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ةّيميظنت ميسارم
ماع ىلوألا ىدامج22 يفخّرؤم٧٣-١2 مقر يسائرموسرم

ةليكشت نمضتي ،١2٠2 ةنس يفناج٦ قفاوملا2٤٤١
يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

.هريسو
––––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

1٤1و7-19 داوــــــــملا امـــــيــــــس ال ،روــــتــــــــسدلا ىلع ءاــــــــنـــــــــب –
،هنم٠12و9٠2و )ىلوألا ةرقفلا(

22 يف خّرؤملا٠1-61 مقر يوـــضـــعلا نوناـــقلا ىضـــتقمبو –
قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا73٤1 ماع ةدعقلا يذ
،تاباختنالا ماظنب

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبــــساـــــحـملاب قلعــــتـــملاو٠991 ةنــــس تشـــــــغ٥1 قــــفاوـــملا11٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ىداــــــمــــج٠3 يف خّرؤـــــملا٥٠-19 مقر نوـــــناقلا ىضــــتــــــقمبو –
نـــــمـــضـــتـــملاو1991 ةنـــــس رياني61 قفاوملا11٤1 ماع ةيــــناــــثـــلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيبرعلا ةغللا لامعتسا ميمعت

3 يف خّرؤملا1٠-٤9 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلـــعــــتملاو٤991 ةـــنــــس رياـــني٥1 قــــفاوـــملا٤1٤1 ماــــع نابعـــــش
،ةيئاصحإلا ةموظنملاب

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنــــس وـــيـــلوـــي٥1 قــــفاوــــملا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

ماع رفص81 يف خّرؤملا6٠-21 مـــقر نوـــناـــقلا ىضـــتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1

يف خّرؤــملا9٠3-61 مــــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو61٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا83٤1 ماع رفص82
،هرــيـــسو يعامــــتجالاو يداـــصـــتقالا ينـــطولا سلــــجملا ةلـــيــــكشت

8 يف خّرؤملا93-٠2 مقر يسائرلا موـسرــــملا ىضـــــتقمبو –
٠2٠2 ةــــنـــس رـــيارـــبف2 قــــفاوــــملا1٤٤1 ماــــع ةيـــناــــثلا ىداــــمـــــج
،ةلودلل ةيركسعلاو ةيندملا فئاظولا يف نييعتلاب قلعتملاو
،مّمتملا

يف خّرؤملا622-٠9 مقر يذيــفـنـــتـلا موــــسرملا ىضتقمبو –
ددـحــي يذـلا٠991 ةنـس وـيـلوـي٥2 قفاوملا11٤1 ماــع مّرـــــحـم3
ةـــلودــــلا يف اـيــــــلــــع فئاـــــظو نوـــــسراــــمي نـــيذــلا لاـمــــــعــلا قوـقــح
،مّمتملاو لّدعملا ،مهتابجاوو

يف خّرؤملا722-٠9 مقر يذيفـنتـلا موـــسرـــملا ىضـــتقمبو –
ددحي يذـلا٠991 ةنـس وـيـلوـي٥2 قفاوملا11٤1 ماع مّرـحـم3
تاسسؤملاو ةرادإلا ناونعب ةلودلا يف ايلعلا فئاظولا ةمئاق
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تائيهلاو

يف خّرؤملا822-٠9 مقر يذيفـــــنتـلا موـــسرملا ىضتقمبو –
ددــــحــي يذـلا٠991 ةنــــس وـيـلوـي٥2 قفاوــملا11٤1 ماع مّرـحـم3
نيذلا لاــمــعــلا ىلــع قبـــــطـــــت يـتــلا تاــبــــــترــــملا حـــنــم ةـــــيــــــفــــــيــك
 ،لّدعملا ،ةلودلا يف ايلع فئاظو نوسرامي

: يتأي ام مسري

ةليـــكشت ديدــــحت ىلإ موـــسرـــملا اذـــــه فدـــــهي : ىلوألا ةّداملا
،هريسو يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا
.”سلجملا “ صنلا بلص يف ىعدي يذلا

.رئازجلا ةنيدميف سلجملا رقم ددحي :2 ةّداملا

ةرورـــــــــــضلا دـــنــــع ،عــــمـــتـــجي نأ سلــــجـــــملا نكــــمـــي هنأ رــــيـــغ
بـــــجوـــمب ،ينـــــطولا بارـــتلا نم ناــــكم يأ يف ،ةــــــحلــــصملا وأ/و
.هسيئر نم ررقم

لوألا بابلا
ةماع ماكحأ

هتفصب ،هماهم ذيفنت راطإ يف ،سلجملا فلكي:٣ ةّداملا
ليلحتلاو حارتقالاورواــــــشتلاو راوحلل اراطإو ةيراشتسا ةئيه
: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،فارشتسالاو

ينطولا رواشتلا يف يندملا عمتجملا ةكراشم ناونعب –
ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا تاسايس لوح

: ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف

تاطلسلا عم نواعتلاو رواشتلاو راوحلل تاءاضف ةماقإ•
ةـــيذيـــفــــنتلا تائـــيهلا نـــم الــــك لمــــشت ،اهـــطـــيـــشـــنتو ةـــيــــلــــحـملا

،يميلقإلا جامدنالا زيزعت اذكو ،ةبختنملا سلاجملاو

هميظنت يف ةمهاسملاو يندملاو يعامتجالا راوـحلا ليعفت•
نامضو ،فارطألا عيــمـــج ىلع احتــــفتم نوـــكي يذلا ،هليهــــــستو
نييداصتقالا نيلعافلا فلتخم نيب حلاصتلاو قفاوتلا ليهستو
يـــندـــملا عمتـــجملا ءاكرـــش ماــــحقإب نييئيبلاو نييعامـــــتجالاو
،يعامتجالاو يداصتقالا عضولا ةئدهت ىلع دعاــــسي امب

مييقت ىلإ فدهت ةـــسارد يأ يف ةــــمـــهاــــسملا وأ ةرداــــبــــملا•
يرـــشـــبلا لاـــمـــسأرلل ةــــسرــــكملا ةيموــــمعلا تاـــساـــيـــسلا ةعاــــجن
اذكو ،يعامتجالا كسامتلاو نماضتلا لاجم يف ةمألا دوهجلو
،ةيعامتجالا تاسايسلا ةيلاعف
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فدهت يتلا ةينطولا تايجيتارتسالا لوح ءارآ ةغايص•
ةفرعملا ىلع موقي عونتمو مادتسم داصتقا زورب ةيقرت ىلإ

،ةنمقرلاو يجولونكتلا راكتبالاو

مييقت ىلإ فدهت ةـــسارد يأ يف ةمـــــهاـــســـملا وأ ةرداــــبــــملا•
داصتقالا ةيمــنتل ةهـــجوـــملا ةـــيـــموـــمـــعلا تاـــساـــيـــسلا ةعاــــجــــن
،ينطولا

نم اهؤاقتسا متي يتلا تاــمولـــــــعملا ىلع ءاـــنــــــــب ،ماـــــيقلا•
اذكو يندملا عمتجملا نـمو ةيـــموـــمـــعلا تائيــــهلاو تاـــعاـــطقلا

،فارشتسالاب ةلـــــــــصلا تاذ ىرــــخألا رداـــصــــملا عـــيـــمـــج نــــم
تالاـــجم نـــمـــض جردـــنــــت يتلا ءارآلاو رـيراقـــتلل يرودلا دادعإلاب
ةــيرـــشـــبلا ةيـــمنــــتلاب صوـصــــخلا ىلع ةقلـــعتملاو ،هــصاـــصتـــخا

ةيــمـــنـــتلاو مـــيلاـــقألا ةيـــقرـــتو ةـــماكـــحلاو يداـــصتقالا فرـــظلاو
،يخانملا ريغتلا تاريثأتو يوقاطلا لاقتنالاو ةمادتسملا

ةعـــباــــتلا تالاـــــجـــــــملا يف راــــــــكــــــفأو تاــــساردـــب ةرداـــبــــملا•
ىلإ راكـفألاو تاــــساردلا هذــــه جئاــــتــــن لـــسرـــتو .هــــصاـــصـــتخال
.ةموكحلا

.هطاشنل يونس ريرقت دادعإب سلجملا موقي امك

يأر لك لوح سلجملا ةيروهمجلا سيئر رطخي :٤ ةّداملا
يداصتقا عباط يذ ،يميظنت صن وأ نوناق عورشم وأ ةسارد وأ

 .يئيبو يعامتجاو

.اهسفن تاياغلل سلجملا رطخي نأ لوألا ريزولا نكمي امك

ةغايـص وأ ءارآ ءادـــــبإـــب ةرداــــبـــملا اـــضــــيأ سلـــجــــملا نكــــمــــيو
لئاسمب ةقلعتملا ريراقتلا وأ تاساردلا لك دادعإ وأ تاحارتقا

وأ ةّيروهمجلا سيئر ىلإ اهـمـــيدقــتو ،هـــماـــهـــم نـــمــــض جردــــنت
.لوألا ريزولا

اهلالخ ملسي يتلا ةدـــملا راطـــخالا ةطلـــس ددـــحت :5 ةّداملا
دحاو نع ةدملا هذه لـــــقت ّالأ ىلع ،هــــــيأر وأ هرـــيرـــقت ســــلــــجملا

.اموي )12( نيرشعو

،حيرــص لكـــشب ةدـــملا هذـــه ديدـــحت مـــتـــي مل اذإ اـــــم ةلاــــح يفو
،)2( نارهـش هاـــصـــقأ لـــجأ يف هــــيأر وأ هرــــيرقت سلجملا مّلسي
.راطخالا خيرات نم ارابتعا

رـــيرقـــتلا مـــيلســـت لـــــجأ دـــيدـــــمت بلــــطـــي نأ سلــــــجملا نكمي
زواــــجـــتي نأ نود ،كلذ ةرورـــــضلا تضــــتقا اــم اذإ يأرلا وأ

.اموي )٠3( نيثالث ديدمتلا اذه

نكمي ،ءارآلا ةغايصو رـــيراـــقــتلا دادـــعإ راــــطإ يف :٦ ةّداملا
ءاضعأ ةوعد ،لوألا ريزولا حلاصم عم قيـــســــنتلاـــب  ،سلـــــجملا
،نيتيمومع ةسسؤم وأ/و ةئـــيـــه لوؤــــسم يأ اذــــكو ةـــــموــــكحلا

.صوصخلا اذهب تاحيضوت ميدقتب اليفك هاري

ةـحالــــفلا يـــعاـــطـــقل ةــصــصــــخملا تاـــيـــجـــيتارتـــسالا مـــيــــيقت•
ءافتكالا زيزعت اهنأش نم يتلا كلت اميس ال ،ةيئاـملا دراوــملاو
.يئاذغلا نمألا لاجم يف ينطولا

نيــب رواـــشـــتلاو راوـــــحلا ةموــــــمــــيد نامض ناوـــنـــــعب –
: نيينطولا نييعامتجالاو نييداصتقالا ءاـــكرــــشلا

ةيقابتسالا وأ ةيفييكتلا تاءارجإلاو ريبادتلا عيمج حارتقا•
ةاعارم عم ،اهب اهديوزتو ةموكحلا ىلع ةيمومعلا تاسايسلل
ةــــيئــــيبلاو ةـــيداــــصتـــقالاو ةيـــعاــــمتـــجالا تاروـــطـــتلاو تالوـــــــحتلا
،ةيلبقتسملا وأ ةيلاحلا

دادعإو ةغايص يف يندملا عمتجملا يلثمم ةكراشم ةيقرت•
ةـــــيداـــصـــتقالا ةيمــــنـــتلا تاـــساـــيــــس مـــيـــيــــقـــتو ةعـــباـــتـــمو ذيـــفـــنــــتو
،يلحـملاو ينـــطولا نييوــــتـــسملا ىلع ،ةيئـــــيـــبلاو ةيـــعاـــمــــتــــجالاو
،نينطاوملا تاجايتحاو تاعلطتل ةاعارم

دوهج يف جراخلاب ةيرئازجلا ةيلاجلا ةمهاسم عيجشت•
يفو يعامتجالاو يداصتقالا نيلاجملا يف ةينــــطولا ةيـــــمـــنتلا
رهسلا عم يرشبلا لامسأرلا ةيقرت ىلإ فدهــــت يتلا دوــــــهـــــجلا

لفكت ىلع لمعلا عم ،اهـب رـــخزـــت يتلا تارــــــبــــخلا ديـــنــــجت ىلع
.اهتالاغشناو اهتابلطتمب ةيمومعلا تاطلسلا

يف ةينطولا ةحلصملا تاذ لئاسملا ميـــيـــقت ناونعب –
يوـــــبرــتلاو يئيبلاو يعامـــــــتجالاو يداـــصـــتقالا لاــــجملا

: اهتساردو ،يلاعلا ميلعتلاو ينيوكتلاو

ةلودــــلل ةيداــــصتــــقالا حلاــــصملا ىلع ظافــحلا ىلع لمعـلا•
اميس ال،تايصوت وأ/و ءارآ ءادبإ لالخ نم ،اهنــع عاــــفدلاو
طورشلاو ةيجيتارتسالا ةيمهألا تاذ تالدابملاب اهنم لصتي ام
 ،يلودلا ميكحتلا ىلإ ءوجللا يدافتل ةيمارلا

ةطــشنألل ةعباـــتلا ةيـــنــــهـــملا تاـــمـــظـــنــــملا يلــــثــــمم كارـــــشإ•
ذــيـــفـــنــــتو دادـــــعإو ةغاــــيـــص ةرورـــيــــس يف ةـــيـــســـــيئرلا ةـــيـــنــــطولا

،ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا مــعد تاساــــيس
كلت اميس ال ،يرشبلا لامسأرلا ةيقرت ىلإ فدهت يتلا كلتو
ةحـــصلاو يلاعلا ميلــــعتلاو نيوـــكتلاو ةيــــبرتلا لاــجمب ةقلعــــتملا
،ةيمومعلا

ةرــيـــظـــنلا تائــــيـــــهلا عــــم تالداـــــبـــملاو رواــــشـــتلا ةـــيــــقرــــت•
فدهب ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو عم قيـــســـنـــتلاب ،ةـــلــــثاــــمــــملاو
،ضرــغلا اذـــه قيقـــحت دـــصق ةيــــلودو ةيـــميــــلقإ تاءاــــضف ءاــــشنإ

تالاكو عم اميس ال ،ةيلودلا تائيهلاو فارطألا عيمج عم اذكو
،ةدحتملا ممألا ةموظنم

 : ةموكحلا ىلع تايصوتو تاحارتقا ضرع ناونعب –

تاطــــطـــخمو جــــمارــــبلاو تاــــــيـــجــــيتارـــتــــسالا يف ءارآلا ءادــــــــبإ•
اذكو ،سلجملا تايحالصب ةلصلا تاذ عـــيراـــشـــملاو ةـــيمــــنـــتلا

،ةيلاملا نيناوق عيراشم يف
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،ءارجألا لامعلا نع الثمم )٠2( نورشع –

تاسسؤملاو ىربكلا تاكرشلا نم لك نع نيلثمم )8( ةينامث –
: ةسسؤم وأ ةكرش لك نع دــحاو لثمــــمب ،ىرـــبكلا ةيــــموـــمعلا

،رئازـــجلا دــــيرب ،رئازــــجلا تالاــــصتا ،زاغــــلنوــــس ،كارطاـــــنوـــس
ةكرشلا ،ةراـيـــسلا قرــــطلا ريـــيــــست ةــــلاــــكو ،هايـــــملل ةيرئازــــجلا
لجسلل ينــطولا زكرــــملا ،ةـــيدـــيدـــحلا ككــــسلاب لـــقنلل ةيـــنطولا
،يراجتلا

،صاوخلا لمعلا بابرأ نع الثمم )٥1( رشع ةسمخ –

تاـــعانــــصلاو تاســــسؤـــملا باـــحــــصأ نـــع نيـــلثـــمم )6( ةـــتــــس –
تاكرــشلاو ةرغــــصملا تاســـسؤــــملاو ةطـــسوـــتـــملاو ةرــــيــــغصلا
،ةئشانلا

،يحالفلا عاطقلا نع نيلثمم )٤( ةعبرأ –

،ةيئاملا دراوملا عاطق نع )1( لثمم –

،ةيديصلا دراوملاو يرحبلا ديصلا عاطق نع )1( لثمم –

تاسسؤملل ةريــــسملا تاراــــطإلا نع نيلثـــــمم )٥( ةســــــــمخ –
،)1( ينهملا نيوكتلاو )1( ةيعماجلا )3( ةيوبرتلا

لك نع دحاو لثممب ،ةرحلا نهملا نع نيلثمم )8( ةينامث –
،يرامعم سدنــهم ،يئاـــضـــق رـــضــــحــــم ،ماـــحـــم ،قـــثوــــم : ةـــنـــــهـــم
،يرطيب بيبط ،يلديص ،بيبط ،بساحم ريبخ

يف ةميقملا ةيرئازجلا ةيـلاــــجلا نـــع نيــــلثــــمم )7( ةعــــبــــس –
.جراخلا

تالاجم بسح ،يندملا عمتجملا ولثمم عزوتي :2١ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،مامتهإلا

يداصتقالا عباطلا تاذ تايعمجلا نع نيلثمم )8( ةينامث–
،كلهتسملا ةيامحو

،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ تايعمج نع نيلثمم )7( ةعبس–

،يعامتجالا عباطلا تاذ تايعمجلا نع نيلثمم )6( ةتس–

،ةلوفطلا تايعمج نع )2( نيلثمم–

لجأ نم طشنت يتلا تايعمجلا نع نيلثمم )6( ةتس–
،ةمادتسملا ةيمنتلاوةئيبلا ىلع ظافحلا

،بابشلا تايعمج نع نيلثمم )6( ةتس–

،ةيوسنلا تايعمجلا نع نيلثمم )٤( ةعبرأ–

،ةيبالطلا تايعمجلا نع نيلثمم )3( ةثالث–

نيـــثـــحاـــبلا ةذــــتاــــسألا تايـــعـــمج نــــع نيلــــثــــــمم )٥( ةــــســــمــــخ–
،نييعماجلا نييئافشتسالاو نيمئادلا نيثحابلاو

،ينيدلا عباطلا تاذ تايعمجلا نع نيلثمم )3( ةثالث–

يناثلا بابلا
ةليكشتلا

بجومب سلــجملا سيئر ةّيروهمجلا سيئر نيعي:٧ ةّداملا
.اهسفن لاكشألا بسح هماهم ىهنتو يسائر موسرم

نيلهؤم وأ نيلثمم ءاـــضـــعأ نـــم سلـــجملا لكشتي :٨ ةّداملا
.هالعأ3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تالاجملل نيعبات

ىلــع نوعزوــــتي وــــضــع )٠٠2( يـــتئاـــم نم سلــــجملا نوكتي
: يتآلا وحنلا

ةيداصتقالا تاعاطقلا ناونعب اوضع )٥7( نوعبسو ةسمخ–
،ةيئيبلاو ةيعامتجالاو

،يندملا عمتجملا ناونعب اوضع )٠6( نوتس–

متي ،ةلهؤملا تايصخشلا ناونعب اوـضـــع )٠2( نورـــــــشع–
،يصخشلا رابتعالل اهنييعت

تاســـسؤمو تارادإ ناونــــعب اوــــضع )٥٤( نوــــعبرأو ةســــمخ–
.ةلودلا

ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل ءاضعألا نيعي
.ةدحاو ةرم

هالعأ ةروكذـــملا ةلثـــــمملا تائفلا ةليكشت يوــــتحت نأ بجي
.لقألا ىلع ،ءاسنلا نم )1/3(  ثلث ىلع

: ةسرامم عم سلجملا يف ةيوضعلا ةفص ىفانتت:٩ ةّداملا

،يسايس بزحل ةيدايقلا ةزهجألا يف ةفيظو–

،ةيموكح ةفيظو–

،ةيباختنا ةفيظو–

نيــــــــتئيه وأ )2( نيــــسلجم نـــم رـــثكأ يف ةــــيليثمت ةـــــفيظو–
.يمومعلا عاطقلل نيتعبات ،نيتيهيجوت وأنيتريدم

حيرـــصت نم ءادــتبا ،سلـــجملا يف ةيوـــضعلا ةفـــص قيلعت متي
ماكحألل اقفو ،جئاتنلا نالعإ ةياغ ىلإ ةيباختنا ةفيظول حشرتلا
ماـــع ةدــعــقلا يذ22 يف خّرؤملا٠1-61 مقر نوناقلا يف ةددحـملا

.هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس تشغ٥2 قفاوملا73٤1

ةفص ،نوناـقلا ةوـــقب ،سلــــجـــملا ءاـــضـــعأ دــــقــــفي :٠١ ةّداملا
يفانتلا ةلئاط تــحت مــهدوـــجو لاـــح يف سلـــجـــملا يف ةيوــــضعلا
مهفالختسا متيو ،اهبجومب مهنييعت مت يتلا ةفصلا نادقف وأ

.اهب مهنييعت مت يتلا طورشلا سفن بسح

تاعاطقلل نيلثمملا سلجملا ءاضعأ حارتقا متي :١١ ةّداملا
امدنع وأ مهـيـــضوـــفم لبــق نـــم ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

وأ )مهتا( ةيعمج لبق نم ،ةلاحلا بسح ،ادكؤم مهليثمت نوكي
: ةيتآلا تايفيكلا بسح ،ةيباقنلا ،وأ ةينهملا )مهتا( ةمظنم
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،ةلهؤملا تايصخشلا ةّيروهمجلا سيئر نيعي:5١ ةّداملا
،يصخشلا رابتعالل اهنييعت متي يتلا ،هالعأ8 ةداملا يف ةروكذملا

مهـــتـــيلــــهأ وأ مـــهـــتـــبرـــجت وأ مــــهـــتربـــخ وأ مـــــهتءاــــفـــك ساــــسأ ىلع
.ةينقتلا وأ ةيملعلا

نيـعاـــطـــقلا ناوــــنـــعب ،نيلـــثــــمـــملا دــــيدـــــحت مــــتي :٦١ ةّداملا
ةلوادم بجومب ،يندملا عمتجملا اذكو يعامتجالاو يداصتقالا

: نم نوكتتو ،سلجملا سيئر اهسأري ةصاخ ةنجل اهردصت
،هلثمم وأ ةّيروهمجلا طيسو–
،هلثمم وأ ىلعألا يمالسإلا سلجملا سيئر–
،هلثمم وأ ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا سيئر–
،سلجملا سيئر اهنيعي ،ةلهؤم تايصخش )3( ثالث–
،سلجملل ماعلا نيمألا–
،سلجملا ماسقأ ءاسؤر–
ةرازوـــلا ناوـــنـــعب ةـــيوعـــــمجلا ةكرـــحلاب فلــــكـــملا رــــيدـــــملا–

،ةيلخادلاب ةفلكملا
ةفلكملا ةرازولا ناونعب ةيباقنلا ةكرــحلاب فلـــكملا ريدملا–

.لمعلاب
سيئر نم ررقم بجومب ةصاخلا ةنجللا ريس دعاوق ددحت

.سلجملا

بجومب سلجملا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاــقلا ددـــحت :٧١ ةّداملا
بسح نيحتو ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رشنتو ،سيئرلا نم ررقم
.اهسفن طورشلا

ثلاثلا بابلا
مهتابجاوو سلجملا ءاضعأ قوقح

ةسلج يف مهبيصنت ءانثأ ،سلجملا ءاضعأ يدؤي:٨١ ةّداملا
 : يتآلا صنلا بسح نيميلا ةينلع

يتابجاوو يماهمب موقأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ“
،مازــــتلالاب دـــــــهـــعــــتأ اـــمك .داـــيـــحو فرـــــشو ةـــناــــــمأ لـــــكب
اميــــس ال ةـــــيـــنوـــناـــقلا صوــــصـــنلا لــــكب ،ةــــيلوؤــسم لـــــــكب
يـعامتــــجالاو يداصتـــقالا ينـطولا سلجملاب ةــصاـــخلا كلت
لــــكـب لـــمــــعأو ينــــهـــملا رـــسلا ىلع ظــفاحأ نأو ،يـــئيبلاو
يتاءاــــفكو يفراـــعــــم ريــخســـتل دهـــج يأ رـــــخدأ نـــلو صالـــــخإ

رئازـــجلل ةـــمدخ ،ســــلجملا فادــــهأ قــــيقحت لـــــيــبـــس يف
.”ديهش لوقأ ام ىلع هللاو .اهبعشلو

.يرابجإ ناجللاو سلجملا لاغشأ ءاضعألا روضح :٩١ ةّداملا

نم حيرص صيــخرت وأ بايغلل رربم دوجو ةلاح يف ادعام
،وضعلا دقفي ،ةصتخملا ةنجللا سيئر نم وأ/و سلجملا سيئر
مت نيـــــترود نــــع هـــباـــيـــغ ررــــكت اذإ ةــــيوـــضعلا ةفــــص ،ايئاــــقـــــلت
تارم )٥( سمخ باغ وأ ،ةيــماــــظن ةـــفـــــصب امهيلإ هؤاعدــــتـــسا

 .ناجللا تاعامتجا نع

يملعلا عباـــطلا تاذ تايـــــعـــمـــجلا نـــع نيـــلثــــــمم )3( ةــــثالـــــث–
،يفاقثلاو

،ةيضايرلا تايعمجلا نع نيلثمم )3( ةثالث–

.ءايحألا ناجل نع نيلثمم )٤( ةعبرأ–

عمتــجملا نـــع نيلــــثمـــملا ءاـــضــــعألا رايـــتـــخا مــــتي :٣١ ةّداملا
: يتأي امب اصوصخ ةقلعتملا ريياعملا ساسأ ىلع يندملا

،يملعلا لهؤملا –

،ناديملا يف يلمعلا طاشنلا ةجرد –

ةيرئازجلا ةيلاجلا نع نيلثمملا ءاضعألا رايتخا عضخي امك
: ةيتآلا ريياعملل ،اصوصخ ،جراخلا يف ةميقملا

،ذوفنلا تاذ نادلبلا وأ/و ةيفارغجلا ةقطنملا–

يف اصوصخ ،ةيميداكألاو ةيــملــــعلا ةـــبــــــترـــلا وأ ةيـــــلــــهألا–
تاــــيـــضاـــــيرلاو ،ةــــسدـــنـــهلاو ةيـــجولونـــــكتلاو مولــــعلا تالاـــجـــم
 ،ةيجيتارتسويجلاو

.ينعملا دلبلا يف ةماقإلا ةيمدقأ–

،هاندأ61 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ،ةصاخلا ةنجللا ددحت
وأ/و ،هالعأ ةددحـملا ريياعملا قيبطت تايفيك ،ةجاحلا دنع
.ةديدج ريياعم دامتعا

تاسسؤمو تارادإ ناونعب ،ليثمتلا ةيولوأ ىطعت :٤١ ةّداملا
.اهنع لوألا لوؤسملل ،ةلودلا

طورــشلا يفوـــتسي نأ لثـــمـــملا ىلع ،ءاـــضتـــقالا دنع ،بجيو
: ةيتآلا

علطضيو ،اــهلداـــعي اـــم وأ رثــــكأـــف رـــيدـــم ةـــبـــترـــب نوــــكي نأ–
ةئيهلل يساسألا طاـــــشنلا لاــــجمب ةرـــشاـــبم ةلـــص تاذ ةمــــهــــمب

،ةلثمملا

)3( ثالث نع لقت ال هبصنم يف ةيلعف ةربخب عتمتي نأ–
زاهجلا وأ ةسسؤملا يف ةيمدقأ تاونس )٥( سمخ وأ تاونس

.ةئيهلا وأ

مل تائيه ىلإ نوــمتــــني نــــيذلا نيلـــثمـــملا صوــــصـــخب اــــمأ
رودص خيرات نم ،تاونس )3( ثالـث ةدــــم اهئاـــــشنإ ىلع ضـــــمت
ةسسؤملل لوألا لوؤسملا ىلإ لكوي مهحارتقا نإف ،موسرملا اذه
.ةبترلا طرش ءافتسا ةطيرش ،ةئيهلا وأ زاهجلا وأ

ةلاح يف ةليدبلا تائيهلا حارتـــقا سلــــجملا سيئرل لوــــــخي
تاسسؤملا هذهل ةينوناقلا ةعيبطلا يف رييغت عوقو وأ ءاغلإ
.ةلودلل ةعباتلا تائيهلا وأ ةزهجألا وأ

اذهب قــــحلـملا يف ةلودلا تاســـــسؤــــمو تارادإ ةمئاــــــق ددــــحت
.موسرملا
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مهماعطإو هئاضعأ ءاويإ تاقفنب سلجملا لفكتي :٩2 ةّداملا
لمعلا تاسلجو ناجللا لاغشأ وأ/و ،تارودلا ةدم لالخ مهلقنو
 .اهيلإ نوعدتسي يتلا

تامهملا نع فيراصم نم ،كلذ ىلع ةدايز ،نوديفتسيو
اقفو سلجـــملا ســــيئر نـــم فــــيلكـــتب اهــــيـــف نوكراـــشـــي يــــتلا
.هب لومعملا ميظنتلل

يفازج ضيوـــعت نم سلــــجملا ءاضــــعأ ديفـــــتسي :٠٣ ةّداملا
ساسأ ىلع بـــســـحي ،ريــــغـــتم ءزــــجو تباث ءزـــــج نم لــــكشــــتي
.سلجملا لاغشأ يف ةيلعفلا مهتمهاسمو مهروضح

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

نـم ناــجللاو ســلجملا بــتكم ءاــضعأ دـــيفتسي :١٣ ةّداملا
.يليمكت ضيوعت

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

،ةكراشم تايصخشب ةناعتسالا سلجملا نكمي :2٣ ةّداملا
يف ،اهتبرجتو اهتاراهمو اهتربخ ساــــسأ ىلع اهراـيــــتخا متي
.سلجملا بتكم مهراتخي ،تايصخش )٠1( رشع دودح

ةطشنأ يف ةلماك ةمهاسم ةكراشملا تايصخشلا مهاست
 .ناجللا هذه نع ررقملا ةمهمب عالطضالا اهنكميو ،ناجللا

صخش يأب نيعتسي وأ وعدي نأ سلجملا نكمي :٣٣ ةّداملا
.سلجملا لاغشأل ةديفم هتمهاسم ربتعت ريبخ وأ/و

عبارلا بابلا
ميظنتلا

: يه سلجملا ةزهجأ :٤٣ ةّداملا

،سيئرلا–

،ةماعلا ةيعمجلا–

،بتكملا–

.ةمئادلا ناجللا–

عضوت ةينقتو ةيرادإ حلاصمب سلجملا دوزي :5٣ ةّداملا
.ماع نيمأ سلجملا ةرادإ ىلوتيو .سلجملا سيئر ةطلس تحت

ىدل ايلعلا فئاظولا باحصأ فلتخمو ماعلا نيمألا نيعي
.يسائر موسرم بجومب ،سلجملا

نع سلجـملل ةينـــقتلاو ةــــيرادإلا حلاــــصملا ميــــظـــنت ددـــــحــــي
.ميظنتلا قيرط

لوألا لصفلا
سلجملا سيئر

ماهملا صوصخلا ىلع ،سلجملا سيئر ىلوتي :٦٣ ةّداملا
: ةيتآلا

،هلاغشأ ةرادإو سلجملا بتكمو ةماعلا ةيعمجلا ةسائر –

.اهب نيع يتلا اهسفن لاكشألا بسح ،ذئنيح ،فلختسيو

نيتداملا يف نيروكذملا ،سلجملا ءاضعأ ةياصو ةطلس غلبت
دصق اهل عباتلا وضعلا بايغب ،هالـعأ٤1و )8و2 نيتـــــطملا(11
.ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا

بجاوب اهبحاص سلجملا يف ةيوضعلا  ةفص مزلت :٠2 ةّداملا
ةفــــنـــصملا تاـــمولـــعملا وأ عئاــــقولا لك نــــع ريـــغلا ءازإ ةيرـــــسلا

علطا وأ هملــــع ىلإ تعــــفر يـتلا ةموتــــكملا تاـــمولــــعملا نمــــض
.سلجملا طاشن راطإ يف اهيلع

ىلحتيو ظفحتلا بجاوب سلجملا وضع مزلي :١2 ةّداملا
روـــكذملا ةــــنهـملا تاـــــيـــقالــــــخأ قاـــــثـــيم عــــم قـــــــفاوــــتي كوـــــــلـــــسب

.هاندأ2٤ ةداملا يف

هتفص لامعتسإ سلجملا يف وضع لك ىلع عنمي :22 ةّداملا
ةسرامم نمض لخدت يتلا كلت ريغ ىرخأ ضارغأل هبــــصنم وأ

.هتدهع

عيرـــشـــتلا يف اهيــــلع صوـــصنــــملا تاـــبوقــــعلاــب لالـــــخإلا نود
اهبحاص ،اهتنياعم تتبث ،زواجت ةلاح لك ضّرعت ،هب لومعملا
.سلجملل يلخادلا ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلل

بصنم لغشل سلجملا ءاضعأ نييعت نكمي ال :٣2 ةّداملا
.سلجملا ةرادإ نمض

ينوناقلا مهماظن ناك اّيأ ،سلجملا ءاضعأ ىقبي :٤2 ةّداملا
ةيـــنوناـــقلا ةيحاــــنلا نم نيــــعبات ،ةفــــصلا هذـــهب مهنــيـــــيعت دــنــــع
ماكحأ ةاعارم عم ،ةيلصألا مهتآيــه وأ مهتاســــسؤــــمل ةيساسألا

.سلجملل يلخادلا ماظنلاو موسرملا اذه

صوصنملا ايازملاو قوقحلا عيمجب نوظفتحي ةفصلا هذهبو
.امهل نوعضخي نيذللا ميظنتلاو عيرشتلا يف اهيلع

تالــيـــــهســـتلا لك نــــم سلـــجملا ءاـــضــــعأ ديفــــتــــسي:52 ةّداملا
.مهتدهع ةسراممل

روـــضـــحل مهلـــمع نـــع بايـــغلاب ،مــــهل صـــخرـــي ةـــفــــــصلا هذهبو
.سلجملا لاغشأ عيمج

ةيرح لــكب مهئارآ نع سلـــجملا ءاـــضـــعأ رـــبــــعي:٦2 ةّداملا
.ناجّللا تاعامتجاو سلجملا تارود ءانثأ تاشقانملا لالخ

نم ةلودلا ةيامح نم سلجملا ءاضعأ ديفتسي:٧2 ةّداملا
تامجهتلا وأ فذقلا وأ ،تاناهإلا وأ تادـيدــــهتلا وأ تاـــــطوغـــــضلا
ءانثأ اهل نوضرعتي دق يتلا ،اــهعوــن ناك امهم ،تاءادتعالا وأ

.اهتبسانمب وأ مهتدهع مهتسرامم

ةفص اورهـظتــــسي نأ ،سلــــجملا ءاــــضعأ نـــــكمي:٨2 ةّداملا
وأ ،ةينلـعلا مهـــتالـــخدـــت ةبـــساــــنــــمب سلــــجـــملا يف مهــــتــــيوــــضع
ةسسؤملا ةعمس مارتحا ةاعارم عم ،مهتاروشنم وأ مهتامهاسم
.اهئاضعأ ةماركو

،سيئرلا تايحالصل ةينلعلا سلـــجملا تاحيرصت عضختو
ريبعتلاب سلجملل عبات رخآ صخش يأل حامسلل هدحو لهؤملا

.اهنع
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روـضـــحب الإ ةماـــــعلا ةيعـــمـــجلا تالوادــــم حــــصت ال :٨٣ ةّداملا
،ينوناقلا باــــصـــنلا لامـــتـــكا مدــــع ةلاــــح يفو .اهئاــــضـــعأ ةيبــــلغأ
لالخ ،ةديدج ةماع ةسلج داقعنا ىلإ سلجملا سيئر يعدتسي
،ذئدنع ،تالوادملا حصتو ،اموي )٥1( رشع ةسمخ ىدعتت ال ةرتف
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم

سلـــجملا قئاــــثو فلـــتـــخم ىلع ةقداـــــصـــملا مــــتت :٩٣ ةّداملا
ةلاح يفو نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب ةماع ةسلج يف

.احجرم سلجملا سيئر توص نوكي ،تاوصألا لداعت

.هضيوفت زوجي ال ،يصخش باختنالا قح

،سلجملا تاساردو ريراقتو ءارآو تايصوت يف ركذت نأ بجي
اميس الو ،تدــــجو نإ فارـطألا فلتخم تاظفحت وأ/و فقاوم
.ةيلقألا رظن تاهجو

ةرود يف ،سلـــجـــملل ةماــــعلا ةيعـــمـــجلا عمتــــجت :٠٤ ةّداملا
نم ءاعدتسا ىلع ءاـــنـــب ،ةـــنــــســـلا يف تارــــم )٤( عـــــبرأ ،ةـــيداــــع
.اهسيئر

،ةيداع ريغ تارود يف عمتجت نأ ةماعلا ةيعمجلا نكميو
)2/3( يثلث بلط ىلع ءانب وأ سيئرلا نم ءاعدتسا ىلع ءانب
.اهئاضعأ

ثلاثلا لصفلا

بتكملا

سيئر هسأري يذلا سلجملا بتكم نوكتــي :١٤ ةّداملا
: نم سلجملا

،هاندأ٤٤ ةداملا يف ةروكذملا ةعبسلا ناجللا ءاسؤر–

رابــتعالل ةلـــهؤـــملا تايـــصــــخـــشلا نع نيلـــــثــــمم )3( ةــــثالــــث–
بــــتـــكم مـــهراـــتـــخي ،هالــــعأ8 ةداـــــملا يف ةروــــكذـــملا يصـــــخـــشلا
.سلجملا

ةدهع لالخ بتكملا يف مهتيوضعب بتكملا ءاضعأ عتمتي
.مهنم لك

: يتأي امب بتكملا فلكي :2٤ ةّداملا

قاـــــــثيمو ســــــلجملل يلــــخادـــــلا ماـــــظنلا يـــــعورـــــشم دادـــــــعإ–
ةـماعلا ةــيعمجلا ىلــع اــمهضرعو ،ةـــنهملا تاـــيبدأو تاـــيقالخأ
،امهيلع ةقداصملاو امهتساردل

هزاجنإ ةعباتم نامضو طاشنلا جمانرب عورشم دادعإ–
،ةماعلا ةيعمجلا نم هيلع ةقداصملا دعب

،ةفلتخملا ناجللا ةطشنأ ةعباتمو قيسنت–

،ةماعلا ةيعمجلا ىلع هضرعو يونسلا ريرقتلا دادعإ–

،سيئرلا بئان ماهم ديدحتو ءاضعألا ىلع ماهملا عيزوت –

،بتكملاو ةماعلا ةيعمجلا تاسلج لامعأ لودج طبض –

ىلإ هتطشنأ ةليصحو سلجملا جمانرب عيراشم ميدقت –
،اهيلع ةقفاوملل ةماعلا ةيعمجلا

ىرخأ ةقيرط مهل ددحت مل نيذلا نيمدختسملا نييعت –
،مهنييعتل

،نيمدختسملا عيمج ىلع ةيملسلا ةطلسلا ةسرامم –

عيمج اذكو سلجـــملا طاشــــن نع يوــــنـــسلا ريرــــقــــتلا عفر –
لاغشأ نع ةقثبنملا تاساردلاو ءارآلاو تايصوتلاو ريراقتلا
،ةيروهمجلا سيئر ىلإ سلجملا

،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا ،ةرطخملا تاطلسلا غيلــبت –
نع ةقثبنملا تاساردلاو ءارآلاو تايصوتلاو ريراقتلا عيمجب
،سلجملا لاغشأ

ءارآلاو تايصوتلاو ريراقتلا عيمجب لوألا ريزولا ةافاوم –
،يتاذ راطخإل اعبت سلجملا لاغشأ نع ةقثبنملا تاساردلاو

،يلودلا ىوتسملا ىلع سلجملا ليثمت –

،سلجملل يلخادلا ماظنلا قيبطت مارتحا ىلع رهسلا –

،ةيندملا ةايحلا لامعأ عيمج يف سلجملا ليثمت –

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهذيفنتو سلجملا ةينازيم دادعإ –
.امهب لومعملا

.سلجملا ةينازيمل يسيئرلا فرصلاب رمآلا وه سيئرلا

يــــــمدختسم ،ررــــــقم بــــــــجومب ،ضوــــــفي نأ ســـــيئرلا نـــــكمي
ءاــضمإل ،لــقألا ىلع رــيدم بــئان فــئاظو نوــلغشي نــيذلا ةرادإلا

 .مهتايحالص دودح يف ،يميظنت وأ يدرفررقم لك

يناثلا لصفلا
ةماعلا ةيعمجلا

سيئر اهــسأرـــي يـــتلا ،ةماـــــعلا ةيعــــمـــجلا فلكت :٧٣ ةّداملا
،هالعأ8 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا نم نوكتتو ،سلجملا

: يتأي امــب

تاــــــيـقالــــخأ قاـــثيمو يلـــــخادلا ماـــظنلا يــــعورـشم ةـــــسارد –
ةقداــصـــملاو سلـــجـــملا بتــــكم نـــم نيحرتــــقملا ةنهـــملا تايبدأو
 ،امهيلع

،هيلع ةقداصملاو اهطاشن جمانرب ةسارد –

،اهيلع ةقداصملاو ةمئادلا ناجللا ريراقت ةسارد –

،هيلع ةقداصملاو سلجملا طاشنل يونسلا ريرقتلا ةسارد –

،تاساردلاو ءارآلاو تايصوتلاو ريراقتلا عيمج ةسارد –

.ةمئادلا ناجللا ءاضعأ باختنا –
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ســـلجملل نـــكمي ،ةـــمئادلا ناـــّجللا ىلإ ةــــفاضإلاب :٧٤ ةّداملا
بجومب  ةصاخ اناجلو ةيعرف اناجل ،ةجاحلا دنع ،ئشني نأ

)1/3( ثلث نم حارتقا ىلع ءانب وأ هبتكم وأ هســيئر نم ررقم
.لقألا ىلع ،هئاضعأ

لوح ةيتاعوضوم دصارم ثادحإ ،ةجاحلا دنع ،هنكمي امك
عمتـــجملا ىلع ريـــثأتلا اهنأش نم يتلا ةمساــــحلا تاهــــجوـــــتلا

.داصتقالاو

ررـــقي مل ام ،ةيـــنـــلع ناـــجللاو سلــــجملا تارود :٨٤ ةّداملا
.كلذ فالخ بتكملا

لكب نيعتسي نأ ،ةجاحلا دنـع ،سلـــجملا نكـــمي :٩٤ ةّداملا
لاــــغـــشألاب ةلــــص اهـــماـــهـــمل نوــــكـــت يـــتلا تائيـــــهلاو تاســـــسؤملا
.سلجملل ةيراجلا

سماخلا بابلا

ةيماتخ ماكحأ

زكارمو دـعاوـــق ىلإ جوــــلوـــلاب سلـــجـــملل حـــمــــسي :٠5 ةّداملا
يف ،يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا عباطـلا تاذ تاـــناـــيــــبلا
اقبط ،ةلودلل ةيمومعلا تائيهلاو تاسسؤملاو ةيرازولا رئاودلا
 .امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

تائيهلاو تاسسؤملاو ةيرازولا حلاصملا مزلت :١5 ةّداملا
نيرشعو دحاو لالخ ،سلجملا غالبإب ةيمومعلا تامظنملاو
ريراقتلاو تامولعملاو قئاثولا عيمجب ،رثكألا ىلع اموي )12(
سلجملا ظفتحيو .هماهم ءادأل ةمزاللا ةيئاصحإلا تانايبلاو
،ةلـهؤــملا ةطلـــسلا وأ/و لوألا ريزولا ىلع ةلأــــــســــملا ةلاـــحإ قـــحب

.كلذل ةباجتسالا مدع ةلاح يف

،سلجملا لاغشأ نع ةقــــثبـــنملا قئاــــثولا رـــشـــنت:25 ةّداملا
دعب اموي )٥٤( نوعبرأو ةسمخ هاصقأ لــجأ يف ،لئاسولا لكب
ةّيروهمجلا سيئر ،ررـقي مــــل ام ،راـــطـــخإلا ةـــطلــــس ىلع اهــــتلاــــحإ
.كلذ فالخ ،ةلاحلا بسح ،لوألا ريزولا وأ

فرـط نم يلـــخادلا ماظــــنلا ىلــع ةقداـــــصملا متت :٣5 ةّداملا
.يذيفنت موسرم بجومب هيلع قفاويو سلجملا

ةبساحـملا دعاوق قفو سلجملا ةبساحم كسمت :٤5 ةّداملا
.ةيمومعلا

ةيرـــشبلاو ةيداـــملاو ةـــيلاـــملا دراوـــملا سلـــــجملل ةلودلا رفوت
.هريسل ةمزاللا

.ضرغلا اذهل ةينازيمب سلجملا دوزيو

ةرشابم ىرخأ تاليومت ئبعي نأو ديفتسي نأ سلجملا نكمي
تامدخ وأ ةينيع تاصصخمو لاومأ لكش يف ةرشابم ريغ وأ
ميـظنـــتلاو عـــيرـــشـــتلل اقـــبــــط ،يلودــــلا نواــــعــتلا راــــطإ يف ،ىرـــــخأ
.امهب لومعملا

وأ رـــــيراقت وأ ءارآ دادــــعإل رــــثكأ وأ ةـــــمئاد ةــــنجل نييـــــعت–
،تايصوت

ســــيئر نـــم ةدراوــــلا حـــلاصتلاو قاــــفولا ىـــعسم مـــيظنت–
،ةموكحلا نم وأ ةيروهمجلا

نـــم حـــلاصتلاو قـــيفوتلا ىــــعسم حارـــتقا ىودـــج ثــــحب–
نــــمألاو ةــــماعلا ةـــحلصملا ىلـــــع ظاــــــفحلا راــــطإ يف ،ســـــلجملا
ةينعملا فارطألل ،ةيمومعلا ةمدخلا ةيرارمتسا اذكو يمومعلا
.كلذب ةموكحلا مالعإو ،ةيعامتجالا تاعازنلا ءانثأ

بئاـن مهـــنــــيــــب نـــم بتــــــكملا ءاـــضـــعأ بـــخـــتــــني :٣٤ ةّداملا
.سيئرلل

تاـــعاـــمـــتـــجا ةـــناـــمأ هلـــثــــمم وأ سلــــجـــملل ماــــعلا نيـــمألا ىلوـــتـــي
.سلجملا بتكم

عبارلا لصفلا
ةمئادلا ناجللا

: ةمئاد ناجل )7( عبس سلجملا ئشني:٤٤ ةّداملا

،يمقرلا لوحتلاو يرشبلا لامسأرلاو تاءافكلا ةنجل–

،يملاعلا داصتقالاو طبضلاو ةسفانملا ةنجل–

،ميلاقألاو ةحصلاو ةيفارغوميدلا ةنجل–

،ةمادتسملا ةيمنتلاو يوقاطلا لاقتنالاو ةئيبلا ةنجل–

،ةيداصتقالا تاسايسلاو ةيلاملا ةمكوحلا ةنجل–

،ةينطاوملا ةكراشملاو ةيطارقميدلا تاراسملا ةنجل–

.جراخلا يف نيميقملا نييرئازجلا ةنجل–

ماظـــنلا يف ناــــّجللا نمـــض ءاـــضـــعألا باخــــتنا تايفــــيك ددـــحت
.سلجملل يلخادلا

: نم ،لقألا ىلع ،ةمئادلا ناجللا نوكتت:5٤ ةّداملا

ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاعاطقلا نع نيلثمم )3( ةثالث–
،ةيئيبلاو

،يندملا عمتجملا نع نيلثمم )3( ةثالث–

،يصخشلا رابتعالل ناراتخي )2( نيلثمم–

.ةلودلا تاسسؤمو تارادإ نع نيلثمم )3( ةثالث–

نيتنجل نم رثكأل يمتني نأ سلجملا نم وضع يأ نكمي ال
.نيتمئاد

)٥1( رشع ةسمخ ةنجل لك ءاضـعأ ددـــع ىدعـــــتي نأ نكمي ال
.اوضع

تامييقت دادعإب ،اهصخي اميف لك ،ناّجللا موقت :٦٤ ةّداملا
اهيلإ ةلكوملا تايلاكشإلاو لئاسملا لوح تاساردو ريراقتو
ةيلاحلا اهلامعأو ةموكحلا جمارب لوح ءارآ رادصإو ،بتكملا نم
.تايصوتو تاحرتقمب ةبوحصم نوكت ،ةجمربملا وأ
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،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا .٠2
،دامتعالل ةيرئازجلا ةئيهلا .12
،سييقتلل يرئازجلا دهعملا .22
،نكسلل ينطولا قودنصلا.32
،ةيمنتلا لجأ نم زيهجتلل ينطولا قودنصلا .٤2
،ةنيزخلل ةيئاضقلا ةلاكولا .٥2
،ةبساحملل ينطولا سلجملا .62
،تانيمأتلل ينطولا سلجملا .72
،جماربلل ينطولا سلجملا .82
،ينهملا نيوكتلل ينطولا دهعملا .92
،ةعساولا تاعارزلل ينقتلا دهعملا .٠3
،ميلاقألا ةيبذاجو ةئيهتل ةينطولا ةلاكولا .13
،اهنامدإو تاردخملا ةحفاكمل ينطولا ناويدلا .23
ةياصول عباتلا( ةيئاضقلاو ةينوناقلا ثوحبلا زكرم .33

،)لدعلا ةرازو
،كرامجلل تامولعملا ماظنو ةراشإلل ينطولا زكرملا .٤3
،يفاقثلا عاعشإلل ةيرئازجلا ةلاكولا .٥3
رــــــئاـــــظحلا رــــــيوــــطتو ةــــــيقرـــــتل ةــــــــــينطولا ةـــــــلاــــكوـــــلا .63

،ةيجولونكتلا
،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةلاكو .73
،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةلاكولا .83
،ةيمجنملا تاطاشنلل ةينطولا ةلاكولا .93
،ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولا .٠٤
،ةيئاملا دراوملل جمدملا رييستلل ةينطولا ةلاكولا .1٤
،ةحايسلا ةيمنتل ةينطولا ةلاكولا .2٤
،ليغشتلل ةينطولا ةلاكولا .3٤
،تايافنلل ةينطولا ةلاكولا .٤٤
.ةيتالواقملا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا .٥٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىلوألا ىداــمج52 يفخّرؤــم٨٣-١2 مــقر يــسائر موـــسرم

نـــــمضتي ،١2٠2 ةـــنس يـــفناج٩ قــــفاوملا2٤٤١ ماـــــع
.ةموكحلا يف وضع ماهم ءاهنإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،هنم7-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
يف خّرؤــملا361-٠2  مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–

٠2٠2 ةــــنس وـــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ
،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

9٠3-61 مقر يــسائرلا موـــسرملا ماـــكحأ ىــــغلت :55 ةّداملا
61٠2 ةنس ربمفون82 قفاوملا83٤1 ماع رفص82 يف خرؤملا

يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةليكشت نمضتملاو
.هريسو

ىلإ لوعفملا ةيراس هــقيبطتل ةذـــختملا صوـــصنلا ىــقبتو
.موسرملا اذهل ةيميظنتلا صوصنلا رشن نيح

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني :٦5 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

6 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج22 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس يفناج

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قحلملا

سلجملا يف ةلثمملا ةلودلا تاسسؤمو تارادإلا ةمئاق
يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا

شيـــــجــــلل يداـــصــــتـــقالا عاطــــقلا( ينــــطولا عافدــــلا ةرازو .1
،)يبعشلا ينطولا

ةرازوـــب فارـــطألا ةددـــعـــتملا تاـــقالعلل ةـــماعلا ةــــيريدملا .2
،ةيجراخلا نوؤشلا

،رئازجلا كنب .3

،ةقاطلا ةرازوب تاقورحملل ةماعلا ةيريدملا .٤

يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا .٥
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

،لقنلا ةرازوب ةيمنتلاو طيطختلا ةيريدم .6

لــــمعلا ةرازوـــب يــــعامتجالا ناــــمضلل ةـــماعلا ةـــــيريدملا .7
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو

،يلاملا مالعتسالا ةجلاعم ةيلخ.8

،ةسفانملا سلجم .9

،اهتبقارمو ةصروبلا تايلمع ميظنت ةنجل .٠1

،زاغلاو ءابرهكلا طبض ةنجل .11

،تالصاوملاو ديربلا طبض ةطلس .21

،يرصبلا يعمسلا طبض ةطلس .31

،يحصلا نمألل ةينطولا ةلاكولا .٤1

،ةلوفطلا ةيقرتو ةيامحل ةينطولا ةئيهلا .٥1

،ةيرورملا ةمالسلا ةيبودنم .61

،ىربكلا رطاخملل ةينطولا ةيبودنملا .71

،تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا .81

،ةيوارحصلا قطانملا يف ةحالفلا ةيمنت ةظفاحم .91
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141و7-19 ناــــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلـــع ءاـــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوش8 يف خّرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس وـيلوي7 قـــفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىداــمج61 يف خّرؤــمـلا61-٠2 مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداــمج81 يف خّرؤـــملا يــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نــــمضتملاو12٠2 ةــنس يـــفناج2 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــع ىلوألا

ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيمل ةصصخملا تادامتعالا عيزوت
،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم

81 يف خّرؤملا61-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
12٠2 ةـــــنس يـــفناـــج2 قــــفاوــــــملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج
ةنمقرلا رــيزول ةـــصصخملا تاداــــمتعالا عــــيزوت نـــمضتملاو
ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم تايئاصحإلاو
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

ةرازو رــــــــييست ةـــينازـــــــيم لودــــــــــج يف ثدـــــــــحي : ىلوألا ةّداملا
مسقلا - ةيزكرملا ةرادإلا - لوألا عرفلا ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا
ةناعإ” هناونعو1٠-63 همقر باب ،رييستلا تاناعإ - سداسلا
.”تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل

هردـــــق داـــمتعا12٠2 ةـــنس ةـــينازيم نـــم ىـــــغلي:2 ةّداملا
يف دّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠26( رانيد نويلم نورشعو ةئامتس
تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم
.”عّمجم يطايتحا - ةلمتحم

هردـــق داـــمتعا12٠2 ةـــنس ةـــينازيمل صصـــــخي :٣ ةّداملا
يف دّيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠26( رانيد نويلم نورشعو ةئامتس
- لوألا عرفلا ،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو رييست ةينازيم
ناوــــــيدلل ةـــــناعإ”1٠-63 مــــقر باـــــبلا يفو ةــــــيزكرملا ةرادإلا
.”تايئاصحإلل ينطولا

،تايئاصحإلاو ةنمقرلا ريزوو ةيلاملا ريزو فلكي:٤ ةّداملا
ةدـــــيرجلا يف رـــشني يذـــلا موــسرملا اذـــه ذـــيفنتب ،هـــصخي اـــميف لــــك
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا

9 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج٥2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس يفناج

نوبت ديجملا دبع

: يتأي ام مسري

.لقنلا ريزو ،يناه رهزل ديسلا ماهم ىهنت : ىلوألا ةداملا

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يف موــــسرـــملا اذــــــــه رــــشني :2 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

9 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج٥2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس يفناج

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤــم٩٣-١2 مــــقر يــسائر موـــسرم
نــــمضتي ،١2٠2 ةــــنس يــــفناج٩ قــــفاوــملا2٤٤١ ماــــع
رــــــيزو ماـــــهمب ،ةـــيمومعلا لاـــــغشألا رــــــيزو فـــيلكت
.ةباينلاب لقنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئرّ نإ

،هنم7-19 ةداملا اميس ال ،روتسّدلا ىلع ءانب–

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

٥2 يف خّرؤــــملا83-12 مــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج9 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
،لقنلا ريزو ماهم ءاهنإ

: يتأي ام مسري

رــــــــيزو ،يلـــــــعيش قوراـــــــف دـــــــــيسلا فــــــّلكي: ىلوألا ةداملا
.ةباينلاب لقنلا ريزو ماهمب ،ةيمومعلا لاــــغشألا

ةّيـــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرـــــــملا اذــــــــه رـــــــشني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

9 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج٥2 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس يفناج

نوبت ديجملا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج52 يفخّرؤم٠٤-١2 مقر يسائرموسرم
نــمضتي ،١2٠2 ةنس يفناج٩قـفاوملا2٤٤١ ماع
رــــــييست ةيـنازيـم ىلإ دامـتـعا ليوحـتو باب ثادحإ

.تايئاصحإلاو ةنمقرلا ةرازو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –



٣٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع  ىلوألا ىدامج٦2
13م١2٠2 ةنس يفناج٠١

ةفلكملا ،ةيديدحلا ككسلاب لقنلل ةينطولا ةكرشلا ىلإ اهليوحتو
رارــــق بـــــجومب ةددــــحملا تاـــيفيكلاو طورــــشلل اــــقفو اهرييـــــستب
ةـــــيمومعلا لاـــــــغشألاب فــــــــــلكملا رــــيزوــــــلا نيــب كرــــتشم يرازو
.”لقنلاب فلكملا ريزولاو

: نم سلجملا نوكتي:11 ةّداملا”

،اسيئر ،ةيمومعلا لاغشألاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ينطولا عافدلا ريزو لثمم –

ةــــئيهتلاو ةـــيلحملا تاــــعامجلاو ةــــيلخادلا رـــــيزو لــــثمم –
،ةينارمعلا

،ةيلاملا ريزو لثمم –

،ةقاطلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

ةـــــيكلسلا تالــــصاوملاو دــــيربلاب فّلكملا رـــيزولا لـــثمم –
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،مجانملاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،لقنلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

،ةئيبلاب فّلكملا ريزولا لثمم –

ةيديدحلا ككسلل ةيساسألا تآشنملاب فّلكملا ريدملا –
،ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف

،ةيمومعلا لاغشألا ةرازو يف طيطختلاب فّلكملا ريدملا –

،ةلاكولا لامع نع )2( نيلثمم –

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

لاــــغشألا” ةـــــيمستب ”لــــقنلا” ةـــيمست ضّوـــــعت :٣ ةّداملا
موـــسرملا نـــم02و81و61و51 داوـــملا ماــكحأ يف ”ةـــيمومعلا
ماـــــع ةـــيناثلا ىداـــمج31 يف خرؤــــملا652-50 مــــقر يذـــــيفنتلا

يفو ،هالــــعأ روـــكذملاو5002 ةـــنس وـــيلوي02 قـــفاوملا6241
ةيمومعلا ةمدخلا تاعبتب صاخلا طورشلا رتفد نم٥ ةداملا
.هب قحلملا

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رــــشني: ٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥ قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج12 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس يفناج

دارج زيزعلا دبع

ىلوألا ىدامج١2 يفخّرؤــم٦٣-١2 مـــقر يذـــيفنتموـــسرم
لّدــــــــعي ،١2٠2 ةــــنس يـــــفناج5قـــــــفاوــــملا2٤٤١ ماـــــــــــع
خّرؤـــــــملا٦52-5٠ مـــــقر يذـــــيفنتلا موسرــــملا مّمــتيو

٠2 قــــــــفاوـــــملا٦2٤١ ماـــــــــع ةـــــــــيناثلا ىداــــــــمج٣١ يف
ةـــــــلاكوــــــلا ءاــــــشنإ نـــــــــمضتملاو5٠٠2 ةـــــــنس وـــــــــــيلوي
تارامثتسالا زاـــجنإ ةعباتمو تاساردلل ةينطولا

.ةيديدحلا ككسلا يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و5-211 ناـــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــتسدلا ىلــــــع ءاــــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(

يف خّرؤــملا٠73-91 مــقر يـسائرلا موــسرمـلا ىــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربـــمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـــــنس وــــينوي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤــملا652-50 مــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
5002 ةــنس وـــيلوي02 قـــفاوملا6241 ماــــع ةـــيناثلا ىداـــمج31
ةــعــباــتــمو تاساردــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوـــلا ءاشنإ نـــمضتملاو
،ممتملا ،ةيديدحلا ككسلا يف تارامثتسالا زاجنإ

يف خّرؤملا303-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا0202 ةنس ربوتكأ51 قفاوملا2441 ماع رفص72

،ةيمومعلا لاغشألا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا963-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا0202 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2441 ماع يناثلا عيبر32
،لقنلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
ىداـــمج31 يف خّرؤـــــملا652-50 مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ماـــكحأ
نـــــمضتملاو5002 ةـــــنس وــــيلوي02 قـــــفاوملا6241 ماــــــع ةــــــيناثلا
تارامثتسالا زاجنإ ةعباتمو تاساردلل ةينطولا ةلاكولا ءاشنإ

.ةيديدحلا ككسلا يف

موسرملا نم11و8و2 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت:2 ةّداملا
6241 ماـــع ةــيناثلا ىداــمج31 يف خرؤــملا652-50 مــقر يذيـــفنتلا
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو5002 ةنس ويلوي02 قفاوملا

لاــــــغشألا رـــــيزو ةــــياصو تــــحت ةـــــلاـكولا عـــــضوت :2 ةّداملا”
.”ةيمومعلا

تآشنملاو ينابملا مالتساب مايقلاب ةلاكولا فلكت :8 ةّداملا”
،ةـــــينفلا دـــــعاوقلاو ســــيياقملا بــــسح ،ةــــيديدحلا كـــــكسلل ةـــــيدعاقلا
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ةّيدرف ميسارم
2441 ماــــع ىلوألا ىدامـــج61 يفخّرؤــــم يـــسائر موــــسرم

نييــــعت نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد13 قـــــفاوملا
.ةيرحبلا تاوقلا ةدايق ناكرأ سيئر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ىلوألا ىداــمج61 يف خّرؤـــم يــسائر موــسرم بـــجومب
دارـــــم دـــــيمعلا نّيــــعي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد13 قـــــفاوملا2441
.ةيرحبلا تاوقلا ةدايق ناكرأل اسيئر ،عوبرق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
ءاــــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس رـــــبمسيد72 قــــــفاوملا

ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم
.يملعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ىلوألا ىداـــمج21 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب
دوعسمّديسلا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441
ميلعتلا ةرازوب هاروتكدلا يف نيوكتلل ريدم بئان هتفصب ،لاتخ
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج61 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
ءاـــــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــــنس رــــبمسيد13 قـــــفاوملا

.راشب ةعماجل ماعلا نيمألا ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيـــــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس رــــبمسيد13 قـــــفاوملا2441
.راشب ةعماجل اماع انيمأ هتفصب ،ينادملب يماهوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج21 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موـــسرم
ءاــــــهـنإ نـــــمضتي ،0202 ةــــــنس رـــــبمسيد72 قــــــفاوملا

ةــــيالو يف ةـــــملعلاب يوــــــهجلا حرــــــسملا رــــــيدم ماــــــهم
.فيطس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةـــنس رــــــبمسيد72 قــــفاوملا2441

يف ةملعلاب يوـهجلا حرـــسملل ارـــيدم هتـــفصب ،ةـــيطع ناـــيفس
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،فيطس ةيالو

2441 ماـــع ىلوألا ىداــمج91 يفخّرؤـــم يــسائر موـــسرم
ماــهم ءاـــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس يـــفناج3 قـــفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب فّلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـع ىلوألا ىداـمج91 يف خّرؤـم يـسائر موـسرم بــجومب
دمحـمدّيسلا ماـهم ىــهنت ،1202 ةــنس يــفناج3 قــفاوملا2441
 .ةّيروهمجلا ةسائرب ةمهمب افّلكم هتفصب ،باقعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج61 يفخّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
ءاــــهنإ نــــمضتي ،0202 ةـــنس رـــبمسيد13 قـــفاوــــملا

.ةيرحبلا تاوقلا دئاق ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـــع ىلوألا ىداـــمج61 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم بـــــجومب
دمحـم ءاوللا ماهم ىهنت ،0202 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2441
.ةيرحبلا تاوقلل ادئاق هتفصب ،يلوح يبرعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج61 يفخّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
ءاــــــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــــبمسيد13 قــــفاوملا

.ةيرحبلا تاوقلا ةدايق ناكرأ سيئر ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ىلوألا ىداــمج61 يف خّرؤــم يــسائر موــسرم بـــجومب
ءاوــــللا ماـــهم ىــــهنت ،0202 ةــــنس رـــــبمسيد13 قـــــفاوملا2441
تاوــــــقلا ةداـــــيق ناــــكرأل اــــسيئر هــــتفصب ،حادــــــم نـــب ظوــــفحم
.ةيرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج61 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
نييــــــعت نـــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد13 قـــــفاوملا

.ةباينلاب ةيرحبلا تاوقلا دئاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ىلوألا ىداـــمج61 يف خّرؤــم يـــسائر موــسرم بـــجومب
ظوفحم ءاوــللا نّيــعي ،0202 ةـــنس رـــبمسيد13 قـــفاوملا2441
.ةباينلاب ةيرحبلا تاوقلل ادئاق ،حادم نب
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2441 ماـــع ىلوألا ىداــمج21 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
ءاــــــهنإ نـــمضتي ،0202 ةــــــنس رــــبمسيد72 قـــــفاوملا

.ةراجتلا ةرازوب ريدم بئان ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ىلوألا ىداــمج21 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بــجومب
دّيــــسلا ماــــهم ىـــهنت ،0202 ةــــنس رــــبمسيد72 قـــــفاوــملا2441
ةرازوــــب نــــيوكتلل رـــيدم بــــئان هـــتفصب ،زــــيزعلا دبـــــع دوــــمحم
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،ةراجتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف ناخّرؤم نايذيفنت ناموسرم
ناــــنمضتي ،0202 ةـــنس رــــبـمسيد72 قـــــفاوملا2441
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب نييعتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةدّيـــــــــسلا نّيــــــــــعت ،0202 ةــــــنس رــــــبمسيد72 قـــــــــــفاوــــملا2441
ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ،مهؤامسأ ةيتآلا نادّيسلاو
: يملعلا

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،لاتخ دوعسم –
ةـــــينوناقلا تاــــساردلل ارـــــيدم ،ةــــشيع نـــــب دـــــيمحلا دــــــبع –

،فيشرألاو
.ةدوجلا نامضو مييقتل ريدم ةبئان ،هـللا دبع ةديشن –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةليمك ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441
فارشتسالاو مـييقتلاو ثــــحبلا ةـــجمربل ةرـــيدم ،يـــحي تـــيأ

يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا يف
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع ىلوألا ىداــــمج21 يفخّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم
نييـــعت نــــمضتي ،0202 ةــــنس رـــــبمسيد72 قــــــفاوملا

.تاعماجب تايلك ءادمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا2441
: ةيتآلا تاعماجلاب تايلك ءادمع ،مهؤامسأ ةيتآلا

موــــلعلاو قوـــــقحلا ةــــيلكل ةدــــيمع ،ةــــبيط نــــب ةـــــينوص –
،ةسبت ةعماجب ةيسايسلا

ةـــعماجب تاـــغللاو بادآلا ةـــــيلكل ادــــيمع ،يبيرغ حــــلاص –
،ةسبت

اـــيجولونكتلاو موــــلعلا ةــــيلكل ادــــيمع ،ةوــــيون لــــيعامسا –
،ةسبت ةعماجب

ةــــــيداصتقالا موــــلعلا ةـــيلكل ادــــيمع ،حوــــتش نـــيدلا روـــن –
،ةسبت ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلا مولعلاو

2441 ماــــع ىلوألا ىداـــمج21 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد72 قـــــفاوملا

.ةفلجلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم ماهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ىلوألا ىداــمج21 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بـــجومب
22 نــم ءادــتبا ،ىــهنت ،0202 ةــنس رــبمسيد72 قــفاوملا2441
هتفصب ،يكرت نب نيدلا زعدّيسلا ماهم،0202 ةنس ربمفون
 .ةافولا ببسب،ةفلجلا ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج21 يفخّرؤـــــم يذـــــيفنت موـــــسرم
ماهم ءاهنإ نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا
.ةنيدملاو نارمعلاو نكسلا ةرازوب ريدم بئان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دّيـــــسلا ماــــهم ىــــهنت ،0202 ةــــــنس رــــبمسيد72 قـــــفاوملا2441
بـــــــتاكم ةـــــعباتمل رـــــيدم بـــــئان هـــــتفصب ،يدـــــيام روـــــفيط

هــــــفيلكتل،ةـــــنيدـــملاو نارـــــــمعلاو نـــــكسلا ةرازوـــــب تاـــــساردــــلا
 .ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج21 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
ءاــــــهنإ نــــــمضتي ،0202 ةــــــنس رــــــبمسيد72 قـــــفاوملا

ءانبلاو ةيرامعملا ةسدنهلاو رـيمعتلا رـــيدم ماــــهم
.فيطس ةيالو يف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
2 نم ءادـــتبا ،ىـــهنت ،0202 ةـــنس رــــبمسيد72 قــــــفاوملا2441
هـتفصب ،يلـــيجوق راـــتخمدّيـــسلا ماـــهم،0202 ةـــنس رـــبمسيد
ةـــــيالو يف ءاــــنبلاو ةـــــيرامعملا ةــــــــسدنهلاو ريــــــمعتلل ارــــــيدــــم

 .ةافولا ببسب،فيطس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع ىلوألا ىداــــمج21 يفخّرؤــــم يذـــيفنت موــــسرم
ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،0202 ةـــنس رـــبمسيد72 قـــفاوملا

ةراــــــــجتلل ةــــــيملاعلا ةــــــــمظنملا عــــم تاــــــــقالعلا رـــــــــــيدم
.ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ىلوألا ىداــمج21 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بــجومب
دّيــــــسلا ماــــهم ىـــهنت ،0202 ةــــنس رــــبمسيد72 قـــــفاوملا2441

ةيملاعلا ةمظنملا عم تاقالعلل اريدم هتفصب ،داــڤر مـــيلس
 .ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل،ةراجتلا ةرازوب ةراجتلل
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ةيعامتجالا تازيهجتلا جمارب زاجنإ ةعباتمل اريدم ،يديام
نارـــمعلاو نـــــكسلا ةرازوــــب ىرـــــخألا تازيـــــهجتلاو ةـــــيفاقثلاو
.ةنيدملاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
نييعتلا نـــمضتت ،0202 ةـــنس رـــبمسيد72 قــــفاوملا
.ةراجتلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
يتآلا نادّيســلا نّيــعي ،0202 ةــنس رــبمسيد72 قـــفاوملا2441
: ةراجتلا ةرازوب ،امهامسا

،صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم ،يشكارم نيمل  دمـحم –

.ةماعلا لئاسولاو ةيلاملل اريدم ،دعسم ىسوم –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
مــــيلسدّيــــسلا نّيـــعي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد72 قــــفاوملا2441
ةرازوــب ةــيراجتلا تالداـــبملا ةـــيقرتو ةـــعباتمل ارـــيدم ،داـــڤر
.ةراجتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ىلوألا ىدامج21 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
دومحمدّيسـلا نّيـعـي ،0202 ةـنـس رـبـمـسـيد72 قـفاوـمـلا2441
.ةراجتلا ةرازوب نيفظوملل ريدم بئان ،زيزعلا دبع

،1 رئازجلا ةعماجب قوقحلا ةيلكل اديمع ،لاسك يبرعلا  –

تاقالعلاو ةيسايسلا مولعلا ةيلكل اديمع ،جارعأ ناميلس –
،3 رئازجلا ةعماجب ةيلودلا

ةيداصتقالا موـــــلعلا ةــيلكل ادـــيمع ،ةـــجيدـــــخ نـــب فـــصنم –
،سارهأ قوس ةعماجب رييستلا مولعو ةيراجتلاو

اـــيجولونكتلاو موـــلعلا ةـــيلكل ادــــيمع ،يوالــــمح فــــسوي –
،سارهأ قوس ةعماجب

ةــعماجب تاــغللاو بادآلا ةـــيلكل ادــــيمع ،يراـــص دمــــحم –
.سارهأ قوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع ىلوألا ىدامج21 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نييـــــعت نــــمضتي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد72 قـــــفاوملا

.ةدكيكسب يوهجلا حرسملا ريدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماـع ىلوألا ىداــمج21 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موــسرم بـــجومب
ناــيفسدّيــسلا نّيــعي ،0202 ةـــنس رـــبمسيد72 قـــفاوملا2441
.ةدكيكسب يوهجلا حرسملل اريدم ،ةيطع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج21 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موــسرم
ريدم نييعت نمضتي ،0202 ةنس ربمسيد72 قفاوملا

ةــــــــــــيعاـــــمتجالا تازــــــــيهــــجتلا جــــــــمارــــــب زاـــــــــجنإ ةــــــــــــعباتم
نـــــــكسلا ةرازوـــــــــب ىرـــــخألا تازــــــــيهجتلاو ةــــــــيفاقثلاو
.ةنيدملاو نارمعلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــع ىلوألا ىداــمج21 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بــجومب
روفيطدّيسلا نّيــعي ،0202 ةــنس رــــبمسيد72 قــــفاوـــملا2441

81 يف خّرؤملا30–21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
دّدــــــحي يذــــلا2102 ةــــنس رــــياني21 قـــــفاوملا3341 ماـــــع رـــــفص
سلاـــــجملا يف ةأرملا لـــــيــــــثمت ظوــــــظــــــح عــــــيـسوـت تاــــــيـفـيــــــك
،هنم6 ةداملا اميس ال ،ةبختنملا

22 يف خّرؤملا01–61 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو6102 ةنس تشغ52 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ
 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

0441 ماـــــــع ناـــــــضمر7 يف خّرؤــــــــملا ماــــــــظنلا ىــــــــضتقمبو–
سلجملا لمع دعاوق دّدحي يذلا9102 ةنس ويام21 قـــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،يروتسدلا

يروتسدلا سلجملا

ماع ىلوألا ىدامج٨ يفخّرؤم02/د م.ق/٤١ مقر رارق
قلــــعــتـــي ،0202 ةنــــسرـــبـــمــــســـــيد٣2 قــــــفاوـــــــملا2441
.ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان فالختساب

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

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،روتسدلا ىلع ءانب–

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح يحشرتم ةمئاق ىلعو ،ينطولا
نأ نيــــــبت ،هالـــــــــعأ نــــيروـــــكذملا ،ةدــــــكيكس ةــــيباختنالا ةرــــــئادلاب
بـــــــــئانلا فالــــــختسال لـــــــــــهؤــــملا وــــــــه شاــــــغزم حـــبار حـــــشرــــتملا
،ىفوتملا

: يتأي ام رّرقي

ديعسلا بئانلا دـــعقم روـــــغش ةــــلاح نـــــلعي : ىلوألا ةداملا
.ةجحوب

حــشرتملاب ةجحوب ديعسلا بــــئانلا فــــلختسي :2 ةداملا
.شاغزم حبار

سلجملا سيئر ىلإ رارــقلا اذه نم ةخسن غـّلبت :3 ةداملا
ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو ىلإو يــــنطولا يـــــبعشلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

8 خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.0202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ–

.اوضع ،يواروب رمع–
`````````````````````````H`````````````````````````

ماــع ىلوألا ىداــمج٨ يفخّرؤـــم02/د م.ق/5١ مـــقر رارـــــق
قلــــعــتـــي ،0202 ةنــــسرـــبـــمــــســـــيد٣2 قــــــفاوـــــــملا2441
.ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئان فالختساب

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

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

،روتسدلا ىلع ءانب–

71/د م.إ/10 مقر يروتسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو–
7102 ةنس ويام81 قفاوملا8341 ماع نابعش12 يف خّرؤملا

ســــــــلجملا ءاـــــضعأ باـــــختنال ةـــــيئاهنلا جـــــئاتنلا نـــــمضتملاو
قفاوملا8341 ماع نابعش7 موي ىرج يذلا ينطولا يبعشلا

،7102 ةنس ويام4

ديعسلا بــــئانلا دـــــعقم روــــغشب حـــيرـــصتلا ىلـــــــع ءاـــــنبو–
رـــيرــــــحتلا ةــــــهبج بزــــــــح ةـــمئاـــــق يف بـــــــخــــتنملا ،ةــــــجحوــــب
،ةاــــــفوـــــلا بــــــــبسب ،ةدــــــــكيكس ةــــيباختنالا ةرـــــــــئادلا ،يــــــنطولا
خــيراتب ينطولا يبعشلا سلجملا ســيئر لـــــبق نــــم لــسرملا

٤٤1/٠2مــــــــقر .رأ /خأ مـــــــقر تـــــــــحت0202 ةـــــنس رـــــــبمسيد٠1
خيراــــــتب يروتـــــسدلا سلـــــــجملل ةماعلا ةــنامألاب لـــجسملاو
،813 مقر تحت0202 ةــــنس ربمسيد٠1

،ةجحوب ديعسلا بئانلا ةاــفو ةداــهش ىلــع عالــطالا دـــعبو –
ةنس ربمفون92 خيراتب دمحـمأ يديس ةــيدلب نع ةرداــصلا

 ،٤93٤٠ مقر تحت ،0202

تاباـــــختنالل نيـــــحشرتملا مـــــئاوــــق ىلــــــععالـــــطالا دــــــــعبو –
4 قــــــفاوملا8341 ماــع ناـــبعش7 موــــي ترـــــــــج يـــتلا ةــــيعيرشتلا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو فرط نم ةّدعملا ،7102 ةنس ويام
ليربأ11 خيراتب ةـــلسرملا ،ةـــــيباختنا ةرـــــئاد لـــــك نــــع ةـــــيلحملا

ةماـعـلا ةـناـمألاـب ةـلـجسملاو،71/2٠٤3 مـــــــقر تحت،7102 ةـــنس
،2 مقر تحت7102 ةنس ليربأ11 خيراتب يروتسدلا سلجملل

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

،ةلوادملا دعبو

ديعسلا بئانلا فالختسا فلم صحفت دعب ،هّنأ ارابتعا–
ســــلجملا بــــتكم حّرـــــص دـــقو ،هــــتافو ةـــــلاح تــــتبث ،ةـــــجحوب
يف ةخرؤملا ةلاسرلا بجومب هدعقم روغشب ينطولا يبعشلا

،هالعأ ةروكذملاو0202 ةنسربمسيد٠1

نوـــــناقلا نـــــم501 ةداــــملا ماـــكحأ ىضتقمب ،هــّـنأ اراـــبتعاو–
7341 ماــــــع ةدــــعقلا يذ22 يف خّرؤــــملا01–61 مـــقر يوــــضعلا
فـــلختسي ،هالـــــعأ روـــــكذملاو6102 ةـــــنس تـــــشغ52 قـــــفاوملا
بترملا حشرتملاب ،ةافولا ببسب هدعقم روغش دعـــب بـــــئانلا

ةـــــــمئاقلا يف بــــــــختنملا رـــــــيخألا حــــــشرـــــــتملا دـــــــــــعب ةرـــــشابم
،ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ةيباختنالا

نوــــناقلا نـــــــم6 ةداـــــملا ماـــــكحأ ىــــــــضتقمب ،هــــّـنأ اراـــــبتعاو–
قفاوملا3341 ماـع رـــفص81 يف خّرؤـــملا30–21 مـــقر يوــــضعلا

وأ حشرتملا فلختسي،هالعأ روكذملاو2102 ةـنس رــــياني21
عــيمج يف ســنجلا ســفن نــم بــختنم وأ حشرتمب بــــختنملا

يوضعلا نوناقلا يف اـــهيلع صوـــــصنملا فالـــــختسالا تالاـــــح
 ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

يروــتسدلا ســلجملا نالــــعإ ىلع عالــــطالا دــــعب ،هـــنأ اراــــبتعاو–
يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةيئاهنلا جئاتنلا نمضتملا
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نوــــناقلا نـــــــم6 ةداـــــملا ماـــــكحأ ىــــــــضتقمب ،هــــّـنأ اراـــــبتعاو–
قفاوملا3341 ماـع رـــفص81 يف خّرؤـــملا30-21 مـــقر يوــــضعلا

وأ حشرتملا فلختسي،هالعأ روكذملاو2102 ةـنس رــــياني21
عيمج يف ،سنجلا سفن نم بختنم وأ حشرتمب بختنملا

يوضعلا نوناقلا يف اـــهيلع صوـــــصنملا فالـــــختسالا تالاـــــح
 ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

يروــتسدلا ســلجملا نالــــعإ ىلع عالــــطالا دــــعب ،هـــنأ اراــــبتعاو–
يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةيئاهنلا جئاتنلا نمضتملا
يـــــنطولا عــــمجتلا بزــــــــــح يــــــحشرتم ةــــــمئاق ىلــــعو ،يـــــنطولا
،هالـــــعأ نــــيروكذملا ،ةليسملا ةــــيباختنالا ةرــــــئادلاب ،يطارقميدلا

فالــــــختسال لــــــــهؤملا وـــــهمورق فولخم حـــــشرــــتملا نأ نيــــــبت
،ىفوتملا بــــــئانلا

: يتأي ام رّرقي

رضخل بئانلا دـــعقم روـــــغش ةــــلاح نـــــلعي : ىلوألا ةداملا
.يميهد

حــشرتملاب يميهد رضخل بــــئانلا فــــلختسي :2 ةداملا
.مورق فولخم

سلجملا سيئر ىلإ رارقلا اذه نم ةخسن غــــّلبت :3 ةداملا
ةيلحملا تاـــعامجلاو ةــــيلخادلا رــــيزو ىلإو يــــنطولا يـــــبعشلا

.ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :4 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

8 خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.0202 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج

يروتسدلا سلجملا سيئر

شينف لامك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دمـحم–

،ةوضع ،يتارسم ةميلس–

،ةوضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،ليختوب ميهاربإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دمـحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوضع ،دابع ةجيدخ–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

،اوضع ،لولج ةدع دمـحمأ–

.اوضع ،يواروب رمع–

81 يف خّرؤملا30-21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
دّدــــــحي يذــــلا2102 ةــــنس رــــياني21 قـــــفاوملا3341 ماـــــع رـــــفص
ســـــــــــلاجملا يف ةأرـــــملا ليـــــثمت ظوـــــظح عــــــيـسوـت تاــــــــيـفـيك
،هنم6 ةداملا اميس ال ،ةبختنملا

22 يف خّرؤملا01-61 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو6102 ةنس تشغ52 قفاوملا7341 ماع ةدعقلا يذ
 ،مّمتملاو لّدعملا ،تاباختنالا ماظنب

0441 ماـــــــع ناـــــــضمر7 يف خّرؤــــــــملا ماــــــــظنلا ىــــــــضتقمبو–
سلجملا لمع دعاوق دّدحي يذلا9102 ةنس ويام21 قـــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،يروتسدلا

71/د م.إ/10 مقر يروتسدلا سلجملا نالعإ ىضتقمبو–
7102 ةنس ويام81 قفاوملا8341 ماع نابعش12 يف خّرؤملا

سلــجملا ءاضعأ باــخــتــنال ةــيــئاــهـــنـــلا جئاـــتـــنـــلا نـــمضتملاو
قفاوملا8341 ماع نابعش7 موي ىرج يذلا ينطولا يبعشلا

،7102 ةنس ويام4

رضخل بــــئانلا دـــعقم روــــغشب حـــيرصتلا ىلــــع ءاـــــنبو–
ينـــطوـــلا عـــمـــجـــتـــلا بزـــح ةـــمـــئاـــق يف بـــخــــتــــنملا ،يمــــيــــهد
،ةاـــفولا بـــبسب ،ةليسملا ةــــيباختنالا ةرــــئادلا ،يطارقميدلا
خيراتب ينطولا يبعشلا سلجملا ســيئر لـــــبق نم لـسرملا

٤٤1/٠2مـــــــــــــــقر .رأ /خأ مـــــقر تحت0202 ةــــنس رـــبــــمسيد٠1
٠1 خيراــــــتب يروتـــــسدلا سلـــــــجملل ةماعلا ةــنامألاب لـــجسملا
،813 مقر تحت0202 ةــــنس ربمسيد

،يميهد رضخل بئانلا ةاــفو ةداــهش ىلــع عالــطالا دـــعبو –
ةـنس رـبـمسيد2 خــيراــتــب نوــنــكــع نــب ةــيدـــلـــب نـــع ةرداــصلا

 ،9٠1 مقر تحت ،0202

تاباـــــختنالل نيـــــحشرتملا مـــــئاوــــق ىلــــــععالـــــطالا دــــــــعبو –
قــــــفاوملا8341 ماــع ناـــبعش7 خيراتب ترـــــــــج يـــتلا ةــــيعيرشتلا

تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو فرط نم ةّدعملا ،7102 ةنس ويام4
ليربأ11 خيراتب ةلسرملا ،ةيباختنا ةرئاد لك نع ةيلحملا

ةـــــماعلا ةـــنامألاب ةـــــلجسملاو،71/2٠٤3 مــــقر تــــحت،7102 ةــــنس
،2 مقر تحت7102 ةنس ليربأ11 خيراتب يروتسدلا سلجملل

،ررقملا وضعلا ىلإ عامتسالا دعبو–

،ةلوادملا دعبو

رضخل بئانلا فالختسا فلم صحفت دعب ،هّنأ ارابتعا–
ســـــلجملا بــــتكم حّرـــــص دــــقو ،هـــــتافو ةـــــلاح تتــــــبث ،يــــميهد
يف ةخرؤملا ةلاسرلا بجومب هدعقم روغشب ينطولا يبعشلا

،هالعأ ةروكذملاو0202 ةنسربمسيد٠1

نوـــــناقلا نـــــم501 ةداــــملا ماـــكحأ ىـــضتقمب ،هــّـنأ ارابتعاو–
7341 ماــــــع ةدــــعقلا يذ22 يف خّرؤــــملا01–61 مـــقر يوــــضعلا
فـــلختسي ،هالـــــعأ روـــــكذملاو6102 ةـــــنس تـــــشغ52 قـــــفاوملا
بترملا حشرتملاب ،ةافولا ببسب هدعقم روغش دعـــب بـــــئانلا

ةـــــــمئاقلا يف بــــــــختنملا رـــــــيخألا حــــــشرـــــــتملا دـــــــــــعب ةرـــــشابم
،ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ةيباختنالا



٣٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع  ىلوألا ىدامج٦2
19م١2٠2 ةنس يفناج٠١

يف خّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
0202 ةــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعقلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا233-40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىــــضتقمبو –
يذلا4002 ةــنس رـــبوتكأ42 قــــفاوملا5241 ماــــع ناــــضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

3 يف خّرؤملا761-80 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
8002 ةـــــــنس وــــــينوي7 قـــــفاوـــملا9241 ماــــــع ةــــــيناثلا ىداــــــــمج
نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل

3 يف خّرؤملا491-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج
صوحفلاو تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت تايفيك دّدحي
،اهئارجإو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةينهملا

ةــــــــفيظولاب ةـــــــفّلكملا ةــــــطلسلل قــــــباطملا يأرــــــلا دــــــعبو –
،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

: يتأي ام رّرقي

موـــــسرملا نــــم8 ةداـــملا ماــــــكحأل اـــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
3341 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا491-21 مقر يذيفنتلا
اذــــه فدــــهي ،هالــــعأ روــــكذملاو2102 ةـــنس لـــــيربأ52 قــــفاوملا
تاـــناحتمالاو تاـــــقــباسملا مــــيظنت راــــــطإ دـــــيدحت ىلإ رارقـــــلا
ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا

.نوجسلا ةرادإب

نــــــــيوـــــكتلاب قاــــحتلالل تاــــقباــــسملا نــــــــمضتت:2 ةداملا
: ىلع اقبسم صصختملا

،يبط صحف –

،يسفن صحف –

.ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا يف رابتخا –

اــــماع اـــيدايع اـــصحف يـــبطلا صــــــحفلا نــــمضتي:3 ةداملا
.حشرتملل ةيحصلا ةيعضولا لوح

نوسرامم هب موقي يذلا يسفنلا صحفلا نمضتي:4 ةداملا
حشرتملل ةيلقعلاو ةيندبلا تاردقلا مييقتل ارابتخا نوصتخم
.ةيصخشلا يف ارابتخاو

صحفلا يف هليهأت متي حشرتم لك ىلــع بــجي:5 ةداملا
ةــــــيندبلا ةـــــيبرتلا راــــبتخا يف كراـــــشي نأ ،يــــسفنلاو يــــبطلا

.ةلباقملا وأ/و ةيباتكلا تارابتخالاو ةيضايرلاو

رابتخا وه ةيضايرلاو ةـيندبلا ةــيبرتلا راــبتخا:6 ةداملا
: يتأي ام نمضتي ،يلوأ ءانتقا

ينطولا عافدلا ةرازو

ماــــع ىلوألا ىداـــمج٤١ يفخّرؤــــم كرـــتشم يرازو رارــــق
نــــــمضتي ،0202 ةــــنسرــــبمسيد٩2 قـــــفاوــــملا2٤٤١

،ينطولا عاــفدلا ةرازو ىدــل ٍضاــق بادـــتنا دـــــيدجت
/ تسغنماتب ةــيركسعلا ةــمكحملل اـــسيئر هـــتفصب
.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماــــــع ىلوألا ىدامج٤1 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
ّديــــــــسلا بادــــــــتنا ددــــــــــجي ،0202 ةــــنسرــــبمسيد92 قـــــفاوـــــملا2٤٤1

اـــسيئر هتفصب ،ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،هـللا لضف قداص
،ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا / تسغنماتب ةيركسعلا ةـــمكحملل

.12٠2 ةــــنس سراـــم61 نـــم ءادتـــبا )1( ةدـــــحاو ةـــنس ةدــــمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــفاوــــملا2٤٤١ ماــــع ىلوألا ىداـــمج5١ يفخّرؤــــم رارــــق
ةسائر فالختسا نــمضتي ،0202 ةنسرــــبمسيد٠٣
ةيحانلا / ةدـــيلبلاب يرــــكسعلا فاــــنئتسالا ســــلجم
.ةتقؤم ةفصب ،ىلوألا ةيركسعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥1 يف خّرؤم رارق بجومب
سيئر ،يراخوب يلاليج ديسلا فلكي ،0202 ةنسربمسيد٠3
ةـــــيركسعلا ةـــــيحانلا / نارـــــهوب يرــــكسعلا فاــــنئتسالا ســـــلجم
فاــــــــنئتسالا ســــــــلجم ةـــــــسائر فالــــــختسا ناــــــمضب ،ةــــــيناثلا
13 نـــم ءادـــتبا ،ىلوألا ةـــيركسعلا ةــــيحانلا / ةدــــيلبلاب يرــــكسعلا
٥ ةداـملا ماــكحأل اــقيبطت ،ةــتقؤم ةـــفصب ،٠2٠2 ةـــنس رـــبمسيد
1791 ةـنس ليربأ22 يف خرؤــــملا82-17 مــــقر رـــمألا نــــم1 ررــــكم
.مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا ءاضقلا نوناق نمضتملاو

لدعلا ةرازو

01 قـــــــفاوملا2441 ماـــــع لوألا عـــيبر42 يفخّرؤــــم رارــــق
تاقباسملا ميظنت راطإ دّدحي ،0202 ةنس رـبمفون
بــــــترلا ضــــعبب قاــــحتلالل ةــــــينهملا تاــــناحتمالاو
.نوجسلا ةرادإب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

ماع رفص21 يف خّرؤملا541-66 مقر موسرملا ىضتقمب –
رشنو ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا6831
مــهت يتلا يدرــفلا وأ يـــميظنتلا عــباطلا تاذ تارارـــقلا ضـــعب
،مّمتملاو لّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو
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جاــــــــــمدإلا ةداــــــعإونوــــــجسلا مــــــيظنت لوـــــــح راــــــبتخا -2
ةدملا :ةيباقعلا تاسسؤملا نمأو نيسوبحملل يعامتجالا

،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث

قرطوسفنلا ملعويعامتجالا فارحنالا لوح رابتخا -3
،2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا :نيسوبحملا ةلماعم

،تاعاس )3( ثالث ةدملا :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا -4
.2 لماعملا

:)ينهم ناحتما( ةيبرتلا ةداعإ دعاسم ةبتر

،تاـــــعاس )3( ثالــــث ةدـــملا :ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف راــــبتخا -1
،2 لماعملا

،)2( ناـــتعاس ةدـــــملا :ةــــيئازجلا تاءارــــجإلا يف راــــبتخا -2
،2 لماعملا

يعامتجالا جامدإلا ةداعإو نوجسلا ميظنت لوح رابتخا -3
)3( ثالـــــــــــــــث ةدملا :ةـيـباــقــعــلا تاسسؤملا نــمأونيسوبحملل

،3 لماعملا ،تاعاس

،تاعاس )3( ثالث ةدملا :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا -4
.2 لماعملا

قاحتلالل ينهم ناحتما(ةيبرتلا ةداعإل لوأ دعاسم ةبتر
:)ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلاب

،تاــعاس )3( ثالـــــث ةدـــملا :ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا  -1
،2 لماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا :ةيئازجلا تاءارجإلا يف رابتخا -2
،3 لماعملا

يــــعامتجالا فارـــحنالاو ناــــسنإلا قوــــقح لوــــح راــــبتخا-3
)3( ثالـــث ةدــــملا :نيـــسوبحملا ةــــلماعم قرــــطوســــفنلا مــــلعو

،2 لماعملا ،تاعاس

،تاعاس )3( ثالث ةدملا :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا-4
.2 لماعملا

ساــــسأ ىلــــع ةــــقباسم(ةــــيبرتلا ةداـــــعإ طــــباض ةـــــبتر
:)صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل تارابتخالا

،تاـعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا :ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راــبتخا  -1
،2 لماعملا

ثالث ةدملا :حشرتملا صصخت يف يرايتخا رابتخا -2
.3 لماعملا ،تاعاس )3(

وأ ةــيسنرفلا( ةــيبنجألا ةـــغللا يف يراـــيتخا راـــبتخا -3
.2 لماعملا )2( ناتعاس ةدملا :)ةيزيلجنإلا

:)ينهم ناحتما(ةيبرتلا ةداعإ طباض ةبتر

،تاــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا :ةـــماعلا ةــــفاقثلا يف رابـــــتخا  -1
،2 لماعملا

)002( اتئامو نيحشرتملل رتم )004( ةئامعبرأ قابس –
،تاحشرتملل رتم

)3( ةثالثو نيحشرتملل غك )5( ةسمخ نزول ةلجلا يمر –
،تاحشرتملل غك

.راتمأ )5( هولع لبح قلست –

رابتخال ةبسنلاب لجسملا تقولل رظنلاب طيقنتلا دّدحي
.قابسلا

.2 لماعمبو اماع الدعم تارابتخالا هذه عومجم يطعي

تاراــــبتخالا ساـــسأ ىلـــع تاـــقباسملا نــــمضتت:7 ةداملا
: ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا تاناحتمالاو

تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(ةيبرتلا ةداعإ نوع ةبتر
: )صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا : صن ريرحت يف رابتخا -1

،تاــــــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا : صـــــن ةــــسارد يف راـــــبتخا -2
،3 لماعملا

ناـــتعاس ةدـــملا : رـــئازجلا اـــيفارغجو خـــيرات يف راـــبتخا -3
.2 لماعملا ،)2(

قاـــــــحتلالل يــــنهم ناـــحتما(ةــــيبرتلا ةداــــعإ نوــــع ةــــبتر
: )ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلاب

،تاــــــعاس )3( ثالــــث ةدـــــملا : صـــــن ةــــسارد يف راـــــبتخا -1
،2 لماعملا

يعامتجالا جامدإلا ةداعإو نوجسلا ميظنت لوح رابتخا -2
)3( ثالــــــث ةدـــــملا : ةــــيباقعلا تاـــــسسؤملا نــــمأو نيـــــسوبحملل

،3 لماعملا ،تاعاس

،تاعاس )3( ثالث ةدملا : يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا -3
.2 لماعملا

ساـــــــسأ ىلــــــع ةــــقباسم(ةــــــيبرتلا ةداــــــــــعإ بـــــيقر ةــــــبتر
: )صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل تارابتخالا

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا : صن ريرحت يف رابتخا -1

،تاـــعاـــس )3( ثالـــث ةدـــملا : صــــــن ةـــسارد يف راــــبتخا -2
،3 لماعملا

ناتعاس ةدملا : رئازجلا ايفارغجو خيرات يف رابتخا -3
،2 لماعملا ،)2(

وأ ةــــيسنرفلا( ةـــيبنجألا ةــــغللا يف يراــــيتخا راـــــبتخا -4
.2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا : )ةيزيلجنإلا

قاحتلالل ينهم ناــحتما( ةــــيبرتلا ةداـــعإ بــــيقر ةــــبتر
: )ةيقرتلا لبق يليمكتلا نيوكتلاب

،2 لماعملا ،)2( ناتعاس ةدملا :صن ريرحت يف رابتخا -1
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تاــــــــبلطتم عـــم حــــشرـــتملا نـــيوكت تالـــــهؤم ةـــــمءالم  -1
:)ةطقن31 ىلإ0( هب قاحتلالا دارملا نيوكتلا

ةبترلا تابلطتم عم ةداهشلا صصخت قباطت -1 .1
:)طاقن6 ىلإ0(

يـــتلا ةـــيولوألا بـــسح نيــــحشرتملا تاـــــصصخت بـــــترت
يف ةروــــكذملاو نييــــعتلا ةـــيحالص اــــهل يــتلا ةـــطلسلا اــــهددحت

،تاداـــــــهشلا ساــــسأ ىلــــع ةـــــقباسملا حـــــتف نـــــمضتملا رارـــــقلا
: يتأي امك طقنتو

،طاقن6 :1 )تا( صصختلا–

،طاقن4 :2 )تا( صصختلا–

،طاقن3 :3 )تا( صصختلا–

،)2( ناتطقن :4 )تا( صصختلا–

.)1( ةدحاو ةطقن :5 )تا( صصختلا –

:) طاقن7 ىلإ0(نيوكتلا وأ ةساردلا راسم -2 .1

لدعملا ساسأ ىلع نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
وأ ةداـــــــهشلاب جوــــتملا يـــنيوكتلا وأ يـــساردلا راـــسملل ماــــعلا
:يتأي امك ،لهؤملا

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةـبسنلاب )1( ةدــحاو ةـــطقن –
،99,01/02و05,01/02 نيبام حوارتي ماع لدعم

لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب )2( ناتطقن –
،99,11/02و11/02 نيبام حوارتي ماع

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب طاقن )3( ثالث –
،99,21/02و21/02 نيبام حوارتي ماع لدعم

ىلع لـــصحت يذــــلا حــشرتملل ةــبسنلاب طاــــقن )4( عــبرأ –
،99,31/02و31/02 نيبام حوارتي ماع لدعم

ىلع لــصحت يذـــلا حــشرتملل ةــبسنلاب طاــــقن )5( ســــمخ –
،99,41/02و41/02 نيبام حوارتي ماع لدعم

ىلع لـــصحت يذـــلا حـــشرتملل ةــــبسنلاب طاــــقن )6( تــــس –
،99,51/02و51/02 نيبام حوارتي ماع لدعم

ىلــع لــصحت يذـــلا حــشرتملل ةـــبسنلاب طاـــقن )7( عـــبس –
.61/02 قوفي وأ يواسي ماع لدعم

ةينطولا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي *
،نيتيفاضإ )2( نيتطقن نم )يلاعلا نيوكتلل

تاــــسسؤملا وــــجيرخ مــــهتاعفد يف لــــئاوألا دــــيفتسي *
.)1( ةدحاوةيفاضإ ةطقن نم يلاعلا نيوكتلل ةيمومعلا

:) طاقن5 ىلإ0(ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات -2

رظنلاب ةداهشلا ىلع لوصحلاخيرات ةيمدقأ ديدحت متي
فصن ساسأ ىلع اهطيقنت متيو،ةقباسملا حتف خيرات ىلإ
،طاقن )5( سمخ دودح يف ،ةنس لك نع ةطقن )5,0(

:ةــــيئازجلا تاءارــــجإلاوتاـــبوقعلا نوـــناق يف راـــبتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

،تاعاس )3( ثالـــث ةدـــملا :يرادإلا رـــــيرحتلا يف رابتخا -3
.2 لماعملا

ساسأ ىلع ةقباسم(ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض ةبتر
:)صصختملا نيوكتلاب قاحتلالل تارابتخالا

،تاـعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا : ةــــماعلا ةـــــفاقثلا يف راـــبتخا  -1
،2 لماعملا

ثالــث ةدــملا :حــشرتملا صصــخت يف يراــيتخا راــبتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3(

وأ ةــــيسنرفلا( ةــــيبنجألا ةـــــغللا يف يراــــيتخا راــــبتخا -3
.2 لماعملا )2( ناتعاس ةدملا :)ةيزيلجنإلا

:)ينهم ناحتما(ةيبرتلا ةداعإل يسيئر طباض ةبتر

،تاعاس )3( ثالـــــث ةدــــملا : ةــــماعلا ةــــفاقثلا يف راـــــبتخا  -1
،2 لماعملا

:مارجإلا ملع وأ ةيئازجلا تاءارجإلا يف يرايتخا رابتخا -2
،3 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا

تــــنمجانملا وأ ةــماعلا ةيلاــــملا يف يراــيتخا راـــبــتخا -3
،2 لماعملا ،تاعاس )3( ثالث ةدملا :يمومعلا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا -4
.2 لماعملا

:)ينهم ناحتما(ةيبرتلا ةداعإل ديمع طباض ةبتر

،تاــــعاس )3( ثالــــث ةدــــملا :ةـــماعلا ةـــفاقثلا يف راــــبتخا  -1
،2 لماعملا

)3( ثالــــــث ةدـــــملا :ةــــيئازجلا تاءارـــــجإلا يف راـــبتخا -2
،4 لماعملا ،تاعاس

،)2( ناتعاس ةدملا :باقعلا ملعومارجإلا ملع يف رابتخا -3
،3 لماعملا

،تاعاس )3( ثالث ةدملا : يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا -4
.2 لماعملا

دحأ يف5/02 نــع لــقت ةــمالع لـــك ةــيئاصقإ دـــعت:8 ةداملا
ةيضايرلاو ةيندبلا ةيبرتلا رابتخاو ةيباتكلا تارابتخالا
.هالعأ ةروكذملا

ىلع تاقباسملا جمارب ،رارقلا اذه لصأب قحلت:9 ةداملا
.ةبتر لكل ةينهملا تاناحتمالاوتارابتخالا ساسأ

قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت:01 ةداملا
صصخملا طيقنتلاو ءاقتنالا ريياعم ،صصختملا نيوكتلاب
: ةيتآلا ةيولوألا بسح ،امهنم دحاو لكل
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فرـــط نــــم ةـــــيانعب اــــهؤلم مــــتي تاـــــمولعم ةراـــــمتسا –
.حشرتملا

يف ايئاهن نيلوبقملا نيحشرتملا ىلع بجي:51 ةداملا
،صصختملا نيوكتلا ةرودب مهقاحتلا لبق فيظوتلا تاقباسم
: ةيتآلا قئاثولا عومجمب ةيرادإلا مهتافلم مامتإ

ةيرئازجلا ةيسنجلاب عتمتلا( ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش–
،لقألا ىلع تاونس سمخ )5( ذنم

يف فـــــيظوتلا تاـــــقباسمل ةــــبسنلاب ،ةـــــماقإلا ةداــــــهش–
،ةديعبلا تايدلبلا وأ تايالولا يف ةدّدحملا بصانملا

ضارـــــمألا بــــطو ماــــعلا بـــــطلا( ناــــتيبط )2( ناــــتداهش–
ةيّلهأ ناتبثُت ،)صتخم بيبط فرط نم ةمّلسم ةيردصلا
،بولطملا بصنملا لغشل حشرتملا

،ناتيسمش )2( ناتروص–

،ءاضتقالا دنع ،ةيندملا ةلاحلل ةيلئاع ةداهش–

دــــنع ،هــــتعفد يف لّوألا وــــه حـــشرتملا ّنأ تــــبثُت ةــــقيثو–
.ةداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا ةلاح يف ،ءاضتقالا

يف ةـــــــكراــــشملل حــــــــشرــــــتلا تاــــــــفلم نــــــــــمضتت :61 ةداملا
.حشرتملا همدقي ايطخ ابلط ةينهملا تاناحتمالا

نيفوتسملا نيفظوملا حشرت فلم نيوكت لامكتسا متي
تاـــناحتمالا يف ةــــــكراشملل ةــــيساسألا ةـــــينوناقلا طورـــــشلا
يوتحي نأ بجيو ،ةمدختسملا ةرادإلا فرط نم ةينهملا

: ةيتآلا قئاثولا ىلع

،ميسرتلا وأ نييعتلا رارق نم ةخسن–

دنع ،ديهش )ة( نباينعملا ّنأتبثت ةداهش نم ةخسن–
 .ءاضتقالا

،ءادــهشلا ءاـــنبأ نيــــحشرتملل تاداــــيز حــــنمُت:71 ةداملا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

يف نيـــــــــــكراـــــــشملا نيـــــــــــحشرـــــــــتملا ىلـــــــع بـــــــــــجي:81 ةداملا
اذــــه يف اـــهيلع صوـــصنملا ةــــينهملا تاــــناحتمالا وأ تاقـــباسملا
ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا عيمج اقبسم اوفوتسي نأ ،رارقلا
ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا فلتخمب قاحتلالل ةبولطملا

مـقر يذـيـفـنـتــلا موسرملا ماــكــحأ اــهــتدّدــح اــمـــك ،نوـــجسلا ةرادإب
وينوي7 قفاوملا9241 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا80-761

.هالعأ روكذملاو8002 ةنس

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرـــــجلا يف رارــــقـــــلا اذــــــه رــــــشني:91 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

01 قـــــفاوـملا2441 ماــــع لوألا عـــيبر42 يف رــــئازــجلاب رّرــــــح
.0202 ةنس ربمفون

يتامغز مساقلب

:)طاقن3 ىلإ0( ءاقتنالا ةنجل عم ةلباقملا -3

،)1( ةدحاو ةطقن صيخلتلاوليلحتلا ىلع ةردقلا –

،)1( ةدحاو ةطقن :لصاوتلا ىلع ةردقلا –

.)1( ةدحاو ةطقن :ةصاخ تالهؤم وأ/و تاردق –

ةنجل عم ةلباقملا نع حشرتملا بايغ يدؤي:11 ةداملا
نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تارابتخالا دحأ نع وأ ءاقتنالا

ناــــحتمالا نــــم وأ ةـــقباسملا نـــم هــــئاصقإ ىلإ ،هالـــــعأ7و2
.ينهملا

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي:21 ةداملا
،صصختملا نيوكتلاب قاحتلالا تاقباسمل ةبسنلاب ةبترملا

: ةيتآلا ةيولوألا بسح

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا –

.لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ–

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي:31 ةداملا
:يتآلا رايعملل اقفو ،ةينهملا تاناحتمالل ةبسنلاب ةبترملا

.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحملا ةمالعلا –

نيــــحشرـــتملا نيــــــــب لـــــصفلا مـــتي مــــل اذإ اــــم ةــــلاح يفو
،هالعأ روكذملا رايعملا قيبطت مغر ةبترملا يف نيواستملا

يتآلا ةيوناثلا ريياعملا قيبطت ،ةيولوألا بسح ،متي هنإف
:اهركذ

،ةبترلا يف ةيمدقألا–

،ةماعلا ةيمدقألا–

.)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

تاقباسمل حشرتلا تافلم يوتحت نأ بجي:41 ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع فيظوتلا

،يطخ بلط –

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم )1( ةخسن –

ةقفرم نوكت ةبولطملا ةداهشلا وأ لهؤملا نم )1( ةخسن –
،ينيوكتلا وأ يساردلا راسملاب قلعتملا طاقنلا فشكب

نـــم حـــشرتملا ءاـــفعإ وأ ءادأ تــــبثت ةداـــهش نـــم ةــــخسن –
ىفعم حشرتملا نوكي نأ بجي ال( ةينطولا ةمدخلا تامازتلا

،)ةيبط بابسأل

بيبط فرط نم ةمّلسم نينيعلل رصبلا ةدح ةداهش –
اهعومجم يف رصبلا ةدح تبثت نويعلا بط يف صتخم
تاسدـع وأ تاراـظـنـلاـب حــيــحصت نود اــعــم نينــيــعــلــل51/02
نع لقي نينيعلا ىدحإل ىندألا دحلا نوكي نأ نودونيعلا

7/01،
ةـيرـيدـملا حلاصم فرط نم ةمّلسم ةماقلا سايق ةداهش –

م66,1 ـب ةــماقلل ىـــندألا دــــحلا تـــبثـت ينـطولا نـمألـل ةــــماـعـلا
،تاحشرتملل م85,1 ـبو نيحشرتملل



٣٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع  ىلوألا ىدامج٦2
23م١2٠2 ةنس يفناج٠١

يف خّرؤملا692-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8٠٠2 ةنس ربمتبس٠2 قفاوملا92٤1 ماع ناضمر٠2
ةبخنلاو بهاوملا ريضحتو عمجتل زكارم ثادحإ طورش ددحي
،اهلمعو اهميظنتو ةيضايرلا

5  يف خّرؤملا391-41 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذـــلا4102 ةـــنس وـــيلوي3 قـــــفاوملا5341 ماــــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
12 يف خّرؤملا48-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –

يذلا6102 ةنس سراــم لّوأ قـــفاوملا7341 ماـــع ىلوألا ىداـــمج
،ةضايرلاو بابشلا ريزو تايحالص ددحي

بجر62 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ثادـــــحإ نــــمضتملاو61٠2 ةــــنس وـــــيام٤ قــــفاوملا73٤1 ماــــع
ةيضايرلا ةبخنلاو بهاوملا ريضحتو عمجتل يوهجلا زكرملا

،رخآ ءاغلإو
قفاوملا73٤1 ماع نابعش2 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –

ينطولا زكرملا رقم ليوحت نمضتملاو61٠2 ةنس ويام9
ةـــــيدلب ىلإ ةــــيضايرلا ةــــبخنلاو بـــــهاوملا رـــــيضحتو عــــمجتل
 ،)رئازجلا ةيالو( ةيناديوسلا

: يتأي ام نورّرقي

موـــــسرـــملا نــــــم8 ةداـــملا ماـــكحأل اـــــــــقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا8241 ماــع ناـــضمر71 يف خرؤــــملا803-70 مــــقر يـــسائرلا

رارــقلا اذـــه ددـــحي ،هالـــــعأ روــــكذملاو7٠٠2 ةـــنس رــــبمتبس92
ناوعألاب صاخلا دقعلا ةدمو اهفينصتو لغشلا بصانم دادعت
،تاــــــمدــــخلا وأ ةـــــنايصلا وأ ظـــــــفحلا تاـــــطاشن يف نيـــــلماعلا

ةبخنلاو بـهاوملا رـــيضحتو عـــمجتل ينطولا زـــكرملا ناوـــنعب
رـيضحتو عــمجتل يوـــهجلا زــــكرملاوةـــيناديوسلاب ةـــيضايرلا
: هاندأ نيلودجلل اقبط فلشلاب ةيضايرلا ةبخنلاو بهاوملا

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ماـــعيـــناثلا عـــيبر٣١ يفخّرؤــــم كرــــتشم يرازو رارــــق
دادعت ددحي ،٠2٠2 ةنسربمفون٩2 قفاوملا2٤٤١
صاــخلا دـــقعلا ةدـــمو اـــهـــفينصتو لـــــغشلا بـــــصانم
ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوــــعألاب
عــــمجتل يــــنطوــــلا زـــــكرـــملا ناوـــــنعب تاــــمدخلا وأ

ةيناديوسلاب ةيضايرلا ةبخنلاو بهاوملا ريضحتو
بـــــــهاوملا رـــــيضحـتو عــــمجتل يوـــــهجلا زــــــكرـــــملاو
.فلشلاب ةيضايرلا ةبخنلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو
،ةضايرلاو بابشلا ريزوو

71 يف خّرؤملا803-70 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
ددحي يذلا7002 ةنس ربمتبس92 قفاوملا8241 ماع ناضمر
مهتابجاوو مهقوقحو نيدقاعتملا ناوعألا فيظوت تايفيك
مـهرييستب ةـقلعتملا دــعاوقلاو مــهبتاورل ةــلكشملا رــصانعلاو
،هنم8 ةداملا اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو

يف خّرؤـــملا361-٠2 مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وــــــــينوي32 قـــــــــــــفاوــــــــــملا1٤٤1 ماــــــــعةدـــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

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

،ةيلاملا ريزو تايحالص

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نمينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نمينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

 عوـمـجـمـلا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
لماكلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

10

5

3

1

1

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

5

3

1

1

20

1

3

5

2

3

200

240

288

219

240

: ةيناديوسلاب ةيضايرلا ةبخنلاو بهاوملا ريضحـتو عمجتل ينطولا زكرملا ناونعب-١
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ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نمينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نمينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

 عوـمـجـمـلا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

ةدملا ددحم ريغ دقع
)1(

ةدملا ددحم دقع
)2(

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
لماكلا

تيقوتلاب
يئزجلا

تيقوتلاب
لماكلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

12

11

6

1

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

11

6

1

30

1

3

5

2

200

240

288

219

: فلشلاب ةيضايرلا ةبخنلاو بهاوملا ريضحـتو عمجتل يوهجلا زكرملا ناونعب-2

ةضايرلاو بابشلا ريزو
يدلاخ يلع ديس

ةيلاملا ريزو
 نامحرلا دبع نب نميأ

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلاةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2 ةداملا

.٠2٠2 ةنسربمفون92 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر31 يف رئازجلاب رّرح


