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ةـّيميظنتميسارم

ةصخر ديدجت ىلع ةقفاوملا نمضتي ،12٠2 ةنس يفناج٤ قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠2 يف خّرؤم٥3-12 مقر يذيفنت  موسرم
ةكرش ،رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل ةحونمملا ،روهمجلل ةحوتفملا ةتباثلا ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإل
.................................................................................................................................................................................”مهسأ تاذ

ماظن ريبادت ديدمت نمضتي ،12٠2 ةنس يفناج٤1 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٠3 يف خّرؤم1٤-12 مقر يذيفنت  موسرم
........................................................................................ هتحفاكمو )91– ديفوك(انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ينطولا عافدلا ةرازو

فاــنـئـتسالا سلـجـم ةسائر فالختسا ءاــهـنانمـضـتـي،12٠2ةنـس يـفناــج6 قـفاوملا2441ماــعىلوألا ىداــمــج22يــف خّرؤـــم رارــق
......................................................................................................................ىلوألا ةيركسعلا ةـيـحاـنـلا / ةدــــيلبلاـب يرـــــــكسـعلا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

خّرؤملا كرـــتشملا يرازوــــــــلا رارــــــــــقــــــــــــلا لّدــعي،٠2٠2 ةنس رــبمتبس٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص21 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
صاخلا دـقعلا ةدـمو اــــــهفينصتو لـــــــــغشلا بصانم دادعت ددحي يذلا31٠2 ةنس ربمتبس32 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ71 يف

....تاــــــيالولل نييـــــنهملا مــــــــــيلعتلاو نيوكتلا تايريدم ناونعب تامدخلا وأ ةناـــيصلا وأ ظـفحلا تاطاشن يف نيلماـعلا ناوعألاب

خّرؤملا كرتشملا يرازوـلا رارقـلا لّدــعي،٠2٠2 ةــــــنس رـــبـــمـــتـــبـــس٠3 قـــــــــفاوملا2٤٤1 ماــــــع رـــــــفص21 يف خّرؤـــم كرتـشم يرازو رارق
صاـخلا دـــقعلا ةدــمو اهفينصتو لـغشلا بـصانم دادـعت ددـحي يذــلا31٠2 ةـنس رـبمتبس32 قفاوملا٤3٤1 ماـع ةدــعقلا يذ71 يف

..........................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم ناونعب تامدخلا وأ ةـناـيصلا وأ ظــــفحلا تاـطاــشن يف نيلماعلا ناوـــعألاب

خّرؤملا كرـــتشملا يرازوــــــــلا رارــــــــــقـــلا لّدــعي،٠2٠2 ةــــــــنـس رـبمـتـبـس٠3 قفاوـملا2٤٤1 ماــع رــفـص21 يف خّرؤــم كرــتــشم يرازو رارق
صاـــــــخلا دـــــــــقعلا ةدــــــمو اــــــهفينصتو لــــــــغشلا بــصانم دادـعت ددـحي يذـلا31٠2 ةنس رـبمفون71 قفاوملا٥3٤1 ماع مّرحم31 يف

نـــــيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملا ناوـــــــــنعب تاــــــمدخلا وأ ةــــــــــــناـــيصلا وأ ظـــــــــــــفـــحلا تاـــــطاـــــــشن يف نيـلماعلا ناوــعألاب
ةصصختملا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمو نيهمتلاو ينهملا نــيوكتلا زـــــكارمو يـــنهملا مــــيلعتلا دــــهاعمو يـــنهملا
...............................................................................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوـــل نيعباتلا ايدسج نيقوعملا صاخشألل

لقنلا ةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خّرؤملا رارقلا ممتيو لدعي ،٠2٠2 ةنس ربمسيد92 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج٤1 يف خّرؤم رارق
............................................................................"ةقايسلا ميلعت سرادم" طورش رتفد نمضتملاو91٠2 ةنس رياربف٤1 قفاوملا٠٤٤1

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

رادـــصإ طورـــشو تايفيك دّدـــحي ،1202 ةـــنس يـــفناج7 قـــفاوملا2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج32يف خّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
.................................................................................................................ديصلا نفس نتم ىلعلهؤم يرـــحب حّالـــم تاداـــهش
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٤٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع  ةيناثلا ىدامج٢
3م١٢٠٢ ةنس يفناج٦١

ةّيميظنت ميسارم
ىلوألا ىدامج٠٢ يفخّرؤم٥3-١٢ مقر يذيفنت  موسرم

نـــمضـتـي ،١٢٠٢ ةـنـس يـفـناــج٤ قــفاوــملا٢٤٤١ ماــــع
لالـــغـتـساو ةــماــقإل ةــصــخر دــيدــجـت ىلــع ةــقـفاوــملا

ةحوـتـفملا ةـتـباـثــلا ةـيـنورـتــكلإلا تالاـصـتالا ةــكبش
،رئازجلا تالاـصـتا“ ةـكرــشـل ةــحوـنمملا ،روــهـمــجـلل

.”مـهـسأ تاذ ةــكرــش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـــيكلسلا تالـــصاوملاو دــــيربلا رــــيزو رـــــيرقت ىلــــع ءاــــنب –
،ةيكلساللاو

1٤1و٥-211 ناـــــتداملا اــــميسال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ناـــبـعش٤1 يـف خّرؤـملا٤٠-9٠ مــقر نوــناـقــلا ىضـتــقـمبو –
دــعاوــقلا نمضتملاو9٠٠2 ةـنـس تـشـغ٥ قــفاوملا٠3٤1 ماـــع
مالعإلا تايجولونكتب ةلصتملا مئارجلا نم ةياقولل ةصاخلا

،اهتحفاكمو لاصتالاو

ناــبـعش٤2 يــف خّرؤملا٤٠-81 مـقر نوــناــقــلا ىـضـــتـقمبو –
دعاوقلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويام٠1 قــفاوملا93٤1 ماــع
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

ناـضــمر٥2 يــف خّرؤـملا7٠-81 مـــقر نوناــقــلا ىـــضـتقمبو –
ةيامحب قـلعتملاو81٠2 ةـــنس وـــــينوي٠1 قـــــفاوــــملا93٤1 ماع
تاذ تاــــــيطعملا ةــــجلاعم لاــــجم يف نييـــــعيبطلا صاــــخشألا
،يصخشلا عباطلا

ماع نابعش٥ يف خّرؤملا٤٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تالاصتالاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا1٤٤1
،ةيويدارلا

يف خّرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يـسائرلا موسرملا ىضـتـقـمبو–
٠2٠2 ةــــــــنس وــــــينوي32 قـــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٤21-1٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو1٠٠2 ةنس ويام9 قفاوملا22٤1 ماع رفص٥1

نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا ديدحت
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر حنم لجأ

يــف خّرؤــملا٠6٤-٥٠ مــقر يذـــيـفـنـتلا موـــسرـملا ىــضــتــقمبو –
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع لاّوش82

ةـــــــكبش ةـــــماقإ ةـــــصخر ىلــــــع ،ةـــــيوستلا لــــــيبس ىلــــــع ،ةـــــــــقفاوملا
ريفوتو اهلالغتساو ةيلكساللاو ةيكلسلا تالصاوملل ةيمومع
ةيلحـملا ةقلحلا يفو ندملا نيب امو ةيلود ةتباث ةيفتاه تامدخ
،لّدعملا ،روهمجلل

يف خّرؤملا٠23-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٥1٠2 ةــــنس رــــبمسيد31 قــــفاوملا73٤1 ماــــع لّوألا عــــيبر لّوأ
عاونأ نم عون لك ىلع قـبـــطملا لالـــغتسالا ماـــظن ددــــحي يذـــــلا
فلتخم ىلعو ةــــيئابرهكلا ةـــيكلساللا اــــهيف اـــــمب تاـــــكبشلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تامدخ

يف خّرؤملا871-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذــلا٠2٠2 ةــــنس وــــيلوي6 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــع ةدــــــعقلا يذ٤1
ةــــــــــيكلسلا تالـــــصاوــملاو دـــــيرــبلا رـــــــــيزو تاــــــيحالص ددــــــحي
،ةيكلساللاو

تالاــــــصتالاو دـــــيربلا طــــبض ةــــــطلس ةراـــــشتسا دـــــــعبو –
،ةينورتكلإلا

: يتأي ام مسري

ديدجت ىلع ةقفاوملا ىلإ موسرملا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
ةتباثلا ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش لالغتساو ةماقإل ةصخر
،رــــــــئازجلا تالاـــــصتا“ ةـــــكرشل ةـــــحونمملا ،روـــــــــهمجلل ةــــــحوــــتفملا

.”مهسأ تاذ ةكرش

تاذ ةكرش ،رئازجلا تالاصتا“ ةكرشل صخري :٢ ةّداملا
مــيقت نأب ،هالــعأ ةروــكذملا ةــصخرلا نــم ةدــيفتسملا ،“مـــهسأ

رفوت نأبو ،هالعأ ىلوألا ةداملا يف ةروكذملا ةكبشلا لغتستو
نــمض ،ةـــكبشلا هذـــه ىلــــع ةــــينورتكلإلا تالاــــصتالا تاــــمدخ
رــــتفد يف ةددــــحم يــــه اـــمك ةــــيميظنتلاو ةـــينقتلا طورـــشلا
خّرؤملا٠6٤-٥٠ مقر يذـــيفنتلا موـــسرملاب قـــحلملا طورــــشلا

،٥٠٠2 ةــــنس رــــبمفون٠3 قــــفاوملا62٤1 ماـــــع لاّوــــش82 يف
قــفرملا قــحلملا يف هــليدعت دراوــلاو ،هالــعأ روــكذملاو لّدــعملا

.موسرملا اذهب

الو ةــيـصـخش ،موــسرملا اذــه عوـضوــم ،ةـــــصخرلا:3 ةّداملا
ماـكـحألا قــفوو راــطإ يــفّ الإ اـهـلـيوــحت وأ اــهنـع لزاــنـتلا نـكـمي
ةددحـملا طورشلا قفوو اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا

.طورشلا رتفد يف

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

قـــفاوـملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج٠2 يــف رــــئازجلاب رّرـــــح
 .12٠2 ةنس يــفناــج٤

دارج زيزعلا دبع
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ءاــنثتساب عوـــبسألا ماــيأ نـــم اــموـي ينعـي :”لـمـع موـــي“
.رئازجلا يف ةينوناق ةلطع مايأوتبسلاو ةعمجلا

موـسرـم بـجوــمب مـلـست يتلا ةصـخرلا ينعت:“ةصخرلا“
ةـكـبش لالــغـتساو ةـماــقإ اـهـبـحاـصل حـمـست يـتـلاو يذيـفنت
ىلـع روـــهمـجلل ةــحوـتــفملاو ةـتـباـثــلا ةينورـتكلإلا تالاصتالا
رتفد هب قحلي موسرملا اذه نأب املع ،يرئازجلا بارتلا
.اذه طورشلا

نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠-81 مقر نوناقلا ينعي:”نوناقلا“
دعاوقلا ددـــحي يذـــلا81٠2 ةــنس وـيام٠1 قفاوملا93٤1 ماع
.ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا ةماعلا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاب فلكملا رـــيزولا ينعي : ”ريزولا“

............... )رييغت نودب(.............: ”ةيفارغجلا ماقرألا“

...........)رييغت نودب(.......... : ”ةيفارغجلا ريغ ماقرألا“

ةــكبش لالــغتساو ةــماــقإ ةـصخر بـحاـص ينـعي: “لماعتملا“
رــيـفوـــت وأ /و روــهـمـجلل ةــحوـتـفملا ةـيـنورـتـكـلإلا تالاصـتالا

.ةينورتكلإلا تالاصتالاتامدــخ

،رئازجلا تالاصتا ةكرش ينـعي: “يـعـجرملا لـماـعـتملا“
نوتسودحاو هردق لامسأرب يرئازجلا نوناقلل ةعضاخ ةكرش
نونامثوةئاموانويلم نوعبسوةسمخوناتئاموارايلم
اــهرـقـم نــئاـكــلا ،)جد٠٠٠.٠81.٥72.16^٠٠( يرــئازــج راـنـيد فلأ
،ســمخلا راـــيدـــلا ،٥ مــقر يـنــــطوــلا قــيرــطــلاب يعاـــمتجالا
تحت يراجتلا لجسلا يف ةدّيقملا ،رئازجلا ةنيدم ،ةيدـمحـملا
.2٠ ب38٠81 مقرلا

................)رييغت نودب(............. : ”يراجتلا حاتتفالا“

............)رييغت نودب(........: ”ينيبلا ليصوتلا ةطقن“

....)رييغت نودب(....: ”قبسملا ءاقتنالا“

ةينورتكلإلا تالاصتالا ةكبش ينعت: ”ةتباثلا ةكبشلا“
تالاصتالا تامدخ رفوت يتلا روهمجلل ةحوتفملا ةتباثلا
اـهـلالـغـتساو اــهــتــماــقإ لــكشي يتــلاو ،ةــتــباــثــلا ةــيــنورــتــكــلإلا

.اذه طورشلا رتفد عوضوم

...............)رييغت نودب(..............: ”ءادنب ءادن ءاقتنالا“

ةـيــفـتاــه ةـمدــخ ينعت :”ةمساقتم ةفلك تاذ تامدخلا“
نوكتو ٍداع ءادن ةـــفلك نـــم ىــــندأ ةــــفيرعتب روـــــهمجلل ةرــــفوم
.يدانملاو ىدانملا نيب ةمساقتم اهتفلك

تاــــمدخ يــــنعي:”ةمساقتم تاداريإ تاذ تامدخلا“
نوكي ،ٍداع ءادن ةفيرعت عم ةنراقم يفاضإ مسرب ةيفتاه

قحلملا

ةكبش لالغتساو ةماقإب قلعتملا طورشلا رتفد
نم ،روهمجلل ةحوتفملا ةتباثلا ةينورتكلإلا تالاصتالا

.“ مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا تالاصتا“ ةكرش فرط

٤.1و3و2.1و1.1 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت : ىلوألا ةّداملا
٠2.2و٥1.٥و31.1و21.2و21.1و11و9.٥و9.٤و8و7و٥.٤و
23و13.3و13.2و٠3.2و72.3و72.1و62.2و٤2و32و٠2.٥و
موـــسرملاب قحلملا  طورشلا رتفد نم93.2و73.1و63و٤3.1و
قـــــفاوملا62٤1 ماع لاّوش82 يف خّرؤــملا٠6٤-٥٠ مـــقر يذــيفنتلا

رّرحــتو ،هالــعأ روــــــــكذــملاو لّدــــعملا ،٥٠٠2 ةـــنس رــــبـمـفوـن٠3
:يتأي امك

: تاحلطصملا : ىلوألا ةّداملا“

: تاحلطصملا فيرعت١.١

يف لــــمعتست ،نوـــناقلا يف ةدراوــــلا فـــيراعتلا ىلــــع ةوالــــع
: يتآلاك مهفت نأ بجي تاحلطصم اذه طورشلا رتفد

ةماقإ ةصخر بحاص لماعتملا ينعي”رئازجلا تالاصتا“
ةحوتفملا ةتباثلا ةينورتكلإلا تالاصتالل ةكبش لالغتساو
.روهمجلل

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

تالاصتالاو ديربلا طبض ةطلس ينعت“ طبضلا ةطلس“
.نوناقلا نم11 ةّداملا بجومب تئشنأ يتلا ةينورتكلإلا

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

هققحي يذلا لامعألا مقر ينعي”لماعتملا لامعأ مقر“
راطإ يف تامدخلا مسرب موسرلا جراخ ةصخرلا بحاص

ينيبلا ليصوتلا تامدخ لك ةفلك نم يفاصلاو ةصخرلا
.ةقباسلا ةيندملا ةنسلا لالخ ةققحـملا

ةــصاــخ ةــكبـش صـيـخرـت زــئاـح ينـعـي”صـيخرـت زــئاـح“
ةذــختملا صوصـنلا اذــكونوـناـقــلا نـم831 ةداـملا قــفو مـّلسـم
.هقـيـبطـتل

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

تاــبيكرتلاو تآــشنملا ينـــــعت:“ةـــيساسألا تآـــشنملا“
اــــــــهيلع تـــــبكر يــــتلاو لـــــماعتم اــــهلمعتسي يـــــتلا ةـــــتباثلا

.ةينورتكلإلا تالاصتالا تازيهجت

ليوحت تازـيـهـجت ينعت:”ةيلودلا ةيساسألا تآشنملا“
ةطبترملا ةبقارملاو لامعتسالا تاودأو لاسرإلا طــباورو
بارــتــلا ىلإ ةــلــخادــلا ةــكرحلا رــيرــمــتــل لــمــعــتست يتــلاواهب
.ةيلودلا تالاصتالا ءارجإ نيح هنم ةجراخلاو يرئازجلا
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٠3٤1 ماع ناـبعش٤1 يف خّرؤملا٤٠–9٠ مقر نوناقلا –
ةصاخلا دـعاوــقــلا نــمضتملاو9٠٠2 ةـــــــنس تشـغ٥ قـــفاوملا
مالــــعإلا تاــــيـجوــــلوـنــــكـتــــب ةـلصتملا مــــئارـجلا نــــم ةـياـــــقوـــــلـــــل
،اهتحفاكمو لاصتالاو

93٤1 ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا٤٠–81 مقر نوناقلا –
ةـماــعــلا دــعاوــقــلا ددـحــي يذــلا81٠2 ةـــنس وـــياـــم٠1 قــــفاوملا
،ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلاب ةقلعتملا

93٤1 ماع ناضمر٥2 يف خّرؤملا7٠–81 مــقر نوناقلا –
صاخشألا ةيامحب قلعتملاو81٠2 ةنس وينوي٠1 قفاوملا
عـــباـــطـــلا تاذ تاـــيـــطـــعملا ةجلاـــعـــم لاـــجـــم يف نييـــعـــيـــبــــطــــلا
،يصخشلا

1٤٤1 ماع نابعش٥ يف خّرؤملا٤٠–٠2 مقر نوناقلا –
تالاصتالاـب قــلــعــتملاو٠2٠2 ةـــــــنس سراــــــــم٠3 قـــــــفاوملا
،ةيويدارلا

مرـحـم12 يــف خّرؤــملا٤9–1٠ مــقر يساــئرلا موــسرــملا –
فيرعت نمضتملاو1٠٠2 ةنس ليربأ٥1 قفاوملا22٤1 ماــع
،اهتيامحو اهرييست تايفيك ديدحتو ايلعلا طقنلا

رـفـص٥1 يــف خّرؤملا٤21–1٠ مــقر يذيفنـتلا موــسرــملا –
دـيدحت نــمضتملاو1٠٠2 ةــنس وــياـــم9 قـــفاوملا22٤1 ماــع
حنم لجأ نم ةسفانملا نالعإب ةديازملا ىلع قبطملا ءارجإلا

،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا لاجم يف صخر

رفص3 يف خّرؤملا1٤1–2٠ مــقر يذــيـفنتـلا موــسرــملا –
دعاوقلا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ليربأ61 قفاوملا32٤1 ماع
تالصاوـمـلـل ةـيـموـمـعـلا تاـكــبشلا وــلــماــعــتــم اــهــقــبــطــي يتــلا
تاــمدخلا ةــفــيرــعـــت دـــيدحت لـــجأ نـــم ةـــيـــكـــلسالـــلاو ةـــيـــكـــلسلا
،روهمجلل ةمدقملا

رـفـص62 يف خّرؤـملا6٥1–2٠ مـقر يذيـفـنـتلا موــسرـــملا –
طورش ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ويام9 قفاوملا32٤1 ماــع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تاكبشل ينيبلا ليصوتلا

،لدعملا ،اهتامدخو

نابعش92 يف خّرؤملا663–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
تاقافترالا ددحي يذلا2٠٠2 ةنس ربمفون٥ قفاوملا32٤1 ماع
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا

،اهلالغتسا وأ/و

ناضمر72 يف خّرؤملا63٤–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
تايفيك ددحي يذلا3٠٠2 ةنس ربمفون22 قفاوملا٤2٤1 ماع
ةــيــكــلسالــلاو ةــيــكــلسلا تالاصتالا تاــكـــبش يلماـــعـــتـــم عضو
فرصت تحت ينورتكيلإ وأ بوتكم لكش يف يفتاهلا ليلدلل
،مهيقفترم

رـفوـم اـهـعضي تاــموــلــعــم ىلع لوصحلا ةداــع اــهــنــم ضرــغــلا
ةــيــفاضإلا تادارــيإلا مساــقـــت مـــتـــيو .فرصتـــلا تحت تاـــمدـــخ
رفومو ةينورتكلإلا تالاصتالا لماعتم نيب اهيلع لصحـملا
.تامدخلا

يتلا ةينورتكلإلا تالاصتالا تامدخ ينعت: ”تامدخلا“
 .ةصخرلا عوضوم لكشت

يأ ،ةصخرلا نم ديفتسملا ينعي: “ةصخرلا بحاص“
نوناقلل ةعضاخ ،”مهسأ تاذ ةكرش ،رئازجلا تالاصتا“ ةكرش

ةسمخوناتئاموارايلم نوتسودحاو هردق لامسأرب يرئازجلا
يرــئازـــج راــنـيد فـــلأ نوـــناــــمــــثوةئاموانويـلـم نوـعـبسو
قــيرــطـلاب يــعاــمــتجالا اـــهرــقــم نــئاـــكـلا )جد٥72.16.٠٠٠.٠81^٠٠(
رــئازــجلا ةـنـيدــم ،ةــيدمـــحـملا ،ســمخلا راــيدــلا ،٥ مــقر يـنـطوــلا
.2٠ ب38٠81 مقر يراــجـتلا لـجـسلا يــف ةدـــيـقملا

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

ةقلح ةكبش ينعت: ”ةيكلساللا ةيلحـملا ةقلحلا ةكبش“
لاــمــعــتساــب ةصخرــلا بحاص اــهــلــغــتسيو اــهــمــيــقــي ةــيــلــحـــم
.ةيئابرهك ةيكلسال تالصو

يلودـــــــــلا داـــــحــتالا حـــــئاول يــف ةدراوــــــلا فـــــيراعتلا١.٢
: تالاـــصتالل

رتفد يف ةلمعتسملا ىرخألا تاحلطصملا فيراعت نوكت
ام داحتالا حئاول يف ةدراولا فيراعتلل ةقباطم اذه طورشلا
.”ةحارص كلذ فلاخي ام دري مل

: طورشلا رتفد عوضوم:2 ةّداملا“

: عوضوملا فيرعت٢.١

صخري يتلا طورشلا ديدحت ىلإ اذه طورشلا رتفد فدهي
بارـــتـــلا ىلع لــــغــــتسيو مــــيــــقــــي نأ ةصخرــــلا بحاصل اــــهــــيــــف
ةــحوـتـفملا ةتباثلا ةينورتكلإلا تالاصتالا ةــكــبش يرئازجلا
يرـــئازجلا بارـــتــــلا ىلع لــــغــــتسيو بكرــــي نأو روــــهــــمــــجــــلــــل
.روهمجلل تامدخلا ريفوتل ةيرورضلا تازيهجتلا

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

: ةيعجرملا صوصنلا :3 ةّداملا“

عيمج قفو اهبحاصل ةحونمملا ةصخرلا ذفنت نأ بجي
،اهب لومعملا سيياقملاو ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا

: اهنم اميسال

٤٠٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا9٠–٤8 مقر نوناقلا –
يميلقإلا ميظنتلاب قلعتملاو٤891 ةنس رياربف٤ قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل
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تامدخ يلماعتم ةدئافل ةيلحـملا هتقلح كيكفت تامدخ –
اـقـبـط ،ةـماـعـلا صيـخارـتـلا باـحصأ ةـيــنورــتــكــلإلا تالاصتالا
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

هاجتاب وأ نم اقالطنا ةيلودلا ةكرحلا لاصيإ تامدخ –
ادـع ،روـهـمـجـلـل ةـحوـتـفملا ةـيـنورــتــكــلإلا تالاصتالا تاــكــبش
.ةيعانصلا رامقألا تاكبش

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

: ةتباثلا ةكبشلل ةيساسألا تآشنملا :٥ ةداملا“

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

: ةكبشلا ةلكيه٥.٤

يلودلا روبعلا زكرمو ةبقارملا ةموظنم بيكرت بجي
 .يرئازجلا بارتلا ىلع ةكبشلا ةرتوف ةموظنمو

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

: ةيطغتلا ةقطنم رشن :7 ةداملا“

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

يف ةررقملا ةيميلقإلا ةيطغتلا تامازتلاب لالخإلا ةلاح يف
راطإ يف ةددحم يه امك تابوقع قيبطت نكمي ،3 قحلملا
.“اذه طورشلا رتفد نم63 ةداملا

: ايندلا تافصاوملاو سيياقملا :8 ةّداملا“

: ةقداصملاو سيياقملا مارتحا٨.١

يف ةــلــمــعــتسملا تآشنملاو تازــيــهــجــتــلا نوــكــت نأ بجـــي
.اهب لومعملا سيياقملل ةقباطم ةتباثلا ةكبشلا

تازيهجتلا نوكت نأ ىلع رهسلا ةصخرلا بحاص ىلعو
،ةيفرطملا تازيهجتلا اهنم اميس ال ،هتكبشب ةلوصوملا

لومعملا ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا قفو اهيلع اقداصم
.اهب

: ةيفرطملا تازيهجتلا لصو٨.٢

هتكبشب لصوي نأ ىلع ضارتعالا ةصخرلا بحاص نكمي ال
يف ةددــــــــــحـملا طورــــشلا قـــــفو هــــيلع اـــــقداصم اـــــيفرطم ازــــــيهجت

.”هب لومعملا ميظنتلا

 :ةيئابرهكلا ةيكلساللا تابذبذلا:9 ةّداملا“

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

: تابذبذلا لامعتسا طورش٩.٤

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

لاّوش82 يف خّرؤملا٠6٤–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
،ةقفاوملا نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع
ةــيــموــمــع ةــكــبش ةــماـــقإ ةصخر ىلع ،ةـــيوستـــلا لـــيـــبس ىلع
تامدخ ريفوتو اهلالغتساو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملل

ةيلحـملا ةقلحلا يفو ندملا نيب امو ةيلود ةتباث ةيفتاه
،لّدعملا ،روهمجلل

ةجحلا يذ32 يف خّرؤملا٠1٤–9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا –
نمألا دعاوق ددحي يذلا9٠٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا٠3٤1 ماع
،ةساسحلا تازيهجتلا ىلع ّةبصنملا تاطاشنلا ىلع ةقبطملا
،مّمتملاو لّدعملا

لّوألا عيبر لّوأ يف خّرؤملا٠23–٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا –
ماظن ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمسيد31 قفاوملا73٤1 ماع
اهيف امب تاكبشلا عاونأ نم عون لك ىلع قبطملا لالغتسالا
تالصاوملا تاـمدـخ فـلـتـخـم ىلعو ةـيـئاـبرـهـكـلا ةــيــكــلسالــلا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا

مّرحم92 يف خّرؤملا6٤2–81 مقر يذيفنتلا موسرملا –
ىوتحم ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا٠٤٤1 ماع
تالاصتالل ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا ةيعونو
،امهليومت ةيفيكو امهيلع ةقبطملا تافيرعتلاو ةينورتكلإلا

مرحم92 يف خّرؤملا7٤2–81 مقر يذيفنتلا موسرملا –
تايفيك ددحي يذلا81٠2 ةنس ربوتكأ9 قفاوملا٠٤٤1 ماع
ةلماشلا ةمدخلاو ديربلل ةلماشلا ةمدخلا معد قودنص رييست
،ةينورتكلإلا تالاصتالل

يف اهب ريكذتلا مت يتلا سيياقملا وأ ةددحـملا سيياقملا –
و،اذه طورشلا رتفد

ةقلعتملا كلت اميس ال،تالاصتالل يلودلا داحتالا حئاول–
.”ةيويدارلا تالاصتالاب

: ةصخرلا عوضوم:٤ ةّداملا“

: طيحـملا٤.١

: ةيرابجإلا تامدخلا )أ

بارـــتلا لـــك ىلـــع رــــفوي نأ ةـــصخرلا بـــحاص ىلـــع بــــجي
 : يتأي ام يرئازجلا

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

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

،لسارت ةعس ريجأت تامدخ –

،نمألاو ئراوطلا تاءادن ىلإ يناجملا ذافنلا تامدخ –
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ةـيـنـقـتـلا ينـيــبــلا لــيصوــتــلا طورش ةــيــقاــفــتالا هذــه ددحت
،اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل اقفو ،ةيلاملاو
سراــهــف يــف روــشـنملا يـفـيرــعتلاوينــقـتلا ضرــعــلل اـقــبــطو
ةقفاوملل طبضلا ةطلسل ةيقافتالا هذه غلبتو .ينيبلا ليصوتلا

.“اهيلع

: لسارتلا تاعس ريجأت :21 ةداملا“

: لسارتلا تاعس ريجأت٢١.١

تاــــعس راــــجــــئتسا قــــح نــــم ةصخرــــلا بحاص دــــيــــفـــــتسي
صيخارت يزئاح ىدلو نيرخآلا نيلماعتملا ىدل لسارتلا
نأ كلذــك وــه هيلـع نــّيعتيو .ةرــفوـتم لـسارــت تاــعس مـهـيدــل
طورش نمض لسارتلا تاعس راجئتسا تابلطل بيجتسي
ذيفنت مدع ةاعارم عمو ةيزييمت ريغو ةفافشو ةيعوضوم
.ةكبشلاب نيكرتشم طبر باسح ىلع طاشنلا اذه

: ةيساسألا تآشنملا مساقت٢١.٢

تآــــــشنملا راــــجئتسا قــــح نــــم ةــــصخرلا بـــــحاص دـــــيفتسي
،هيلع نــّيعتيو .نيرخآلا نيلماعتملل ةعباتلا ةكبشلل ةيساسألا

تحت ةتباثلا ةكبشلل ةيساسألا تآشنملا عضي نأ ،كلذك وه
ىلع درلا متيو .كلذ هنم نوبلطي نيذلا نيلماعتملا فرصت

،ةيعوضوم طورش نمض ةيساسألا تآشنملا مساقت تابلط
دــــــيدحت ةـــيجهنم دـــــمتعت نأ بــــجيو .ةـــــيزييمت رـــــيغو ةـــــفافشو
قفاوت ةمئالم ةقيرط ىلع ةيساسألا تآشنملا ريجأت راعسأ

.طبضلا ةطلس اهيلع

ّالإ ةـــــيساسألا تآـــــشنملا مــــساقت ضـــــفر رــــيربت نكـــــمي ال
.“ينقتلا قباطتلا مادعنا ببسب وأ ةردقلا مدع ببسب

وأ ةــــــــيمومعلا كالـــمألا لاــــمعتسا تاــــيحالـــص:31 ةّداملا“
 : ةصاخلا كالمألا

: تاقافترالاو رورملا قح3١.١

ةصخرلا بحاص ديفتسي ،نوناقلا نم٥21 ةداملل اقيبطت
داوـــملا نم اــــهيلي اـــمو نوــــناقلا نــــم٥٤1 ةّداــــملا ماــــكحأ نــــم
ةقلعتملاو ةيمومعلا كالمألا ىلع رورملا قوقحب ةقلعتملا

نمو ،ةصاخلا وأ ةيمومعلا تايكلملا ىلع تاقافترالاب كلذك
نابعش92 يف خرؤملا663-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ

ددــــــحي يذـــــلا2٠٠2 ةـــــنس رـــــبمفون٥ قــــــفاوملا32٤1 ماـــــع
ةيكلسلا تالصاوملا تازيهجت بيكرتب ةقلعتملا تاقافترالا

.اهلالغتسا وأ/و ةيكلساللاو

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

: اهرفوتو اهتيعونو تامدخلا ةيرارمتسا:٥1 ةّداملا“

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

ةلمعتسملا ريغ تابذبذلا بحس قحب طبضلا ةطلس ظفتحت
.ةنس هتدم لجأ يف ةتباثلا تالصولل

لالغتساو حنم يف مزاللا ميظنتلا ةداعإ قحب ةلودلا ظفتحت
صيصخت ةداعإ  وأ/و صيصخت لامعإ متيو ،تابذبذلا فيط

ميظنتلا ةداعإ نع جتانلا ةصخرلا بحاص ةدئافل تابذبذلا
تاجايتحالا رابتعالا نيعب ذخألا عم ةيزييمت ريغ ةفصب
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةمدقملا تامدخلل ةيعوضوملا

: شيوشتلا٩.٥

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

نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجي ،شيوشت عوقو ةلاح يفو
تابيترتلا عيمج ذخأت يتلا تابذبذلل ةينطولا ةلاكولا غّلبي
٤٠–٠2 مقر نوناقلا ماكحأل اقبط ةبسانم اهارت يتلا ةينقتلا
٠2٠2 ةنس سرام٠3 قفاوملا1٤٤1 ماع نابعش٥ يف خّرؤملا

.“ةيويدارلا تالاصتالاب قلعتملاو

: ينيبلا ليصوتلا:11 ةّداملا“

: ينيبلا ليصوتلا قح١١.١

تاكبش ولماعتم بيجتسي ،نوناقلا نم1٠1 ةّداملا بجومب
ليصوتلا تابلطل روهمجلل ةحوتفملا ةينورتكلإلا تالاصتالا
طورشلا قـــفو كلذو ،ةصخرـــلا بحاص اـــهـــمدـــقـــي يتـــلا ينـــيـــبـــلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلا يف ةررقملا

تحت ،ةجاحلا بسح عضي نأ ةصخرلا بحاص ىلع بجيو
لصولا طاقن عقاوم اينيب نيلوصوملا نيلماعتملا فرصت
نيلماعتملا ءالؤه نيكمت لجأ نم ةينقتلا هتالحم يف ينيبلا

عـم لــصوـلاـب حـمـسـت يتـلا ةينـيـبلا مــهـتازــيـهجت بـيـكرــت نـم
.ينيبلا ليصوتلل هسرهف يف ةررقملا طورشلا قفو ،هتكبش

: ينيبلا ليصوتلا تايقافتاو سرهف١١.٢

رشنيو ةصخرلا بحاص دعي ،نوناقلا نم1٠1 ةّداملا بجومب
يعجرملا سرهفلا ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةنس لك يف

ةيفيرــعتلاو ةيـنـقـتلا طورـشـلا ددـحـي يذــلا ينيبلا لـيـصوـتلل
ةنسلل ةبسنلاب ةصخرلا بحاصل ينيبلا ليصوتلا ضورعل
.ةيلاوملا ةيميوقتلا

طبضلا ةطلس ىلع اذه ينيبلا ليصوتلا سرهف ضرعي
مــيــظــنــتــلاو عــيرشتــلــل اــقــفو ،هرشن لــبــق هــيــلـــع ةـــقداصمـــلـــل
.امهب لومعملا

فارـطألا نيب ةـيـقاـفـتا عوضوـم ينــيــبــلا لــيصوــتــلا نوــكــي
.ةينعملا
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 ،ينطولا فيرعتلا مقر –

.باتتكالا خيرات –

: نيقفترملا ةيامح3٢.٢

: مقرلا ىلع فرعتلا ديمجت3٢.٢.١

ديمجت ةفيظو هنئابز عيمج ىلع ةصخرلا بحاص حرتقي
لــــغشيو ،بوــــلــــــطملا زاــــهجلا نــــم مــــهــــــمــــــقر ىلــــع فرــــعــــــتــــــلا

.ةفيظولا هذه ءاغلإل اصاخ ازاهج

عــــــباطلا تاذ تاــــنايبلاو تاــــمولعملا ةـــــيامح3٢.٢.٢
: يصخشلا

ةيامح نامضب ةليفكلا ريبادتلا ةصخرلا بحاص ذختي
يتلا يصخشلا عباطلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ةيّرسو
فرعتلا ةدحو يف اهجردي وأ اهجلاعي وأ هنئابز نع اهزوحي
ةيميظنتلاو ةينوناقلا ماكحألا مارتحا عم ،نيكرتشملا ىلع
.اهب لومعملا

: ءافعضلا صاخشألاو لافطألا ةيامح ريبادت3.3٢.٢

ةيميظنتو ةيجولونكت لولح عضوب ةصخرلا بحاص مزتلي
،مهيدل ةمدخ ةيقرتلو هنئابز ىلع اهضرعل ،صوصخلا ىلع
نيدوجوملا ءافعضلا صاخشألا وأ مهلافطأ ةيامحب مهل حمست

ريغ تايوتحم وأ تاهجو ىلع ذافنلا دييقت ربع مهتياصو تحت
.اهيف بوغرم

 : تاملاكملا ةيّرس3.3٢

نأ اهنأش نم يتلا ريبادتلا ذاختاب ةصخرلا بحاص مزلي
هــيــكرــتشم نــع اــهزوـــحـــي يتـــلا تاـــموـــلـــعملا ةـــيّرس نـــمضت
ضرغب تابيترت يأ عضوب حمسي ّالأو ، تاملاكملا ةيّرسو
تالصولاو ةيفتاهلا تاملاكملا ةبقارم وأ تالاصتالا ضارتعا

نــم قـبـسم نذإ نود ةينورتـكلإلا تالداـبـملاو تاـثداحـملاو
.هب لومعملا عيرشتلل اقفو ،ةيئاضقلا ةطلسلا

يتلا تامازتلالا ىلع هناوعأ علطي نأ ةصخرلا بحاص ىلع
ةلاح يف اهل نوضرعتي يتلا تابوقعلا ىلعو ،اهل نوعضخي
.تايطعملاو ةيتوصلا تاملاكملا ةيّرس مارتحا مدع

 : تامدخلا ةيدايح3٢.٤

ىوـــتـــحـــم ءازإ هــــتاــــمدــــخ داــــيــــح ةصخرــــلا بحاص نــــمضي
ذاختاب اضيأ هسفن مزليو ،هتكبش ىلع ةلسرملا تامولعملا

ءازإ هـيـمدـخـتسم داـيـح ناـمضل ةـيرورضلا رـيــبادــتــلا عــيــمــج

: يلودلا رتاوتلا٥١.٥

يف تايطعملاو توصلا تامدخ عاطقنا يدافت ضرغب
ةــناــيصلا ضرــغــب وأ ىوصق ةــيــعــيــبــط ةــثراــك ثودــح ةـــلاـــح
ىلع بجـي ،ةـيرـحـبـلا لـباوـكــلا ةــمــظــنأ لالــغــتساــب ةــقــلــعــتملا

ةمدخلا ةيرارمتسا نامض ىلع رهسي نأ ةصخرلا بحاص
ةــيــلود تارمم ةدـــع عضو قـــيرـــط نـــع ةـــيـــلودـــلا هـــتالصو ىلع
.“اهنيب اميف ،لقألا ىلع ،مك٠٠1 ـــب دعابتت لسارتلل

: ةفيرعتلا ديدحتو ةرتوفلا ئدابم :٠2 ةّداملا“

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

: ريعستلا تازيهجت٠٢.٢

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

ةرتوفلا رصانعب ،هب لومعملا عيرشتلل اقبط ،ظفتحي )ـه
.ةيدرفلا نئابزلا تاباسح يف ةلجسملا تايلمعلابو

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

: ىواكشلا٠٢.٥

ةــــــــطــــــــلس فرصت تحت عضيو ةصخرــــــــلا بحاص لــــــــجسي
ةطبترملا اميسال ،ىواكشلا عيمج ،اهبلط ىلع ءانب ،طبضلا

هذه نع ةمدقملا ةبوجألاو تامدخلا نأشب ةرداص ريتاوفب
،لقألا ىلع ،ةنسلا يف ةرم ،طبضلا ةطلس غلبيو .ىواكشلا

 .ةاطعملا ةبوجألاو ةملتسملا ىواكشلل يئاصحإ ليلحتب

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

: مهتيامحو نيقفترملا ىلع فرعتلا:32 ةّداملا“

: فرعتلا3٢.١

قيقد فرعت عوضوم نوكي نأ كرتشم لك ىلع بجي
 : ةيتآلا رصانعلا صوصخلا ىلع نمضتي

،بقللاو ءامسألا –

.ةيمسر فيرعت ةقيثو نم ةخسن –

،هطخ )ليغشتلا ءدب( ليعفت لبق فرعتلا اذه متي نأ بجي
.نوناقلا نم161 ةداملل اقبط ،ىرخأ ةمدخ يأ ميدقت وأ

يوتحت ةيمقر تانايب ةدعاق ظفحو دادعإب لماعتملا مزلي
: هيكرتشم عيمجل ةبسنلاب كلذو اهركذ يتآلا تامولعملا ىلع

 ،بقللاو ءامسألا –

 ،داليملا ناكمو خيرات –
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ىلإ لـــــــماـــــــشلا ذاــــــفنلا يف ماــــــــهسإلا ةــــــيمازـــــــــلإ :62 ةّداملا“
: ةئيبلا ةيامحو ميلقإلا ةئيهت يفو تامدخلا

................)رييغت نودب(...................: ماهسإلا أدبم٦٢.١

: لماشلا ذافنلا زاجنإ يف ةكراشملا٦٢.٢

ذاــــــــفنلا ءاــــبعأو ماـــــهم يف ةــــصخرلا بـــــحاص ةــــــمهاسم نإ
)U.S ةمهاسملا( ةئيبلا ةيامحو ةيميلقإلا ةئيهتلا يفو لماشلا

.موسرلا جراخ ،لماعتملا لامعأ مقر نم %3 ـب ةددحم

بـــــــــلط ةــــيلمع يف مـــــهاسي نأ ةـــــــصخرــــلا بـــــحاص نــــــكمي
زاجنإل ،طبضلا ةطلس نع ةرداصلا تاراشتسالا وأ ضورعلا

.“لماشلا ذافنلا ماهم

: تامالعتسالا ةمدخو ليلدلا:72 ةّداملا“

: ماعلا نيكرتشملا ليلد7٢.١

،ةــصــخرــلا بــحاــص غــلـبي نوــناـقــلا نــم321 ةداـمـلل اقــــفو
نيــكرتشـملل ماــعــلا لـيــلدــلا زاـجـنإــب ةــفـلـكملا ةــئيهلا ،اــناـجـم
.................................)رييغت نودب يقابلا( ...........................

 : تامولعملا ةيّرس3.7٢

يف دعاست يتلا تامولعملا مادختسا ةصخرلا بحاصل زوجي
دعب نيكرتشملل ماعلا ليلدلا دادعإ يفويفتاهلا مالعتسالا ةمدخ
 .كرتشملا نذإ

،كرـــتشملا نذإ ىلع لوصحلاــــب ةصخرــــلا بحاص مزــــتــــلــــي
.“ماعلا ليلدلا يف تامولعملا هذه لاخدإ لبق هالعأ ةروكذملا

مــــيقرتلا ططــــــخم رـــــييستب ةــــقلعتملا ةواـــــتإلا :٠3 ةّداملا“
لاــــــجم يف ســـــــييقتلاو نــــــيوـــــــكتلاو ثـــــحبلا يف ةـــــــمهاسملاو
.ةينورتكلإلا تالاصتالا

.........................)رييغت نودب (....................: أدبملا١.٠3

: غلبملا٢.٠3

بحاصل ىطعت ،ةمهاسملا هذهو ةواتإلا هذهب قلعتي اميف
: ةيتآلا تانامضلا ةصخرلا

بحاص هل عضخي يذلا يلامجإلا يونسلا غلبملا ددحي –
ميقرتلا ططخم رييستب ةــقلـعتملا ةواتإلا باب يــف ةـصــخرــلا

 ،لماعتملا لامعأ مقر نم %٠^2 ـب

بحاص هل عضخي يذلا يلامجإلا يونسلا غلبملا ددحيو –
يف سييقتلاو نيوكتلاو ثحبلا يف ةمهاسملا باب يف ةصخرلا

.لماعتملا لامعأ مقر نم %٠^3 ـب ةينورتكلإلا تالاصتالا لاجم

ةياغلا هذهل مدقيو ،هتكبش ربع ةلسرملا لئاسرلا ىوتحم
،ةلسرملا لئاسرلا ةعيبط تناك امهم ،زييمت نود تامدخلا

.”ةمالسلا اهل نمضيل ةعجانلا تابيترتلا ذختيو

يــنطولا عاـــفدلا لــــجأ نــــم ةـــمزاللا تاـــــميلعتلا:٤2 ةّداملا“
: يمومعلا نمألاو

نأ هب لومعملا عيرشتلل اقبط ةصخرلا بحاص ىلع بجي
نم لاجآلا برقأ يف ةصتخملا تاطلسلا رماوأل بيجتسي
نمألاو ينطولا عافدلا اهضرفي يتلا تاميلعتلا مارتحا لجأ
لئاسولا مادختساب ةيئاضقلا ةطلسلا تايحالصو ،يمومعلا
: يتأي امب قلعتي اميف ةصاخ ةيرورضلا

قــــــــطانم يف ةـــــينورتكلإلا تالاــــصتالل تالـــــصو ءاــــــشنإ –
،ةبوكنملا قطانملا يف وأ تايلمعلا

ةلاح يف تاكبشلا لامعتسا نأشب تايولوألا مارتحا –
،ئراوطلا تالاح يف وأ عازن

ةفلكملا حلاصملاب ةصاخلا تاكبشلا عم ينيبلا ليصوتلا –
،يمومعلا نمألاو ينطولا عافدلاب

يلخادلا نـــمألا تاـــجاحل ةـــيساسألا تآـــشنملا رـــيخست –
،ةيئاضقلا ةطلسلا نع رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلـع ءانب

نع رداص بوتكم قبسم صيخرت ىلع ءانب هنوع ميدقت –
ينطولا ىوتسملا ىلع ةمتهملا تائيهلل ،ةيئاضقلا ةطلسلا

،ةـيـنورـتـكـلإلا تالاصتالا تاـموـظــنــم نــمأو ةــياــمــح لــئاسمب
)ii(و هتازيهجت ىلإ ذافنلاو ينيبلا ليصوتلاب )i( حامسلاب
ىدل ةدوجوملا ىرخألا تامولعملاو تايقاطبلا ىلإ ذافنلاب

ّرــــسلل تاــــئيهلا هذــــه مارـــتحا بوــــجو عــــم ،ةــــصخرلا بـــحاص
،ينهملا

تالاسرإلا عاطقنا وأ ةمدخلل يلكلا وأ يئزجلا عاطقنالا –
ةراسخو مءالتي ضيوعت عفد ةطيرش ،ةيئابرهكلا ةيكلساللا

.عاطقنالا اذه نع ةمجانلا لامعألا مقر

ةدراولا لامعألا يف هتمهاسم نع ةصخرلا بحاص ضوعي
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ،هالعأ

ةقلعتملا ثادحألا لجس ةماقإب ةصخرلا بحاص مزلي امك
راـــطإ يف هـــيـــكرـــتشم ىلإ ةــــمدــــقملا تاــــمدخلا ىلع ذاــــفــــنــــلاــــب
نمضت ةقيرطب ذافنلا خيرات لجسلا اذه يف نّوديو .ةصخرلا

تامولعملا لك ضرغلا اذهل ،ددحيو .ةنس ةرتف لالخ اهعبتت
خيراتو ،كرتشملا فيرعتو تاملاكملا لجس لثم اهب ةلصتملا

ّالإ تامولعملا هذه ىلع عالطالا نكمي الو .تالدابملا ةعاسو
نم نذإ ىلع ءانب انوناق ةلوخملا نمألا حلاصم فرط نم
.”هب لومعملا عيرشتلل اقفو ةصتخملا ةيئاضقلا ةطلسلا
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،ءافعإلا فورظ دوجو ءانثتسابو ،)اذه طورشلا رتفد يف
يف ةررــقملا ةــيــلاملا تاــبوــقــعــلــل ةصخرــلا بحاص ضرـــعـــتـــي
.٤ قحلملا

يقابلا(...٤ قحلملا يف ةررقملا ةيلاملا تابوقعلا نوكت
.“ ....)رييغت نودب

: اهديدجتو اهتدمو ةصخرلا لوعفم نايرس:73 ةّداملا“

: لوعفملا نايرس١.73

.ةصخرـــلا بحاص فرـــط نـــم طورشلا رــــتــــفد عــــيــــقوــــت مت
ةنس ربمسيد٤ خيراتب ذيفنتلا زيح رتفدلا اذه لخديو
٠2٠2.

نايرس نم ءادتبا تاونس )٥(سمخ ةدمل ةصخرلا ددجت
 .ةّداملا هذه يف ددحم وه امك ،اهلوعفم

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

: ةيمهسألاو ةصخرلا بحاصل ينوناقلا لكشلا :93 ةداملا“

............)رييغت نودب(.................: ينوناقلا لكشلا١.٩3

 : ةصخرلا بحاص ةيمهسأ ليدعت٢.٩3

يف نيبـــم وـــه اــــمــــك ةصخرــــلا بحاص ةــــيــــمــــهسأ لــــكشتــــت
.قفرملا لوألا قحلملا

ةمهاسم لك ،طبضلا ةطلسل ةقبسملا ةقفاوملل عضخت
وأ/و ةصخرلا بحاص لامسأر يف ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم

وأ نالــطــبــلا ةــلــئاــط تحت كلذو ،هـــيدـــل تيوصتـــلا قوـــقـــح يف
.ةصخرلا بحس

تاريربت نودب صيخرتلا اذه طبضلا ةطلس ضفرت نل
نيرهش قوفت ةدم طبضلا ةطلس توكس ربتعيو .ةيعرش

.”لوبق ةباثمب صيخرتلا بلط غيلبت خيرات نم )2(

ةــــــــيكلسلا تالـــــــصاوـــــملا“ حــــــــلطصم لدـــــــــبتسي:٢ ةّداملا
موسرملاب قحلملا طورشلا رتفد ىوتسم ىلع ”ةيكلساللاو
62٤1 ماــــــع لاوـــــش82 يف خّرؤــــــملا٠6٤–٥٠ مـــــقر يذيـــــفنتلا
،هالــعأ روــــــكذملاو لّدـــــعملا ،٥٠٠2 ةـــــنس رــــــبمفون٠3 قـــــفاوملا

  .”ةينورتكلإلا تالاصتالا“ حلطصمب

نودــب ”ةيــكـلساللاو ةـيــكلسلا تالصاوـملا“ حـلـطـصـم ىــقـبي
)تالاصتالــل يلودــلا داحتالا( فــيرــعــت ىوــتسم ىلع رـــيـــيـــغـــت
٠٤ ةّداملا ىوتسم ىلع اذكو1.1 ةداملا يف هيلع صوصنملا

٠6٤–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملاب قفرملا طورشلا رتفد نم
ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع لاوش82 يف خّرؤملا

  .هالعأ روكذملاو لّدعملا ،٥٠٠2

عاطق يلماعتم عيمج ةمهاسملا هذهو ةواتإلا هذه ددسي
نيب ةاواسملا ئدابم مارتحا لظ يف ،ةينورتكلإلا تالاصتالا

.“زييمت امنودو عاطقلا يلماعتم

ةيلاملا تامهاسملاو ىواتألا ديدست تايفيك :13 ةّداملا“
: ةيرودلا

...........)رييغت نودب (...............: ديدستلا تايفيك١.١3

 : ةبقارملاو ليصحتلا٢.١3

تامهاسملاو ىواتألا هذه ليصحتب طبضلا ةطلس فلكت
يلدي يتلا تاحيرصتلا كلذك بقارتو .ةصخرلا بحاص ىدل
قحلاب اهسفنل ظفتحتو ددصلا اذه يف ةصخرلا بحاص اهب

اــــــمهارت قــــيقحت لـــــكبوعـــــقوملا يف شـــــيتفت لـــــكب ماــــيقلا يف
دعب تاليدعتب طبضلا ةطلس موقت ،ءاضتقالا دنعونيمزال
.ةصخرلا بحاص تاحيضوت عمج

لبق نم تامهاسملاو ىواتألا ليصحـت تايـفـيـك١3.3
: طبضلا ةطلس

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

يف ايونس تامهاسملا هذهو ةواتإلا هذه ديدست ىرجي
.“ةيلاوملا ةنسلا نم ربمسيد13 هاصقأ لجأ

: موسرلاو قوقحلاو بئارضلا :23 ةّداملا“

.اهب لومعملا ةيئابجلا ماكحألل ةصخرلا بحاص عضخي
قوقحلاو بئارضلا لك ديدست ،ةفصلا هذهب ،هيلع بجيو
.”امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف ةررقملا موسرلاو

: تانيمأتلاو ةصخرلا بحاص ةيلوؤسم:٤3 ةّداملا“

: ةيلوؤسملا١.٤3

كلذ يف امب ،ريغلا هاجت هدحو لوؤسم ةصخرلا بحاص
اميف ،نوناقلا ماكحأل اقفو كلذو ،طبضلا ةطلسو ريزولا

،تامدخلا ريفوتو ،اهليغشتو تباثلا ةكبش ةماقإ صخي
نع ةصاخ مجنت نأ لمتحـملا نم يتلا رارضألا صخي اميفو
نع وأ هيمدختسم صئاقن نع وأ ةصخرلا بحاص صئاقن
.ةتباثلا ةكبشلا صئاقن

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

: ةقبطملا ماكحألاب لالخإلا :63 ةداملا“

هتامازتلا ذيفنتب ةصخرلا بحاص لخأ اذإ ام ةلاح يف
ةررقملا طورشلاو دونبلا قفو(3و2 نيقحلملا يف ةددحـملا



٤٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع  ةيناثلا ىدامج٢
11م١٢٠٢ ةنس يفناج٦١

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

ىلوألا ىدامج71 يف خرؤمـلا31–1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
هـيـجوـت نــمـضتـمـلاو1٠٠2 ةـنـس تـشغ7 قــفاومـلا22٤1 ماــع
،ممتمـلاو لدــعمـلا ،هـمـيـظـنتو يربلا لــقنلا

ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠–٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
طورشب قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا٥2٤1 ماــع

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم

ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤمـلا3٠–6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
نوناقلا نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

بـــجر٠2 يــف خرؤــمـــلا٠1–11 مـــقر نوــناـقـــلا ىضــتــقــمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1 ماــع

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

لاوــش81يــف خرؤـمـــلا11–81 مــقر نوــناــقــلا ىـضــتـقـمبو–
،ةـحـصلاـب قــلعتمـلاو81٠2 ةـنـس وـيـلوـي2 قــفاوـمــلا93٤1 ماــع
،ممـتملاو لدــعملا

يف خرؤملا392–31 مقر يـساــئرـلا موــسرمـــلا ىـضـتـقـمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فـيـنـجـب ةدــمـتعـمــلا ،)٥٠٠2( ةـيلودــلا ةـيـحـصلا حــئاوــلـلا رـشــن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤـمـلا٠73–91 مـقر يـساـئرلا موـسرـمــلا ىـضـتـقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةـنس وــيــنوــي32 قـفاوــمـلا1٤٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

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

: يتأي ام مسري

ماظن ريبادت ديدمت ىلإ موسرمـلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
)91– ديفوك( اـنوروــك سورـيـف ءاــبو راــشتـنا نـم ةياــقوــلا

ىلع ظافحلا  ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديـقتلا لـظ يف ،هـتـحفاــكمو
سوريف راشتنال رطخ يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص
.انوروك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوألا قحلملا“

ةصخرلا بحاص ةيمهسأ

،مهسأ تاذ ةكرش ”رئازجلا تالاصتا عمجم“ ةكرـش كــلــمت
،مـــهسأ تاذ ةــكرـش ،رــئازــجلا تالاــصـتا“ ةــكرــش لاـمــسأر
.لماكلاب

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٠3 يفخّرؤم١٤-١٢ مقر يذيفنت  موسرم
نـمـضـتـي ،١٢٠٢ ةـنـس يــفــناــج٤١ قــفاوملا٢٤٤١ ماــــع
ءاـــــبو راـــشـتـنا نــم ةـــياــقوــلا ماـظــن رـيــبادـــت دــيدــمــت
. هـتـحفاــكمو )٩١– دـيـفوـــك(اــنوروــك سورــيـف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥–211 ناــــتداــمـــلا اـمــيــس ال،روـــتسدــلا ىلــع ءاــنــب–
،هنم )2 ةرقفلا(

6831 ماع رفص81 يف خرؤمـلا6٥1–66 مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوــناـق نـمـضتـملاو6691 ةـنـس وـيــنوــي8 قــفاوــملا
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ةيناثلا ىدامج7 يف خرؤمـلا7٠–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةــياــقوـلاـب قــلــعتمـلاو8891ةـنـس رـيانـي62 قفاوملا8٠٤1 ماــع
،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلا

ةصخرلا بحاص لثمم

 ماعلا ريدملا سيئرلا

ناولح نيسح

تالصاوملاو ديربلا ريزو

ةيكلساللاو ةيكلسلا

رازموب ميهاربا

 طبض ةطلس سلجم سيئر

ةينورتكلإلا تالاصتالاو ديربلا

راطعلب نيدلا نيز

رـــــتفد نـــم2 ةّداـــملا نــــم3 ةـــطقنلا ماـــكحأ ىـــــغلت :3 ةّداملا
خّرؤملا٠6٤–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملاب قحلملا طورشلا

،٥٠٠2 ةـــــــنس رــــبمفون٠3 قـــــفاوملا62٤1 ماـــــع لاوــــش82 يف
  .هالعأ روكذملاو لّدعملا

قـــفاوــملا2٤٤1 ماــع يناثلا عيبر62 يـف رــئازــجلاــب رّرــح
.ةيلصأ خسن )٥( سمخ يف ،٠2٠2ةنس ربمسيد21

 : هـــعــّقو



ـه٢٤٤١ ماع  ةيناثلا ىدامج٤٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس يفناج٦١ 12

،ةيضايرلا مازوللا ةراجت –

،بعللاو باعلألا ةراجت  –

،ةيراجتلا ةطشنألا زكرمت نكامأ –

،ءاسنلاو لاجرلل ةقالحلا تاعاق –

.تايولحلاو تابطرملا –

عـــــــيرسلا لـــــــكألا تالـــــــحـــــــمو مـــــــعاـــــــطملاو يهاـــــــقملا ددحتو
اضيأ ةمزلم نوكتو ،طقف لومحـملا عيبلا ىلع اهتطشنأ
.ءاسم ةعباسلا ةعاسلا نم ءادتبا قلغلاب

ةــلاــح يف تالــحـملا هذــهــل يروــفــلا قـــلـــغـــلاـــب ةالوـــلا موـــقـــيو
ءابو راشتنا ةحفاكم راطإ يف ةذختملا تاءارجإلا ةفلاخم
.)91– ديفوك( انوروك سوريف

:رظح ءارجإ ،ينطولا بارتلا لماك ربع ، دّدمُي:٨ ةّداملا

وأ/و تالــــفـحلاو صاـخـشألا تاـــعـمـجت نــم عوــــن لــــــك –
اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا تابـسانـمـلا
،تازانجلا ةبسانمب تاعمجتلا

يـتــلا ةــماــعــلا تاــــيـعـمـجلاو تاـــعـمـجـتلاو تاــعاـمــتـجالا –
اهريغو ،تائيهلاو ،تاسسؤملاو ،تارادإلا اميس ال اهـمـظنـت
.تامظنمـلا نم

رظحلا ريبادتب ّديقتلا ضرف ىلع رهسلا ةالولا ىلع بجيو
لمعلاو ،هالعأ ةيناثلاو ىلوألا نيتطمـلا يف اهيلع صوصنمـلا

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

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :٩ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
اذكو ،ةيامحلاو ةياقولا ريبادتب مازتلالا نم ققحتلل ةصتخملا

هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت
 .نيفلاخملا دض

ىرخألا ةيامحلاو ةياقولا ريبادت ةقبطم ىـقبت :٠١ ةّداملا
انوروك سوريف ءابو نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا
ميظنتلا بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
.هب لومعمـلا

يفناج61 نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست :١١ ةّداملا
.12٠2 ةنس

ةّيــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــشني :٢١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قـــفاوـملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج٠3 يــفرــــئازجلاب رّرـــــح
 .12٠2 ةنس يــفناــج٤1

دارج زيزعلا دبع

ةسمخ ةدمل يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ ددمي :٢ ةّداملا
: يتآلا وحنلا ىلع ،اًموي )٥1( رشع

ةنماثلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
ىلع ،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإً ءاسم
،يقاوبلا مأو ،طاوـغألا : ةيتآلا )92( نيرـشـعلاو عـستلا تايالولا

،ةـــسـبتو ،ةرــيوبـلاو ،ةدــيـلـبلاو ،ةرــكـسـبو ،ةــياـجـبو ،ةـنـتاـبو
يديسو،فيطسو ،لجيجو ،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ناسملتو
،مناغتسمو ،ةيدمـلاو ،ةنيطنسقو ،ةملاقو ،ةبانعو ،ساـبعلب
،فراـطـلاو ،سادرــموــبو ،نارــهوو ،رــكـسـعـمو ،ةــلــــــــــــــــيسـمـــلاو
،تـنـشوــمت نيــعو ،ةزاــبـيتو ،سارــهأ قوـسو ،تـلـيـسمـسـيتو
،نازــيـلغو

عستلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،تــسـغـنماــتو ،راــشــبو ،فـلـشــلاو ،راردأ : ةـيـتآلا )91( ةرــشـع
،ضيـبلاو ،ةلــقروو ،ةدـكــيكسو ،ةدـيـعسو ،ةـفـلجلاو ،تراـيـتو
،ةـلشنخو ،يداولاو ،فودــنتو ،جـيرـيرــعوــب جرـبو ،يزـيـليإو
.ةيادرغو ،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو ،ةلـيـمو

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

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

نيرشعلاو عستلا تايالولا يف قلغ ءارجإ عفري :٤ ةّداملا
: ةيتآلا تاطاشنلاب قلعتملا ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا )92(

،بابشلا رود–

.ةيفاقثلا زكارملا–

قلغ ءارجإ ،اًموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي:٥ ةّداملا
بارتلا لماك ىوتسم ىلع ةلمعتسمـلا تابكرمـلا عيب قاوسأ
 .ينطولا

تايالولا يفو ،ًاموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي:٦ ةّداملا
قلغلا ءارجإ ،هالعأ2 ةدامـلا يف ةروكذمـلا )92( نيرشعلاو عستلا
: ةيتآلا ةطشنألاب قلعتملا

،ةيضايرلا تاعاقلاو تاضايرلا ةددعتملا تاعاقلا –

.ئطاوشلاو هيفرتلا تاءاضفو مامجتسالاو ةيلستلا نكامأ –

تايالولا يفو ،ًاموي )٥1( رشع ةسمخ ةدمـل دّدمُي:7 ةّداملا
ءارجإ ،هالعأ2 ةدامـلا يف ةروكذمـلا )92( نيرشعلاو عستلا

ةبسنلاب ،ءاسم ةعباسلا ةعاسلا ىلإ طاشنلا تاقوأ ديدحت
: ةيتآلا ةطشنألا  سرامت يتلا تالحملل

،ةيلزنمورهكلا ةزهجألا ةراجت –

،تاروكيدلاو ةيلزنملا تاودألا ةراجت –

،ثيثأتلا ةشمقأو تاشورفملا ةراجت –
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ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
يــف خّرؤــملا78-30 مــقر يذيـفـنتلا موــسرـملا ىضتــقــمبو–

ددحي يذلا3002 ةنس سرام3 قفاوملا3241 ماع ّةجحلا يذ03
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

يــف خّرؤـملا89-٤1 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو–
يذــلا٤1٠2 ةــــنس سراــــم٤ قــــفاوملا٥3٤1 ماع ىلوألا ىدامج2
يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ميظنت دعاوق ددحي
،اهريسو ةيالولا

يف خّرؤــملا391-٤1 مـــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىضتقمبو –
ددـحي يذــــلا٤1٠2 ةـــنس وـــيلوي3 قـفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
يــف خّرؤـــــــملا كرـــــــتشملا يرازوــــــلا رارـــــــقلا ىـــضـتـقـــمبو–

يذلا31٠2 ةنس ربمتبس32 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ71
صاخلا دـقـعـلا ةدـمو اـهــفــيــنصتو لــغشلا بصاــنــم دادــعــت ددــحــي
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوعألاب
،لّدعملا ،تايالولل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ناونعب

: يتأي ام نورّرقي
يرازولا رارـقــلا نم ىلوألا ةداملا ماكـحأ لدــعـت: ىلوألا ةداملا

قــــفاوـــملا٤3٤1 ماــــع ةدــــعــــقــلا يذ71 يــف خّرؤــملا كرــتــشــملا
: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو31٠2 ةنس ربمتبس32

موــسرــملا نــــــم8 ةداـــــملا ماــــــــــكحأل اــــــــــقـــيــــبـطت : ىـلوألا ةداــملا“
قـــــفاوملا82٤1 ماــــع ناــــضمر71 يف خّرؤــــملا8٠3-7٠ مـقر يسائرلا

رارــــــــــقلا اذـــــــه ددـــــــــحي ،هالــــــعأ روـــــــــــــكذملاو7٠٠2 ةـــــنــــــس رـــــــــبمــــــــتبس92
وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل ةقباطملا لغشلا بصانم دادـــعت
نيــــلماعلا ناوـــــعألاب صاــــخلا دــــقعلا ةدــــم اذـــــكو اهفينصتو تامدخلا

اــــــقبط تاـــيالولل نيينــهملا مــــيلعتلاو نــــيوكتلا تاـــيرــــيدم ناوــــــنعب
.”قحلملا لودجلل

ةــــصاــخلا لـــــــــغـشـلا بـــــصاـنـم دادـــــــعت عــــيزوــــت مـــتي:2 ةداملا
ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم ىوتسم ىلع نيدقاــعتملا ناوعألاب
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا لوادجلل اقفو تايالولل نيينهملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رارقلا اذــه رـشني:3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رـبمتبس٠3 قــفاوملا2٤٤1 ماــع رــفص21 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

ينطولا عافدلا ةرازو

قـــــفاوـــملا2441ماــــعىلوألا ىداــمج٢٢يــفخّرؤــم رارــــق
فالــــختسا ءاـــــهنإنـــــــمـضـتـي،١٢٠٢ةـــــــنـس يـــــــــفناج٦
/ ةدــــيلبلاـبيرـــــــكسـعلا فاـــــنـئـتسالا ســـــــــلـجـم ةــــسائر
.ىلوألا ةيركسعلا ةـيـحاـنـلا
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قــفاوملا2441ماعىلوألا ىدامج22 يف خّرؤم رارقبجومب
ســـلـجم ةــساـــئر فالــختسا ىهــنــي،12٠2ةـنـــس يـفـناـــج6
ىلوألا ةـــــيرـكسـعـلا ةـــــيحاـنـلا / ةدــــيلبلاـب يرـــــكــسـعلا فانئتـسالا
ســلـــجـــم سيــئر ،يراـــخوـــب يلالــيـــج دـــيـــسلا اـــــهــــنــــمض يـــتــــلا
،ةيناثلا ةيركسعلا ةيحانلا / نارهول يرـــكسعلا فاــنئتسالا
.12٠2 ةنس يفناج٤ نم ءادتبا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

قفاوملا٢٤٤١ ماع رفص٢١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازوــــــــلا رارــــــــــقــــــــــــلا لّدــــــــــعـــــــي،٠٢٠٢ ةــــــــنــــــــس رـــــــبمتبس٠3
قفاوملا٤3٤١ ماع ةدعقلا يذ7١ يفخّرؤملا كرـــتشملا
بصانم دادـــعت ددـــحي يذـــــلا3١٠٢ ةـــــنس رــــــبمتبس3٢
ناوـــــــــــعألاب صاـــــــخلا دـــــــــقعلا ةدــــــمو اــــــهفينصتو لـــــــــــــــغشلا
وأ ةــــــــــــناـــيصلا وأ ظــــــــــــــفـــحلا تاـــــــــــطاــــــــــشن يف نيــــــــــلماــــعـــــلا
مــــــــــيلعتلاو نـــــــيوكتلا تاــــــــيرــــيدم ناوـــــــــنعب تاــــــمدخلا
.تاــــــيالولل نييـــــنهملا
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،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو

يـــــف خّرؤــملا8٠3-7٠ مــــقر يــــساــئرلا موــــسرملا ىــــــضتـــقــمب–
يذلا7٠٠2 ةــنس ربمتبس92 قـــفاوملا82٤1 ماــــع ناضمر71
مــــــهقوقحو نـــــيدقاعتملا ناوـــــــــعألا فــــــــيظوت تاــــــيفيك ددحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مــــــــهتابجاوو
اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤـــملا361-٠2 مــــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــــنس وــــــينوــــي32 قـــــــــفاوــــملا1٤٤1 ماـــــــع ةدــــــــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
يــف خّرؤـملا45-59 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىضتــقـمبو–

يذــــلا5991 ةــــنس رــــياربف51 قــــــفاوــــملا5141 ماــــع ناـضمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

 نيوكتلا ةريزو
نيينهملا ميلعتلاو

 ةحيرف نب مايه
لّوألا ريزولا نع

هنم ضيوفتبو
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا

لامشوب مساقلب
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لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

  يناثلا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

 ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم  ةياقو نوع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
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تايالولل نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدم

  نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا تايريدمل نـــيدقاعتملا ناوــعألاب ةــصاخلا لــغشلا بــصانملةيلامجإلا ةليصحلا

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

يف خّرؤـــملا361-٠2 مــــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــــنس وــــــينوــــي32 قـــــــــفاوــــملا1٤٤1 ماـــــــع ةدــــــــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
يف خّرؤــملا45-59 مــقر يذيــفـنتلا موــسرــملا ىضــتـقــمبو–

5991 ةــــنــــس رــــيارــــبــــف51 قــــفاوــــملا5141 ماــــع ناـــضــــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي يذــــلا

يـف خّرؤـملا78-30 مــقر يذـيـفـنـتلا موــسرــملا ىـضـتــقــمبو–
يذلا3002 ةنس سراـم3 قـــفاوملا3241 ماـــع ةّجــــحلا يذ03
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خّرؤملا99-٠1 مقر يذيفنـتلا موـــــسرــملا ىـــضتقمبو–
يذــلا٠1٠2 ةــــنس سرام81 قــــفاوملا13٤1 ماــــع يناثلا عيبر2
ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي
،نيينهملا

٢٤٤١ ماــــــع رـــــــفص٢١ يفخّرؤــــــــم كرــــــتــــــشم يرازو رارــــــق
رارــــقـــــــــــلا لّدـــــــــعي،٠٢٠٢ ةــــــنس رـــبـــمـــتـــبـــس٠3 قـــــــــفاوملا
ةدـــــــــــــعقلا يذ7١ يفخّرؤـــــــــــــملا كرـــــــــــتشملا يرازوـــــــــــــلا

يذـــــــــلا3١٠٢ ةـــــــــنس رــــــبمتبس3٢ قفاوملا٤3٤١ ماــــــــــع
ةدــــــــــمو اـــــــــهفينصتو لـــــــــغشلا بــــــصانم دادـــــــــعت ددـــــــــحي
تاــــــطاـــــــــشن يف نيــــــــــــلماعـــــلا ناوـــــــــــــعألاب صاـخلا دـــقعلا
دهاعم ناونعب تامدخلا وأ ةــــــــــــــناــــــيصلا وأ ظـــــــفـــــحلا
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا

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

،لّوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزوو

،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو

يــف خّرؤــملا8٠3-7٠ مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىـــضتقمب–
يذلا7٠٠2 ةــنس ربمتبس92 قـــفاوملا82٤1 ماــــع ناضمر71
مــــــهقوقحو نـــــيدقاعتملا ناوـــــــــعألا فــــــــيظوت تاــــــيفيك ددحي
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نيــــلماــــعلا ناوـــــعألاب صاــــخلا دـــــــقعلا ةدــــــــم اذـــــكو اهفينصتو تامدخلا
لودــــــــــــجلل اـــــــــقبط نييــــــنهملا مــــــــــيلعتلاو نــــــــــيوكتلا دــــــــــــــــهاـــــعم ناوــــــــــنعب
.”قحلملا

ةــــصاخلا لـــــــــغشلا بـــــــــصانم دادـــــــــعت عــــيزوـــــت مـــتي:2 ةداملا
مـيلعتلاو نـــيوكتلا دــــهاعم ىوـــتسم ىلـــع نــــــيدقاعتملا ناوـــــعألاب
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا لوادجلل اقفو ،نيينهملا

ةّيروهمجلل ّةيـمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذـه رشني:3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رـبمتبس٠3 قــفاوملا2٤٤1 ماـــعرـــفص21 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.٠2٠2 ةنس

يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضــتــقمبو –
ددـحي يذــــلا٤1٠2 ةـــنس وـــيلوي3 قـفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

يف خّرؤــــــــملا كرـــــــتشملا يرازوـــــــــلا رارـــــــــــقلا ىــــــــضــتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس32 قفاوملا٤3٤1 ماـــع ةدـــــعقلا يذ71
صاــــخلا دـــقعلا ةدـــمو اــــهفينصتو لـــــغشلا بـــــصانم دادـــــعت ددــــحي
تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا ناوــــــــعألاب
،لّدعملا ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم ناونعب

: يتأي ام نورّرقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداملا ماكحأ لدعت: ىلوألا ةداملا
قــــــــفاوــــملا٤3٤1 ماـــــــع ةدــــــــــعقلا يذ71 يف خّرؤـــــــملا كرــــــتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو31٠2 ةنس ربمتبس32

موسرملا نــــــــــم8 ةداـــــــــــملا ماـكـحأل اـقيـبـــطــت: ىلوألا ةداـملا“
قـــــفاوملا82٤1 ماــــع ناــــضمر71 يف خّرؤــــملا8٠3-7٠ مــقر يسائرلا

دادـــعت رارقلا اذـــــه ددــــحي ،هالـــــعأ روــــــكذملاو7٠٠2 ةـــــنس رــــبمتبس92
وأ ةـــــــنايصلا وأ ظــــــــــــفحلا تاــــطاشنل ةـــــــــقباطملا لـــــــــــغشلا بـــــــــــصانم

قحلملا لودجلا

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعم

  نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا دهاعمل نـــيدقاعتملا ناوــعألاب ةــصاخلا لــغشلا بــصانمل ةيلامجإلا ةليصحلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
)٢(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا
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3
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1
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8

241

1

1

1

2

3

3

3

5

6

200

200

200

219

240

240

240

288

315

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

نيوكتلا ةريزو
نيينهملا ميلعتلاو

 ةحيرف نب مايه

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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يـف خّرؤملا391-٤1 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضـتــقــمبو –
ددـحي يذــــلا٤1٠2 ةـــنس ويلوي3 قــــفاوملا٥3٤1 ماع ناضمر٥

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص

مّرحم31 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
دادــــعـت ددحي يذــلا31٠2 ةـنس رـبــمـفوــن71 قــفاوـملا٥3٤1 ماـــع
ناوــعألاــب صاـخلا دــقـــعـلا ةدـــمو اهـفيـنـصتو لــغشلا بصاـنـم
ناونعب تامدخلا وأ ةنايصلا وأ ظفحلا تاطاشن يف نيلماعلا
دـهاعمو يــنهملا نـــيوكتلا يف ةـــصصختملا ةـــينطولا دـــهاعملا
زكارمو  نيــــمهتلاو ينهملا نيوكتلا زــكارمو ينهملا ميلعتلا
نيقوعملا صاخشألل ةصصختملا نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا

،لّدعملا ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول نيعباتلا ايدسج

: يتأي ام نوررقي

يرازولا رارقلا نم ىلوألا ةداــملا ماــكحأ لدـــعت: ىلوألا ةداملا
رــــبمفون71 قــــفاوملا٥3٤1 ماـــــع مرحم31 يف خّرؤملا كرـتشملا

: يتأي امك ،هالعأ روكذملاو31٠2 ةـــنس

يسائرلا موسرملا نم8 ةداملا ماكحأل اــقيبطت : ىلوألا ةداملا“
قـــــفاوملا82٤1 ماـــــــــــــع ناــــــــــضــمر71 يف خّرؤــــــــــــملا8٠3-7٠ مـــقر
رارـــــــقلا اذـــــه ددــــحي ،هالـــــعأ روــــــكذملاو7٠٠2 ةـــــنس رــــبمتبس92
ةـــــنايصلا وأ ظفحلا تاطاشنل ةـــــقباطملا لـــــغشلا بـــــصانم دادــــــــعت
ناوـــــعألاب صاــــــــــخلا دــــــــقعلا ةدــــــــم اذــــــــــكو اــــــــــهفينصتو تاـــــمدخلا وأ
نـــــــيوكتلا يف ةــــصصختملا ةــــينطولا دهاعملا ناوــــنعب نيــــلماعلا
يــــنهملا نـــــيوكتلا زـــــــكارــمو يـــــنهملا مــــيلعتلا دـــــــــهاعمو يــــنهملا

.”ةقحلملا لوادــــجلل اـــــقفو نيــــهمتلاو

ةـــــــــصاخلا لـــــــــــغشلا بـــــــــــصانم دادـــــــــــعت عـــــــيزوـــت مـــــــتي:2 ةداملا
ةصصختملا ةينطولا دهاعملا ىوتسم ىلع نيدقاعتملا ناوعألاب

نـــيوكتلا زــــكارمو يـــنهملا مــــيلعتلا دــــهاعمو يـــنهملا نــــيوكتلا يف
.رارقلا اذه لصأب ةقحلملا لوادجلل اقفو ،نيهمتلاو ينهملا

ةّيروهمجلل ّةيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــــقلا اذـــــــه رـــــشني:3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رـــبمتبس٠3 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــعرـــفص21 يف رـــئازجلاب رّرــــح
.٠2٠2 ةنس

قفاوملا٢٤٤١ ماع رفص٢١ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
يرازوــــــــلا رارــــــــــقــــلا لّدـــــــــــعي،٠٢٠٢ ةــــــــنــــس رـــــــــــبمــــتــــــبــــــس٠3
قــــفاوـــملا٥3٤١ ماــــع مّرـحــم3١ يــف خّرؤــــملا كرـــــتــشملا
بـــــــصانم دادـــــــــعت ددـــــــحي يذــــــــــلا3١٠٢ ةـــــــــنس رـــبمفون7١
ناوـــــــــــعألاب صاـــــــخلا دـــــــــقعلا ةدــــــمو اــــــهفينصتو لـــــــــــــــغشلا
وأ ةــــــــــــناـــيصلا وأ ظـــــــــــــفـــحلا تاــــــــطاـــــــشن يف نيــــــــــــلماعـــــلا
يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملا ناوـــــــــنعب تاــــــمدخلا
زـــــكارمو يـــنهملا مــــيلعتلا دــــهاعمو يـــنهملا نـــــيوكتلا
ينهملا نيوكتلا زكارمو نيهمتلاو ينهملا نــيوكتلا

ايدسج نيقوعملا صاخشألل ةصصختملا نيهمتلاو
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازوـــل نيعباتلا

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

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةيلاملا ريزوو
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو

يــف خّرؤــملا8٠3-7٠ مــــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىـــــــضـتـــقـــمب–
يذلا7٠٠2 ةــنس ربمتبس92 قـــفاوملا82٤1 ماــــع ناضمر71
مــــــهقوقحو نـــــيدقاعتملا ناوـــــــــعألا فــــــــيظوت تاــــــيفيك ددحي
ةقلعتملا دعاوقلاو مهبتاورل ةلكشملا رصانعلاو مــــــــهتابجاوو
اميس ال ،مهيلع قبطملا يبيدأتلا ماظنلا اذكو مهرييستب
،هنم8 ةداملا

يف خّرؤـــملا361-٠2 مــــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
٠2٠2 ةـــــــنس وــــــينوــــي32 قـــــــــفاوــــملا1٤٤1 ماـــــــع ةدــــــــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا45-59 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىــضـتــقـمبو–
يذــــلا5991 ةنس رياربف51 قــــفاوــــــملا5141 ماــــع ناـــضـــــمر51
،ةيلاملا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤــملا78-30 مــقر يذــيـفـنـتلا موــسرــملا ىضــتــقــمبو–
يذلا3002 ةنس سراـم3 قـــفاوملا3241 ماـــع ةّجــــحلا يذ03
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا392-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس رــبمـتــبـس٠2 قفاوملا92٤1 ماــع ناـضـــــمر٠2
،ينهملا ميلعتلا دهاعمل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي

يف خّرؤملا٥21-21 مقر يذيفنتلا موــسرــملا ىضـتــقــــمبو–
يذلا21٠2 ةنس سرام91 قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر62
ةــيــنــطوـــلا دـــهاـــعـــمــلـــل يــــجذوـــمـــنـــلا يساــــسألا نوــــناــــقـــلا ددـــحـــي
،ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا

يف خّرؤـملا٠٤1-٤1 مــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
٤1٠2 ةـنس لـــيربأ٠2 قـــــفاوملا٥3٤1 ماــــع ةـــيناثلا ىداـــــمج٠2
نـيوكتلا زــــكارمل يــــجذومنلا يــــساسألا نوــــناقلا ددــــحي يذـــــلا
،نيهمتلاو ينهملا

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

نيوكتلا ةريزو

نيينهملا ميلعتلاو

 ةحيرف نب مايه

لّوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب
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لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

  يناثلا  ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

ثلاثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس
ةريظح سيئر

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

 لوألا ىوتسملا نم  ةياقو نوع

يناثلا ىوتسملا نم  ةياقو نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
)٢(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)٢+١(

فينصتلا

مقرلافنصلا
يلالدتسالا

1111

12

18

302

1482

119

4

133

219

299

23

5

22

3749

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1111

12

18

302

1482

119

4

133

219

299

23

5

22

3749

1

3

5

1

1

2

4

3

3

5

5

7

6

200

240

288

200

200

219

263

240

240

288

288

348

315

لوألا قحلملا لودجلا

ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملا

ينهملا نيوكتلا يف ةصصختملا ةينطولا دهاعملل نـــيدقاعتملا ناوــعألاب ةــصاخلا لــغشلا بــصانمل ةيلامجإلا ةليصحلا
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٢ قحلملا لودجلا

ينهملا ميلعتلا دهاعم

ينهملا ميلعتلا دهاعمل نـــيدقاعتملا ناوــعألاب ةــصاخلا لــغشلا بــصانمل ةيلامجإلا ةليصحلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

 عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
)٢(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلاب
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

43

4

3

27

97

14

6

30

32

3

259

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

43

4

3

27

97

14

6

30

32

3

259

1

3

5

1

1

2

3

3

5

6

200

240

288

200

200

219

240

240

288

315



٤٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع  ةيناثلا ىدامج٢
19م١٢٠٢ ةنس يفناج٦١

3 قحلملا لودجلا

نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارم

نيهمتلاو ينهملا نيوكتلا زكارمل نـــيدقاعتملا ناوــعألاب ةصاخلا لــغشلا بــصانمل ةيلامجإلا ةليصحلا

لغشلا بصانم

لوألا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

ثلاثلا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

لوألا ىوتسملا نم ةياقو نوع

لوألا ىوتسملا نم ةمدخ نوع

سراح

لوألا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ةرايس قئاس

يناثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

ثلاثلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يناثلا ىوتسملا نم ةياقو نوع

عبارلا ىوتسملا نم ينهم لماع

يلامجإلا عومجملا

لمعلا دقع ةعيبط بسح دادعتلا

 ةدملا ددحم ريغ دقع
)١(

ةدملا ددحم دقع
)٢(

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
لماكلا

تيقوتلا
يئزجلا

تيقوتلا
يئزجلا

دادعتلا
)1+2(

فينصتلا

فنصلا
مقرلا

يلالدتسالا

4219

48

50

81

540

6800

244

663

1026

1403

7

139

15220

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4219

48

50

81

540

6800

244

663

1026

1403

7

139

15220

1

3

5

5

1

1

2

3

3

5

7

6

200

240

288

288

200

200

219

240

240

288

348

315
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ميلعتل ةصصخملا تابكرملا بيجتست نأ بجي:٠1 ةداملا "
: ةيتآلا تافصاوملاو نسلا طرشل تارايسلا ةقايس

لــقأ نوــكي ،لالـغتسالا يف ةرم لوأل لوــخدــلا نـس –)١
: نـم

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

زواــجــتـي ال يتـلا تاـبـكرـمـلل ةـبـســنلاب تاونس )٠1( رــشـع –
،غلك٠٠٥3 ةلومحلا عم هب صخرملا يلامجإلا اهنزو

يعامجلا لقنلا تابكرمل ةبسنلاب ةنس )٥1( ةرشع سمخ –
،عئاضبلا لقنو صاخشألل

.تاروطقملا فصنو تاروطقملل ةبسنلاب تاونس )٠1( رشع –

ميلعت طاشن نم ةلغتسملا تابكرملا هذه بحس بجي
: يتآلا نسلا اهغولب دنع تارايسلا ةقايس

،ةيرانلا تاجاردلل ةبسنلاب تاونس )8( ينامث –

زواجتي ال يتلا تابكرملل ةبسنلاب ةنس )٥1( ةرشع سمخ –
،غلك٠٠٥3 ةلومحلا عم هب صخرملا يلامجإلا اهنزو

يعامجلا لقنلا تابكرمل ةبسنلاب ةنس )٥2( نورشعو سمخ –
،عئاضبلا لقنو صاخشألل

.تاروطقملا فصنو تاروطقملل ةبسنلاب ةنس )٠3( نوثالث –

يف اهعضو خيرات نم ءادتبا ةبكرملا نس باستحا متي
.ريسلا

: تابكرملا تافصاوم )٢

: ةيرانلا تاجاردلا–

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

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

اــهــنزو زواـــجـــتـي ال يتـلا تاــبـكرـملا نوــكـت نأ بـجي –
: غلك٠٠٥3 ةـــلوـمـحلا عـم هـب صــخرـملا يلاـمـجإلا

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

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

ىلع3مس٠٠9 هتناوطسأ ةعس غلبت كرحم ىلع يوتحت–
،لقألا

،راتمأ3 نع اهلوط لقي ال–

.ةديج ةلاح يفو امئاد ةفيظن–

صاخشألل يعامجلا لقنلا تابكرم نوكت نأ بجي –
: عئاضبلا لقنو

انط91 قوفي ةلومحلا عم ،هب صخرم يلامجإ نزو تاذ.
،"ج" فنصلل ةبسنلاب

وأ يواــسـي ةــلوــمحلا عـم ،هــب صـخرـم يلاـمــجإ نزو تاذ.
،"1ج" فنصلل ةبسنلاب نانطأ٥.٥ قوفي

لقنلا ةرازو

قــفاوــملا٢٤٤١ ماـــع ىلوألا ىداــمـــج٤١ يــفخّرؤــــم رارـــــق
خّرؤملا رارقلا مـمـتيو لدــعـي ،٠٢٠٢ ةـنـس ربـمـســيد٩٢

رــيارــبف٤١ قـفاوملا٠٤٤١ ماـــع ةـيـناـثـلا ىدامج٩ يــف
ميلـعـت سرادــم" طورـش رـتـفد نـمـضتملاو٩١٠٢ ةنس

."ةقايسلا
––––––––––

،لقنلا ريزو ّنإ

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

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٠11–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا21٠2 ةنس سرام6 قفاوملا33٤1 ماع يناثلا عيبر31
تاراـيسلا ةـقاـيس مـيـلـعــت تاسسؤم مــيــظــنــت طورش ددــحــي
،هنم٠1 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،اهتبقارمو

يف خرؤملا963–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد9 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر32
،لقنلا ريزو تايحالص ددحي

٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
طورـــش رـتــفد نمـضـتملاو ،91٠2 ةـنـس رــيارــبف٤1 قــفاوـملا

،ةقايسلا ميلعت سرادم

: يتأـــي اــم رّرــقــي

طورشلا رتفد ماكحأ ممتيو رارقلا اذه لدعي : ىلوألا ةداملا
قفاوملا٠٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج9 يف خرؤملا رارقلاب قحلملا

ميلعت سرادم طورش رتفد نمضتملاو91٠2 ةنس رياربف٤1
.ةقايسلا

رتفد نم٥1و٠1و6 داوملا ماكحأ ممتتو لدعت :٢ ةداملا
،ةقايسلا ميلعت سرادم حتف طورش ضعبب قلعتملا طورشلا

: يتأي امك ررحتو

ميلعتل ةصصخملا تابكرملا بيجتست نأ بجي :6 ةداملا "
: ةيتآلا تابلطتملل تارايسلا ةقايس

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

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

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

،ةقايسلا ميلعت ةسردم ةرايس ةقاطبب ةدوزم نوكت نأ –
.ةيالولل لقنلا ريدم اهملسي

يف ةقايسلا ميلعت ةسردم ةرايس ةقاطب جذومن قفري
.”قحلملا
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)ىتح رييغت نودب(.......................................... :٥1 ةداملا "

ةتس لجأ ةقايسلا ميلعت سرادم وكلام حنمي هنأ ريغ
رييغتل رارقلا اذه رشن خيرات نم ءادتبا ،ارهش )63( نيثالثو
وه امك لالغتسالا نم اهبحس نس تغلب يتلا مهتبكرم
.هالعأ٠1 ةداملا ماكحأ يف ددحم

رييغت بقع لحملاب ةطبترملا ةديدجلا ماكحألا قيبطت متي
".لحملا

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:3 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

قـــفاوـملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمــج٤1 يــف رــئازـــجلاـب رّرــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد92

يناه رهزل

)6( ةتس لـقألا ىلع اـهـلوـط غلـبـي "د" فنصلا نـم ةــبــكرـم.
ةرشعو )2( نارتم اهضرعو ارتميتنس )٠2( نرشعو راتمأ
،لقألا ىلع تارتميتنس )٠1(

.ةديج ةلاح يفو امئاد ةفيظن.
: تاروطقملا فصنو تاروطقملا نوكت نأ بجي –

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

زواــــجـــتي ةلومــــحلا عـــم هب صـــــخرم يلاــــــمجإ نزو تاذ.
: هنم ،غلك٠٥7

انط٠2 ىدعتي ريسلل هب صخرملا يلامجإلا نزولا–
."ج" فنصلل ةبسنلاب

نانطأ7 ىدعتي ريسلل هب صخرملا يلامجإلا نزولا–
."1ج" فنصلل ةبسنلاب انط21 زواجتي الو

قحلملا

ةقايسلا ميلعت ةسردم ةرايس ةقاطب جذومن

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

لقنلا ةرازو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقنلا ةيريدم
............................: مقرلا                                                                                                    ............... : ةيالول

ةقايسلا ميلعت ةسردم ةرايس ةقاطب

...................................................................................................................................... : دامتعالا بحاصل تمّلس
......................................................................................................................................... : ةقايسلا ميلعت ةسردم
.................................................................................................................................................... : ينهملا ناونعلا
 : يتأي امك ةروكذملا ةرايسلل
................................................................... : عونلا  ............................................................................... : فنصلا
...................................................... : ليجستلا مقر  ...................................................... : زارطلا يف يلسلستلا مقرلا

................................: يف

لقنلا ريدم
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ةـــــيبرتو يرـــــحبلا دـــــيصلل يــــــجولونكتلا دـــــــهعملا لـــــــيوحت
ةـــــيبرتو يرــــحبلا دــــيصلل لاــــع يـــنطو دهــــعم ىلإ تاــــيئاملا
،تايئاملا

يـف خّرؤــملا71-90 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضـتــقـمبو –
نـــمضتملاو9002 ةـــنس رياني11 قفاوملا0341 ماع مّرحم41
ةــيبرتو يرــحبلا دــيصلا يف ينقتلا نــيوكتلل ةــسردم ءاــشنإ
،تاوزغلا يف تايئاملا

يف خّرؤملا801-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
6102 ةــنـس سراــم12قـــفاوملا7341 ماــع ةيناثلا ىداـــمج21
ىلــــع لوـــصحلاو ةــــينهملا تالـــــهؤملا طورـــــش ددـــــحي يذــــــلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةقباطملا ةيرحبلا تاداـــــــهشلا

يف خّرؤملا28-02 مقر يذيــفـنـتلا موــسرـملا ىـــضـــتقمبو–
ددحي يذلا0202 ةنس ليربأ لّوأ قفاوملا1441 ماع نابعش7

،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو تايحالص

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

ةجحلا يذ5 يف خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو –
ريياعم دّدــــحي يذـــلا8102 ةنس تشغ61 قفاوملا9341 ماع
،رحبلا لاجرل ةيندبلا ةقايللا

يــف خّرؤــــــــملا كرـــــتـــشملا يرازوـــــلا رارــــقلا ىــــضــتقمبو –
دّدـــحييذـــلا9102 ةنس ويام52 قفاوملا0441 ماع ناضمر02
نتم ىلع لهؤم يرحب حالم ةداهش رادصإ طورشو تايفيك

،ديصلا نفس

: يتأي ام نارّرقي

نم رّركم74و64 نيتداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
ىداـــــــمج21 يف خّرؤـــــملا801-61 مـــــقر يذــــيفنتلا موـــــسرملا
لّدـــــــــعملا ،6102 ةــــنس سراـــم12قـــــفاوملا7341 ماـــــع ةـــــيناثلا

تايفيك ديدحت ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاومّمتملاو
نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حّالم تاداهش رادصإ طورشو
.ديصلا

يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا تاسسؤم ىدل حتفي:2 ةداملا
: نيوكت ،تايئاملا ةيبرتو

ةداـهش ىلــع لوـــصحلا لــــجأ نـــم ،ةــــقباسملا ساــــسأ ىلــــع –
اهلوط لداعي يتلا ديصلا نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حّالم
،هقوفي وأ ارتم )42( نيرشعو ةعبرأ

حالم ةداهش ىلع لوـصحلا لــجأ نــم ،فـــلملا ةــسارد دـــعب –
نـــع اــهلوط لـــقي يــتلا دـــيصلا نـــفس نتـــم ىلـــع لــــهؤم يرـــحب
.ارتم )42( نيرشعو ةعبرأ

ىلع لهؤم يرحب حالم نيوكتب قاحتلالا حتفي :3 ةداملا
ارتم )42( نيرشعو ةعبرأ اهلوط لداعي يتلا ديصلا نفس نتم
: ةيتآلا طورشلا نوفوتسي نيذلا نيحشرتملل ،هقوفي وأ

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

ماـــع ىلوألا ىداـــمج32يفخّرؤـــم كرـــتشم يرازو رارــــق
تايفيك دّدـــحي ،1202 ةـــنس يـــفناج7 قـــفاوملا2441
ىلعلهؤم يرـــحب حّالـــم تاداـــهش رادـــصإ طورـــشو
.ديصلا نفس نتم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ريزو ّنإ

،لقنلا ريزوو
يــف خّرؤــملا361-02 مــقر يــساــئرـلا موــسرــملا ىــضـتقمب–

0202 ةـنـس وـيـنوــي32 قــفاوملا1441 ماـــعةدـــعـقــلا يذ لّوأ
،مّمتملاو لّدــعملا ،ةــموـــكحلا ءاــضـعأ نييــعـت نمـضـتملاو

رــفـص22 يــف خّرؤـملا563-18 مـــقر موــسرــملا ىـضــتقمبو–
ءاــــشنإ نمضتملاو1891 ةنس ربمسيد91 قفاوملا2041 ماــع
لّدعملا ،ةبانـع يف رحبلا يدايصل ينقتـلا نــيوـكتلا ةــسردـم
،مّمتملاو

رــفـص22 يــف خّرؤــملا663-18 مــقر موــسرــملا ىضــتقــمبو–
ءاـشنإ نمضتملاو1891 ةنس ربمسيد91 قــــــفاوملا2041 ماع
لّدعملا ،لاشرش يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم
،مّمتملاو

رفص22 يف خّرؤملا763-18 مــــقر موــسرـــملا ىـضـتــقــمبو –
ءاشنإ نمضتملاو1891 ةنـس ربمـسـيد91 قــفاوملا2041 ماـــع
لّدعملا ،فاص ىنب يف رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم
،مّمتملاو

ماع رفص22 يف خّرؤملا963-18 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ءاــــــشنإ نـــــمضتملاو1891 ةــــنس رـــــبمسيد91 قــــــفاوملا2041
لّدـعملا ،ةــــلاقلا يف رـــحبلا يداـــيصل يــنقتلا نـــيوكتلا ةـــسردم
،مّمتملاو

يــف خّرؤــملا78-50 مــقر يذيـفـنـتلا موــسرــملا ىــضــتـقمبو–
ددــــحي يذــــلا5002 ةـــنس سراــــم5 قفاوملا6241 ماع مّرحم42
ةــيبرتو يرــحبلا دــــيصلل يـــنقتلا نــــيوكتلا سرادـــــم مــــيظنت
،مّمتملا ،اهريسو تايئاملا

يف خّرؤملا421-50 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
5002 ةـــــــنس لـــــيربأ32 قـــــفاوملا6241 ماـــــع لوألا عــــــيبر41
رحبلا يدايصل ينقتلا نيوكتلا ةسردم ليوحت نمضتملاو

ةـــيبرتو يرــــحبلا دـــــيصلل يـــــجولونكت دهــــعم ىلإ نارــــهو يف
،مّمتملا ،نارهوب تايئاملا

يــف خّرؤــملا971-50 مــقر يذيــفـنـتـلا موــسرــملا ىـضــتـقمبو–
5002 ةـنـس وــياــــم71 قـــفاوــملا6241 ماــــع يــناـثــلا عــيــبر8
يداـــيصل يـــنـــقـــتـــلا نــــيوـــكـــتـــلا ةـــسردـــم لــــيوحت نــــمضتملاو
ةيبرتو يرحبلا ديصلل يجولونكت دهعم ىلإ لـــــقلا يف رـحبلا
،مّمتملا ،لقلا يف تايئاملا

يف خّرؤملا582-60 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو6002 ةنس تـشغ12 قفاوملا7241 ماع بجر62
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قــــحتلي مــــل نــــيوكتلا يف لوـــــبقم حــــشرتم لـــــك:8 ةداملا
نم ءادتبا ،مايأ )7( ةعبس هاصقأ لجأ يف ،نيوكتلا ةسسؤمب
ضوــــعيو ،لوـــــبقلا يف قــــحلا دــــقفي ،نــــيوكتلا قالــــطنا خــــيرات
بسح ،ةـــيطايتحالا ةـــمئاقلا يف لــــجسملا يلاوـملا حــشرتملاب
.بيترتلا مقر

ةداهش ىلع لوصحلا لجأ نم نيوكتلا ةدم ددحت:9 ةداملا
اهلوط لداعي يتلا ديصلا نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حالم
)1( ةيجوغاديب ةنسب هقوفي وأ ارتم )42( نيرشعو ةعبرأ

ةعبرأو،يرظنلا نيوكتلا نم تاعاس704 نمضتت ،ةدحاو
،ديصلا نفس نتم ىلع يقيبطتلا نيوكتلا نم رهشأ )4(

.رطؤم ةعباتمب

ةداهش ىلع لوصحلا لجأ نم نيوكتلا ةدم ددحت:01 ةداملا
نع اهلوط لقي يتلا ديصلا نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حالم
،ةـيـجوـغادـيــب رــهشأ )6( ةــــتسب ارــــتــــم )42( نــيرشعو ةـــعـــبرأ
نم رهشأ )3( ةثالثويماقإلا نيوكتلا نم ةعاس233 نمضتت
.رطؤم ةعباتمب ،ديصلا نفس نتم ىلع يقيبطتلا نيوكتلا

يلامجإلا يعاسلا مجحلاو نيوكتلا جمانرب ددحي:11 ةداملا
نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حالم ةداهشل ةبسنلاب ةدام لكل
،هقوفي وأ ارتم )42( نيرشعو ةعبرأ اهلوط لداعي يتلا ديصلا

.رارقلا اذهب قفرملا لوألا قحلملا يف

ةدام لكل يلامجإلا يعاسلا مجحلاو نيوكتلا جمانرب ددحي
ديصلا نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حالم ةداهشل ةبسنلاب
قحلملا يف ،ارتم )42( نـيرشعو ةـــعبرأ نــــع اـــهلوط لــــقي يتلا
.رارقلا اذهب قفرملا يناثلا

ةـــــــــــبقارملا أدــــــبم بـــــسح فراـــــعملا مــــــييقت مــــــتي:21 ةداملا
.ةيقيبطتلاو ةيماقإلا فراعملل امييقت نمضتيو ،ةرمتسملا

7 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاداهشلا مّلست:31 ةداملا
تانيوكتلا دعب تاناحتمالا يف اوحجن نيذلا ةبلطلل ،هالعأ
.هالعأ01و9 نيتداملا يف ةروكذملا

لاثتمالاب ،اهلك نيوكتلا ةرتف لالخ ،ةبلطلا مزلي:41 ةداملا
.ةسسؤملل يلخادلا ماظنلل

يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا ةسسؤم ريدم ملسي:51 ةداملا
لهؤم يرحب حالم ةداهش ،نيلوبقملا ةبلطلل ،تايئاملا ةيبرتو
)42( نيرشعو ةعبرأ اهلوط لداعي يتلا ديصلا نفس نتم ىلع
نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حالم ةداهش وأ هقوفي وأ ارتم
نانودت ،ارتم )42( نيرشعو ةعبرأ نع اهلوط لقي يتلا ديصلا

.ةرادإلا فرط نم هيلع رشؤمو مقرم لجس يف

خّرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ماكحأ ىغلت:61 ةداملا
يذــلا9102 ةـــنس وـــيام52 قــــفاوملا0441 ماـــع ناـــضمر02 يف

لهؤم يرــحب حالـــم ةداهــــش رادـــصإ طورـــشوتاـــيفيك دّدحـــــي
.هالعأ روكذملاو ديصلا نفس نتم ىلع

خيرات دنع ،لقألا ىلع ،ةنس )71( ةرشع عــبس نـــس غوــــلب –
،ةقباسملا ميظنت

وأ طسوتملا ميلعتلا نم ةيناثلا ةنسلا ىوتسم تابثإ –
،هلداعي ام

اـــــــقبط ،رـــحبلا يف ةـــــمدخلل اـــيحص نيــــلهؤم اوـــــنوكي نأ –
ةــجحلا يذ5 يــف خّرؤـملا كرـتـشـملا يرازوــلا رارــقــلا ماــكــحأل
،هالعأ روكذملاو8102 ةنس تـشغ61 قفاوملا9341 ماـــع

 .لوخدلا ةقباسم يف اوحجن دق اونوكي نأ –
ىلع لهؤم يرحب حالم نيوكتب قاحتلالا حتفي:4 ةداملا

)42( نيرشعو ةعبرأ نع اهلوط لــــقي يــتلا دـــيصلا نـــفس نتـــم
: ةيتآلا طورشلا نوفوتسي نيذلا نيحشرتملل ،ارتم

خيرات دنع ،لقألا ىلع ،ةنس )71( ةرشع عبس نس غولب –
،نيوكتلا ةرود حتف

طسوتملا ميلعتلا نم ةيناثلا ةنسلا نم لقأ ىوتسم تابثإ –
،هلداعي ام وأ

ماكحأل اقبط رحبلا يف ةمدخلل ايحص نيلهؤم اونوكي نأ –
9341 ماــــــــع ةــــــجحلا يذ5 يف خّرؤــــــملا كرـــتشملا يرازوــــلا رارـــــقلا
.هالعأ روكذملاو8102 ةنس تـشغ61 قفاوملا

حالم نيوكتب قاحتلالل حشرتم لك ىلع بجي:5 ةداملا
يرحبلا ديصلا يف نيوكتلا ةسسؤم ىدل عدوي نأ لهؤم يرحب
قئاثولا نمضتي فلمب ابوحصم ايطخ ابلط ،تايئاملا ةيبرتو
: ةيتآلا

،داليملا ةداهش نم جرختسم–
يف هالــــعأ حـــضوم وـــه اـــمك ةـــيسردم ةداــــهش نـــــم ةــــخسن –

 ،4و3 نيتداملا
،)ةيردصلا ضارمألا بطو ماعلا بطلا( ناتيبط ناتداهش –
،ةيسمش روص )3( ثالث –
.حشرتملا ناونع نالمحي )2( نايديرب نافرظ–
يف ةـــكراشملل نيلوــبقملا نيــحشرتملا مالــعإ مـــتي:6 ةداملا

ىلع لهؤم يرحب حالم ةداهش ىلع لوصحلا لجأ نم ،ةقباسملا
ارتم )42( نيرشعو ةعبرأ اهلوط لداعي يتلا ديصلا نفس نتم
يف نيوكتلا ةسسؤم ىوتسم ىلع قيلعتلا قيرط نع ،هقوفي وأ
ةيدرـف ةــلاــسر ةـطـساوــب ،تاـيـئاــملا ةـيـبرــتو يرحبلا دـيـصلا
.ةمئالم ىرخأ ةليسو ةيأب وأ

يرـحـبلا دـيـصلا يــف نــيوــكتلا ةــسسؤـم مـلــعـــت:7 ةداملا
نــم ،نـــيوــكــتـلل نيــلوبــقملا نيـــحشرتملا تاــــيــئاـملا ةـيـبرـتو
نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حالـم ةداــهش ىلع لوــصحلا لـــجأ
وأ ارـــــتم )42( نــــــيرشــعو ةــــعبرأ اـــهلوــط لداـعـي يتلا دـيــصلا

ىلـــع قـــيلعتلا قـــــيرط نـــعو ةــــيدرف ةـــــلاسر ةـــطساوب ،هـــقوفي
.ةمئالم ىرخأ ةليسو ةـــــــيأب وأ ةـــــسسؤملا ىوــــتسم

مهتافلم مامتإ نيوكتلل نيلوبقملا نيحشرتملا ىلع بجي
.رحبلا لاجر بيبط اهملسي ةيبط ةداهشب



ـه٢٤٤١ ماع  ةيناثلا ىدامج٤٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس يفناج٦١ 24

ةّيــــــــمسرلا ةدـــــــيرجلا يف رارــــــقلا اذــــــه رــــــشني:71 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قــفاوملا2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج32يـف رـــئازجلاب رّرـــح
.1202 ةنس يفناج7

لقنلا ريزو

يناه رهزل

يرحبلا ديصلا ريزو
ةيديصلا تاجتنملاو

يخورف دمحأ ديس

لوألا قحلملا
ديصلا نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حالم نيوكت جمانرب
هقوفي وأ ارتم )42( نيرشعو ةعبرأ اهلوط لداعي يتلا

يماقإلا نيوكتلا .1

يعاسلا مجحلاداوملا
يلامجإلا

يرحبلا ديصلا تاينقت

ديصلا كابش ةطايخ / راحبإلا نف

يوجلا دصرلا / ةيرحبلا ةحالملا

/ ءاوضألا / ةــــنــــيــــفسلا ضبــــقــــم دـــــعاوـــــق
ملاعملا / تاراشإلا

 تاروانملا

ةيلوألا تافاعسإلاو ةفاظنلا

ةنيفسلا ةنايصو فصو

ةيرحبلا ةئيبلا / ميظنتلا

ةيرحبلا ةمالسلا

ةداطصملا تاجتنملا بيضوتو ةلوادم

ءايحألا ايجولويب / راحبلا ملع

ةيزيلجنإلا

ةدعاسملاو عفدلا تانكام

نـيوـكـتــلــل يلاــمــجإلا يعاسلا مــجحلا
يماقإلا
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رهشأ )4( ةعبرأ ةدم : يقيبطتلا نيوكتلا .2

ةدحاو )1( ةيجوغاديب ةنس : ةيلامجإلا نيوكتلا ةدم

يناثلا قحلملا
ديصلا نفس نتم ىلع لهؤم يرحب حالم نيوكت جمانرب

ارتم )42( نيرشعو ةعبرأ نع اهلوط لقي يتلا

يماقإلا نيوكتلا .1

ةيبرعلا ةغللا يف ىوتسم ثيدحت

باسحلا يف ىوتسم ثيدحت

 يرحبلا ديصلا داتع ةروانمو فصو

ديصلا كابش ةطايخ /راحبإلا نف

يوجلا دصرلا / ةيرحبلا ةحالملا

/ ءاوــــضألا / ةـنـيـفـسلا ضـبــقـم دعاوــق

ملاعملا / تاراشإلا

فيدجت / تاروانملا

 ةيلوألا تافاعسإلاو ةفاظنلا

ةنيفسلا ةنايصو فصو

ةيرحبلا ةئيبلا / ميظنتلا

ةيرحبلا ةمالسلا

ةداطصملا تاجتنملا بيضوتو ةلوادم

ةدعاسملاو عفدلا تانيكام

نــيوــكــتــلــل يلاــمــجإلا يعاسلا مـــجحلا

يماقإلا
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يعاسلا مجحلاداوملا
يلامجإلا

رهشأ )3( ةثالث ةدم : يقيبطتلا نيوكتلا .2

ةيجوغاديب رهشأ )6( ةتس : ةيلامجإلا نيوكتلا ةدم

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


