدامج61
،ةينطولا كالمألا درجب قلعتملاو

يف خّرؤملا72٤ –21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمسيد61 قفاوملا٤3٤1 ماع رفص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايفيكو طورش
،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

موسرـــملا نـــم ىلوألا ةداـــــملا ماــــكحأل اقيــــبطت : ىلوألا ةّداملا
قفاوــــملا٠٠٤1 ماــــع ىلوألا ىدامـــــج٠2 يف خرؤــــملا99–٠8 مقر
فنصت ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٠891 ةنس ليربأ6
فنص يف ،موسرملا اذهب قفرملا قحلملا يف ةددحـملا ،قرطلا
.ةرايسلا قرطلا

ةّيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رــــشــــني :٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــــع ىلوألا ىداــــمــــج٤ يف رئازـــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد91

دارج زيزعلا دبع

لوطلارايسلا قيرطلا نييعت
اهربعي يتلا تايالولاملكلاب

 قحلملا
ةرايسلا قرطلا نمض قرطلا فينصت

ةيئاهنلا ملك ةطقنلاةيئادبلا ملك ةطقنلا

رايسلا قيرطلا
ةيالو طبري بونج-لامش

لوزغوبب رئازجلا

طبري يذلا رايسلا قيرطلا
فراطلاب رئازجلا

طبري يذلا رايسلا قيرطلا
ناسملتب ةديلبلا

371

٤16

11٥

 ةيدملاو ةديلبلاو رئازجلا

سادرموبو ةديلبلاو رئازجلا
جيريرعوب جربو ةريوبلاو
ةنيطنسقو ةليمو فيطسو

ةملاقو ةبانعوةدكيكسو
فراطلاو

ىلفدلا نيعو ةديلبلا
مناغتسمو نازيلغو فلشلاو

سابعلب يديسو ركسعمو
ناسملتو

٠٠٠+٠ ك ن

عــم ءاــقــتــلالا ىوــتسم ىلع
يف قرش راــيسلا قــيرـــطـــلا

رئازجلا ةيالو حياشوأ يداو

٠٠٠+٠ ك ن

عـــم ءاـــقـــتـــلالا ىوــــتسم ىلع
لاـــــمش راـــــيسلا قـــــيرــــــطــــــلا

ةيالو ةتوت رئب يف بونج
رئازجلا

٠٠٠+٠ ك ن

عـم عـطاــقــتــلا ىوــتسم ىلع
- لاــمش راــيسلا قــيرــطــلا

 ةديلبلا ةيالو ةفشلاب بونج

٠٠٠+371 ك ن

عــــم ءاــــقــــتــــلالا ىوــــتسم ىلع
٠٤ مـــقر ينـــطوـــلا قــــيرــــطــــلا

 ةيدملا ةيالو لوزغوب ةنيدم

٠٠٠+٤16 ك ن

 فراطلا ةيالو قرش دودح

٠٠٠+11٥ ك ن

 ناسملت ةيالو برغ دودح
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لوطلارايسلا قيرطلا نييعت
اهربعي يتلا تايالولاملكلاب

)عبات( قحلملا

ةيئاهنلا ملك ةطقنلاةيئادبلا ملك ةطقنلا

رايسلا قيرطلا ذفنم

ةياجبل

رايسلا قيرطلا ذفنم

واودوبل

رايسلا قيرطلا ذفنم

 ةدلارزل

رايسلا قيرطلا ذفنم

مناغتسمل

رايسلا قيرطلا ذفنم

 نارهول

2٥

31

٠2

13

٤2

  ةياجبو ةريوبلا

سادرموب

رئازجلا

 مناغتسم

 نارهوو ركسعم

٠٠٠+٠ ك ن

عـــــم ءاـــــقـــــتـــــلالا ىوـــــتسم ىلع
– رـــئازجلا راـــيسلا قـــيرـــطــــلا
ةــــيالو فـــــيـــــنـــــحأب فراـــــطـــــلا
ةريوبلا

٠٠٠+٠ ك ن

عـــــم ءاـــــقـــــتـــــلالا ىوـــــتسم ىلع
– رـــــــئازجلا راـــيسلا قـــيرــــطــــلا
ةنشخلا سيــــمــــخ يف فراــــطــــلا

 سادرموب ةيالو

٠٠٠+٠ ك ن

قيرطلا عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع
يلاواطس يف يبونجلا يرئادلا

رئازجلا ةيالو

٠٠٠+٠ ك ن

ةنيدم ىوتسم ىلع

مناغتسم

٠٠٠+٠ ك ن

عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع
– ةديلبلا رايسلا قيرطلا

نارهو عزوم يف ناسملت
ركسعم ةيالو

٠٠٠+2٥ ك ن

عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع
٤7 مقر ينطولا قيرطلا
 ةياجب ةيالو قودص ةيدلب

٠٠٠+31 ك ن

عم عطاقتلا ىوتسم ىلع
يف٥ مقر ينطولا قيرطلا

سادرموب ةيالو واودوب

٠٠٠+٠2 ك ن

عمءاقتلالا ىوتسم ىلع
- رئازجلا رايسلا قيرطلا
ةيالو ةتوت رئب يف فراطلا

رئازجلا

٠٠٠+13 ك ن

عم ءاقتلالا ىوتسم ىلع
أ٠9 مقر ينطولا قيرطلا

ةيالو ريخلا داو ةيدلب
مناغتسم

٠٠٠+٤2 ك ن

ةيالو ةمركلا ىوتسم ىلع
نارهو
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ةينالديصلا داوملا ليجست ةمهم ةلاكولا ىلوتت :5 ةّداملا”
كراشت امك ،اهتبقارمو اهيلع ةقداصملاو ةيبطلا تامزلتسملاو

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةسايسلا ذيفنت يف
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

: يتأي امب صوصخلا ىلع فلكت ،ةفصلا هذهبو

،هديدجتو ليجستلا ررقم حنمو ةينالديصلا داوملا ليجست–
دعب هليوحتو هنع لزانتلاو هبحسو هقيلعت ،ءاضـــــتقالا دنـــعو
،ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل يأر

ةقداصملا ررقم حنمو ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا–
هليوحتو هنع لزانتلاو هبحسو هقيلعت ءاضتقالا دنعو ،هديدجتو
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل يأر دعب

ةينالديصلا داوملاب ةصاخلا ةربخلا ءارجإو ةيعون ةبقارم–
تاجتــــنملاو ةيسايــــقلا داوـــــملا كــــسمو ةيبــــطلا تامزلتــــــسملاو
،ينطولا ديعصلا ىلع ةيعجرملا

عاـــطـــقلا ةيــــمـــنت تايـــجــــيتارــــتسا دادـــــعإ يف ةمــــهاـــــسملا–
،ينالديصلا

ةيرورضلا ريبادتلا ذاختال ةصتخملا تاطلسلا راطخإ–
ةينالديص ةدام دوجو ةلاح يف ةيمومعلا ةحصلا ظفح ىلإ ةيمارلا
،ةيرشبلا ةحصلا ىلع ارطخ لكشي دق وأ لكشي يبط مزلتسم وأ

لامعتسال ةتقؤملا صيخارتلا صخي اميف يأرلا ءادبإ–
،ةلجسم ريغ ةيودأ

عنـــــصل ةنســـــحلا تاسراــــمملا دعاوــق ديدــــحت يف ةمهاسملا–
،اهفرصو اهعيزوتو اهنيزختو ةينالديصلا داوملا

اهزجني يتلا يناديملا شيتفتلاو قيقدتلا ماهمب مايقلا–
ةبقارم ،صوصخلا ىلع لمشتو ،ةلاكولل نوعبات نوشتفم
سيياقمو ةينالديصلا ةنسحلا تاسرامملا دعاوق قيبطت
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ةيبطلا تامزلتسملا

ةيجالعلا ةميقلاو راطخألاو دئاوفلل يملعلا مييقتلاب مايقلا–
يبطلا اهمييقت اذكو ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملل
،يداصتقالا

تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا تانّودم دادعإيف ةمهاسملا–
،اهنييحت و ةيبطلا

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةمئاق دادعإ يف ةمهاسملا–
،ةيساسألا ةيبطلا

روتسدو ةيودألل ينطولا لجسلا دادعإ يف ةمهاسملا–
،ةيودألا

اهديدحت روف ليجستلا دنع ةيودألا راعسأ ةداهش ميلست–
،ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا فرط نم

نم ضيوعتلل ةلباقلا ةيودألا ةمئاق دادعإ يف ةكراشملا–
،يعامتجالا نامضلا تائيه فرط

ىلوألا ىدامج٤يفخّرؤم١٩٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
ممتيو لدــــعي،0٢0٢ ةنس ربمسيد٩١ قفاوملا٢٤٤١ ماع
لاوش03 يف خرؤــملا091–91 مـقر يذـيفنتلا موـسرملا

ددحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع
اــهميظنتوةــينالديصلا داوــملل ةــينطولا ةلاكولا ماهم
.اهريسو

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناــــــتداـــمــــــلا امـــيـــس ال ،روـــــــتــــسدلا ىلع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم522 ةداملا اميس ال ،ممتملاو

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

يف خرؤملا973–11 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
يذلا1102 ةنس ربمفون12 قفاوملا2341 ماع ةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤــملا77–31 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم

يف خرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

ماكـــحأ ضـــعب مـــمتـــيو موـــسرـــملا اذـــه لدعــــي: ىلوألا ةّداملا
٠٤٤1 ماع لاوش٠3 يف خرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرمـلا
ةينطولا ةلاكولا ماهم ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا
.اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل

موــسرـــملا نـــم٥ ةداـــملا ماـــكـــحأ مـــمـــتـــتو لدــــعــــــت:٢ ةّداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3 يف خرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ويلوي3
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،يعامتجالا نامضلاو لمعلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نع لثمم–

،ةقاطلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

ةعانصلاب فلكملا ريزولا فرط نم نانّيعي )2( ناريبخ–
تاذ تالاجملا يف امهتالهؤمو امهتاءافك مكحب ةينالديصلا
،ةلاكولا ماهمب ةلصلا

.ةلاكولا يمدختسم نع )1( دحاو لثمم–

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

ةرادإلا سلجم تاعامتجا يف ةلاكولل ماعلا ريدملا رضحي
.” هتنامأ نمضي و يراشتسا توصب

 : نم ةلاكولل يملعلا سلجملا نّوكتي :12 ةداملا”

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم–

،ةحصلا مولع تايقالخأل ينطولا سلجملا نع لثمم–

،ةلدايصلا تايبدأل ينطولا سلجملا نع لثمم–

،ةلديصلا يف نييعماج نييئافشتسا نيثحاب )2( نيذاتسأ–

،ةينالديصلا مولعلا يف نيمئاد )2( نيثحاب–

يف ةصتخملا ناجللا ءاضعأ ريغ نم ءاربخ )3( ةثالث–
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ىلع ةقداصملاو ليجستلا
ةيودألا راعسأ ديدحتو يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا ةيبطلا

مهتاءافك مكحب ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا مهّنيعي
،ةلاكولا ماهمب ةلصلا تاذ تالاجملا يف مهتالهؤمو

،ةينالديصلا تاسسؤملا نع )2( نيلثمم–

.ينالديصلاو يملعلا لاجملا يف ةطشانلا تايعمجلا نع لثمم–

هنأش نم صخش لكب نيعتسي نأ يملعلا سلجملا نكمي
.”هلاغشأ يف هدعاسي نأ هتالهؤمو هتاءافك مكحب

”ةـــحـــــصلاب فلــــكملا رـــيزولا” ةـــيـــمــــست ضّوـــــعت :5 ةّداملا
ماكحأ لك يف ”ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا” ةيمستب
0441 ماع لاوش03 يف خرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا موسرملا
ةينطولا ةلاكولا ماهم ددحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا
  .اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل

ةّيـــمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــه رـــشـــنـــي :6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمــــج٤ يف رئازــــجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد91

دارج زيزعلا دبع

ةينالديصلا داوملا راهشإو جيورتل ةقبسملا صيخارتلا ميلست–
،ةحصلا يينهمل ةهجوملا ةلجسملا

تاساردو ةيدايعلا تاساردلا زاجنإ تابلط يف يأرلا ءادبإ–
،يويحلا ؤفاكتلا

ةنسحلا تاسرامملا دعاوقو سيياقملا يف يأرلا ءادبإ–
اميف  ةيدايعلا  تاساردلا ىلع ةقبطملا جهانملاو تاءارجإلاو
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا صخي

وأ ينيوكت طاشن وأ ثحب وأ ةسارد لكب ةردابملا–
ثحبلا ةيقرت يف ةمهاسملاو ،اهصاصتخا تالاجم يف يمالعإ
،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا لاجم يف يملعلا

،اهب ةقلعتملا تايطعملا دعاوق ءاشنإو

تارهاظتلاو ةيساردلا مايألاو تاودنلاو تايقتلملا ميظنت–
،اهماهمب ةلص اهل يتلا ىرخألا

ةيــعــــيرـــشـــتلا صوـــــــصـــنلا عـــيراــــشم دادــــعإ يف ةكراـــشــــملا–
تاــــمزلتـــــسملاو ةينالديــــصلا داوــــملا مكـــحت يتلا ةيمــــيظــــنتلاو
،ةيبطلا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يلودلا نواعتلا ةطشنأ ذيفنت–
،امهب لومعملا

ريزولا ىلإ هلسرت اهتاطاشن نع يونس ريرقت دادعإ–
.”ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

٠91–91 مقر يذيفنتلا موــسرـــملا ماــــكــــحأ ممــــــتت :3 ةّداملا
91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوــملا٠٤٤1 ماــــع لاوـــــش٠3 يف خرؤــــملا

 : يتأي امك ررحت رركم5 ةدامب ،هالعأ روكذملاو

كرتشم رارق بجومب ةلاكولا دامتعا نكمي: رركم5 ةّداملا”
يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولاو ةحصلاب فلكملا ريزولا نيب
تاطاشن نامض دصق ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولاو
.ةيعماج ةيئافشتسا

صبرتلاو نيوكتلل ناديمك ةلاكولا مدختست نأ نكميو
ةينالديصلا مولعلا يف جردتلا دعب امو جردتلا يف ةبلطلل
تاسسؤم عم تايقافتا ىلع ءانب ةيجولويبلا و ةيئايميكلاو
  .”نيوكتلا

موسرملا نم12و8 نيتداملا ماكحأ ممتت و لدعت :4 ةّداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3 يف خرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ويلوي3

هـــسأرـــي يذــــلا ةــــلاــــكوـــلل ةرادإلا سلــــــجم نوــــكــــتي :8 ةّداملا”
ءاضعألا نم ،هلثمم وأ ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا
: مهركذ يتآلا

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم–

 ،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع لثمم–

،ةحصلاب فلكملا ريزولا  نع لثمم–
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،تاساردلل ةريدم اهتفصب ،نكي ءافو–

بتكملاب تاساردلل اسيئر هتفصب ،ولالع ديمحلا دبع–
.ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
داؤفدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441
ةرازوب يفاقثلاو يخيراتلا ثارتلل اريدم هتفصب ،ناميلس نب
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،اقباس– نيدهاجملا

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ّديسلا ماهم ىهــنــــت ،0202 ةـــنـــس رـــبـــمـــســــيد21 قــــفاوــــملا2441
،اقــــباـــس–نـــيدــهاـــجملا ةرازوـــب اشــــتـــفم هتـــفـــصب ،وـــمــــح رهاط
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441
،اقباس–نيدهاجملا ةرازوب نيريدم باون مهتفصب ،مهؤامسأ
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضــتي ،0202 ةنـــس ربمــــسيد9 قفاوملا

.مناغتسم ةيالو يف ةقاطلا ريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دـّيسلا ماـهــم ىــهــنــت ،0202 ةــنس رــبــمسيد9 قـــفاوملا2441
،مناغتسم ةيالو يف ةقاطلل اريدم هتفصب ،قفوم نب مساقلب
 .دعاقتلا ىلع هتلاحإل

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

2441 ماع يناثلا عيبر62 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
ماهم ءاهنإ نمضتت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا
.اقباس– نيدهاجملا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441
امهفيلكتل،اقباس– نيدهاجملا ةرازوب ،امهامسا يتآلا ّديسلاو
: ىرخأ فئاظوب

يف خرؤملا932–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0202 ةنس تشغ13 قــــــفاوــــــملا2441 ماـــــــع مرـــحم21
ةفصب ،لفكتلا يف ةيمومعلا ةنيزخلا رارمتسا تايفيك ددحي
ةحونمملا ضورقلا ىلع ةدئافلا ةبسن ضيفختب ،ةيئانثتسا

تاسسؤملا ةدئافل ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلا فرط نم
سوريف ءابو ببسب تاـبوعص نوهجاوي نيذلا صاوخلاو
،)91– ديفوك( انوروك

: يتأي ام مسري

يذيفنتلا موسرملا نم5 ةداملا ماكحأ لدعت : ىلوألا ةّداملا
تشغ13 قفاوملا2441 ماع مرحم21يف خرؤملا932–02 مقر

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو0202 ةنس

مقر يذيفنتلا موــــــسرملا  ماكحأ نايرس ددمي :5 ةّداملا”
تشغ13 قفاوـملا2441 ماع مرحم21يف خرؤملا932–02

.”0202 ةنس ربمسيد13 ةياغ ىلإ0202 ةنس

ّةيـــــــمــــسرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــــسرــــملا اذـــــه رـــشــــني:2 ةّداملا
.ةّيبّعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــــــفاوـــــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــمـــج8 يف رئازــــــــجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد32

دارج زيزعلا دبع

ماع ىلوألا ىدامج٨ يف خّرؤم٢٩٣–0٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا لدـعــي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد٣٢ قفاوملا٢٤٤١
ماـــــع مرـــــــحم21يفخرؤــــملا932–02 مــــقر يذــــــيفــنتلا
تاــيفيك ددحييذلا0202 ةـنس تشغ13 قفاوملا2441
ةـــــــفــــصب،لــــــــفــــكتلا يف ةيــــموــــمعلا ةنــــيزــــخلا رارــــمـــتــسا
ضورـــــقـلا ىلع ةدــئافلا ةــبسن ضـيفختب ،ةــيئانثتسا
ةيلاملا تاــسسؤملاو كوــنبلا فرـــط نم ةــــحونمملا
نوـــــهـــجاوـــي نــــيذلا صاوــــخلاو تاســــسؤـــملا ةدئاــــفل

.)91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو ببسب تابوعص
––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

3٤1و٤–99 ناـــتداـــمـلا امـــيـــس ال ،روـــتـــسدلا ىلع ءاــــنــــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خرؤملا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربــمسيد82 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

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

ةّيدرفميسارم
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قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9
.ةريوبلا ةعماجب ضرألا مولعو ةايحلاو ةعيبطلا مولع

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يفطلدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441
مولعو ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلكل اديمع هتفصب ،ينوم
 .ةريوبلا ةعماجب ضرألا

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

قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد21
.اقباس– ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

`````````````````````````
2441 ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيــفنت موسرم بجومب

،ينامثع نيدلا رونّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا
،اقباس– ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا
ةـعـطاـقملاـب يعاـمـتـجالا طاشنـلـل بدـتـنملا رــيدملا
.راردأ ةيالو يف نوميميتب ةيرادإلا

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يلعدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441
ةعطاقملاب يعامتجالا طاشنلل ابدتنم اريدم هتفصب ،رميح
 .راردأ ةيالو يف نوميميتب ةيرادإلا

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

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم ةبئان

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةدّيسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441
ةرازوب تايئاصحإلل ريدم ةبئان اهتفصب ،يقرش ةحيتف
 .ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا

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

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا

يف ءاـنـبـلاو ةـيراـمـعملا ةسدـنـهـلاو رـيـمـعـتـلا رـيدــم
.جيريرعوب جرب ةيالو

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤـــم يذيــــفنت موــــسرم بجومب
ّديـــــــــسلا ماــــهم ىهـــنت ،0202 ةنــــــس ربمـــــــــسيد9 قـــــفاوــــــملا2441
ةيرامعملا ةسدنهلاو ريمعتلل اريدم هتفصب ،ةويلع نامحرلا دبع
 .جيريرعوب جرب ةيالو يف ءانبلاو

،قوقحلا يوذل ريدم بئان ،موديال دبع كلاملا دبع–
زـكارملا تاـطاشن ةـعـباــتمل رــيدــم بئاــن ،خــيش حاــتــفــم–

،ةيعامتجالا ةيامحلاب ةفّلكملا
.ءاصحإلاو ةيتامولعملل ريدم بئان ،جيجح ظوفحم–

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلا ماهـــم ىهـــنت ،0202 ةنــــس رـــبـــمـــســـيد21 قــــفاوــــملا2441
ةرازوـــــب ةيـــقاــــطبلل رــــيدم بئان هتـــــفــــصب ،عانــــعنوب رودـــــق
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،اقباس– نيدهاجملا

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

ماع يناثلا عـــيبر62 يف خّرؤــــم يذيـــــفنت موــــسرم بــــجومب
ةدّيسلا ماهم ىهــنت ،0202 ةنـــس ربــــمــــسيد21 قــــفاوـــملا2441
يعمسلا قيثوتلاو تاساردلل ريدم ةبئان اهتفصب ،رودق ةميرك
 .ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل،اقباس– نيدهاجملا ةرازوب يرصبلا

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

ماع يناثلا عيبر62 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
نانمضتي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441
.نيتيالو يف نيدهاجملل نيريدم ماهم ءاهنإ

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

ماع يناثلا عـيبر62 يف خّرؤــــم يذيــــفـــنت موـــسرم بـــــجومب
دّيسلا ماـــهم ىهـــنت ،0202 ةنـــــس ربــــمســــيد21 قـــفاوــــملا2441
،رئازجلا ةيالو يف نيدهاجملل اريدم هتفصب ،باقور يندم
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤـــــم يذيــــفـــنت موـــسرم بجومب
ةّديــــسلا ماهـــم ىهــــنت ،0202 ةنس ربـــــمسيد21 قــــــفاوــــملا2441
،نازيلغ ةيالو يف نيدهاجملل ةريدم اهتفصب ،ديبرع ةديشر
 .ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل

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

2441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا

.نازيلغل يعماجلا زكرملا ريدم
`````````````````````````

يناـــثلا عيـــبر62 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موـــــــسرم بجومب
ّديسلا ماهم ىهــنت ،0202 ةنــــس ربمــــسيد21 قفاوملا2441 ماع
 .نازيلغل يعماجلا زكرملل اريدم هتفصب ،يداعوب دباع

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

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا

.ةزابيتب يعماجلا زكرملا ريدم
`````````````````````````

2441 ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،فلخل نامثعّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا

 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،ةزابيتب يعماجلا زكرملل اريدم هتفصب
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2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا
يداـــــــصـــتــــقالا يــــنــــطولا سلــــجــــملاب رــــيدــــم بئاـــــن
.يعامتجالاو

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ديمحّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمســــيد9 قفاوملا2441
سلجملاب ةبساحملاو ةينازيملل ريدم بئان هتفصب ،تاديبع
 .يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا

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

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـعـت نــمضتــي ،0202 ةــنس رــبــمسيد9 قـــفاوملا

رـــيزوــــلا ناوـــــيدب صيــــخلــــتلاو تاـــــساردـــــلاـــب ّفلكم
داـــــصتــــقاب ّفلــــكـــملا ،لوألا رــــيزولا ىدل بدــــــتــــنـــملا
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا رون دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441
بدتنملا ريزولا ناويدب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم ،حضاو
تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب فّلكملا ،لوألا ريزولا ىدل
.ةئشانلا

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

2441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــعت نمـــضــــتي ،0202 ةنس ربـــــمــــسيد21 قـــــفاوـــملا

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ناويد سيئر

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
داؤــــــــف ّديــــسلا ّنيعــــي ،0202 ةنــــس ربمــــسيد21 قــــفاوــــملا2441
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ريزو ناويدل اسيئر،ناميلس نب

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

2441 ماع يناثلا عيبر62 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
نييعتلا نمضتت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441
: قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،موديال دبع كلاملا دبع–
،ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل يرازولا بتكملا نع لوؤسم

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا

يداصتقالا مالعإلاو فاشكتسالاو تاساردلا ريدم
.ةراجتلا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ّديـــسلا ماــــهــــم ىهـــنت ،0202 ةنــــــس ربـــمســــــــــيد9 قـــــفاوــــملا2441
مالعإلاو فاشكتسالاو تاساردلل اريدم هتفصب ،يجاح رونلا دبع
 .دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةراجتلا ةرازوب يداصتقالا

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

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا

.ةيئاملا دراوملا ةرازوب يحالفلا يرلا ريدم

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نم ءادـــــتـــــبا ،ىـــــهــــنـــــت ،0202 ةنــــس ربمـــــسيد9 قــــفاوـــملا2441
،واحيلفأ نامحرلا دبعدّيسلا ماهم ،0202 ةنس ربمفون01
ببسب،ةيئاملا دراوملا ةرازوب يحالفلا يرلل اريدم هتفصب
 .ةافولا

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

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا

.نيتيالو يف ةيئاملا دراوملل نيريدم

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيّديـــــسلا ماــــهم ىهـــنت ،0202 ةنــــس ربــــمــــسيد9 قفاوــملا2441
يف ةيئاـــملا دراوـــملل نيرـــــيدم امهتــــــفصب ،امهاــــمــــسا يتآلا
: نيتيتآلا نيتيالولا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ترايت ةيالو يف ،يدعس رمع–

.ةدكيكس ةيالو يف ،حالف دومحم–

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

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا

ةئــــيــــبلا ةرازوــــب صيــــــــــخلتلاو تاــــــــــساردلاب ّفلكم
.اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
قيفوتّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441
ةئيبلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب ،دياوزوب
 .اقباس– ةددجتملا تاقاطلاو
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2441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعتلا نمضتي ،0202 ةنــــس ربمـــسيد21 قــــفاوــــملا
،نونفلاو ةفاقــثلا ةرـــيزو ىدل ةلودلا بتاك ناويدب
جاتنإلاو ةيـــــفارغوتامـــنيـــسلا ةعاـــنــــصلاب ّفلــــــكملا
.يفاقثلا

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو ةّديسلا ّنيعت ،0202 ةنـــــــس ربمـــسيد21 قفاوملا2441
ةفاقـــثلا ةرـــيزو ىدل ةلودلا بتاك ناويدب ،مهؤامــــسأ ةيتآلا

جاتـــــنإلاو ةيــــفارـــغوتاـــمنـــيسلا ةعانــــصلاب ّفلـــكملا ،نوـــــنـــــفلاو
: يفاقثلا

،ناويدلل اسيئر ،ينونقاو لصيف–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،يلاليف ةنيمأ–

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،مساقلب دـمحم–

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يدمح ميلس–

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يكيرب ديشر–

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

2441 ماع يناثلا عيبر32 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييــــعت نمـــضــــتي ،0202 ةنــــس ربـــمــــسيد9 قـــــفاوـــــملا

نــــــكــــسلا ةرازوـــب صيــــخلــــتلاو تاـــــساردلاب ةّفلـــــــكم
.ةنيدملاو نارمعلاو

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

ماع يناثلا عيبر32 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةحيتف ةّديـــسلا ّنيعت ،0202 ةنـــــس ربمــــسيد9 قـــــفاوـــــملا2441

نارمعلاو نكسلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب ةّفلكم ،يقرش
.ةنيدملاو

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

2441 ماـــع لوألا عـــيــــبر52 يفخّرؤم يذـيـفـنـت موسرــم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربــــمفون11 قفاوملا
.)كاردتسا( يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر6 يف رداصلا96 ددعلا ،ةيمسرلا ةديرجلا
.0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441

:9 رطسلا ،يناثلا دومعلا ،42 ةحفصلا

،”فيشرألاو“: دــــعــب–

.”دعاقتلا ىلع هتلاحإل“ : ةفاضإ–

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

،اشتفم ،خيش حاتفم–

،ةشتفم ،ديبرع ةديشر–

.ةيتامولعملاو ةيقاطبلاو ميظنتلل اريدم ،جيجح ظوفحم–
```````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441
: قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب ،امهامسا يتآلا

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ،نكي ءافو–

.تاساردلل اريدم ،ولالع ديمحلا دبع–
```````````````````````````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةميرك ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441
نيدـهاـجملا ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب ةـفـّلـكــم ،رودــق
.قوقحلا يوذو

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رودق دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب حنملل اريدم ،عانعنوب

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يندم دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازوب اشتفم ،باقور

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

2441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعت نمـــضـــتي ،0202 ةنـــس ربـــمــــسيد21 قـــفاوــــملا

.رئازجلا ةيالو يف نيدهاجملا ريدم
`````````````````````````

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
رهاط دّيسلا نّيعي ،0202 ةنس ربمسيد21 قفاوملا2441
.رئازجلا ةيالو يف نيدهاجملل اريدم ،ومح

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

2441 ماع يناثلا عيبر62 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييعــتلا نمـــضـــتي ،0202 ةنـــس ربـــمســـيد21 قفاوملا
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب

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

ماع يناثلا عيبر62 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،0202 ةنــــــس ربــــمسيد21 قــــفاوـــملا2441
: نونفلاو ةفاقثلا ةرازوب ،امهامسا

،ناويدلل اسيئر ،ينامثع نيدلا رون–

.صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يديدح دـمحم–
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يدـــــعاـــقلا مــهـــنيوـــكت لالخ ،ةاــــضـــقلا ةـــبلـــطلا ّميــــقي :4 ةّداملا
يتلا تاركذملاو ريراقتلا ىلع ءانبو تارابتخالا ساسأ ىلع
.ةرمتسملا ةبقارملا جئاتنو ةيعامج وأ ةيدرف ةفصب ءاوس اهنوّدعي

ةـــــجرد ةـــعباـــتمو مـــيــــيقت يف ةرمــــتسملا ةبـــقارــــملا لثـــمـــــتت
ىلع ةيميلعتلا جماربلا نومضمل يضاقلا بلاطلا ليصحت

تافلم دادعإ وأ/و لامعأ زاجنإو ةيباتك تاناحتما ساسأ
.نيوكتلا جمانربب ةلص اهل عيضاوم لوح

تايفيكلل اقفو نيوكت ةنس لك ةياهن يف تارابتخا ىرجت
.ةسردملل ماعلا ريدملل ررقم بجومب دّدحت يتلا

تارابتخا نع يضاقلا بلاطلا بايغ نع مجني :5 ةّداملا
.رفص ةمالع ىلع لوصحلا ،عورشم رربم نود ،فراعملا مييقت

اوبيغت نيذلا ةاضقلا ةبلطلل ةيكاردتسا تارابتخا مظنت
.انوناق ةرربمو ةعورشم بابسأل

دامتعالاب نيوكــــتلل يوــــنــــسلا لدعــــملا بســــحي :6 ةّداملا
ةبظاوملا لدعمو ةيناديملا بيرادتلا لدعمو ةساردلا لدعم ىلع
.ماعلا مييقتلاو

ابورضم داوملا لك ةمالع نم اقالطنا ةساردلا لدعم بسحي
ذخأ دعب ،ةسردملل ماعلا ريدملا اهدّدحي يتلا اهتالماعم يف

.يملعلا سلجملا يأر

مهريدقتو ةاضقلا ةبلطلا ةبظاوم ةبقارم تايفيك دّدحت
.ةسردملل ماعلا ريدملل ررقمب ماعلا

نيوكتلا نم ةيلاوملا ةنسلا ىلإ لاقتنالا فقوتي :7 ةّداملا
.01/02 قوفي وأ يواسي يونس لدعم ىلع لوصحلا ىلع يدعاقلا

ةبلطلا زاتجي ،يدعاـــــقلا نـــيوــــكـــتلا ةياــــهن دـــنع :8 ةّداملا
ريدملل ررقمب هئارجإ تايفيك دّدحت ،جرختلل اناحتما ةاضقلا
.ةسردملل ماعلا

رابتخا يأل كاردتسا ميظنت ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال
.جرختلا ناحتماب ةقلعتملا تارابتخالا نم

ةبلـــطلا اهـــيلع لصـــحت يتلا جئاــــتـــنلا نالـــعإ مــــتي :9 ةّداملا
ةياهنلو جرختلا ناحتمالو نيوكت ةنس لكل ةبسنلاب ةاضقلا
.ةسردملل ماعلا ريدملا فرط نم نيوكتلا

ةـــسردــــملا ةداهـــش ّملــــســـت ،نيوــــكتلا ةياـــــهــــن دــــنع :01 ةّداملا
ماع لدعم ىلع اولصحت نيذلا ةاضقلا ةبلطلل ،ةاضقلل ايلعلا

.01/02 قوفي وأ يواسي

بســــح ،نوحـــجاـــنلا ةاــــــضقلا ةبــــــلطلا راـــــــتـــخي :11 ةّداملا
دعملا لودجلل اقفو مهــنيــــــــيعت نكامأ ،قاقحتسالا بيترت
.لدعلا ةرازو لبق نم

ةجـــــحلا يذ32 يف خّرؤــــــملا رارقلا ماــــكحأ ىغـــلت :21 ةّداملا
جمانرب نمـــضـــتملاو6002 ةنـــس رياـــني32 قفاوــــملا6241 ماع
.ةاضقلا ةبلطلل يدعاقلا نيوكتلا

لدعلا ةرازو
ربمتبس91 قفاوملا2441 ماع رفص لّوأ يفخّرؤم رارق

ةبلطلل يدعاقلا نيوكتلا جمانرب دّدحي ،0202 ةنس
.هميظنت تايفيكو ةاضقلا

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

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ
يف خّرؤـــــــــملا11–40 مقر يوــــضعلا نوـــناـــقلا ىضـــتــــقمب–

نمضتملاو4002 ةنـــس ربمـــتبس6 قــــفاوــــملا5241 ماع بجر12
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا233–40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4002 ةنس ربوتكأ42 قفاوملا5241 ماع ناضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا951–61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا6102 ةنس ويام03 قفاوملا7341 ماع نابعش32
طورشو اهريس تايفيكو ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ميظنت
ةاضقلا ةبلطلا قوقحو اهيف ةساردلا ماظنو اهب قاحتلالا

،هنم13 ةداملا اميس ال  ،مهتابجاوو
قفاوملا6241 ماع ةجحلا يذ32 يف خّرؤملا رارقلا ىضتقمبو–

يدعاـــــــقلا نيوــــكتلا جمانرب نمــــضـــــتملاو6002 ةنس رياني32
،ةاضقلا ةبلطلل

: يتأي ام رّرقي
موـــسرـــملا نم13 ةداــــملا ماــــكحأل اقيـــبــــطت : ىلوألا ةّداملا

7341 ماـــــع نابعـــش32 يف خّرؤــــملا951–61 مــــقر يذيــــفــــنتلا
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو6102 ةنس ويام03 قــفاوملا
تايفيكو ةاضقلا ةبلطلل يدعاقلا نيوكتلا جمانرب ديدحت ىلإ
.هميظنت

يذلا ةاضقلا ةبلطلل يدعاقلا نيوكتلا نمضتي :2 ةّداملا
اــــسورد ،صوــــــصــــخلا ىلع ،تاوــــنس )4( عــــبرأب هــــتدم دّدــــــحت
ليثمتو ةيسارد تاقلحو ةهجوم الامعأو ةيجهنم تارضاحمو
بـــــيرادـــــــتو ءاــــضــــقلل ايلـــعلا ةـــسردـــملا ىوتـــســـم ىلع تاســـــلج
تائيهلاو حلاصملاو ةيئاضقلا تاهجلا ىوتسم ىلع ةيناديم
.يئاضقلا لمعلاب ةلصلا تاذ

داوملا اذكو يقيـــــبطتلاو يرــــظنلا نيوــــكتلا جـــماـــنرب دّدحي
قفرملا قحلملل اقفو ،ةنس لكل صصخملا يعاــــسلا مجـــحلاو
.رارقلا اذه لصأب

بيرادتلاو سوردلا ةعباتمب ةاضقلا ةبلطلا مزلي:3 ةّداملا
لاكشألا بسح مهنم بلطت يتلا لامعألا ذيفنتو ةيناديملا

مييقت دنع رابتعالا نيعب ذخؤت يتلاو ،ةدّدحملا لاجآلا يفو
.يضاقلا بلاطلا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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مرحم٤2 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
تايفيك ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس21 قفاوملا2٤٤1 ماع
ةجحلا يذ9 يف خرؤملا112–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا قيبطت
حنم نمــضتـــملاو٠2٠2 ةنـــس ويــــلوي٠3 قــــفاوـــــملا1٤٤1 ماع
راثآ نم ةررضــتملا نهـــملا باـــحـــصأ ةدئاــــفل ةـــيلام ةدعاــــسم
،لدعملا ،)91 – ديفوك( انوروك سوريف ةحئاج

: يتأي ام نورّرقي
مقر يذيفنتلا موسرـــملا ماـــكــــحأل اقـــيبــــطت : ىلوألا ةّداملا

وـــيــــلوــــي٠3 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةـــجـــحلا يذ9 خرؤـــــملا112–٠2
طورش ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملا٠2٠2 ةنس
نيسرامملا صاخشألا ةدئافل ةيلام ةدعاسم حنم تايفيكو
)تايالولا نيب( قرطلا ربع صاخشألل يمومعلا لقنلا طاشنل
.)91 – ديفوك( انوروك سوريف ةحئاج راثآ نم نيررضتملا

فـــــلأ نيـــثالــــث غلـــبمب ةـــيلاـــملا ةدـــعاـــســــملا ددــــحت :٢ ةّداملا
اضيوعت ،رهشأ )3( ةثالث ةدمل عفدتو ،ايرهش رانيد )٠٠٠.٠3(
نييونعملاو نييعيبطلا صاخشألاب تقحل يتلا رئاسخلا نع
قرطلا ربع صاخــشألل يمومــــعلا لقـــنلا طاـــشـــنل نيـــسراـــمــــملا
.يحصلا رجحلا ةرتف لالخ ،)تايالولا نيب(

ةدعاــــســـملا نم ديـــفتــــسملا صـــخـــشلا يف طرتـــــشي:٣ ةّداملا
: يتأي ام هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيلاملا

،يراجت لجس ةزايح–

قودنصلا يف ةيعامتجالا تاكارتشالا ماظتناب ددسي نأ–
،91٠2 ةنس ناونعب ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا

ناونعب ةيونسلا تاكارتشالا ديدست لودج يف بتتكي نأ–
.٠2٠2 ةنس

طاشنلا نوسرامي نيذلا صاخشألا ىلع بجي :٤ ةّداملا
ءلم ،هالعأ3 ةداملا يف ةروكذملا طورشلا نوفوتسيو ينعملا
تايريدملا ىوتسم ىلع مهفرصت تحت ةعوضوم ةرامتسإ
ةفلكملا ةرازولل ينورتكلإلا عقوملا ىلع وأ لقنلل ةيئالولا

.رارقلا اذهب قحلملاب اهجذومن قفرملا ،ةيلخادلاب

ىوتسم ىلع ةيانعب ةءولمملا ةرامتسالا عدوت نأ بجي
.٠2٠2 ربمسيد13 هاصقأ لجأ يف ،لقنلل ةيئالولا ةيريدملا

يبلاـــــــــط مئاوــــــــــــق اـــيرود لقـــــــــــنلل يئالولا ريدــــــملا دـــــــــعي :5 ةّداملا
ىلإ ،ةعجارملا فدهب ،ينورتكلإ لكش يف اهلاسرإو،ةدعاسملا
ريغل يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلل ةيئالولا ةلاكولا
.ءارجألا

ينطولا قودنصلل ةيئالولا ةلاكولا حلاصم موقت:6 ةّداملا
غيلبتب ،مايأ )8( ةينامث لالخ ،ءارجألا ريغل يعامتجالا نامضلل
خيرات نم ءادتــــبا ،ةعجارــــملا جئاتــــنب ،لقـــنلل يئالولا رــــــيدـــــملا
.مئاوقلا مالتسا

ةيئاهنلا مئاوقلا دامتعاب لقنلل يئالولا ريدملا مزلي:٧ ةّداملا
اهلاسرإو ،هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا ةعجارملا جئاتن ىلع ءانب
زواجتي ال لجأ يف ةيلحملا  ةرادإلا ةيريدم ىلإ اهب لفكتلا ضرغب
.مايأ )3( ةثالث

ةّيمـــــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف رارــــقلا اذــــــه رــــشـــــني :31 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربمتبس91 قفاوملا2441 ماع رفص لّوأ يف رئازجلاب رّرح
.0202 ةنس

يتامغز مساقلب

ةيلاملا ةرازو

ماع يناثلا عيبر٧١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
طورش ددحي ،0٢0٢ ةنس ربمــــسيد٣ قـــفاوـملا٢٤٤١
صاـخشألا ةدـئاـفـل ةـيـلاـم ةدـعاسم حـنـم تاــيــفــيــكو
صاــخشألل يموــمــعـــلا لـــقـــنـــلا طاشنـــل نيسراـــمملا

راثآ نم نيررضتملا )تايالولا نيب( قرطلا ربع
.)٩١ – ديفوك( انوروك سوريف ةحئاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوّ نإ

،ةيلاملا ريزوو

،ةراجتلا ريزوو

،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزوو

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

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤٥–٥9 مقر يذيفنتلا موـــــسرــــملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٥991 ةنس رياربف٥1 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر٥1

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا3٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71

،ةراجتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤــــــملا٤21–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر9
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا133–81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
81٠2 ةنس ربمــــسيد22 قــــفاوــــملا٠٤٤1 ماع يناـــثلا عـــيبر٤1
ةيلـــــحملا تاعامــجلاو ةيلـــخادلا ريزو تايـــــحالــــص ددحي يذلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

يف خّرؤـــــملا96–٠2 مقر يذيفنتلا موـــسرملا ىضــــتقمبو–
ريبادتب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قفاوملا1٤٤1 ماع بجر62
،)91 – ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

  ،هب ةقحاللا صوصنلا عيمجو هتحفاكمو

يف خّرؤـــــملا112–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي٠3 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ9
نم ةررضتملا نهملا باحصأ ةدئافل ةيلام ةدعاسم حنم
،)91 – ديفوك( انوروك سوريف ةحئاج راثآ



٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
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قلعتي اميف ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب يلاولا فلكي :١١ ةّداملا
حنم طورش لوح مالعإلا اهنم اميس ال ،رارقلا اذه ذيفنتب
.نيديفتسملل ةيئاهنلا مئاوقلا اذكو ،ةددحملا لاجآلاو ،ةدعاسملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ربمسيد3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر71 يف رئازجلاب ّررح
.٠2٠2 ةنس

ةينازيم قتاع ىلع ةيلاملا ةدعاسملاب لفكتلا متي:٨ ةّداملا

 .ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص قيرط نع ةلودلا

ناينعملا يمومعلا بساحملاو فرصلاب رمآلا موقي:٩ ةّداملا

مئاوـــــقلا ساـــسأ ىلع نيديفتــــسملل ةيلاـــملا ةدعاســــملا عــــفدب

.لقنلل يئالولا ريدملا فرط نم ةدمتعملا ةيئاهنلا

يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا نم ىنثتسي:0١ ةّداملا

يمومعلا لقنلا طاشنل نوسرامملا صاخشألا ،رارقلا اذه ماكحأ

ةدــعاسملا نــم اوداــفــتسا نــيذــلا ،تاــيالوــلا نيب قرــطــلا رــبــع

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا ةيلاملا

٠2٠2 ةنس ربمتبس21 قفاوملا2٤٤1 ماع مرحم٤2 يف

.هالعأ روكذملاو

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

ليغشتلاو لمعلا ريزو
يعامتجالا نامضلاو

بوبعج يمشاهلا

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
..................... :ةيالول لقنلا ةيريدم

 ةيلاملا ةدعاسملا نم ةدافتسالا لجأ نم تامولعم ةرامتسا

صاخشألل يمومعلا لقنلا طاشن نيسرامملا صاخشألا ةدئافل

)91–ديفوك( انوروك سوريف ةحئاج نم نيررضتملا تايالولا نيب ام

نع اوفقوت نيذلا تايالولا نيب ام صاخشألل يمومعلا لقنلا طاشن يسرامم ةدئافل اصيصخ ةهجوم ةرامتسالا هذه ّنإ
)91–ديفوك( انوروك سوريف يشفت ةبراحم راطإ يف ذختملا يلزنملا رجحلا ببسب مهطاشن ةلوازم

..............................................................................................................................: مسالا

...............................................................................................................................: بقللا

....................................................................................................................: ةكرشلا مسا

........................................................................................................................: بألا مسا

.................................................................................................................: مألا بقلو مسا

....................................................... : ةيدلب...................................... : ةيالو..............................................: دايدزالا ناكمو خيرات

................................................................................. : داليملا ةداهش مقر وأ .......................................... : ينطولا فيرعتلا مقر

....................................................................................... : ةيدلب............................................................................ : ةماقإلا ناونع

................................................................... : تيقوتلا ةقاطب مقر.................................................. : طاشنلا ةسرامم ررقم مقر

.................................................................................................................................................................. : يراجتلا لجسلا مقر

........................................................................................ : مدختسملا مقر............................................: يعامتجالا نامضلا مقر

.............................................................. : يكنبلا باسحلا وأ يديربلا باسحلا مقر..............................................: فتاهلا مقر

 ،ةحيحص ةرامتسالا هذه يف اهب حرصملا تامولعملا نأ يفرشب حرصأ

.اهب ةقلعتملا ةيريربتلا قئاثولا لك مدقأ نأ دادعتسا ىلع انأو

: ينوناقلا لثمملا وأ ينعملا ءاضمإ                                             : ينطولا فيرعتلا ةقاطب مقر

Nom :...................................................

Prénom :..............................................

Raison sociale :....................................

Prénom du pére :..................................

Nom et prénom de la mére :................

قحلملا
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ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

قـــــفاوــملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىداــــمـــــج١١ يفخرؤم رارق
ءاضعأو سيئر نييعت نمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمسيد6٢

بطلا يف ةلمعتسملا ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل
.يرشبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم رارق بجومب
نم٥ ةداملا ماكحأل اقيبطت نّيعي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد62
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا٥23–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

تايفيكب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع
ليجست ةنجل ءاضعأو سيئر ،ةينالديصلا داوملا ليجست
: يتأي امك ،تاونس )3( ثالث ةدمل ةينالديصلا داوملا

فلكـــملا رـــيزولا نع ةلــــثمم ،ةــــيداـــن هـللا دبـــــعوبةدّيـــــسلا–
 ،اسيئر ،ةينالديصلا ةعانصلاب

فلكملا رــــيزوــــلا نع ةلثــــمم ،ةيـــموـــس ةديـــــمح نب ةّديسلا–
 ،ةحصلاب

نمألل ةينـــطولا ةلاـــكولا نع لثـــــمم ،لامك يجاهنــــص ّديسلا–
 ،يحصلا

 ،ةينالديــصلا ءايـــميــــكلا يف ةريــــبخ  ،ةديرف بهوــــــملا ةّديسلا–

 ،ةيسونـــيلاجلا ةلديــــصلا يف ةرـــيــــبخ ،ةزيول مكاح ةّديسلا–

،ةلديصلا ملع يف ريبخ ،ينه رداش دّيسلا–

 ،مومسلا ملع يف ريبخ ،بيبح يحاملب دّيسلا–

 ،ةينالديصلا ةظقيلا يف ريبخ ،حبار يلسرم دّيسلا–

.ايجولويبلا يف ريبخ ،اضر قيجقج دّيسلا–

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

قـــــفاوملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىدامج١١ يفخّرؤـــــم رارـــــق
ةراـــــــمـــتـــسا جذوـــمن ددـــحي ،0٢0٢ ةـــنــــــس ربـــــمــــسيد6٢
.ةينالديصلا داوملا ليجستل قباسلا بلطلا

––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
اميس ال ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،ممتملاو لدعملا ،هنم٠32 ةداملا

لوأ يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتلاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـملا٠91–91 مقر يذيــــفنتلا موـــسرـــملا ىضتقمبو –
ماهم ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهمـيـظـنـتو ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوـلا
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

يف خرؤــــــملا٥23–٠2 مــــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
.هنم22 ةداملا اميس ال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

: يتأي ام رّرقي
موـــسرـــملا نم22 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقـــــيبـــطت : ىلوألا ةّداملا

2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا٥23–٠2 مقر يذيفنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا
ةرامتسا جذومن ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةينالديصلا داوملا
ةينالديصلا داوملا ليجست راطإ يف ليجستلل قباسلا بلطلا
 .يرشبلا بطلل ةهجوملا

بلط لك لبق ،ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :٢ ةّداملا
ىدل ليجستلل قباس بلط عاديإ ،ينالديص جوتنم ليجست
بلـطـلا ةراـمـتسا ىلع ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةــلاــكوــلا
.رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا ليجستلل قباسلا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوــــــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج11 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةـــنس ربمسيد62

دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع

––––––––––
قحلملا

 ةينالديصلا داوملا ليجستل قباسلا بلطلا ةرامتسا
: ينالديصلا جتنملا لوح تامولعم–١
: ةيراجتلا ةيمستلا1.1

 : ةيلودلا ةكرتشملا ةيمستلا1.2

: ينالديصلا لكشلا1.3

: ةعرجلا٤.1

: غاوسلاو ةلاعفلا )داوملل( ةداملل ةيمكلاو ةيفيكلا ةبيكرتلا٥.1

: مفلا قيرط نع ،ينايرش ،يلضع : ةعرجلا ذخأ فصو1.6

: ميدقتلاو فيلغتلا لكش1.7

: يجالعلا ينالديصلا مسقلا1.8

: ةيجالعلا يعاودلا1.9

:)CTA( يئايميكلاو يجالعلا يحيرشتلا زمرلا٠1.1

: يئاهنلا جوتنملل جاتنإلا عقوم ناونعو مسا1.11

: عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس1.21

: ةرخابلا ىلع يناجملا نحشلا رعس1.31

: يرئازجلا يمومعلا رعسلا حارتقا٤1.1
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داريتسالا6.2

 : أشنملا دلب يف يمومعلا رعسلا6.2.1

قوسي يتلا ىرخألا نادلبلا يف يمومعلا رعسلا6.2.2
: جوتنملا اهيف

: )1 دلبلا(

: )2 دلبلا(

: )3 دلبلا(

: ضيوعتلا ةبسن6.2.3

: يمويلا جالعلا ةفلكت٤.6.2

: جالعلا ةفلكت٥.6.2

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

قــــفاوـــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمــــج٢١ يفخّرؤــــم رارـــــق
ليجست فلم ليكشت ددحي ،0202 ةنس ربمسيد٧٢
.يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 يفخّرؤـملا11–81 مقر نوــــناقلا ىضــــتقمبو–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

يفخّرؤـــــملا361–02 مــــقر يــسائرلا موـسرــملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوألا

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤـــملا091–91 مقر يذيـــــفنتلا موــــسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنـــس ويـــلوي3 قـــفاوـــملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيــــفنتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
يذلا0202 ةــنـــس ربـــمـــتـــبـــس92 قـــفاوـــملا2441 ماـــع رفــــص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص دّدحي

يفخّرؤملا523–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــتقمبو–
قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر6
،هنم52 ةداملا اميس ال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

: يتأي ام رّرقي

موـــسرـــملا نم52 ةداــــملا ماكحأل اقــــيــــــبــــطت : ىلوألا ةّداملا
2441 ماـــــع يناـــثلا عـــيبر6يفخّرؤـــــملا523–02 مقر يذيفنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا
فلم ليكشت ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،ةينالديصلا داوملا

.يرشبلا لامعتسالا تاذ ةيودألا ليجست

 : بلطلا ةبحاص ةجتنملا ةينالديصلا ةسسؤملا –٢

ةعنصملا ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا ناونعو مسا2.1
،ةلغتسملا وأ/و

،ةبلاطلا ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا مقر2.2

،ينقتلا ريدملا يلديصلا بقلو مسا2.3

.ينقتلا ريدملا يلديصلا ةسرامم رارق خيراتو مقر٤.2

: ينالديصلا جوتنملا بلط عضوم –٣

: يلحم جاتنإ1–3

ةيلوألا داوملا نم اقالطنا عينصت3.1.1

طيسو جوتنم نم اقالطنا عينصت3.1.2

يلوأ بيضوت3.1.3

،يوناث بيضوت٤.3.1

  داريتسالا3.2

: ينالديصلا جوتنملا ،قيوستلا ةصخر خيراتو مقر3.2.1

.يلصألا دلبلا3.2.2

: ليجستلل قباسلا بلطلا عون –٤

ةــــلاــــعــــــف )داوــــــــــم( ةداــــــم ةدــــعاـــــقـــب يـــنالديــــــص جوـــــــتـــنـــــم1.٤
ةدــــيدــــج

ينالديصلا لكشلا عاستا2.٤

ديدج عمجت3.٤

ةعرجلا عاستا٤.٤

ةيجالعلا يعاودلا ليدعت وأ عاستا٤.٥

ديدج ميدقت6.٤

سينجلا صاصتخا7.٤

وأ يعـجرملا صاصتــخالا دــيدحت( لــثاــمملا يجالــعوــيــبــلا8.٤
) رئازجلا يفً الجسم ناك اذإ يعجرملا  يجالعويبلا جوتنملا

: ةيجالعلا ةدئافلا –5

ةيمستلا( جوتنملا ناك اذإ ةيجالعلا ةدئافلا ةميسق جاردإ
جراخ نم )ذخألا ةقيرطو ةعرجلاو لكشلاو ةكرتشملا ةيلودلا
.ةينطولا ةنّودملا

: ةيداصتقالا ةدئافلا –6

ةيلحملا ةعانصلا6.1

: عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس6.1.1

: جامدإلا ةبسن6.1.2

ريدملا بقلو مسا
ينقتلا يلديصلا

ءاضمإلاو خيراتلا
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جتــــــنملا ةداهـــشو أشنـــملا دلب يف قيوــــستلاب صـــــيــــخرت–
تبثت ىرخأ ةقيثو يأ وأ رحلا عيبلا ةداهش اذكو ينالديصلا

تاطلسلا نع ةرداصلا أشنملا دلب يف ءاودلا قيوستو ليجست
،ةينالديصلا ةيميظنتلا

عينصتلا يف نيلخدتملا فلتخم نأ اهنم نيبتي ةقيثو–
اميس ال ،يئاهنلا جوتنملل ،ءاضتقالا دنعو ،ةيدايعلا براجتلاو
تاــسراـــمملاو ةنـــســــحلا عينــــــصتلا تاــــسراــــمم عم ةقـــباــــطملا
صخرملا ةنسحلا ةيدايعلا تاسرامملاوةنسحلا ةيربخملا
فلم يف اهب حرصملا ةطشنألا ذيفنتب مهنادلب يف اهب مهل
،ليجستلا

ءاودلا قيوستل هيلع لوصحلا مت صيخرت يأ نع ةخسن–
،ىرخألا لودلا يف

،ءاودلا رعس ةبيكرت –

: ءاود هتفصب ءاودلا نييعت–

،ةيجالعويبلا •

،ةيعانملا •

.يعاعشإ ءاود •

جئاتنب ةقلعتملا تامولعملاوقئاثولا نوكت نأ بجي–
ةيدايعلا براجتلل ةقباسلا براجتلاو ةينالديصلا براجتلا

اهعضو متي ةلصفم تاصخلمب ةقوفرم ةيدايعلا براجتلاو
.لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل اقفو

يف ةروكذملا قئاثولاوتامولعملا ميدقت متي :4 ةّداملا
تادحو سمخ يف دحوم ينقت فلم لكش يف ،هالعأ3 ةداملا

: رارقلا اذه لصأب قفرملا ثلاثلا قحلملل اقفو

،ةصاخلا ةيرادإلا تايطعملا ىلع يوتحت :1 ةدحولا–

ةيدايعلا ةدوجلا لوح تاصخلم ىلع يوتحت :2ةدحولا–
،ةيدايعلا ريغو

ةداـــــملاةدوـــج لوـــح تاـــمولـــعم ىلع يوتـــــحت :3ةدحولا–
،يئاهنلا جوتنملاوةلاعفلا )داوملا(

.ةيدايعلا ريغ ريراقتلا ىلع يوتحت :4ةدحولا–

.ةيدايعلا ريراقتلا ىلع يوتحت :5ةدحولا –

لكشلل مراصلا مارتحالا عم سمخلا تادحولا مدقت نأ بجي
قحلملا يف ليصفتلاب نّيبملا ميقرتلا ماظنوىوتحملاو
.هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف روكذملا ثلاثلا

ينــــــــقت لكــــش يف ليجــــستلا فلم ميدـــــقت قبــــــطي :5 ةّداملا
ليدعت وأ /و ديدجت بلط وأ ليجستلا تابلط عيمج ىلع دحوم
عاونأ عيــــمج ىلع اـــضيأميدقـــتلا اذه قبـــطيو .ليـــجستلا ررقم
ةينالديصلا  ةيودألاوةيعانملاو،ةيجالعويبلا اهنم اميس ال ،ةيودألا
.ةيعاعشإلا

يلديصلا فرط نم ليجستلا فلم عدوي نأ بجي :2 ةّداملا
،لالغتسالا وأ/وعينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا ريدملا

 .امهب لومعملاميظنتلاو عيرشتلل اقفو

تاـــــمولــــعملا ليـــجــــستلا فلم نمــــضــــتي نأ بــــجي :3 ةّداملا
 : ةيتآلا قئاثولاو

ةسسؤملا رقم وأ نطوملاويراجتلا مسالا وأ مسالا–
دنعو ينقتلا ريدملاويلديصلاو بلطلا ةبحاص ةينالديصلا
،عّنصملا ،ءاضتقالا

،ءاودلل يراجتلا مسالا–

لمشت يتلا ءاودلا تانوكم لكل ةيمكلاو ةيعونلا ةبيكرتلا–
،ةيئايميكلا ةيمستلا ىلإ ةراشإلا وأ ةيلودلا ةكرتشملا ةيمستلا

دنع ،ةئيبلا ىلع ءاودلا اهلكشي دق يتلا راطخألا مييقت–
،ءاضتقالا

،عينصتلا ةقيرط فصو–

،ةيبناجلا راثآلاويعاودلا عناومو ةيجالعلا يعاودلا–

ءاودلا دخأ ةقيرط ةيفيكو ينالديصلا لكشلاوةعرجلا–
،ظفحلا ةدمو طورشو

اهذاختا بجاولا نمألاو طايتحالا ريبادت لوح تاحورشلا–
صلختلا ءانثأوضيرملل هئاطعإ دنعو ءاودلا نيزخت دنع
اهلــــــكـــشي يتلا ةلــــمتــــحملا راطــــخألا ناـــــيــــب اذكوتايافنلا نم
،ةئيبلا ىلع ءاودلا

،عّنصملا فرط نم ةلمعتسملا ةبقارملا قرط فصو–

: براجتلا ةجيتن–

ةيجولويبلا وأ ةيئايميكلا – ةيئايزيفلا( ةينالديصلا•
،)ةقيقدلا ةيجولويبلا وأ

ةيمومسلا( ةـيداـيـعـلا براـجـتـلـل ةـقـباسلا براـجـتـلا•
،)ةينالديصلاو

.ةيدايعلا •

ةـطـلسلا لــبــق نــم دــمــتــعملا جتــنملا صئاصخ صخــلــم –
،أشنملا دلب يف ةينالديصلا ةيميظنتلا

،لوألا قحلملل اًقفو جتنملا صئاصخ صخلمل حارتقا–
ةرشنلا اذكو ،ءاودلليلوألاو يوناثلا بيضوتلا نم جذومنو
فرحأبيناثلا قحلملل اًقفو ةيرئازجلا قوسلل ةصصخملا

ةغل يأبو ةيبرعلا ةغللاب ةلوهسب اهتءارق نكميو ،ةيئرم
يناثلاو لوألا ناقحلملا( رئازجلا يف ةلمعتسم ةيبنجأ ىرخأ

،)رارقلا اذه لصأب ناقفرم
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يف خرؤـملا٥23–٠2 مقر يذيـــفنتلا موــــسرملا ىضـتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
،هنم32 ةداملا اميسال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب

: يتأي ام رّرقي

موــــسرـــملا نـــم62 ةداـــــملا ماـــكحأل اقيـــبـــطـــت : ىلوألا ةّداملا
يذيفنتلا موسرملا نم32 ةداملاو٤23–٠2 مقر يذيفنتلا

قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف نيخرؤملا٥23–٠2 مقر
رارقلا اذه فدهي ،هالعأ نيتروكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22
نييدايعلا ءاربخلا ةنجل ريسو ميظنتوليكشتو ماهم ديدحت ىلإ
لامعتسالا تاذ ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا تاجوتنملل
يتلاو،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ىدل ةأشنملا يرشبلا

.”ةنجللا“ صنلا بلص يف ىعدت

 لوالا لصفلا

ةماع ماكحأ

،ةيجالعلا ةدئافلا لوح يأرلا ءادبإب ةنجللا فلكت:٢ةّداملا
مزلتسم يأ ءادأو ،ينالديص جوتنم يأل ررضلا مدعو ،ةيلاعفلاو
ماعلا ريدملا بلط ىلعً ءانب ،يرشبلا بطلا يف لمعتسم يبط
: ءارجإ راطإ يف ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل

،ةينالديصلا داوملا ليجستل قبسملا بلطلا–

تامزلتسملا ىلع ةقداصملاو ةينالديصلا داوملا ليجست–
،ةيبطلا

،ةلجسملا ريغ ةيودألا لامعتسال ةتقؤملا صيخارتلا–

مييقت ةداعإ وأ مييقت لكو ليجستلا ررقم ليدعتو ديدجت–
،ةينالديصلا داوملا رطاخمو دئاوف نيب ةقالعلل

ريرقتل مييقت ةداعإ لكو دامتعالا تارارقم ليدعتو ديدجت–
،يبطلا مزلتسملا نمأو ءادأ

جوــــــتــــنملا ليــــجست ررقــــمل يئاهــــنلا وأ تقؤـــــملا بــــحـــسلا–
لك اذــكو يبطلا مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم وأ ينالديـصلا

اميــــس ال ،ةيموــــمعلا ةحــــصلا ىلع ظافـــــحلا ىلإ فدـــــــهــي رـيــــبدت
لامعتسالا زيزعت ىلإ فدهت يتلا وأ قوسلا ةبقارم ريبادت اهنم
. ةروكذملا تاجتنملل نسحلا

 يناثلا لصفلا

ليكشتلا

 : ةنجللا مضت :٣ ةّداملا

،سيئرلا–

ةيحارجلاو ةيبطلا تاصصختلا تاعومجم يقسنم وأ قسنم–
،لامعألا لودج يف ةجردملا طاقنلاب ةينعملا

بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي :6 ةّداملا
،ةـيـنالدـيصلا داوـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـلاـكوــلا نــم بلــطــب ،مدــقــت نأ
وأةطيسولا داوملا ،ءاضتقالا دنعو ،ةيلوألا هداوموءاودلا

ةــيرورضلا ةصاخلا لــئاسوــلاوفشاوـكـلاو ىرـخأ تاـبـكرـم
تاذ قئاثولا اذكويئاهنلا جوتنملا ةدوج ةبقارمب ةقلعتملا
.ةلصلا

ةسسؤملا ىلإ ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا غلبت
اقفواهميدقت بجاولا تايمكلا بلطلا ةبحاص ةينالديصلا

اهيلع صوصنم تامولعم يأ وأ ،ليجستلا فلم صئاصخل
تاسارد  يلت يتلااهب فرتعملا عجارملاو،ةيودألا روتسد يف

.قيبطتلا

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

قفاوــملا2441 ماـــــع ىلوألا ىدامـــــــج21 يف رئازـــــجلاب رّرح
.0202 ةنس ربمسيد72

 دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع

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

قـــــفاوملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىدامج٢١ يفخّرؤـــــم رارـــــق
ءاربخلا ةنجل ماهم نمضتي ،0٢0٢ ةـــنس ربمسيد٧٢
.اهريسو اهميظنتو اهليكشتو نييدايعلا

––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوّنإ

93٤1 ماع لاوش81 خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
امـــيــــــس ال ،ةحـــــصلاب قلــــعتي ،81٠2 ةنــــس وـــيــــلوـــي2 قـــفاوــــملا
،ممتملاو لدعملا ،هنم٠32 ةداملا

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

يف خرؤملا٠91–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنت و ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا172–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

خرؤــــــملا٤23–٠2 مقر يذيـــــفنتلا موــــــسرملا ىضــتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف

،ةـيـبـطـلا تاـمزـلـتسملا ىلع ةـقداصملا تاـيـفـيـكـب قـلـعــتملاو
،هنم62 ةداملا اميسال



ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨٧٢١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةرشع زواجــتت ال ةدـــمل لـــجألا اذــــه ديدـــمت نكـــمي ،هـــنأ رـــيــــغ
يف ةددحملا لاجآلا يف ،ةيليمكت تامولعم بلط دنع مايأ )٠1(
.هالعأ ةرقفلا

ةينطولا ةلاكولا ماعلا ريدملا ىلإ ةنجللا تارارق غّلبت
 ،ةينالديصلا داوملل

.هيلع قداصتو يلخادلا اهماظن ةنجللا دعت:٢١ ةّداملا

هلسرتو اهتاطاشن نع ًايونسً اريرقت ةنجللا دعت :٣١ ةّداملا
لسرتو .ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ
ةــــــعاـــنـــصلاب فلــــكـــملا رـــيزوــــلا ىلإ رـــيرقـــتلا اذـــه نــــم ةـــخـــــسن
.ةينالديصلا

ىلع ةنجللا ريسب ةقلعتملا فيراصملا عقت :٤١ ةّداملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا قتاع

ّةيمـــــــسّرلا ةدــــــيرــــجلا يــف رارـــــقلا اذــــــــــه رـــــشــــني:5١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىدامج21 يف رئازـــــــجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةـــنس ربمسيد72

دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع
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قـــــــفاوــــملا2441 ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج11 يفخّرؤـــــــم رارق
مــيـــيــــقـــتلا تاءارـــجإ دّدــــحي،0202 ةنـــس ربـــمــــسيد62
ةمئاــــقو ليـــجســـتلا فلـــمل ينقــــتلا وأ/و يقئاــــثولا
.ةينعملا ةيودألا

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 يفخّرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لّدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،هنم032 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو

يفخّرؤملا361–02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو0202 ةنس وينوي32 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ لّوأ
،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يفخّرؤملا091–91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا9102 ةنس ويلوي3 قفاوملا0441 ماع لاوش03
،اهريسو اهميظنتوةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يفخّرؤملا172–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا0202 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2441 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

.ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا لثمم–

مـكـحـب هـنـكـمـي صخش لـكـب نيعـتست نأ ةــنــجــلــلا نــكــمــيو
.اهلاغشأ يف اهتدعاسم هتالهؤمو هتاءافك

ررقــم بجوـــمب ةنـــــجللا ءاـــضعأو ســــــيئرلا ّنيعي:٤ ةّداملا
حارتقا ىلع ءانب ةينالديصلا ةعانصلاب فّلكملا ريزولا نم
نيب نم ةيــــنالديصلا داوـــملل ةيـــنـــــطولا ةــــــلاكولل ماعلا رـــيدملا نم
ثالث ةدمل ،يدايعلاويملعلا لاجملا يف نيصتخملا صاخشألا
.تاونس )3(

هلادبتسا متي ،ةنجللا ءاضعأ دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يف
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ،لاكشألا سفن بسح

نوعضاخ مهو ،ينهملا رسلاب ةنجللا ءاضعأ مزتلي :5 ةّداملا
ةبولطم ةربخ لك دـــنع حلاــــصملا براــــضت دوجو مدــع بجاول

.امهب لومهملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

ثلاثلا لصفلا

ريسلاو ميظنتلا

بسح نييدايع ءاربختاعومجم يف ةنجللا مظنت:6ةّداملا
،ةربخلا لاغشأل ةمزاللا ةيحارجلاو ةيبطلا تاصاصتخالا

كراشيو .اهئاضعأ نيب نم راتخي قسنم ةعومجم لك لثميو
.ةنجللا تاعامتجا يف ةعومجملا قسنم

ةروكذملا تاعومجملا ءاضعأو نييدايعلا ءاربخلا ةمئاق ددحت
بجوــــمب ةيحارـــجلاو ةيبــــطلا تاصــــصختلا ةمئاــق اذكو ،هالعأ

اهنييحت متيو ،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقم
.اهسفن لاكشألاب

ةرود يف اهسيئر نم ءاعدتساب ةنجللا عمتجت:٧ ةّداملا
تضتقا املك ةيداع ريغ ةرود يفو ،رهشلا يف )2( نيترم ةيداع
ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا بلط ىلع ءانب ،كلذ ةرورضلا
.ةينالديصلا داوملل

لامعأ لودج اذكو تاءاعدتسالا ةنجللا سيئر دعي :٨ ةّداملا
مايأ )8( ةينامث لبق ةنجللا ءاضعأ ىلإ اهلسريوتاعامتجالا

يف لجألا اذه صيلقت نكميو .عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع
.مايأ )3( ةثالث ىلإ  ةيداعلا ريغ تارودلا

يف نّودتو رضحم يف ةنجللا تالوادم لجست:٩ ةّداملا
.ةنجللا سيئر فرط نم هيلع رّشؤمو مّقرم لجس

داوملل ةينطولا ةلاكولا رقم يف ةنجللا نطوت :0١ ةّداملا
.اهتنامأ ةلاكولل ةصتخملا حلاصملا نمضتو ،ةينالديصلا

ريدملا اهل همدقي فلم لك يف ةنجللا ّتبت:١١ ةّداملا
زواجتي ال لجأ يف ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماعلا

ةددحملا لاجآلا نمض اهراطخإ خيرات نم اًموي )٠3( نيثالث
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ليجستلل



٨٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٢١
35م0٢0٢ ةنسربمسيد٧٢

يفخّرؤــــملا523–02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعــــتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر6
،هنم23 ةداملا امـيـــس ال ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيــكب

: يتأي ام رّرقي

موــسرـــملا نـــم23 ةداــــملا ماـــكحأل اقيـــبـــطت : ىلوألا ةّداملا
2441 ماع يناثلا عـــــيبر6يفخّرؤـــــملا523–02 مقر يذيــــفــنتلا
ليجست تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا
تاءارجإ ديدـــــحت ىلإ رارــــقلا اذه فدـــــهي ،ةينالدـــيـــصلا داوـــملا
 .ةينعملا ةيودألا ةمئاقو ينقتلا وأ/و يقئاثولا مييقتلا

:يف ينقتلا وأ/و يقئاثولا مييقتلا لثمتي :2 ةّداملا

ةطبترملا قئاثولل ةيملعلا ةربخلا : يقئاثولا مييقتلا–
جوـــــــتنــــملا ةـــيـــــلاــــعــــفو نــــمأو ةدوـــــــــجو ةيميظـــنتلا ةيـــــعــــضولاب
.ليجستلل عضاخلا ينالديصلا

قلعــــتملا ينـــقـــتلا يقئاــــثولا ميــــيـــــقتلا : ينقتلا مييقتلا–
ةزجنملا براجتلا عم ةعمتجملا ةيلاعفلاو نمألاو ةدوجلاب
ليجستلل عضاخلا ينالديصلا جوتنملا نأ نم دكأتلا ضرغب
.ليجستلا فلم يف ةدراولا صئاصخلاو ةبيكرتلا كلتمي

ينـــقـــتلا وأ/و يقئاثولا ميــــيقـــتلا نوـــكي نأ نكــــمي :3 ةّداملا
ايقئاثو امييقت نمضتيو .ةيودألا ضعبل ةبسنلاب ارصتخم
 : اميس ال ،ينالديصلا جوتنملا ليجست فلمل ايئزج

،ةفصولاب ةطبترملا كلتو ةيميظنتلاو ةيرادإلا تايطعملا–

ةلاعـــفلا )داوــــملا( ةداـــملا ةدوـــجب ةطـــبـــترملا تاــــيطــــعملا–
،يئاهنلا جوتنملاو

اهنــم اميـــس ال ،ةيلاعــــفلاو نــــمألاب ةطبــــترملا تايــــطعملا–
ةيجالعويبلاو ةسيـــنـــجلا ةيودألل يجالــــــعلا ؤفاـــــكتلا براجت

.ةلثامملا

ال وأ اعمتجم رصتخملا يقئاثولا مييقتلا نوكي نأ نكمي
نم دكأتلا ضرغب ينالديصلا جوتنملا ىلع ةدعملا براجتلاب
  .ةمّيقملا وأ /و اهب حرصملا تايطعملا عم هتقباطم

ةينطولا ةلاـــكولل ةصــــتــــخملا حلاــــصملا ىلوـــــتت :4 ةّداملا
ةناعتسالا اهنكميو ،رصتخملا مييقتلا ءارجإ ةينالديصلا داوملل
 .لاجملا يف ةلهؤم تاسسؤمب وأ/و ءاربخب ،ةجاحلا دنع

نابسحلا يف ذخأي نأ رصتخملا مييقتلا نكمي :5 ةّداملا
ةينالديص ةيميظنت ةطلس فرط نم ةزجنملا تامييقتلا

ةلاكولا فرط نم اهب فرتعم ةطلس فرط نم وأ ةمراص
.ليجستلا بلط دامتعا دصق ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا ددحي
اذـــــــــكو ةـــمراـــصلا ةينالديـــصلا ةيمـــيظـــــنتلا تاطلـــسلا ةـــمئاـــــق
داوملل ةينطولا ةلاكولا فرط نم اهب فرتعملا تاطلسلا
 .ةينالديصلا

داوملل ةيـــنــــطولا ةلاــــكولل ماـــــعلا رـــيدـــملا مدــــقي :6 ةّداملا
ةمّيقملا تايطعملاو رصتخملا مييقتلا ريراقت ةينالديصلا

خيرات نم ءادتبا ،اموي )03( نيثالث لجأ يف ليجستلا فلمل
ةينالديصلا داوملا ليجست ةنجل ىلإ ليجستلا فلم لوبق
 .هب لومعملا ميظنتلل اقبط اهيأر يدبت يتلا

ماعلا ريدملا فرط نم مييقتلا لاجآ ديدمت نكمي ،هنأ ريغ
اموي )03( نيثالث ةدمل ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل
.ةينالديصلا ةسسؤملا نم ةيليمكت تامولعم بلطت امدنع

،ةيودألا ضـــــــعب ىلع رصــــــتخملا ميــيـــــقتلا قبـــــــطي:7 ةّداملا
: اهنم اميس ال

،يحصلا لاجعتسالا تالاح يف ةلمعتسملا ةيودألا–

جوتنملا ىلع اهلـيـــلاــحت ءارجإ لـــــقن نكـــمي ال يتلا ةـــــيودألا–
 .ايلحم يئاهنلا

.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا يف ةينعملا ةيودألا ةمئاق دّدحت

بلــــط بـــحاـــص رصـــتــــخملا ميــــيقتلا يفــــــعي ال :8 ةّداملا
يلودلا لكــــــشلل اقـــــفو ،ليـــــجـــســـتلا فلـــم عادــــيإ نـــــم ليــــــجستلا
مقر يذيفنتلا موسرملا نم52 ةداملا ماكحأل اقبط دحوملا

ربـمفون22 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر6يفخّرؤملا523–02
 .ةينالديصلا داوـــــملا ليـــجـــست تايفيـــكب قلعـــتـــملاو0202 ةنــــس

جوـــتــــنملا نأ ليــــجســـتلا بلـــط بـــحاـــص ثبــــثــــي نأ بــــجي
 : ينالديصلا

ةيميظـــنتلا تاطلـــسلا نادلب دــــــحأ يف قوــــــــسمو لــــــجـــسم–
ةلاكولا فرط نم اهب فرتعملا كلت وأ ةمراصلا ةينالديصلا
جوتنملل أشنملا دلب ناك اذإ ،ةينالديصلا داوملل ةينطولا
،افنآ ةروكذملا نادلبلا ريغ نم ينالديصلا

ةيميظنتلا تاطلسلا نم هدامتعا مت يذلا جوتنملا سفن وه–
ةـــــلاــــكولا فرـــــط نم اهـــب فرتـــعـــملا وأ ةمراــــصلا ةينالدــــيــــصلا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلاةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:9 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوــــملا2441 ماـــع ىلوألا ىدامــــج11 يف رئازــــجلاب رّرح
.0202 ةنس ربمسيد62

 دمحاب نب لامج يفطل نامحرلا دبع

–––––––––––––

قحلملا

ةيحصلا تالاحلا ضعبب ةينعملا ةيودألا ةمئاق

،ةردانلا ضارمألا ةجلاعمل ةهجوملا ةيودألا –

،ةايحلل ةدّدهملا ضارمألا ةجلاعمل ةهجوملا ةيودألا–
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،ةياقولل ةينطولا جماربلا يف ةدراولا ةينالديصلا داوملا–

ناطرسلا ةمواقمل ةينطولا جماربلا يف ةدراولا ةيودألا–
،اديسلاو

،لاصمألاو تاحاقللا : ةيعانملا ةيودألا–

،ةيعاعشإلا ةيودألا–

.تاقايرتلا–

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

قــــــفاوـــــملا٢٤٤١ ماــــــع ىلوألا ىداـــمـــــج١١ يفخرؤــــم رارق
سيــئر نييــعــت نــمضتــي ،0٢0٢ ةــنس رــبــمسيد6٢
ةكرتشملا  ةيـــعاــــطــــقلا ةيداـــصتـــقالا  ةـــنـــــجللا ءاضعأو
.ةيودألل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج11 يف خّرؤم رارق بجومب
نم٤ ةداملا ماكحأل اقيبطت نّيعي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد62
يناثلا عيبر6 يف خّرؤملا623-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا

ماهم نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع
اهليكشتو ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجّللا

اهتدم ةدهعل ةنجّللا ءاضعأو سيئر ،اهريسو اهميظنتو
: يتأي امك ،ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث

ةعانصلاب فلّكملا ريزولا نع لثمم ،لاسك اضر دّيسلا–
 ،اسيئر ،ةينالديصلا

فلّكملا رــــــيزولا نع ةلـــــثمم ،يروــــصنم ةيداهلا ةدّيـسلا–
 ،ةحصلاب

ةيلاملاب فلّكملا ريزولا نع ةلثمم ،يمليد ةحيتف ةّديسلا–
 ،)كرامجلل ةماعلا ةيريدملا(

لمعلاب فلّكملا ريزولا نع لثــــــــمم ،ماوـــــه يزوـــف دّيـــــسلا–
 ،يعامتجإلا نامضلاو

 ،ةراجتلاب فلّكملا ريزولا نع ةلثمم ،يواد ةمسب ةّديسلا–

داوملل ةينطولا ةلاكولا ةلثمم ،سوــــماد ةيمـــس ةدّيـــــــسلا–
،ةينالديصلا

ةيزكرملا ةيلديصلا نع ةلثمم  ،يفونش ةنيسح ةدّيسلا–
 ،تايفشتسملل

تانيمأتلل ينطولا قودنصلا لثمم  ،ينينرف قراط ّديسلا–
 ،ءارجألا لامعلل ةيعامتجالا

،ينالديصلا داصتقالا يف ةريبخ ،لبيده ميرم ةدّيسلا–

 .يحصلا داصتقالا يف ريبخ  ،ساط دمحا دّيسلا–

قــــــــــفاوملا٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج١١ يف خرؤملارارق
ديدحـت تاءارجإ نمـــضتي ،0٢0٢ ةنــــس ربـــمــــسيد6٢
ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا فرط نم ةيودألا راعسأ
.ةيودألل ةكرتشملا

––––––––––

 ،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماع لاوش81 يف خرؤملا11–81 مقر نوناقلا ىضتقمب–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2قفاوملا93٤1
 ،هنم٤32 ةداملا اميسال ،ممتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتي ،٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

خرؤــــــملا٠91–91 مقر يذيفــــنتلا موــــــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3 يف

،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

خرؤملا172–٠2 مـــــقر يذيـــــفـــنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11 يف
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

خرؤـــــــــــملا٥23–٠2 مقر يذـــــــيــــفنـــتلا موــــسرملا ىـــضــــــــتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف

 ،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

يف خرؤـــــملا623–٠2 مــــقر يذيـفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
ةـــــيودألل ةكرتــــــشملا ةيــــعاــــــطقلا ةيداــــصتقالا ةنــــــــجللا ماـــــــهـــــم
،هنم2 ةداملا اميس ال ،اهريسو اهــميـــظـــنتو اهليـــكـــشتو

: يتأي ام ررقي

موسرملا نم2 ةداـــملا ماـــكـــحأل اقــيـــبـــطت: ىلوألا ةّداملا
2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف خرؤملا623–٠2 مقر يذيفنتلا
ةنجللا ماهم نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمفون22 قفاوـــملا
اهميظنت و اهليكشتو ةيودألل ةكرتشملا  ةيعاطقلا ةيداصتقالا

ةيودألا راعسأ تاءارجإ ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،اهريسو
يتلا ،ةيودألل ةكرتشملا ةيعاطقلا ةيداصتقالا ةنجللا فرط نم
."ةنجللا" صنلا بلص يف ىعدت

 لوألا لصفلا

 ةماع ماكحأ

،هالعأ ىلوألا ةداملا يف روكذملا ءارجإلا قبطي:٢ ةّداملا
عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا راعسأ ىلع ةنجللا فرط نم
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ةنياعملا نحشلا راعسأو ايلحم ةعنصملا ةيودألل ةبسنلاب
ةداعإو ليجستلل ةعضاخلا ةدروتسملا ةيودألل ةرخابلا ىلع
وأ ةدايزلاب راعسألا يف ريغت لك دنعو ،يسامخلا ليجستلا

.ناصقنلاب

جورــــخلا دنـــع لزانــــتلا رعس ديدـــحت ءارجإ ذــــــخأي:٣ ةّداملا
ةبسن نابـــســـحلا يف ايلحم ةعنــــــــصملا ةيودألل عنصملا نم
.جامدإلا

نم يئاهن جتنم عينصت تايلمع ةلسلس جامدإلاـب دصقي
اذكو ،ايلحم ةعنصم ةزهجأ نم ءازجأو تانوكم لاخدإ لالخ
يجيردتلا عفرلاب حمست ،ةلصلا تاذ  ةسدنهلاو ،ةينقت تامدخ

تاجتنملا ريدصتو ةفاضملا ةميقلا ةدايزو ميقلا ةلسلس يف
.اهنع ةجتانلا ةينالديصلا

نيعب ذخألا عم ،ةيتآلا ةغيصلا قفو جامدإلا ةبسن بستحت
: ةيودحولا جاتنإلا ةفلكت رابتعالا

ةميق ،مسرلا باستحا نود ةدحولا جاتنإ ةفلكت: و إ ت–
،جاتنإلا ءابعأو ةدروتسملاو ةيلحملا تامدخلاو داوملاو تاجتنملا

ةدروتسملا داوملاو تاجتنملل ةدحولا ةفلكت: م م مو ت–
ةدروتسملا تاجتنملاو داوملا ةميق ،مسرلا باستحا نود ةكلهتسملا

ةكلهتسملا ةدروتسملا تامدخلل ةدحولا ةفلكت: م مخ و ت–
.ةدروتسملا تامدخلا ةميق ،مسرلا باستحا نود

داوملل ةينطولا ةلاكولل ءاودلا رعس حارتقا لسري :٤ ةّداملا
ةبيكرتل ةيليصفت ةقاطب نمضتي فلم لكش يف ةينالديصلا

 : اميس ال ،حارتقالا اذه رربت يتلا قئاثولا اذكو ،ءاودلا رعس

ّعنصملا جوتنملل جامدإلا ةبسن باسحل ةيليصفت ةقاطب–
،ايلحم

تاجوتنملل ةنراقملا لودلا يف جوتنملا سفنل ةقبطملا راعسألا–
،ةدروتسملا

يداصتقالا–ينالديصلا مييقتلا وأ ةيداصتقالا تاساردلا لك–
،بلطلا  عوضوم جوتنملاب طبترملا

)٥( سمـــــخلا لالخ تاعـــيبملا تايـــمكل ةيليــصفت ةقاطب–
.ليجستلا ررقم ديدجتل ةبسنلاب ةريخألا تاونس

ةقاطــبلا اذكو رعــــسلا ةبـــيكرـــتل ةيليـــصــــفتلا ةقاــــــطبلا ددحت
فلــــكملا ريزولا نــــم ررقــــمب جاـــمدإلا ةبسن باســــحل ةيليصفتلا

 .ةينالديصلا ةعانصلاب

رايعم ساسأ ىلع ،ءاودلا رعسل حارتقا سردي :5 ةّداملا
 : ةيتآلا ريياعملا نم رثكأ وأ

،جامدإلا ةبسن–

قوسملا يجالعلا  فنصلا سفن نم ةيودألا رعس ةنراقم–
،ينطولا ىوتسملا ىلع

قوسملا يجالعلا  فنصلا سفن نم ةيودألا رعس ةنراقم–
،يلودلاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع

،رئازجلا يف ةعّقوتملا تاعيبملا تايمك–

،ةيداصتقالا– ةينالديصلا وأ/و ةيداصتقالا تاساردلا–

ديدــــجت ةلاـــح يف رئازــــجلا يف ةققـــحملا تاعيــــبملا تايمك–
،ليجستلا ررقم

.ةنراقملا نادلبلا يف ةققحملا تاعيبملا تايمك–

ىلع ةنجللا لاغشأ لالخ دمتعملا فرصلا رعس ديدحت متي
رهشلا نم لمع موي لوأ يف دمتعملا رانيدلا عيب رعس ساسأ
عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ديدحت موي رهشل قباسلا
فرط نم ددحم وه املثم ءاودلل ةرخابلا ىلع نحشلا رعس وأ
.يرئازجلا كنبلا

يلودلاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةنراقملا نادلبلا ةمئاق ددحت
 .ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم ررقمب

ميـــيــــقت ءاودلا رعــــس ديدـــحت نابســــحلا يف ذـــــخأي:6 ةّداملا
يذلا ةينالديــصلا ةيداـــصتــــقالا وأ /و ةــــيداـــصتقالا تاــــساردلا

ةعانصلاب فلكملا ريزولل ةصتخملا حلاصملا قيرط نع متي
ةلاكولل ماعلا ريدملا ىلإ مييقتلا اذه جئاتن لسرت .ةينالديصلا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

تامولعم بلطت ،تاظحالم تاساردلا هذه ريثت امدنعو
 .ةينعملا ةينالديصلا ةسسؤملا نم ةيفاضإ

فرط نم اهل مدقي فلم لك يف ةنجللا لصفت:٧ ةّداملا
نمضتملاو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا

ةداملا يف اهيلع صوصنملا ءاودلا رعس حارتقا تاسارد جئاتن
.راطخإلا خيرات نم اموي )٠3( نيثالث زواجتي ال لجأ يف ،هالعأ٥

ءاودللةرخابلا ىلع نحشلا رعس نوكي نأ بجي :٨ ةّداملا
ارعس لقأ ،دروتسملا لثامملا يجالعويبلا ءاودلل وأ سينـــجلا

يجالعويبلا وأ يعجرملا صاصتخالا نم ،لقألا ىلع %٠3 ةبسنب
.هليجست دنع ددحملا يعجرملا

نكمي ،ةيودألا رفوت نامضل وأ ةيداصتقا بابسألو هنأ ريغ
حارتقا ىلع ءانب اذهو %٠3 نم لقأ قراف ةبسن دامتعا ةنجلل
 .ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا

حرتقملا ءاودلا رعس ناك اذإ رعسلا دامتعا متي:٩ ةّداملا
اقباـــس دمــتـــعـــملا نراـــقــــملا ءاودـــــلل ىـــندألا رعـــسلا يواــــسي وأ لقـــي
لماحلاو رئازـــــجلاب قوـــسلا يف عوـــضوملاو ةنـــجللا فرــــط نم
.ميدقتلاو ةعرجلاو لكشلاو ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا سفنل

= جامدإلا ةبسن

))ر إ د(م مخ و ت +)ر إ د( م م م و ت( – )ر إ د(و أ ت
)ر إ د(ريدصتلا ةبسن +00١ ×

)ر إ د(و إ ت

00١ × ةنسلا يف ريدصتلل ةهجوملا تادحولا ددع

 ةنسلا يف جتنتس يتلا تادحولل يلامجإلا ددعلا
= ريدصتلا ةبسن
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ثلاثلا لصفلا

 دروتسملا ءاودلا رعس

جراخءاودلل ةرخابلا ىلع نحشلا رعس ددحي:5١ ةّداملا
 : ىندألا رعسلل اقفو ةيعجرملا ةنّودملا

يف ةقبــــــطملا موـــسرلا باســـتحا نودب عينــــصت راعــــسأل–
،يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع ةنراقملا لودلا

نادلبلا نع افلتخم ناك اذإ أشنملا دلب يف ءاودلا رعسل–
.ةنراقملا

ددحي ةنراقملا نادلبلا نم يأ يف اقوسم ءاودلا نكي مل اذإ
ىندألا رعسلل  اقفو ددحي ءاودلل  ةرخابلا ىلع نحشلا رعس
نادلبلا يف ةقبطملا موسرلا باستحا نودب عينصتلا راعسأل
ءاودلا اهيف نوكي يتلاو ليجستلا فلم يف اهب حرصملا

.ايلعف اقوسم

رعس ددحي ،هالعأ8 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود:6١ ةّداملا
اقفو ،لثامم يجالع ويب وأ سينج ءاودل ةرخابلا ىلع نحشلا
ىلع ةقــــــــبــــطملاةرـــخاــــبلا ىلع نــــحـــــــشلا راعـــــسأل ىــندألا رـــــعسلل
.يلودلاو يميلقإلا ىوتسملا

عبارلا لصفلا

نوعطلاو ةلجسملا ةيودألا راعسأ ةعجارم

ةعنصملاو ةلجسملا ةيودألا راعسأ ةعجارم متت:٧١ ةّداملا
 : ةيتآلا تالاحلا يف ،ةدروتسملا وأ ايلحم

ليجستلا ررقمل يسامخلا ليجستلا ةداعإ بلط دنع–
،ةدروتسملا وأ ايلحم ةعّنصملا ةيودألل

ةبسنلاب ليجستلا ررقم لغتسم وأ/و زئاح بلط ىلع ءانب–
،ةدروتسملا وأ ايلحم ةعّنصملا ةيودألل

وأ ةداـــــيزلاب ،ءاودلا رعــــس تايـــــــطـــعم يف رـــــــيـــيــــغت لـــك–
حلاصملا فرط نم نياعملا يلودلا ىوتسملا ىلع ناصقنلاب
ةيودألل ةبــــسنلاب ةينالديـــصلا ةعاـــنــــصلا ةرازول ةصـــتخملا
.ةدروتسملا

 : لالخ نم اميس ال ةعجارملا هذه رربت نأ بجي

،ةيسامخلا ةرتفلا لالخ تاعيبملا تايمك–

،ةسفانمللو قوسلل ةنراقملا ةساردلا –

رربي ةيسامخلا ةرتفلا لالخ هتظحالم تمت رييغت لك–
 .ناصقنلاب وأ ةدايزلاب ءاودلا رعس ةعجارم

ةداعإب  ةنجللا موقت ،فرصلا ةميق يف تاريغت ةلاح يف
اذهل اعبت ناصقن وأ ةدايز ةبسن قيبطتب راعسألا مييقت
ررقمب  ةددحملا تايفيكلل اقفو ةنسلا يف ةدحاو ةرم ريغتلا

.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا نم

حرتقملا دروتسملا وأ ايلحم جتنملا ءاودلا رعس دامتعا متي
هجوي ام دنع بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا فرط نم
.ريدصتلل ءاودلا اذه

رعس ةداهش ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا مّلست
 .بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملل ءاودلا

رـــــعـــــس دـــيدــــــحت ،ةجاـــحلا دنـــع ةنــــــــجلل نكــــمي :0١ ةّداملا
ةرخابلاىلع نحشلا رعس وأ عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا
يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفو ددحملا رعسلا نم لقأ

ةينالديصلا ةسسؤملا نيب ةمربم دوقعل اقيبطت ،رارقلا اذه
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو عفدلا تائيهو

يناثلا لصفلا

 ايلحم عّنصملا ءاودلا رعس

عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ددحي :١١ ةّداملا
عينصتلا راعسأ لدعمل اقفو ةينطولا ةنّودملا جراخ ءاودلل
لود  )٤( عبرأ ىوتسم ىلع قبـــطملا موـــسرلا باســــتحا نودب
تاءارجإلا بسح ،تايطعملا رفوتل اقفو ،لقألا ىلع ةنراقم
: ةيتآلا

ىلع موــــسرلا باـــســتـــــحا نودـــب عينــــصتلا رعــــس ةنراقم–
،يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا

،يعجرملا صاصتخالا عم يعجرملا صاصتخالا–

،سينجلا صاصتخالا عم سينجلا صاصتخالا–

يجالعويب صاصتخا عم لثامملا يجالعويبلا صاصتخالا–
.لثامم

عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ددحي :٢١ ةّداملا
لدعمل اقفو داريــــتسالل ايـــلوأ لـــجسمو ايلــــحم عنــــصم ءاودل
ةلوحملاو رئازـــــجلا يف ةقبــــطملا ةرخاــــبلا ىلع نحـــشلاراعــسأ
.يرئازجلا رانيدلل

عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعــس ددـــحـــي :٣١ ةّداملا
فيــــكم لدعـــمل اقــــفو ،يلـــــحملا عـــينـــصتلل ايــلوأ لـــجــــسم ءاودل

رئازجلا يف ةقبطملا عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا راعسأل
ةبسن تبثي نأ بجي .ةينطولا قوسلل اهتيطغت بسن بسح
.جامدإ ةبسن نسحأ قوفت وأ يواست جامدإ

ىلع ايلـــحم ةعّنـــصملا ةــيودألا زوــــحت نأ بـــجي:٤١ ةّداملا
.لقألا ىلع %٠3 جامدإ ةبسن

نكمي ،ةيودألا رفوت نامضل وأ ةيداصتقا بابسألو هنأ ريغ
حارــــتقا ىلع ءاـــنب %٠3 نم لــــــــقأ قرـــف ةبــــسن ديدـــحت ةنـــجلل
 .ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا
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نـم ةـيـلـيـمـكـتـلا تاـموـلـعملا لـك بلـطـت نأ ةـنـجـلـلا نــكــمــي
.ةينالديصلا ةسسؤملا

يسامــــخلا ليـــــجستلا ررقم ديدـــــجت بلـــط دـــــنـــع :٨١ ةّداملا
نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ددحي ،ايلحم عّنصم ءاودل
نم جورخلا دنع لزانتلا راعسأ لدعمل اقفو ءاودلل عنصملا
لدعم بسح رئازجلاب قوسلا يف ةعوضوملا ةيودألل عنصملا

 .ةينطولا قوسلا ةيطغت بسنل فيكم

يسامخلا لــــيـــجســــتلا ررـــقم دـــيدـــجت بلـــط دــــنــــع:٩١ ةّداملا
اقفو ،ءاودلل ةرخابلا ىلع نحشلا رعس ددحي ،دروتسم ءاودل
قوسلا يف عوضوملاءاودلل ىندألا ةرخابلا ىلع نحشلا رعسل
.رئازجلاب

نحشلا رعس ددحي ،رئازجلا يف نراقم رعس بايغ ةلاح يف
باستحا نودب ،ىندألا عيــــنصتلا رعــــسل اقـــفو ةرخاــــبلا ىلع
يميلقإلا نييوتسملا ىلع ةنراقملا نادلبلا يف قبطملا ،موسرلا

.يلودلاو

ءاودللةرخابلا ىلع نحشلا رعس لثمي امدنع:0٢ ةّداملا
ىندألارعسلل ةبسنلاب رثكأ وأ %٠3 ةبسنب افالتخا دروتسملا

لودلا يف ةقبطملا موسرلا باستحا نودب عينصتلا راعسأل
ىلع نحشلا رعــــس ةعجارـــمب ماـــيقلا ةنـــجللا نكــــمي ،ةنراقملا
،ةعرجلاو لكشلاو ،ةيلودلا ةكرتــشملا ةيـــمســـتلا سفـــنل ةرخابلا

تاءارــــــجإلل اقــــفو لدعــــملا ةرخاــــبلا ىلع نحــــشلا رعــــس ددـــحي
.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

داريـــتـــسالا جـــماـــنرب قالـــطنا دـــنع لدـــعملا رعـــــسلا يرسي
.يلاتلا يريدقتلا

تاضــــيفـــــختلا ةنـــجللا فرـــط نم دامــــتعا مـــتي:١٢ ةّداملا
ةحرتقملا ةدروتسملاو ايلحم ةّعنصملا ةيودألا راعسأل ةيعوطلا

.ةينالديصلا ةسسؤملا فرط نم

لكشت نأ يعوط ضيفختل اعبت ةددحملا راعسألل نكمي ال
.ايلحم ةعّنصملا ةيودألا راعسأ ديدحتل ةبسنلاب  انراقم

عنصملا نم جورخلا دنع لزانتلا رعس ديدحت متي:٢٢ ةّداملا
رعسلا ةعجارم بلط دنع ءاودلل ةرخابلا ىلع نحشلا رعس وأ
تاءارجإلل اقبط ةينالديــــصلا ةســـسؤملا فرــــط نـــم ةداـــــيزلاب
.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا

بلطلا ةبحاص ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي:٣٢ ةّداملا
لــــــجأ يف ةينالديــــــصلا داوـــملل ةينـــــطولا ةلاكولا ىدل نعط ميدقت
.ةنجللا رارق غيلبت خيرات نم ءادتبا ،اموي )٠3(زواجتي ال

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٤٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـــــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج11 يف رئازــــــجلاب رّرح
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قـــــفاوملا٢٤٤١ ماـــــع ىلوألا ىدامج٢١ يفخّرؤـــــم رارـــــق
سيئر نيــــــيعت نمضــــتــــــي ،0٢0٢ ةـــنــــس ربــــمسيد٧٢
ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا ةنجل ءاضعأو
.يرشبلا بطلا يف ةلمعتسملا

––––––––––

2٤٤1 ماــــــــــع ىلوألا ىداــــمــــج21 يف خرؤـــــم رارـــــق بــــجوـــمب
ماــــــكـــحأل اقيـــبـــطت نّيعي ،٠2٠2 ةـــنس ربمـــــسيد72 قــــــــفاوــــملا
يف خرؤـــــــملا٤23-٠2 مقر يذيــــفـــــنتلا موــــسرـــملا نم٤ ةداـــــملا

٠2٠2 ةنـــس ربـــــمفون22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6
،ةيــــبــــطلا تامزلتــــسملا ىلع ةقداـــــصملا تايفيـــكب قلعــــتملاو
ةيبطلا تامزلتــــسملا ىلع ةقداـــصملا ةنـــجل ءاضـــعأو ســـــيئر
،تاوـــــنـس )3( ثالــــث ةدــــمل ،يرـــشــــبلا بـــــــطلا يف ةلمــــعتــــــسملا

: يتأي امك

ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،شاولع ريشب ّديسلا –
،اسيئر ،ةينالديصلا

فلكــــملا ريزولا نع ةلــثـــــمم ،قيدـــصوأ ةديــــشر ةدّيسلا –
،ةحصلاب

نمألل ةينطولا ةلاكولا نع لثمم ،يجاهنص لامك دّيسلا –
،يحصلا

،ءايزيفلا يف ريبخ ،مومعز ناوضر دّيسلا –

،ءايميكلا يف ريبخ ،موغلش نابعش دّيسلا –

،ةيويحلا ءايزيفلا يف ريبخ ،راوزم نيساي دّيسلا –

ينطولا زكرملا ةلثـــمم ةريـــبخ ،نيرـــقوأ ةيدهـــــم ةدّيسلا –
،مومسلل

،تاسايقلا ملع يف ريبخ ،يليسم حبار دّيسلا –

ةظقيلل ينطولا زكرملا ةلثمم ،يلاغوف ةديعس ةدّيسلا–
،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب

،ةلديصلا ملع يف ريبخ ،يلاسروب نــيمأ دـمـحـم دّيسلا –

.يويحلا بطلا يف ريبخ ،حابصم نب رمع دّيسلا –

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


