
ـه٢44١ ماع بجر٦١ دحألا 4١ ددعلا

م١٢٠٢ ةنس رياربف٨٢ قفاوملا نوسمخلاو ةنماثلا ةنسلا

كارتشالا
ّيونس

...........................ةّيلصألا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا

رئازجلا
سنوت
برغملا
ايبيل
ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغملا

ريرحّتلاو ةرادإلا
ةموـكحلل ةّماعلا ةنامألا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشالاو عبّطلا
ةّيمسّرلا ةعبطملا

ةطحـم - رئازجلا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح

90  ىلإ60.53.45.120 : فتاهلا

21.53.45.120 سكافلا

رئازجلا86élc05-0023 ب.ج.ح

8٤٠٠391٠2٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠  ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح

2٤2٠27٤1٠٠٠٠٠6٠٠٠3٠٠ ةّيفيّرلا ةيمنّتلاو ةحالفلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث
ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث
.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا
.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيميظنت ميسارم

..ينطولا يبعشلا سلجملا لـح نمضتي ،12٠2 ةنس رياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف خّرؤــــم77-12 مـــــقر يــــسائر موــــسرـــم

ىلإ داــــمتعا لـــــيوحـت نـــــمضتي ،٠2٠2 ةــــنس رــــبمسيد13 قــــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــمج61 يف خّرؤــــم7٤٤-٠2مـــقر يـــسائرموـــسرم
...............................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةــيلخادلاةرازو رــييست ةــينازيم

ىلإ دامتـعا ليوحتو  باب ثادحإ نمضتي ،12٠2 ةنس رياربف61 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٤ يف خّرؤم37-12 مقر يسائرموسرم
.................................................................................ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم

رييست ةينازـيـم ىلإ دامتعا ليوحت نمضتي ،12٠2 ةنس رياربف61قفاوـملا2٤٤1 ماع بــجر٤ يف خّرؤــم٤7-12 مقر يسائرموسرم
....................................................................................................................................................ناملربلا عم تاقالعلا  ةرازو

يف رـــــئازجلا باــــــــتتكا صــــــــــخري ،12٠2 ةـــــنس رــــيارـــبف12 قـــــفاوــــــملا2٤٤1 ماـــــع بـــــجر9 يف خّرؤـــــم97-12 مـــــقر يـــــسائرموــــــسرم
.........................................................................مهسألا نع لزانتلا لوح كنبلا ماظن بجومب ةيمنتلل يــقيرفإلا كـــــنبلا مـــــهسأ

631-91 مقر يذــــيفنتلا موـــسرـملا لّدـــــعـي ،12٠2 ةــــنس رــــياربف32 قــــــفاوملا2٤٤1 ماع بجر11 يف خّرؤم٠8-12 مقر يذــيفنت موــسرم
اهريسو اهليكشت ديدـحتو ةحلاصملا ناـجل ءاــشنإ نـمضـتملاو91٠2 ةـنس لـيرـبأ92 قـفاوملا٠٤٤1 ماع نابعش32 يف خرؤملا

..........ةـيئزجلا تاءاـفعإلا بـــــسنو مـــهصاصتخا دودــحو ةحـلاصمـلا ءارـجإل نيــــــلهؤمـلا كراـــمـجـلا ةرادإ يلوؤـــسم ةـــمئاق اذـــكو

ةسرامم تايفيكو طورـــــــش ددـــــحي ،12٠2 ةـــــنس رـــــيارـــــبف32قــــفاوــــملا2٤٤1 ماع بجر11 يف خّرؤم18-12 مقر يذـــيفنتموـــسرم
........................................................................................................................................................................يلفاكتلا نيمأتلا

ةينالديصلا تاــسسؤملاب قـــلعتي ،12٠2 ةـــنس رـــياربف32قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر11 يف خّرؤــــم28-12 مـــقر يذـــيفنتموـــــسرم
.....................................................................................................................................................................اهدامتعا طورشو

ةّيدرف ميسارم

ىدل بدتنملا يلاولا ناويد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.................................................................................................................................................ياد نيسحب رئازجلا ةيالو يلاو

.......ةركسب ةيالو يف ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب

ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...................................................................................................................................................ةليسملا ةعماجب ةيعامتجالاو

....اقباس– ةفاقثلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...ةيرئازجلا ةينطولا ةبتكملل ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ةيمومعلا تازيهجتلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................نازيلغ ةيالو

..............ةنتاب ةيالو يف لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب ةفّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................ةيئاملا دراوملا ةرازوب

............طاوغألا ةيالو يف يرلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

......ةيادرغ ةيالو يف ةيئاملا دراوملا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
.....................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيديلقتلا
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يئافشتسالا زكرملل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.............................................................................................................................”ياد نيسح“ رئازجلا ةنيدم قرشل يعماجلا

..ةضايرلاو بابشلا ةرازوب ريدم بئان نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

...ةنتاب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ةيحالفلا حلاصملل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................راشب ةيالو يف سابع ينبل ةيرادإلا ةعطاقملاب

ةعطاقملاب ةيئاملا دراوملل بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................تسغنمات ةيالو يف مازق نإب ةيرادإلا

ةــعاـنـصـلاو ةــحاــيســلا ةرازوــب شتـفـم نييــعــت نمــضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...........................................................................................................................................................يلئاعلا لمعلاو ةيديـلقتلا

ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم نييعت نمضتت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
.............................................................................................................................تايالولا ضعب يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

ناكسلاو ةحصلا ةرازوب تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................تايفشتسملا حالصإو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

ربمسيد7 قفاوملا73٤1 ماع رفص٥2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر لوأ يف خّرؤم رارق
.........................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت ددحي يذلا٥1٠2 ةنس

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

13 قفاوملا0441 ماعبجر42 يف خّرؤملا رارقلالّدعي ،1202 ةنسرياربف01 قفاوملا2441 ماعةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤم رارق
.........................نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملاو9102 ةنسسرام

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو ديربلا ةرازو

...........رئازجلا ديرب ةرادإ ســلجم ءاــضعأل ةــيمسالا ةــمئاقلا ددــحي ،12٠2 ةنس رياربف٥1 قفاوملا2٤٤1ماع بــجر3 يف خّرؤـم رارق

ةراجتلا ةرازو

ةينهملا تاناحتمالاو تاقباسملا ميظنت راطإ دّدحي ،1202 ةنس يفناج4 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج02 يف خّرؤم رارق
............................................................................ةراجتلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل

8 قفاوملا0441 ماع ناضمر3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس رياربف7 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج42 يف خّرؤم رارق
....................مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملل هيجوتلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا دّدحي يذلا9102 ةنس ويام

لقنلا ةرازو

.لقنلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي ،1202 ةنس رياربف11 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج52 يف خّرؤم رارق
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ةيناثلا ىدامج2 يف خرؤملا يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
عــــــــــيزوت نـــمـــــضتملاو٠2٠2 ةـــــنـــــس يـــــفناج72 قــــــــفاوـــملا1٤٤1 ماــع
نــــــــم ةـــــــكرتشملا فـــــيلاكتلا ةــــــينازيمل ةــــــــصصخملا تاداـــــــــمتعالا

،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم

يف خرؤـــــــــمـلا11-٠2 مـــــــــقر يذـــيــفـــــنــــتلا موــــــــــسرمـلا ىـــضـــــتقمبو –
٠2٠2 ةــــــــنس يــــــفناــــــج72 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــع ةــــــيناــــثلا ىداــــــمج2
ةـــــــيلخادلا رــــــيزول ةـــــــصصخملا تاداــــــمتعالا عــــــيزوت نــــــــمضتملاو
رييستلا ةينازيم نم ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو
،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب

: يتأي ام مسري

هردق دامــتعا٠2٠2 ةنــــس ةـــينازــــيم نــــم ىغلي: ىلوألا ةّداملا
ديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2.8( رانيد نويلم اتئامو رييالم ةينامث

تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا ةينازيم يف
.”عّمجم يطايتحا – ةلمتحم

ةينامث هردق دامتعا٠2٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
يف دـــــــّيـــقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٠2.8( راـــــنـــيد نوــــــــيلم اـــــــتئامو رـــــــــيـــيالـــم
ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رــيـيست ةـــينازيم
يف ةمهاسم”7٠-73 مقر باــبلا يفو - لوألا عرـــفلا - ةيــــنارمعلا

.”ةيلحملا تاعامجلل نماضتلا قودنص

تاعامجلاو ةــيلخادلا رـــــيزوو ةــيلاملا ريزو فــــلكي:٣ ةّداملا
اذـــه ذــــــيفنتب ،هــــــصخي اــميف لــــــك ،ةـــينارــمعلا ةــــئيهتلاو ةـــــــيلحملا
ةّيروـــــــــهمجلل ّةيـــــــمسّرلا ةدــــــــيرــــــــجلا يف رـــــــــــشنــي يذــــــــــلا موــــــــسرـــــملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قـفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــــمج61 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد13

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢44١ ماـــــع بــــجر4 يفخّرؤـــــم٣٧-١٢ مــــقر يــــسائرموـــــــسرــــم
باب ثادحإ نمضتي ،١٢٠٢ ةنس رياربف٦١ قفاوملا

ةيلخادلا ةرازو رييست ةينازيم ىلإ دامتـعا ليوحـتو
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و7-19 ناــــــتداــمـلا اــــــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماـــــع بـــــــــجر٩ يفخّرؤــــم٧٧-١٢ مـــــقر يــــسائر موــــسرـــم
لـح نــــمضتي ،١٢٠٢ ةـــنس رــــياربف١٢ قــــفاوملا٢44١
.ينطولا يبعشلا سلجملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم1٥1و7-19 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–

ســـــــــيئرو ،ةـــــــمألا ســـــــلــــجم ســــــيئر ةراــشـــــــتــــسا دــــــــــعــــبو–
،يروـــتسدلا ســــلجملا ســــيئرو ،يــــنطولا يـبعـــــشلا سلجملا

،لوألا رــيزولاو

: يتأي ام مسري

نم ءادتبا ينطولا يبعشلا سلجملا ّلحي: ىلوألا ةداملا
.12٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع بجر71 موي

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرــــملا اذــــــه رـــــشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـــــع بــــجر9 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىداــمج٦١ يفخّرؤــــم٧44-٠٢مـــقر يـــسائرموـــسرم
نـــــمضتي ،٠٢٠٢ ةــــنس رــــبمسيد١٣ قــــــفاوملا٢44١ ماـــــع
ةــيلخادلاةرازو رــييست ةــينازيم ىلإ داــــمتعا لـــــيوحـت
.ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
1٤1و7-19 ناـــــتدامـلا اــــــميس ال ،روــــــــتسدـــلا ىلـــــع ءاــــنبو –

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع لاوش8 يف خرؤمـلا71-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –

،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس وـيلوي7 قـــفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

يناثلا عـــيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق  نمضتملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قــفاوملا1٤٤1 ماع
  ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

ماع لاوش21 يف خرؤــمـلا7٠-٠2 مــقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

ةـّيميظنتميسارم



4١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع بجر٦١
55م١٢٠٢ ةنس رياربف٨٢

٢44١ ماــع بــجر4 يفخّرؤــم4٧-١٢ مـــقر يـــسائرموسرم
لـــيوـــحـت نــــمضتي ،١٢٠٢ ةـــنس رـــياربف٦١قـــفاوـــملا
عم تاقالعلا  ةرازو رـييست ةــــيـــنازـــيـم ىلإ داــمـتـعا
.ناملربلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

141و7-19 ناــــــتدامـلا اــــــــميس ال ،روـــــــتسدلا ىلـــــــع ءاـــــــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع لاوـــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مــــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامـــج61 يف خرؤــــمـلا61-٠2 مـــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قــــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداـــمج81 يف خرؤـــملا يـــسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
نــــمضتملاو12٠2 ةــــنس يــــفناج2 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا

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

81 يف خرؤــملا13-12 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
12٠2 ةــــنس يـــــــفناــج2 قـــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــــمج
تاقالعلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةـيلاملا نوـــناق بـــجومب رـــييستلا ةــينازــيم نم ناـــملربلا عـــم
،12٠2 ةنسل

: يتأي ام مسري

هردق دامتعا12٠2 ةنس ةـــينازـــيم نـــم ىــــغلي: ىلوألا ةّداملا
فيلاكتلا ةينازيم يف ّديقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٤( رانيد نييالم ةعبرأ
يطايتحا - ةــلمتحم تاــــقفن”19-73 مـــــقر باــبلا يفو ةـــكرتشملا

.”عّمجم

ةعبرأ هردق دامتعا12٠2 ةنس ةينازيمل صصخي :٢ ةّداملا
ةرازو رييست ةينازيم يف ّديقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٤( رانيد نييالم
يفو ”ةــفلتخم تاـــقفن” عـــباسلا مـــسقلا يف ،ناـــملربلا عم تاقالعلا
.''تايقتلملاو تارمتؤملا ميظنت - ةيزكرملا ةرادإلا ''1٠-73 مقر بابلا

عــــم تاــــقالــعلا ةرـــــيزوو ةــــيلاملا رـــــيزو فـــــــــلكي :٣ ةّداملا
رشني  يذلا موسرملا اذه ذيفنتب ،هصخي اميف لك ،ناملربلا

ةّيـطارقميّدلا ةّيرـــئازجلا ةّيروــــهمجلل ةّيـــمسّرلا ةدــــيرجلا يف
.ةّيبعّشلا

رـياربف61 قــــفاوملا2٤٤1 ماع بـــــجر٤ يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماــع لاوـــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس وـيلوي7 قـــفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ىدامج61 يف خرؤمـلا61-٠2 مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ربمسيد13 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا

  ،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىداــــــمج81 يف خرؤــــملا يـــسائرلا موــــسرمـلا ىــــضتقمبو –
نــــــمضتملاو12٠2 ةـــــنس يـــــفناج2 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا

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

81 يف خرؤــــمـلا٤٠-12 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس يفناج2 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج
تاـــــــعامجلاو ةـــــيلخادلا رـــــيزول ةــــــصصخملا تاداـــــمتعالا عــــــيزوــــت
بــــــــجومب رـــــييستلا ةــــينازيم نــــم ةـــــينارمعلا ةــــئيهتلاو ةـــــيلحملا

،12٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

: يتأي ام مسري

ةرازو رــــــــيـــيست ةينازــــيم لودـــــج يف ثدـــــــــحي: ىلوألا ةّداملا
- لوألا عرفلا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا
ناونعلا - ةيزكرملا حلاصملا - لوألا يئزجلا عرفلا - ةماعلا ةرادإلا
- يداصتقالا طاشنلا - عبارلا مسقلا ،ةيمومعلا تالخدتلا - عبارلا
ةمهاسم” هناونعو٤٠-٤٤ همقر باب - تالخدتلاو تاعيجشتلا

.”ةيطباربل هيفرتلاو تاناويحلا ةقيدحل

ةـــئام هردـــق داـــمتعا12٠2 ةـــنس ةـــينازيم نـــم ىــــغلي:٢ ةّداملا
ةـــــينازيم يف دـــــّيقم )جد٠٠٠.٠٠٠.٠21( راـــــنيد نوــــــيلم نورــــــشعو
– ةلمتحم تاقفن”19-73 مقر بابلا يفو ةكرتشملا فيلاكتلا
.”عّمجم يطايتحا

ةئام هردق دامتعا12٠2 ةنس ةــينازيمل صصــــخي:٣ ةّداملا
ةــــــــينازيم يف دــــّـيقي )جد٠٠٠.٠٠٠.٠21( راـــنيد نوـــيلم نورــــــشعو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو رييست
هيفرتلاو تاناويحلا ةقيدحل ةمهاسم”٤٠-٤٤ مقر بابلا يفو
.”ةيطباربل

تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــــيزوو ةـــــيلاملا رـــيزو فـــلكي :4 ةّداملا
اذـــه ذـــــــيفنتب ،هــــــصخي اــــــميف لــــــك ،ةـــينارمعلا ةـــئيهتلاو ةـــــيلحملا
ةّيروـــــــــــهمجلل ّةيـــــــــمسّرلا ةدـــــــيرــــــجلا يف رـــــــــشنــي يذـــــــلا موـــــــسرـــــملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف61 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٤ يف رــــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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GB/B/80/01٠2مــــقر رارـــــقلا يف اــــهيلع صوــــصنملا لاــــكشألا
DB/B/12/٠2٠2مقر رارـقلاو0102 ةـــنس وــــيام72 يف خرؤـــــملا
.هالعأ نيروكذملاو٠2٠2 ةنس ربوتكأ12 يف خرؤملا

ةّيـــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذـــــــه رــــــشني:٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9 يف رـــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢44١ ماع بجر١١ يفخّرؤم٠٨-١٢ مــقر يذــيفنت موــسرم
موـــسرـملا لّدـــــعـي ،١٢٠٢ ةــــنس رــــياربف٣٢ قــــــفاوـملا
ماــع ناـبعش٣٢ يفخرؤـــــملا٦٣١-٩١ مـــقر يذــــيفنتلا
نــــــمضـتملاو٩١٠٢ ةــــــنــس لـــــيرـبأ٩٢ قـــــــفاوـــملا٠44١
اهريسو اهليكشت ديدـحـتو ةـحلاصملا ناــــجل ءاـــــشنإ

نيــــــلهؤمـلا كراـــمـجـلا ةرادإ يلوؤـــسم ةـــمئاق اذـــكو
بـــــسنو مــــــهصاصتخا دودــــــــحو ةــــــحـلاـصمـلا ءارــــــجإل
.ةـيئزجلا تاءاـفعإلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــتداملا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلـــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش62 يف خرؤملا7٠-97 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،كرامجلا نوناق نمضتملاو9791 ةنس ويلوي12 قفاوملا9931
،هنم٥62 ةداملا اميس ال  ،مّمتملاو لّدعملا

ماـــــــــــــــع بـــــــــجر81 يف خرؤـــــــــملا6٠-٥٠ مــــــقر رـــــمألا ىـــضـــــتــــــقمبو –
ةـــــحـفاـكمب قـــــلـعـتملاو٥٠٠2 ةـــنس تـــــــشغ32 قــــــفاوملا62٤1
،هنم12 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا ،بــــيرـــهتلا

يف خرؤــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤــملا87-12 مقر يساـئرلا موـــــسرملا ىضـــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رـياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماع بــــجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــملا12٤-11 مـــــــقر يذيــــفنتلا موــــسرملا ىضـــــتقمبو –
ددــحي يذــــلا11٠2 ةـــنس رــــبمسيد8 قــــفاوـــملا33٤1 ماــــع مرـــــحم31
،اهريسو كرامجلل ةماعلا ةيريدملل ةيجراخلا حلاصملا ميظنت

يف خرؤـــملا٠9-71 مـــقر يذــــيفـــنتلا موـــــــسرــــــملا ىـــــضتقمبو –
يذــــلا71٠2 ةـنس رياربف٠2 قـــــفاوملا83٤1 ماـــــع ىلوألا ىداــــمج32
كراــــــمجلل ةـــــماعلا ةــــيرــــــيدملل ةــــيزـــــكرـــــملا ةرادإلا مــــــيظنت ددـــــحي
،اهتايحالصو

٢44١ ماـــــع بـــــجر٩ يفخّرؤـــــم٩٧-١٢ مـــــقر يـــــسائرموــــــسرم
باــــــــتتكا صــــــــــخري ،١٢٠٢ ةـــــنس رــــيارـــبف١٢ قـــــفاوــــــملا
بجومب ةيمنتلل يــقيرفإلا كـــــنبلا مـــــهسأ يف رـــــئازجلا
.مهسألا نع لزانتلا لوح كنبلا ماظن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و  )7و3(19 ناتدامـلا اميس ال ،روـتسدلا ىلـــع ءاـــنبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لوألاعيبر٤1 يف خرؤمـلا٤1-28 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو2891 ةنس ربمسيد٠3 قـــفاوملا3٠٤1 ماـــع
،هنم62 ةداملا اميس ال ،3891 ةنسل ةيلاملا

ماـع لاوــش8 يف خرؤـــمـلا71-٤8 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤891 ةنس ويلوي7 قفاوملا٤٠٤1
،ممتملاو لدعملا

ماع مرحم٤2 يف خرؤمـلا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــــبساحملاب قــــلعتملاو٠991 ةــــنس تــــشغ٥1 قــــفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع ناضمر2 يف خرؤمـلا2٠-79 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوـــــناق نــــمضتملاو7991 ةـــــنس رـــــبمسيد13 قــــــفاوملا81٤1
،هنم89 ةداملا اميس ال ،8991 ةنسل ةيلاملا

مرـــحم8 يف خرؤـــمـلا731-٤6 مــــقر موــسرمـلا ىـــضتقمبو –
قيدصتلاب قـلعتملاو٤691 ةـــنس وـــيام٠2 قـــفاوملا٤831 ماـــع
،ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا ءاشنإ نمضتملا قافتالا ىلع

دمتعملاGB/B/80/0102مقر رارـــــقلا ىلـــع عالــــطالا دـــــعبو –
خيراتب ةيمنتلل يقيرفإلا كنبلا يظفاحم سلجم فرط نم
يف ةسداسلا ةماعلا ةدايزلا صخري يذلا0102 ةنس ويام72
،لاملا سأر

ةرادإ سلجملDB/B/12/٠2٠2مقر رارقلا ىلع عالطالا دعبو –
،٠2٠2 ةـــــنس رــــبوتكأ12 يف خرؤــــملا ،ةـــيمنتلل يـــقيرفإلا كـــنبلا

لزانتلا لوح كنبلا ماظن بجومب مهسأ صيصخت'' ناونع تحت
ويام13 خيراتب ةيهتنملا ةرتفلا يف ةحاتملا مهسألا - مهسألا نع

،''٠2٠2 ةنس

: يتأي ام مسري

ةــــــــثالثو فالآ ةــــــــتس دودـــــــح يف ،صـــــــــخري: ىلوألا ةّداملا
ةــــــــــّيروـــــهمجلا باـــــتتكاب ايفاــــــضإ اـــــــمهس )38٠6( نيــــــنامثو
يقيرفإلا كـنبلا مـــهسأ يف ةـــّيبعّشلا ةـــــّيطارقميّدلا ةـــّيرئازجلا
.مهسألا نع لزانتلا لوح كنبلا ماظن بجومب ةيمنتلل

ةـــــــّيرئازجلا ةــــــــّيروهمجلا باـــــــتتكا عــــــفد مــــــتي:٢ ةّداملا
بسح ،ةيمومعلا ةنيزخلا لاومأ نم ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا
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32 يف خرؤــملا631-91 مــقر يذــيفنتلا موــسرملا ىــــضتقمبو –
نـــمضتملاو91٠2 ةــــنس لـــــيربأ92 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع ناــــبعش

ةمئاق اذــكو اـــهريسو اـــهليكشت ديدـــحتو ةــحلاصملا ناـــجل ءاـــشنإ
دودـــــحو ةـــحلاصملا ءارــــجإل نيـــــلهؤملا كراـــــمجلا ةرادإ يلوؤـــــسم
،ةيئزجلا تاءافعإلا بسنو مهصاصتخا

: يتأي ام  مسري

موـــــــــــسرــــــــمـلا نـــــــــم81 ةداـــــــــــملا ماــــــــــكـحأ لدــــــــــــــعت : ىلوألا ةّداملا
قـفاوملا٠٤٤1 ماــــع ناـــبـعش32 يف خرؤـــملا631-91 مــقر يذـــيفنتلا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ليربأ92

نم مصخت يتلا يـــئزجلا ءاـــفعإلا ةـــبسن ددــــحت :81 ةّداملا"
: يتآلا لودجلا بسح ،انوناق ةقحتسملا تامارغلا غلبم

يئزجلا ءافعإلا ةبسن
بلط عضخي ال امدنع
ةنجل يأرل ةحلاصملا

ةحلاصم

يئزجلاءافعإلا ةبسن
بلط عضخي امدنع

ةنجل يأرل ةحلاصملا
ةحلاصم

%٠7 ىدعتت ال%٠6 ىدعتت ال

ماع لاوش21 يف خرؤملا٠1-19 مقر نوــناقلا ىـــضتقمبو –
،فاــــــقوألاب قــــلعتملاو1991 ةـــنس لــــيربأ72 قــــفاوـــملا11٤1
 ،هنم٠1 رركم62 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا

يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا٤1-91 مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
نوــــــناق نـــمضتملاو91٠2 ةـــنس رـــبمسيد11 قــــفاوملا1٤٤1 ماـــــع
 ،هنم3٠1 ةداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل ةيلاملا

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماـــع ىلوألا ىداــــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يـف خرؤــــــــملا87-12 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماـع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤـــملا833-٥9 مقر يذيفنتلا  موسرملا ىضتقمبو –
٥991 ةـــنس رـــبوتكأ٠3 قــــفاوملا61٤1 ماـــع ةـــيناثلا ىداــــمج6
لّدعــملا ،اـــهرصحو نيمأتلا تايلمع ةــمئاق دادـــعإب قــــلعتملاو
 ،مّمتملاو

يف خرؤــــملا762-69 مقر يذيفــــنتلا  موسرملا ىضتقمبو –
ددـحي يذـــلا6991 ةنس تـــشغ3 قفاوملا71٤1 ماع لوألا عيبر81

،داـــــــمتعالا نيــــمأتلا ةداـــــعإ وأ /و نيـــــمأتلا تاـــكرش حـــنم طورــــش
،مّمتملاو لّدعملا ،هحنم تايفيكو

: يتأي ام مسري

رمألا نم ررــكم3٠2  ةداــــملا  ماــــكحأل  اـــــقيبطت: ىلوألا ةّداملا
رـــياني٥2 قـــفاوملا٥1٤1 ماـــع ناـــبعش32 يف خّرؤـــملا7٠-٥9 مـــقر

موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٥991 ةنس
.يلفاكتلا نيمأتلا ةسرامم تايفيكو طورش ديدحت ىلإ

لوألا لصــــــفلا

ةـماـــع ماـــكــحأ

: يتأي امب ،يلفاكتلا نيمأتلا ماظن يف ،دصقي:٢  ةّداملا

يلــــــئاعلا يلـــفاــــكتلا نيـــمأــــــتلا قــــــفاوـــــي: ''يلـــــئاعلا لـــــفاكتلا'' –
نم1 ةطقنلا يف هيلع صوصنم وه امك صاخشألا ىلع نيمأتلا
٥1٤1 ماع نابعش32 يف خّرؤملا7٠-٥9 مقر رمألا نم3٠2 ةداملا
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٥991 ةنس رياني٥2 قفاوملا

نيــــمأتلا ماـــعلا يلـــفاكتلا نيـــمأتلا قـــــفاوي : '' ماعلا لفاكتلا '' –
3٠2 ةداملا نم2 ةطقنلا يف هيلع صوصنم وه امك رارضألا ىلع
قفاوملا٥1٤1 ماـــــع نابعـــش32 يف خّرؤــــملا7٠-٥9 مقر رمألا نم
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٥991 ةنس رياني٥2

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرــملا اذــــــــه رــــــشني:٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماــع بـــجر11 يف رــــئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢44١ ماع بجر١١ يفخّرؤم١٨-١٢ مقر يذـــيفنتموـــسرم
طورـــــــش ددـــــحي ،١٢٠٢ ةـــــنس رـــــيارـــــبف٣٢قــــفاوــــملا

.يلفاكتلا نيمأتلا ةسرامم تايفيكو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناــــــتدامـلا اـــــميس ال ،روــــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناــبعش32 يف خّرؤـــملا7٠-٥9 مـــقر رـــمألا ىـــضتقمبو –
،تاــنيمأّتلاب قــلعتملاو٥991 ةـــنس رـــياني٥2 قـــفاوملا٥1٤1
 ،هنم رركم3٠2 ةداملا اميس ال ،مّمتملاو لّدعملا
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ةــــــسراممل داـــمتعالا فــــلم لــــمكتسي نأ بـــــجي:٦  ةّداملا
  : يتأي امب ''ةذـفان'' ىّمسملا وحنلا ىلع يلفاكتلا نيمأتلا

ةـــكرشلا هداــمتعا مزـــتعت يذـــلا لالــــغتسالا جذوـــمن -/أ
،هاندأ9 ةداملا ماكحأل اقفو ،يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا

ةبوحصم ،يعرشلا فارـــشإلا ةنجل ءاــضعأ ةـــــمئاق -/ب
ةـــــعيرشلا لاــــجم يف اـــــهئاـــــضعأ فراـــــعم تــــبثت ةــــقيثو لـــــكب
،ةنجللا ءاضعأ نم وضع لكل ،ةيسنجلا ةداهشبو ةيمالسإلا

ةـــــسراممل هـــــعضو ةــــكرشلا مزـــــتعت يذــــــلا ميـــــظنتلا -/ج
،يلفاكتلا نيمأتلا

باـــــــسح نيــــــب ماـــــــت لــــــــــصف قــــــيقحتب ةــــــكرــــــــشلا دــــــــهعت -/د
ماكحأ يف هيلع صوصنم وه امك ،ءاكرشلا باسحو نيكراشملا
،هاندأ12 ةداملا

قودــــــنص دــــيصر عـــيزوـــت يف ةدــــــمتعملا ةــــــقيرطلا -/ـه
.هاندأ32 ةداملا ماكحأ يف هيلع صوصنم وه امك ،نيكراشملا

ماكحأ يف اـــهيـــلع صوــــــصـــنملا قـــــئاـــثولا ىلإ ةــــفاـــــضإ:٧ ةّداملا
ماـــع لوألا  عيبر81 يف خرؤـــملا762-69 مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا

روــــــكذملاو مّمـــتملاو لّدـــــعملا ،6991 ةـــنس تـــشغ3 قــــفاوملا71٤1
يلفاكتلا نيمأتلا ةسراممل دامتعالا فلم لمشي نأ بجي ،هالعأ
،يلفاكتلا نيمأتلا ايرصح سرامت يتلا نيمأتلا ةكرشل ةبسنلاب
.هالعأ6 ةداملا يف ةروكذملا  ـه ود وج وب و أرصانعلا

2 ةداـملا يف هـــيلع صوـــصنملا قودـــنصلا رــــّيسي:٨ ةّداملا
اذه لثميو .يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا ةكرشلا لبق نم ،هالعأ
ةــثدحملاو ةـــلصفنملا نيـــكراشملا تاباسحل اـــعيمجت قودــــــنصلا
.نيمأت عرف لكل

نيـــــمأتلا تاـــيلمع سراــــــمت يـــتلا ةــــكرـــــشلا رـــــــيست:٩ ةّداملا
جذامن دحأ بسح ،هالعأ2 ةداملا يف روكذملا قودـــنصلا يلـــــفاكتلا
: ةيتآلا لالغتسالا

،ةلاكولا )أ

،ةبراضملا )ب

.ةبراضملاو ةلاكولا نيب طلتخم  جذومن )ج

يف روكذملا ''ةلاكولا'' لالغتسالا جذوـــمن بـــسح:٠١ ةّداملا
يلفاكتلا نيــمأتلا سراـــمت يتلا ةــــكرشلا دـــــــهعتت ،هالـــــعأ9 ةداـــــملا

ةلومع'' ىّمست  ةلومع لكش يف رجأ لباقم ،قودنصلا رييستب
غلابم ىلع قــبطت  ةـــتباث  ةـــبسن  ساـــسأ  ىلـــع بــــسحتو ''ةــــلاكولا
 .ةعوفدملا تامهاسملا

روكذملا ''ةبراضملا'' لالغتسالا جذومن بسح :١١ ةّداملا
نيــــــمأتلا سراـــــمت يـــتلا ةـــــكرـــشلا دــــــهعتت ،هالـــــعأ9 ةداـــــملا يف

ساسأ ىلع بسحي رجأ لباقم قودنصلا رــييستب ،يلـــفاكتلا
ةجتانلا ةيلاملاو ةـينفلا ضـــئاوفلا نـــم اــــقبسم ةددـــحم ةـــــصح
.قودنصلا نع

: ''نيــــكراشملا باـــــسح'' وأ ''نيـــــكراشملا قودــــــنص'' –
يذلاو تافيظوتلا ليخادمو تامهاسملا هيف عدوت يذلا باسحلا

ىــّمسيو .رــييستلا فـــيلاكتو تاـــضيوعتلا عـــفد هــــلالخ نــــم مــــتي
،صـــــــنلا بــــــلص يف ،نيـــــكراشملا قودــــــنص وأ نيــــــــكراشملا باـــــسح

.''قودنصلا''

:''ءاـــــــكرـــــــشلا قودـــــــــنــــص'' وأ ''ءاــــــكرشلا باـــــــســـــــح'' –
يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا ةكرشلاب ةصاخلا تاباسحلا

نــــع اـــمامت ةــــلصفنم نوـــــكتو ،يلــــفاكتلا نيـــمأتلا ةداـــــعإ وأ /و
.'' نيكراشملا قودنص''

دادرتسالا بجاو ،ةدئاف نود دامتعا: ''نسحلا ضرقلا'' –
نم لجسملا زجعلا ةيطغت ىلإ فدهيو هيلع قفتم لجأ يف

 .نيكراشملا قودنص لبق

مــــــقر رــــــمألا  نـــــم ررـــــكم3٠2 ةداـــملا ماـــــكحأل اــــــقـــــبط :٣ ةّداملا
ةنس رـــياني٥2 قـــفاوملا٥1٤1 ماـــع ناــبعش32 يف خّرؤــــملا٥9-7٠
وه يلفاكتلا نيــــمأتلا ،هالـــــعأ روــــكذملاو مّمــــتملاو لّدـــــعملا ،٥991
صاخشأ هيف طرخني يدقاعت بولسأ ىلع دمتعي نيمأت ماظن

عرــــــــشيو .''نيـــــكراشملا'' ـب نوـــــعدي نوـــــيونعم وأ/و نوـــــيعيبط
ةلاح يف ضعبلا مهضعب ةدعاسمب نودهعتي نيذلا نوكراشملا

عفدب ،يلفاكتلا نيـــمأتلا دـــقع ةدــــم ةــــياهن يف وأ رــــطاخم ثودــــح
تاــــمهاسملا حـــمستو .''ةـــــمهاسم'' ىـــّمسي عرــــبت لـــــكش يف غــــلبم
قودـــــنص'' ىـــّمسي قودـــنص ءاـــشنإب وــــحنلا اذـــــه ىلــــع ةــــــعوفدملا
تاـــــيلمعلا قــــــــفاوــــتتو .''نيــــــكراـــــــشملا باـــــســـح'' وأ ''نيــــــــــكراشملا

ةعيرشلا  ئداــبم  عم يلفاكتلا نيمأتلا لامعأب ةقلعتملا لاعفألاو
.اهمارتحا بجي يتلا ةيمالسإلا

يناثلا لصــــــفلا
يلفاكتلا نيمأتلا ةسرامم تايفيكو طورش

نيمأتلا ةكرش فرط نم يلفاكتلا نيمأتلا سرامي:4 ةّداملا
خّرؤملا7٠-٥9 مــقر رــمألا نـــم3٠2 ةداــملا ماــكحأل اـــقبط ةــــسسؤملا

لّدـــعملا ،٥991 ةـــنس رـــياني٥2 قـــفاوملا٥1٤1 ماـــع ناـــــبعش32 يف
: نيتيتآلا نيتيفيكلا ىدحإ بسح ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو

نيمأتلا تايلمع ،ايرصح ،سرامت نيمأت ةكرش لالخ نم •
،يلفاكتلا

نيمأت ةكرش ىدل ''ةذفان'' ىّمسي يلخاد ميظنت لالخ نم •
.يديلقتلا نيمأتلا تايلمع سرامت

نــــــم ،لــــصفت نأ ةـــكرشلا هذــــه ىلـــع بـــجي ،ةـــــلاحلا هذــــــه يفو
يلفاكتلا نيمأتلا تايلمع ،ةيلاملاو ةيبساحملاو ةينفلا ةيحانلا

.يديلقتلا نيمأتلاب ةقلعتملا تايلمعلا نع

ةـــــــكرش لــــبق نـــم يلــــفاــكتلا نيــــمأتلا سراـــــمي:5 ةّداملا
: نييتآلا نيلكشلل اقفو نيمأتلا

،يلئاعلا يلفاكتلا نيمأتلا–
.ماعلا يلفاكتلا نيمأتلا–
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ةيعمجلا لبق نم اهديدست تايفيكو مهباعتأ غلابم ددحت
.ةكرشلا ةرادإ سلجم نم حارتقاب ،ةماعلا

يلـــفاكتلا نيـــمأتلا سرامت يـــتلا ةـــكرشلا دــــهعتت:٩١ ةّداملا
ةــمزاللا تاـــمولعملاب يـــعرشلا فارـــشإلا ةـــنجل ءاـــضعأ دـــــيوزتب
.مهفرصت تحت مهتمهم زاجنإل ةمزاللا قئاثولا ةفاك عضوبو

ةيّرسبو ينهملا ّرسلاب يعرشلا فارشإلا ةنجل ءاضعأ مزتلي
.ةدراولا تامولعملاو قئاثولا

يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا ةكرشلا ىلع بجي :٠٢ ةّداملا
ةـــقباطم ىدـــم ةـــبقارمب صوـــصخلا ىلـــع فـــلكي اـــققدم ّنيـــــعت نأ
فارـــشإلا ةنـــجل ءارآل يلــــفاكتلا نيــــمأتلاب ةــــطبترملا تاــــيلمعلا
.اهتارارقو يعرشلا

،ةكرشلل ةماعلا ةيريدملا حارتقا ىلع ءانب ،ققدملا نّيـعي
.ةريخألا هذه ةرادإ سلجم لبق نم

لجأ نم دهتجي نأ ،هماهم ةسرامم ءانثأ ققدملا ىلع بجي
ريراقتلا دادعإب موقيو ،هدعاوقو يلفاكتلا نيمأتلا ريياعم مارتحا
سلجم ىلعو يعرشلا فارشإلا ةنجل ىلع اهليحي يتلا ةمزاللا
.ةكرشلا ةرادإ

ثلاثلا لصفلا

يلفاكتلا نيمأتلا تاكرش رييستو ميظنت

نيـــــمأـــــــتلا سراــــــــمت يــــتلا ةـــــكرــــــــــشلا ىلـــــع ّنيـــــــــعتي:١٢ ةّداملا
،ةلصفنم ةـــــفصب ،ةـــــيبساحمو ةـــــيلام تاـــباسح كـــسم ،يلـــفاكتلا

: يتأي امك

ةـــــكرش ءاـــــكرش لاـــــمسأر فــــيظوتب قـــــلعتي باــــسح –
،يلفاكتلا نيمأتلا

3 ةداــــــملا ماــــكحأ يف ددــــحملا قودــنـــصلاب قــــلعتي باــــسح –
: هيف لجسي يذلا ،هالعأ

فــــيظوتلا لــــيخادمو تامهاسملا: تادارـــيإلا ناوـــنعب •
،ىرخأ تاداريإ يأو ثداوحلا نوعطو

فيراصمو ةدصرألاو تاضيوعتلا : تاقفـنلا ناونعب •
.ىرخألا رييستلا

قودنصلا ديصر لكشي ،ةيلاملا ةنسلا لفق دنع :٢٢ ةّداملا
تاــــقفنلاو تادارــــيإلا نيب قرــــفلا نــــع ةـــمجانلا ةـــينفلا ةــــــجيتنلا
.هالعأ12 ةداملا يف ةروكذملا

غلبم عزوي ،ايباجيإ قودنصلا ديصر ناك اذإ:٣٢ ةّداملا
ةددحم يه امك ةـــيدقاعتلا طورــشلا بـــسح دـــيصرلا اذــــه
: ةيتآلا قئارطلا ىدحإ قفو

نيذلا نيب زييمت نود نيكراشملا عومجم عيزوتلا لمشي •
ةــــــنسلا لالـــــخ تاـــضيوعت نــــم اودــــيفتسي مــــل نـــــيذلاو اوداــــفتسا
،ةينعملا ةيلاملا

يف روكذملا طلتخملا لالغتسالا جذومن بسح :٢١ ةّداملا
يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا ةكرشلا دهعتت ،هالعأ9 ةداملا

ةلاكولا ةلومع نـــم نوـــكتي رـــجأ لــــباقم ،قودــــنصلا رـــــييستب
ةجتانلا ةيلاملاو ةينفلا ضئاوفلا نم اقبسم ةددحم ةصحو
.قودنصلا نع

داوملا يف روكذملا رجألا دـــيدحت تاـيفيك ددـــــحت:٣١ ةّداملا
ةرادإ لبق نم ،ةجاحلا دنع ،موسرملا اذه نم21و11و٠1
.تانيمأتلا ةباقر

يلفاكتلا نيمأتلا قئاثول ةماعلا طورشلا عضخت :4١ ةّداملا
مقر رمألا نم722 ةداملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ةريشأتلل
ةنس رياني٥2  قفاوملا٥1٤1 ماع نابعش32 يف خرؤملا٥9-7٠
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،٥991

ةقباطم ةداهشب ابوحصم ةريشأتلا بلط نوكي نأ بجي
،ةيمالـــسإلا ةعــــيرـــشلا ماــــكحأل يلــــفاـــــكتلا نيمأــــتلا تاجــــــتــــنم
ةيلاملا ةعانصلل ءاتفإلل ةينطولا ةيعرشلا ةئيهلا اهمّلست
 .ةيمالسإلا

يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا ةكرشلا ىلع ّنيعتي :5١ ةّداملا
فلكت ''يعرشلا فارشإلا ةنجل'' ىّمست ةيلخاد ةنجل ئشنت نأ

يلفاكتلا نيمأتلاب ةطبترملا تايلمعلا عيمج ةعباتمو ةبقارمب
هذـــــــه ةـــقباطم صوــــصخب تارارــــــق وأ/و يأر ءادـــــــبإو ،ةــــــكرشلل
تارارق نوكتو .اهماكحأو ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابمل تايلمعلا

.ةكرشلل ةمزلم يعرشلا فارشإلا ةنجل

)3( ةثالث نم يعرشلا فارـشإلا ةــــنجل نوــــكتت :٦١ ةّداملا
يتلا ةــكرشلل ةــماعلا ةــيعمجلا مــــهنّيعت ،لــــــقألا ىلـــع ،ءاـــــضعأ

ةدهعل ،ةرادإلا سلجم نم حارتقاب ،يلفاكتلا نيمأتلا سرامت
 .ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم

اسيئر ،اهئاضعأ نيب نم يعرشلا فارشإلا ةنجل راتخت
.اهل

سرامت يتلا ةكرشلا موقت ،ءاضعألا دحأ باحسنا ةلاح يفو
.اهسفن لاكشألا بسح هفالختساب يلفاكتلا نيمأتلا

يعرشلا فارشإلا ةنجل ءاضعأ نوكي نأ بجي :٧١ ةّداملا
رربت تاداهش اوزوحي نأو ةيرئازج ةيسنج نم ،نونّيعملا

.ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلا لاجم يف مهفراعم

يعرشلا فارشإلا ةنجل ءاضعأ نوكي نأ بجي :٨١ ةّداملا
سرامت يتلا ةكرشلاب نيفظوم ريغو ءاكرش ريغو نيلقتسم
 .يلفاكتلا نيمأتلا

نيكراشم اونوكي نأ يعرشلا فارشإلا ةنجل ءاضعأ نكمي الو
.هالعأ3 ةداملا ماكحأ يف دوصقملا ىنعملاب

بجومب ةكرــــشلاب يعرــــشلا فارـــشإلا ةنجل ءاضعأ طبتري
.ةمدخ ةيقافتا
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1٤1و٥-211 ناـــــــتدامـلا امـــــيس ال ،روــــتسدـــلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر٠2 يف خرؤملا9٥-٥7 مــــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا٠1-3٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةئيبلا ةيامحب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع

،لدعملا ،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف

ىلوألا ىدامج91 يف خرؤملا3٠-3٠ مقر رـمألا ىـــضتقمبو –
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دــــعاوقلا ددــــحي يذــــلا٤٠٠2 ةـــنس وــــينوي32 قـــــفاوملا٥2٤1 ماـــــع
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ىداـــمج72 يف خرؤــــملا8٠-٤٠ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو –
قــــلعتملاو٤٠٠2 ةـــنس تـــشغ٤1 قــــفاوملا٥2٤1 ماــــع ةـــيناثلا

،لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع لاوش81 يف خّرؤــملا11-81 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
لدعملا ،ةحصلاب قلعتملاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاوملا93٤1
،هنم٠22و912و812 داوملا اميس ال ،ممتملاو

ماع لاوش21 يف خرؤملا7٠-٠2 مـقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
ةيلاملا نوناق نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي٤ قفاوملا1٤٤1
،هنم٠٥و9٤ ناتداملا اميس ال ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

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

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يـف خرؤــملا87-12 مقر يساـئرلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةــنس رـــياربف12 قـــفاوملا2٤٤1 ماــــع  بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

٥ يف خرؤملا٥82-29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
صخرب قلعتملاو2991 ةنس ويلوي6 قفاوملا31٤1 ماع مرحم
،اهعيزوت وأ/و ةينالديصلا تاجتنملا جاتنإل ةسسؤم لالغتسا
،ممتملاو لدعملا

يف خّرؤملا172-٠2  مقر يذـيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو –
يذـــــلا٠2٠2 ةـــنس رــــبمتبس92 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــــع رـــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

: يتأي ام مسري

نـــم912و812 نيــــتداملا ماــــكحأل اــــقيبطت :ىلوألا ةّداملا
قفاوــــــملا93٤1 ماع لاوش81 يف خّرؤـــــــملا11-81 مـــقر نوــــناقلا

نم اوديفتسي مل نيذلا نيكراشملا ىلع عيزوتلا رصتقي  •
،ةينعملا ةيلاملا ةنسلا لالخ تاضيوعت

دعب كراشم لك ةمهاسم ةبسن ساسأ ىلع عيزوتلا متي  •
.ةينعملا ةيلاملا ةنسلا لالخ هل ةعوفدملا تاضيوعتلا مصخ
غلبم يف هتصح قوفي عوفدملا ضيوعتلا غلبم ناك اذإو
.عفد يأ نم كراشملا ديفتسي ال ،ديصرلا

نوـــــناقلا يف قودـــــنصلا دـــيصر عـــيزوت تاــــيفيك حــــضوت
.يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا نيمأتلا ةكرشل يساسألا

ةكرشلا نكمي ،ايبلس قودنصلا ديصر ناك اذإ:4٢ ةّداملا
،نيكراشملا قودنصل دامتعا حنم يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا

.''نسحلا ضرقلا'' ىّمسي

قودنصلل يباجيإلا ديصرلا نم نسحلا ضرقلا غلبم درتسي
.اقحال ققحي يذلا

غلبم نم %٠7 نسحلا ضرقلا غلبم زواجتي نأ نكمي ال
.يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا ةكرشلل ةصاخلا لاومألا

يف يلفاكتلا نيمأتلا سرامت يتلا ةكرشلا أجلت:5٢ ةّداملا
يـــــتلا نيــــمأتلا ةداــــعإ تاـــــكرش ىلإ نيــــمأتلا ةداـــــعإ تاـــــيلمع

.يلفاكتلا نيمأتلا ةداعإ لكش يف نيمأتلا ةداعإ سرامت

ةكرشلا نكمي ،ةرورضلا أدبمل اقبطو كلذ رذعت ةلاح يفو
ةداــــعإ تاـــكرش ىلإ أــــجلت نأ يلــــفاكتلا نيـــمأتلا سراــــمت يـــتلا
.يعرشلا فارشإلا ةنجل رارق دعب يديلقتلا نيمأتلا

ةداعإ لكش يف نيمأتلا ةداعإ ةسرامم عضخت:٦٢ ةّداملا
يف اهيلع صوصنملا تايفيكلاو طورشلل ،يلفاكتلا نيمأتلا
.موسرملا اذه ماكحأ

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــــشني :٧٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بــجر11 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢44١ ماــــع بـــجر١١ يفخّرؤــــم٢٨-١٢ مـــقر يذـــيفنتموـــــسرم
تاــسسؤملاب قـــلعتي ،١٢٠٢ ةـــنس رـــياربف٣٢قـــفاوملا
.اهدامتعا طورشو ةينالديصلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –
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تاسرامملا دعاوق مارتحاب ةينالديصلا تاسسؤملا مزلت
صوصخب ةظقيلاو عـيزوتلاو نـــيزختلاو عــينصتلل ةـــنسحلا
.طاشن لكب صاخلا يبطلا داتعلاو ةيودألا

يناثلا لصفلا

ةينالديصلا ةسسؤملا ماهم

نامضب ،عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا فلكت:٦ ةّداملا
،ةيبطلا تاــمزلتسملا وأ/و ةــــينالديصلا داوـــملا عـــينصت طاشن
تاسسؤمللو ،ةــلمجلاب عـــيزوتلا تاــسسؤم ىلإ اـــهعيب ضرـــغل
تاـــساردلا يف اــــهمادختسا وأ ،رــــيدصت تاـــسسؤم وأ ةــــــيمومعلا
عينصتلا ةسسؤم نكميو .يويحلا ؤفاكتلا تاسارد وأ ةيدايعلا
 .ريوطتلاو ثحبلا طاشن سرامت نأ اضيأ

داوملا ءارش يطغت يتلا تايلمعلا ةعومجم عينصتلا لمشي
صصحلاريرحتو ةدوجلا ةبقارمو جاتنإلاو ةيلوألا تاجتنملاو
اذــــــــكو ،ةـــــــطيسوــــلا وأ ةـــــــيئاــــــــهنلا تاـــــــجـــتنملا عــــــيبو نــــــــيزــــــختلاو
.اهب ةطبترملا تابقارملا

ريضحت يف مهاست يتلا تايلمعلا ةعومجم جاتنإلا لمشيو
اهليوحتب ارورم ،ةــــيلوألا داوـــملا مالـــتسا نـــم اءدــــب ،اــــم جوـــتنم
ةداــــعإو اـــهيلع تاـــمالعلا عــــضوو اـــهبيضوت ةداــــعإو اــــهبيضوتو
.يئاهنلا جوتنملا ىلع لوصحلا ىتح اهيلع تامالعلا عضو

ةيلمع عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا نمضت:٧ ةّداملا
رـــــيرـــــحتو ةدوـــجلا ةـــبـــقارـــمو جاتــــنإلا تاـــــيـــــــــلــــمــــع نــــم رثـــــكأ وأ
.ريوطتلاو ثحبلا وأ ةيئاهنلا تاجوتنملا

ةناعتسالا ،عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي:٨ ةّداملا
ةروكذملا تايلمعلا نم رثكأ وأ ةيلمعب مايقلل ةيجراخ رداصمب

ةدع وأ ةينالديص ةسسؤم ىدل ،هالعأ6 ةداملا نم2 ةرـــقفلا يف
عـــــــــيرشتلل اـــــــقبط ،عــــــينصتلل ىرـــــــخأ ةــــــينالديـــــص تاــــــــسسؤـــــم
.امهب لومعملا ميظنتلاو

،هالــــعأ ةرـــقفلا يف ةروــــكذملا فارـــــطألا نيـــب تاـــقالعلا ددــــحت
لك تايلوؤسم اذكو تامازتلاو عوضوم ددـحي دـــقع بـــجومب
.فرط

،لالـــــــغتسالل ةــــــينالديصلا ةــــــسسؤـــملا ىلوـــــــتت :٩ ةّداملا
ةينالديصلا داوملا ليجست تاررــقم لالـــغتسا طاـــشن ناـــمض
  .ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملاوأ/و

لك نامــض لالـــغتسالل ةـــينالديصلا ةـــسسؤملا ىلـــع بــــجيو
صوصخب ةظقيلاو ةقداصملاو ليجستلاب ةقلعتملا تايلمعلا
ةينالديصلا داوملا صصح عبتتو ريرحتو يبطلا داتعلاو ءاودلا

عيرشتلل اقبط ،ءاضتقالا دنع ،اهبحسو ةيبطلا تامزلتسملاو
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

،ممتملاو لدعملا ،ةــحصلاب قـــلعتملاو81٠2 ةـــنس وـــيلوي2
داوملل ةــــينالديصلا تاــسسؤملا فيرــــعت ىلإ موسرملا اذه فدهي
.اهدامتعا طورش ديدحتو ةيبطلا تامزلتسملاو ةــــــينالديصلا

لوألا لصفلا

ةماع ماكحأ

ةــــــينالديصلا داوـــــملل ةـــــينالديصلا تاـــــــسسؤملا :2 ةّداملا
: يه ةيبطلا تامزلتسملاو

،عينصتلا تاسسؤم  –

،لالغتسالا تاسسؤم  –

،داريتسالا تاسسؤم  –

،ةلمجلاب عيزوتلا تاسسؤم  –

.ريدصتلا تاسسؤم  –

11-81 مـــقر نوـــناقلا نـــم812 ةداـــملا ماـــكحأل اـــقبط:٣ ةّداملا
81٠2 ةـــــنس وــــيلوي2 قـــــفاوملا93٤1 ماــــع لاوــــش81 يف خّرؤــــملا

اقفو ةمظنم ةكرش يه ةينالديصلا ةسسؤملا ،هالعأ روكذملاو
يراــــــجتلا نوــــناقلا يف اـــــهيلع صوـــصنملا ةــــينوــــناقلا لاــــكشألل
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا دامتعال عضختو

ريدم يلديص ةيلوؤسم تحت ةينالديصلا ةسسؤملا نوكت
.ةبولطملا ةسرامملاو ينهملا ليهأتلا طورش يفوتسي ،ينقت

ةلغتسم ةينالديصلا ةسسؤملا نوكت نأ بجي :4 ةّداملا
ىلـع ةـــقداصملا ررـــقم وأ ءاودــــلا لــــيجست ررــــقم ةزـــــئاح  وأ/و
ةدوــــجو ةرـــفو ناـــمض دــــصق ،رـــــئازجلا يف يـــــــبطلا مزــــــلتسملا
ايلحم نيــعونصملا يــبطلا مزـــلتسملاو يــنالديصلا جوـــتنملا
نوناقلا نم٠22و912 نيتداملا ماكحأل اقبط ،نيدروتسملا وأ

وــيلوي2 قـــفاوملا93٤1 ماـــع لاوـــش81 يف خّرؤـــملا11-81 مـــقر
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس

ةقداصملا ررقم وأ ءاودلا ليجست ررقم زئاح نوكي نأ بجي
ةـــــــينالديص ةــــسسؤم اــــّمإ ،رـــــئازــــــجلا يف يـــــبط مزــــــلتسم ىلـــــــــع
: وأ ،عينصتلل

دلب يف يبطلا ءاودلا قيوست صيخرت ةزئاح ةسسؤم  –
،أشنملا

مزلتسملا ىلع ةقداصملا ررقم وأ ةداهش ةزئاح ةسسؤم –
.أشنملا دلب يف يبطلا

ةـــــينالديص ةــــسسؤم ىلإ لالـــــــغتسالا زــــــئاحلا اذـــــه لّوـــــخي
ماكحأل اقبط ،هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا لالغتسإلل

.موسرملا اذه

اطاشن سرامت نأ ةينالديصلا تاسسؤملا نكمي :5 ةّداملا
.هالعأ2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاطاشن ةدع وأ
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ةسسؤمل ينقتلا ريدملا يلدـيصلا ىلـــع بـــــجي :5١ ةّداملا
،يلدــــــيصك هـــــتداهش ىلإ ةـــــفاضإلاب ،تــــــبثي نأ ،ةـــــينالديص

تاصاصتخاو ةلدايصلا ةـــنهم تاــــيبدأ ســـلجم يف هـــــليجست
.ةينالديصلا ةسسؤملا طاشنب قلعتت ةينقت

،ءاضتقالا دنع ،اوتبثي نأ نيدعاسملا ةلدايصلا ىلع بجي
.مهلمع ةسراممل ةبولطملا تالهؤملا

عبارلا لصفلا

ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعا طورش

وأ لالغتسالل ةينالديص ةسسؤم حتف عضخي :٦١ ةّداملا
ريزولا نم دامتعال ،ريدصتلا وأ ةلمجلاب عيزوتلا وأ داريتسالا
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

دامتعال ،عينصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا عضخت :٧١ ةّداملا
 .ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملاريزولا هّملسي ،زاجنإلل قبسم

ةينالديصلا ةسسؤملا عضخت ،عورشملا زاجنإ ءاهتنا دنعو
فــــــلكملا رــــيزوـــــلا هـــّملسي ،ةـــــــسسؤملا حــــتف داــــمتعال عــــــينصتلل
.ةينالديصلا ةعانصلاب

،تاطاشن ةدع ةينالديص ةسسؤم سرامت امدنع :٨١ ةّداملا
ماكحأل اقبط لصفنم دامتعا عوضوم طاشن لك نوكي نأ بجي
 .هالعأ٥ ةداملا

بحاص هعدوي ،فلم ساسأ ىلع دامتعالا حنمي:٩١ ةّداملا
ةــــــــفلكملا ةرازوــــلل ةـــصتخملا حـــــلاصملا ىوــــتسم ىلــــع ،بــــــــلطلا

صوــــــــصخلا ىلــــــــع فــــــــــلملا نــــــمضتيو .ةـــــــينالديـــصلا ةــــــــعاــنصلاب
: يتأي ام

لــــك طاـــشن بـــسح زاــــجنإلا وأ حــــتفلل بــــــلطلا ةراـــــمتسا –
 ،ةينالديص ةسسؤم

،ةينالديصلا ةسسؤملل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

،يراجتلا لجسلا نم ةخسن –

،ينقتلا ريدملا يلديصلا لمع دقع –

،راجيإلا دقع وأ ةيكلملا دقع –

حلاصملا اهمّلست ةفنصم ةسسؤمل لالـــغتسالا ةـــصخر –
،ةئيبلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا

ةــيامحلا حـــلاـــصم هّدـــعت نـــمألا رــــيياــــــــعمل ةــــــقباطملا يأر –
.ةيندملا

ةـــسسؤم لــــكب ةـــصاخلا داـــمتعالا بـــلط فـــلم رـــصانع ددـــحت
تالــــهؤمو ماـــهم اذـــكو ،فـــلملا ةـــجلاعم تاـــيفيكو ةـــــــينالديص

،لغتسملاو ةــقداصملا وأ لــــيجستلا ررــــقم زـــــئاح لـــــمحتي
.ةضّوفملا تايلمعلا صخي اميف ةكرتشم ةيلوؤسم

دارــــــيتسالل ةـــــينالديصلا ةــــسسؤـــــملا فــــلكت:٠١ ةّداملا
تامزلتسملا وأ/و ةينالديصلا داوملا داريتسا طاشن نامضب
عيبلا تاسسؤمل اهتلاح ىلع اهعيب ةداعإ ضرغل ،ةيبطلا

تاساردلا يف اهلامعتسا وأ ،ةيمومعلا تاسسؤملاو ةلمجلاب
رــيرحتو ةدوـــجلاو نـــيزختلا طورـــش ءاـــفيتسا عـــم ،ةـــــيدايعلا
تامزلتسملا وأ/و ةــــينالديصلا داوــــملل ةروــــكذملا صصــــحلا
.ةيبطلا

ناـــــمض اــــضيأ دارـــيتسالل ةـــينالديصلا ةــــسسؤملا نــــكمي
ةداـــعإ ضرـــغل ،بـــيضوتلا داوـــم وأ/و ةـــيلوألا داوـــملا داريـــتسا

وأ عينصتلل ةـــينالديصلا تاـــسسؤملل اـــهتلاح ىلــــــع اــــهعيب
.ريدصتلا

،ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا ةسسؤملا فلكت :١١ ةداملا
ةينالديصلا داوملا لقنو نـــيزختلاو ءارـــشلا تاـــطاشن ناـــمض
اهعيزوت ضرغل ،ةيبيرجتلا ةيودألا ريغ ةيبطلا تامزلتسملاو
عـــــــــيزوتلل ةـــــينالديصلا تاـــــــسسؤملل ،اـــــهتلاح ىلــــعو ةــــــــلمجلاب
.ةصاخلاو ةيمومعلا ةحصلا تاسسؤمو تايلديصللو ةلمجلاب

نامض اضيأ ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا ةسسؤملا نكمي
ةعبات تامدخ ،تايلديصلاو ةينالديصلا تاسسؤملا باسحل

جيورتلاو تانايبلا عمجو لقنلاو نيزختلا اميس ال ،اهطاشنل
      .يراجتلا

نامض ريدصتلل ةينالديصلا ةسسؤملا ىلوتت:٢١ ةداملا
تامزلتسملا وأ/و ةينالديصلا داوملا نيزختو ءارشلا تاطاشن
  .اهريدصت ضرغل ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةعونصملا ةيبطلا

ثلاثلا لصفلا

اهريسو ةينالديصلا ةسسؤملا ميظنت

لكشلل اقفو ةينالديصلا ةسسؤملا ميظنت ددحي :٣١ ةّداملا
اـــــــــقبط ،يــــساسألا اــــــهنوـــــناق يف هــــــيلع صوــــصنملا يـــــنوـــناقلا
.هب لومعملا عيرشتلل

ةينالديص ةسسؤم لكل ةينقتلا ةرادإلا نوكت :4١ ةّداملا
دعاسم يلديص هدعاسيو ،ينقت ريدم يلديص ةيلوؤسم تحت
 .لقألا ىلع

عيسوت راطإ يف وأ كلذ ةسسؤملا طاشن بلطتي امدنعو
ينقتلا ريدملا يلديصلا دعاسي ،ةينالديصلا ةسسؤملا طاشن

بجومب ددحت طورش نمض نيدعاسم ةلدايص ةدع هتمهم يف
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملاريزولا نمرارق
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يلديصلا ىلع بجي ،طاشنلا فقوت ةلاح يف:4٢ ةّداملا
فلكملاريزولا غالبإ ةينالديصلا ةسسؤملل ينقتلا ريدملا

 .دامتعالا بحس متيو ،ةينالديصلا ةعانصلاب

سماخلا لصفلا

ةينالديصلا تاسسؤملا ةبقارم تايفيك

اهيلع صوصنملا ةبقارملا لاكشأب لالخإلا نود:5٢ ةّداملا
تاسسؤملا عضخت ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا يف

ةصتـخملا حــلاصملا نــم ةــبــقارملاو شيــتــفــتــلــل ةــيــنالدــيصلا
.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

ماكحألا مارتحا ىلع اصوصخ ،ةبقارملاو شيتفتلا ّبصني
عينصتلل ةـنسحلا تاسراـمملاو ،ةـيـمـيـظـنـتـلاو ةـيـعـيرشتـلا

،يبطلا داتعلاو ءاودلا صوصخب ةظقيلاو عيزوتلاو نيزختلاو
.ةينالديص ةسسؤم لك طاشن بسح

متي ،تافلاخم وأ ريصقت ةنياعم ةــــــــلاح يف :٦٢ ةّداملا
يف لاثتمالا اهيلع بجي يتلا ةينالديصلا ةسسؤملا راذعإ
ضرعتت ،راذعإلل لاثتمالا مدع ةلاح يفو .اهل ةددحملا لاجآلا
: نيتيتآلا نيتبوقعلا ىدحإل ةينالديصلا ةسسؤملا

ىدعتت ال ةدمل ةينالديصلا ةسسؤملل تقؤملا قـــــلغلا –
تاظفحتلا عفر دعب ّالإ  حتفلا ةداعإ نكمي الو .)1( ةدحاو ةنس
،ةينالديصلا ةسسؤملا فرط نم

  .ةينالديصلا ةسسؤملا دامتعال يئاهنلا بحسلا  –

سداسلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

ةلديــصلا عاطـــق يف ةلماـــعلا تاســـسؤــــملا مزلت :٧٢ ةّداملا
ةديرجلا يف موسرملا اذه رشن خيرات دنع انوناق اهل صخرملا
ينثا زواجتي ال لجأ يف هماكحأ عم قباطتت نأب ،ةيمسرلا

.ارهش )21( رشع

اميسال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا ىغلت:٨٢ ةّداملا
ماع مرحم٥ يف خرؤملا٥82-29 مقر يذيفنتلا موسرملا اهنم
لالغتسا صخرب قلعتملاو2991 ةنس ويلوي6 قفاوملا31٤1
  .اهعيزوت وأ/و ةينالديصلا تاجتنملا جاتنإ ةسسؤم

ةّيـــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذــــه رــــشني:٩٢ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماـع بـــجر11 يف رـــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

عون لكب ةصاخلا ،دعاسملا يلديصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا
فلكملا ريزولا نم رارق بجومب ،ةينالديصلا تاسسؤملا نم
.ةينالديصلا ةعانصلاب

ةـــــفلكملا ةرازوــــلل ةـــصتخملا حــــــلاصملا دـــــكأتت :٠٢ ةّداملا
ققحتتو هسردتو فلملا لامتكا نــم ةـــينالديصلا ةــــعانصلاب
: ىلع اصوصخ رفوتت ةينالديصلا ةسسؤملا نأ نم

ماهملا عيمجب مايقلل ٍفاك ددعبو نيلهؤم نيمدختسم –
،ديج لكشب مهب ةطونملا

ةمجسنمو ةأشنمو ةفيكمو ةــمّمصم تادـــعمو تالـــحم –
نم اـــهذيفنت مـــتيس يـــتلا  تاـــيلمعلا عـــم بــــسانتت ةــــيفيكب
،ىودعلاو ءاطخألا رطاخم نم ليلقتلا لجأ

تاــــيلمعلا ةــــقباطم ناــــمضب حـــمسي يذـــــلا يــــــقئاثولا ماـــــظنلا  –
نيزختلاو عيزوتلاو عينصتلل ةنسحلا تاسرامملا سيياقمل

.ةينالديص ةسسؤم لك طاشنب  ةصاخلا

بحاص ىلـــع بـــجي ،ةـــيليمكت تاــــمولعم بـــلطت اــــمدنعو
.هل ةددحملا لاجآلا يف تامولعملا هذه ميدقت بلطلا

ةــــــــعانصلاب ةـــــــــفلكملا ةرازوــــــلل ةـــــصتخملا حــــــــلاصملا نـــــــكمي
هتاصاصتخا مكحب ،هنكمي صخش لكب نيعتست نأ ،ةينالديصلا

.اهماهم ءادأ يف اهدعاسي نأ ،هتالهؤمو

ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا ّتبي :١٢ ةّداملا
لجأ يف بلطلا بحاص فرط نم عدوملا دامتعالا فلم يف
.لماك فلم مالتسا نم ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث زواجتيال

ةعانصلاب ةفلكـملا ةرازوــــلل ةصتــــخــــملا حلاـــــصـــــــملا غـّلـــــبـــــت
بلــط ةبـــحاص ةــيـــنالدـــيصلا ةـــســـسؤملل رارــــقلا ةيـــنالدـــيـــصلا
.هعيقوت خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ،دامتعالا

ةـــــــقلعـــتملا تالــــــيدعــــتلا لـــــــكب حـــــيرـــــصتلا بــــــــــــــــجي :٢٢ ةّداملا
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولل ةينالديصلا ةسسؤملاب
رـــــــــــيزولل قــــــبسملا صـــــيخرتلل ةـــــيرهوجلا تالـــــيدعتلا عــــضختو
.ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا

نـــــم رارـــــق بـــــجومب ةـــــيرهوجلا تالـــــيدعتلا ةــــمئاق ددــــحت
 .ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملاريزولا

زــــــــــيح ةـــــينالديصلا ةــــــسسؤملا لــــــخدت مــــــل اذإ:٣٢ ةّداملا
اذه حبصي ،دامتعالا حنمل نيتيلاوملا )2( نيتنسلا يف ةمدخلا
.ايغال ريخألا

لجألا ءاضقنا لبق اريربت بلطلا بحاص مدق اذإ ،هنأ ريغ
ةنس ةدمل ةدحاو ةرم لجألا اذه ديدمت نكمي ،هالعأ روكذملا

.)1( ةدحاو
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02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف
.اقباس– ةفاقثلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
زانش ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا

ةيفاقثلا تاكلتمملا درجل ريدم ةبئان اهتفصب ،ةسيركوب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،اقباس– ةفاقثلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف
.ةيرئازجلا ةينطولا ةبتكملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
نيدلا زعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا

.ةيرئازجلا ةينطولا ةبتكملل اماع انيمأ هتفصب ،يدلاخم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،1202 ةـــنس رـــيارـــبـــف
.نازيلغ ةيالو يف ةيمومعلا تازيهجتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
رداقلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا
ةـيالو يف ةـيـموـمـعـلا تازـيـهـجــتــلــل ارــيدــم هــــتـــــفصب ،يزاربلا

.نازيلغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
لقنلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف

.ةنتاب ةيالو يف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
،ىلعي رينمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا

.ةنتاب ةيالو يف لقنلل اريدم هتفصب

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
سيــئر ماــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،1202 ةــنس رــيارــبـــف
رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويد
.ياد نيسحب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،ملعم نيدلا روندّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02
رئازجلا ةيالو يلاو ىدل بدتنملا يلاولا ناويدل اسيئر هتفصب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،ياد نيسحب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةقاطلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف

.ةركسب ةيالو يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
هـللا حتفدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا

هتلاحإل ،ةركــــسب ةـــيالو يف ةقاــــطلل ارــــيدم هتفـــــصب ،ينامثع
.دعاقتلا ىلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــفــّلــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،1202 ةــنس رــيارـــبـــف
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
ةيسأ ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا

ةرازوـب صيـخـلـتـلاو تاساردـلاـب ةـفـّلـكــم اــهـــتـــفصب ،ةينامثع
.اهبلط ىلع ءانب ،ةينطولا ةيبرتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف
.ةليسملا ةعماجب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
،رومع رمعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا

ةعماجب ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا ةيلكل اديمع هتفصب
.هبلط ىلع ءانب ،ةليسملا

ةّيدرفميسارم



4١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع بجر٦١
15م١٢٠٢ ةنس رياربف٨٢

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
يتآلا نيدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم امهتفصب ،امهامسا

: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،نيتيتآلا نيتيالولا يف

،ةسبت ةيالو يف ،ةزغيت لامك–

.ةماعنلا ةيالو يف ،دوعس نب دـمحم–
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
ريمس دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا

يفةيديلقـــتلا ةعانـــصلاو ةحاـــيـــسلل ارـــيدم هتفــــصب ،نوبــــيلف
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،يزيليإ ةيالو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
يبرعلا دّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا

يف ةيديلـــقتلا ةعانــــصـلاو ةـحايــــسـلل ارـيدـم هـتـفـــــصـب ،يرــــشم
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،تنشومت نيع ةيالو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدملا ماــهــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،1202 ةــنس رــيارــبـــف
ةنيدم قرشل يعماجلا يئافشتسالا زكرملل ماعلا
.”ياد نيسح“ رئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفـــنــــت موسرــــم بجومب
ريبوز دّيسلا ماهــــمىهـــنت،12٠2ةنس ريارـــــبف02 قــــــفاوـــــملا

يعماجلا يئافشتسالا زكرملل اماع اريدمهتفصب ،كيكر
.”ياد نيسح“ رئازجلا ةنيدم قرشل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
رــيدــم بئاــن نييــعــت نـــمضتـــي ،1202 ةــنس رــيارــبــف
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
بئان،رودوب ينغلا دبعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس رياربف02
.ةضايرلاو بابشلا ةرازوب بابشلا نهم يف نيوكتلل ريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بابشلا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف
.ةنتاب ةيالو يف ةضايرلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يراقوز دعاسدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس رياربف02
.ةنتاب ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةــفــّلــكــم ماــهــم ءاــهــنإ نــمضتـــي ،1202 ةــنس رــيارـــبـــف
.ةيئاملا دراوملا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،نيوغزإ ةديرو ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02
دراوملا ةرازوــب صيــخــلــتــلاو تاساردــلاــب ةـــفـــّلـــكـــم اــهــتــفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،ةيئاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
يرلا ريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف

.طاوغألا ةيالو يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،يتومح دـمحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،طاوغألا ةيالو يف يرلل اريدم هتفصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم

رـــيدـــم ماـــهـــم ءاـــهـــنإ نـــمضتـــي ،1202 ةـــنس رـــيارـــبـــف
.ةيادرغ ةيالو يف ةيئاملا دراوملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

،شرحل نب لامجدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف02
ىلع هتلاحإل ،ةيادرغ ةيالو يف ةيئاملا دراوملل اريدم هتفصب
.دعاقتلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع بجر8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم

نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس رياربف02
.تايالولا ضعب يف ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب

ةيتآلا ةداسلاو نيتدّيسلا ماهم ىهـــــنت ،1202 ةنــــس ريارـبف02
ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل نيريدم مهتفصب ،مهؤامسأ

: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيتآلا تايالولا يف
،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،تباث دادقم–
،ةنتاب ةيالو يف ،روصنم مالسلا دبع–
،لجيج ةيالو يف ،ةفقوب رهزل دـمحم–
،فيطس ةيالو يف ،يديبع يدرولا–
،ةدكيكس ةيالو يف ،يجيد قحلا دبع–
،سابعلب يديس ةيالو يف ،ةزازوب لامأ–
،ةبانع ةيالو يف ،عفانوب نيدلا رون–
،ةملاق ةيالو يف ،يدانز ةدجام–
،ةلقرو ةيالو يف ،ديعلاب هـللا دبع–
.سارهأ قوس ةيالو يف ،شابعكوب ريبزلا–
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،ةلقرو ةيالو يف ،ةفضوب ظيفحلا دبع–
،فودنت ةيالو يف ،نابيب دمحأ ديس–
.سارهأ قوس ةيالو يف ،نموم ةريمس–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب

ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا
لمعـلاو ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلـل نـيرـيدـم ،مـهؤاـمسأ
: ةيتآلا تايالولا يف يلئاعلا

،طاوغألا ةيالو يف ،يلكب باهولا دبع–
،ةنتاب ةيالو يف ،عفانوب نيدلا رون–
،ةركسب ةيالو يف ،يديبوب زيزعلا دبع–
،ةياجب ةيالو يف ،يجيد قحلا دبع–
،تسغنمات ةيالو يف ،قيزروأ هـللا بيبح–
،ةسبت ةيالو يف ،ثيغلب ةنيمأ–
،ترايت ةيالو يف ،باوت يواوز–
،رئازجلا ةيالو يف ،تباث دادقم–
،لجيج ةيالو يف ،شابعكوب ريبزلا–
،ةدكيكس ةيالو يف ،ديعلاب هلـلا دبع–
،ةبانع ةيالو يف ،يديبع يدرولا–
،ةنيطنسق ةيالو يف ،ينامحد نيمأ ضاير–
،مناغتسم ةيالو يف ،روصنم مالسلا دبع–
،جيريرعوب جرب ةيالو يف ،شادد ديزي–
،يزيليإ ةيالو يف ،رماوع زيزع–
،فراطلا ةيالو يف ،يدانز ةدجام–
،تليسمسيت ةيالو يف ،ةينيشب ءالجن–
،ةلشنخ ةيالو يف ،ةفقوب رهزل دـمحم–
،ةزابيت ةيالو يف ،ةزازوب لامأ–
،ةماعنلا ةيالو يف ،زوزم نب ميلحلا دبع–
.نازيلغ ةيالو يف ،طبارم ةدنيل–

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب

،يرمعم ةدومح دّيسلا نّيعي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا
ةيالو يفيلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل اريدم
.تنشومت نيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاسارد ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب
اريدم ،يدلاخ ريهزّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا
.تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ةرازوب تاساردلل

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف
سابع ينبل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيحالفلا حلاصملل

.راشب ةيالو يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يفوعلا قيفوتدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس رياربف02
سابع ينبل ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيحالفلا حلاصملل ابدتنم

.راشب ةيالو يف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
بدتنم ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف
يف مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيئاملا دراوملل

.تسغنمات ةيالو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اريدم ،يبوشيع ةعمجوبدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس رياربف02
ةيالو يف مازق نإب ةيرادإلا ةعطاقملاب ةيئاملا دراوملل ابدتنم
.تسغنمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 قفاوملا2441 ماع بجر8 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةرازوب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر8 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
اشتفم ،نوبيلف ريمسدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس رياربف02
.يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر8 يف ةخّرؤم ةيذيفنت ميسارم
نيريدم نييـــعـــت نـــمضتــــت ،1202 ةــنس رــيارــبـــف02
يف يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانصلاو ةحايسلل
.تايالولا ضعب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماـــــــع بجر8 يف خّرؤم يذـــيـــفــــنــــت موسرــــم بجومب

ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس رياربف02 قفاوملا
لمعـلاو ةـيدـيـلـقـتـلا ةـعاـنصلاو ةـحاـيسلـل نـيرـيدـم ،مـهؤاـمسأ
: ةيتآلا تايالولا يف يلئاعلا

،فلشلا ةيالو يف ،ةدود نب ديشر–
،يقاوبلا مأ ةيالو يف ،هسبابع نيسي–
،فيطس ةيالو يف ،ةزغيت لامك–
،ةديعس ةيالو يف ،دوعس نب دـمحم–
،سابعلب يديس ةيالو يف ،يدياز بيط–
،ةملاق ةيالو يف ،لقاب حلاص–
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يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

رياربف٣١ قفاوملا٢44١ ماع بجر لوأ يفخّرؤم رارق
ماع رفص5٢ يفخرؤملا رارقلا لدعي ،١٢٠٢ ةنس
ددحي يذلا5١٠٢ ةنس ربمسيد٧ قفاوملا٧٣4١
ميلعتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ةليكشت
. يملعلا ثحبلاو يلاعلا

––––––––––

31 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر لوأ يف خرؤم رارق بجومب
73٤1 ماع رفص٥2 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس رياربف
ةنجللا ةليكشت ددحـي يذــــلا٥1٠2 ةنــــس ربــــمــــســــيد7 قــــفاوـــملا
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا
: يتأي امك ،لدعملا

: يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نع•

،اسيئر ،دـمحم ةشيهوب دّيسلا–

.سيئرلل ابئان ،ميكحلا دبع يناربج دّيسلا–

: ينعملا عاطقلا يلثمم نع •

،امئاد اوضع ،لامآ ىسوم نب ةدّيسلا –

،امئاد اوضع ،دولوم سابروب دّيسلا –

،افلختسم  اوضع ،دلاخ ةدهش دّيسلا –

.افلختسم اوضع ،دباع ةباغوب دّيسلا–

: )ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو نع •

،امئاد اوضع ،ةحيبص نامرج ةدّيسلا–

.افلختسم اوضع ،ءاوح حالط ةدّيسلا–

: )ةبساحملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ةرازو نع •

،امئاد اوضع ،ةيفص ميزك نب ةدّيسلا–

.افلختسم اوضع ،ناضمروأ يقداص دّيسلا–

: ةراجتلا ةرازو نع •

،امئاد اوضع ،ةمطاف يشايع ةدّيسلا–

.افلختسم اوضع ،ةيزاج دارح ةدّيسلا–

نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازو

01 قفاوملا2441 ماعةيناثلا ىدامج72 يفخّرؤم رارق
42 يفخّرؤملا رارـقــلالّدعي ،1202 ةـــنسرياربف
9102 ةـــــنسسرام13 قـــــفاوملا0441 ماـــــعبجر
ةـــيـــعاــــطــــقــــلا ةــــنــــجــــّلــــلا ءاضعأ نييــــعــــت نــــمضتملاو
.نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول تاقفصلل

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

2441 ماـــــعةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤم رارــــــــــــــــــــق بجومب
42 يف خّرؤملا رارقلالّدعي ،1202 ةنسرياربف01 قفاوملا

نمضتملاو9102 ةنسسرام13 قفاوملا0441 ماعبجر
نيوكتلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّللا ءاضعأ نييعت
: يتأي امك ،لّدعملا ،نيينهملا ميلعتلاو

: نومئادلا ءاضعألا"

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

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

نــيوــكــتــلاــب فــّلــكملا رــيزوــلا لــثمم ،لاــفــج نــيدــلا روـــن–
،نيينهملا ميلعتلاو

نـيوـكـتـلاـب فـّلـكملا رـيزوـلا ةــلــثمم ،يداــمص ةــنــيرــبص–
،نيينهملا ميلعتلاو

ةـــيـــلاــــملاـــب فـــّلـــكملا رــــيزوـــلا لــــثـــمم ،يراــــقز بــــيـــجــــن–
،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا(

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

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

: نوفلختسملا ءاضعألا

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

ميلعتلاو نيوكتلاب فّلكملا ريزولا لثمم ،روريه ميكح–
،نيينهملا

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

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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يفخّرؤملا361-02 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1441 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لّوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا99-09 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو0991 ةنس سرام72 قفاوملا0141 ماع ناضمر لّوأ
ناوعأونيفظوملل ةبسنلاب ،يرادإلا رييستلاونييعتلا ةطلسب
ةيمومعلا تاسسؤملاو تايدلبلاوتايالولاو ةيزكرملا ةرادإلا
،يرادإلا عباطلا تاذ

يف خّرؤملا354-20 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2002 ةنس ربمسيد12 قفاوملا3241 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا514-90 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
9002 ةنس ربمسيد61 قفاوملا0341 ماع ةجحلا يذ92
نيفظوملا ىلع قبطملا صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ةراجتلاب ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل نيمتنملا

3 يف خّرؤملا491-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا3341 ماع ةيناثلا ىدامج
صوحفلاوتاناحتمالاوتاقباسملا ميظنت تايفيك ددحي
،اهئارجإوةيمومعلا تارادإلاوتاسسؤملا يف ةينهملا

ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلل قباطملا يأرلا دعبو–
،يرادإلا حالصإلاو

:يتاي ام رّرقي

موسرملا نم8 ةداــملا ماـــكـــحأل اقيـــبـــطت:ىلوألا ةداملا
3341 ماع ةيناثلا ىدامج3 يف خّرؤملا491-21 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو2102 ةنس ليربأ52 قفاوملا
تاـــناـــحـــتمالاوتاقباــــسملا ميــــظنت راـــطإ ديدـــحت ىلإ رارــــقلا
ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب قاحتلالل ةينهملا

.ةراجتلاب ةفلكملا ةرادإلاب

تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملا نمضتت:2 ةداملا
:ةيتآلا تارابتخالا ،ةينهملا تاناحتمالاو

:شغلا عمق ةبعش–

ساــــــسأ ىلع ةقــــباـــسم(شـــــــغلا عــــــمـــق ققـــحم ةـــــبتر *
: )تارابتخالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(:ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:حشرتملا تاصصخت دحأ يف يرايتخا ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

: )ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا–
.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(

 تالصاوملاو ديربلا ةرازو
 ةيكلساللاو ةيكلسلا

رياربف5١ قفاوملا٢44١ماع بــجر٣ يفخّرؤـم رارق
ســلجم ءاــضعأل ةــيمسالا ةــمئاقلا ددــحي ،١٢٠٢ ةنس

.رئازجلا ديرب ةرادإ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رــياربف٥1 قــفاوملا2٤٤1 ماــع بــجر3 يف خّرؤــم رارــق بــجومب
ديرب“ ةرادإ سلجم ءاـــضعأل ةـــيمسالا ةـــمئاقلا دّدــــحت ،12٠2 ةــــنس

يذيفنتلا موسرملا نم11و٠1 نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،”رئازجلا
ةنس رياني٤1 قفاوملا22٤1 ماع لاوش٠3 يف خرؤملا3٤-2٠ مقر
: يتأي امك ”رئازجلا ديرب“ ءاشنإ نمضتملاو2٠٠2

: ةداسلاو ةّديسلا

،اسيئر ،ديربلاب ّفلكملا ريزوـــلا لـــثمم ،ينح قازرلا دبع –

ةـيـلـخادـلا رـيزو ةـلـثمم ،بوـبـع ءارـهزــلا ةــمــطاــف ةــبــيــتر –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو

،اوضع ،ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا لثمم ،دوادوب ليعامسإ –

ىدل دـــــيربلا ةـــسايسب فـــّلكم لوؤــــسم ،يواوز رـــيمس –
،اوضع ،ديربلاب ةفلكملا ةرازولا

ةـــيـــلوـمشلا ةــمدخلاـــب فــلـــكــــم لوؤـــسم ،ينــــغ قاـــحسإ –
،اوضع ،ديربلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل ديربلل

،اوضع ،لامعلا نع بختنم لثمم ،رامع قيفوت –

.اوضع ،نيقفترملا نع لثمم ،ةريقبوب دمـحم –

قفاوملا73٤1 ماـع مرحم22 يف خّرؤــملا رارــقلا ماــكحأ ىــغلت
ءاــضعأل ةــيمسالا ةــمئاقلا ددــحي يذــلا٥1٠2 ةــنس رــبمفون٥
.لّدعملا ،”رئازجلا ديرب“ ةرادإ سلجم

ةراجتلا ةرازو

4 قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج02 يفخّرؤم رارق
تاقباـســملا ميـــظـــنت راــــطإ دّدـــــحي ،1202 ةنــــس يفــــناج
بترلا ضعـــــبب قاحــــتلالل ةيـــنـــهــملا تاناــــحـــتمالاو
ةــفــلـــــــكملا ةرادإلاـــب ةـــصاـــخلا كالــــسألل ةـــيـــمــــــتــنملا
.ةراجتلاب

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

،ةراجتلا ريزو ّنإ

ماع رفص21 يف خّرؤملا٥٤1-66 مقر موسرملا ىضتقمب–
رشنو ريرحتب قلعتملاو6691 ةنس وينوي2 قفاوملا6831
مهت يتلا يدرفلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ تارارقلا ضعب
،مّمتملاولّدعملا ،نيفظوملا ةيعضو
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: )ينهم ناحتما( شغلا عمق ققحم ةبتر *

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(:ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب ةلص وذ ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(:يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–

ساسأ ىلع ةقباسم( شغلا عمقل يسيئر ققحم ةبتر *
: )تارابتخالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( : ةــماـــعلا ةفاــــقثلا يف رابــــتخا–

:حشرتملا تاصصخت دحأ يف يرايتخا ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

: )ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف(ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا–
.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(

: )ينهم ناحتما(شغلا عمقل يسيئر ققحم ةبتر *

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب ةلص وذ ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–

ىلع ةقباسم(شغلا عمقل يسيئر ققحم سيئر ةبتر*
: )تارابتخالا ساسأ

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:حشرتملا تاصصخت دحأ يف يرايتخا ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

: )ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف(ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا–
.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(

ناحتما(شغلا عمقل يسيئر ققحم سـيئر ةـبـتر *
: )ينهم

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(:ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب ةلص وذ ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–

ساسأ ىلع ةقباسم( شغلا عمقل يسيئر شتفم ةبتر *
: )تارابتخالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:حشرتملا تاصصخت دحأ يف يرايتخا ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

: )ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف(ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا–
.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(

: )ينهم ناحتما(شغلا عمقل يسيئر شتفم ةبتر *

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( : ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب ةلص وذ ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( : يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–

ةقباسم( شغلا عمقل يسيئر شتفم سيئر ةبتر*
: )تارابتخالا ساسأ ىلع

،)2 لماعملا ،ناتعاس2 ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:حشرتملا تاصصخت دحأ يف يرايتخا ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

: )ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف(ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا–
.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا (

ناحتما( شغلا عمقل يسيئر شتفم سيئر ةـبـتر*
: )ينهم

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

ةـياـمــحــب ةــلص وذ ةــلاــح ةسارد يف يراــيــتــخا راــبــتــخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا( :شغلا عمقو كلهتسملا

.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–

: )ينهم ناحتما(شغلا عمقل مسق شتفم ةبتر*

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

ةلص يذ عورشم وأ ةلاح ةسارد يف يرايتخا رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(:شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب

:شغلا عمقب نيصاخلا ميظنتلاوعيرشتلا يف رابتخا–
.)2 لماعملا ، تاعاس3 ةدملا(

:ةيداصتقالا تاقيقحتلاوةسفانملا ةبعش–

ةــيداـــصـــتقالا تاقيـــقحــــتلاوةسفاــــنملا قــــقحم ةبتر *
: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

: حشرتملا تاصصخت دحأ يف يرايتخا ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

: )ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا–
.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(

ةيداصــتقالا تاقيـــــقحـــتلاوةســـفانـــملا ققــــحـــم ةـــبـــــتر *
: )ينهم ناحتما(

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( : ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:ةيداصتقالا تاقيقحتلاوةسفانملاب ةلص وذ ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

.)2 لماعملا ،ناتعاس2 ةدملا( :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–
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تاقيقحتلاوةسفانملل يسيئر شتفم سيئر ةبتر *
: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(ةيداصتقالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

: حشرتملا تاصصخت دحأ يف يرايتخا ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

: )ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف(ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا–
.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(

تاقيقحتلاوةسفانملل يسيئر شتفم سيئر ةبتر *
: )ينهم ناحتما(ةيداصتقالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

تاقيقحتلاوةسفانملاب ةلص وذ ،ةلاح ةسارد يف رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا( : ةيداصتقالا

.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–

ةيداصتقالا تاقيقحتلاوةسفانملل مسق شتفم ةبتر *
: )ينهم ناحتما(

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

ةلص وذ ،عورـشـــم وأ ةلاــــح ةـــسارد يف يرايــــتخا رابــــتخا–
،تاعاس4 ةدملا( :ةـــيداـــصتــــقالا تاـــقـــيـــقــــحتلاوةســـــفاـــنـــــملاب
،)3 لماعملا

تاقيقحتلاو ةسفانملاب ةلص وذ ،ميظنتلاوعيرشتلا يف رابتخا–
.)2 لماعملا ،تاعاس3 ةدملا(ةيداصتقالا

تاراـــــــــبـــتـــخا دـــحأ يف5/02 نـــــع لقـــت ةـــمالـــــع لك :3 ةداملا
.ةيئاصقإ دعت ،هالعأ ةروكذملا ةيباتكلا لوبقلا

ىلع تاقباسملا جمارب رارقلا اذه لصأب قحلت:4 ةداملا
.بترلا ضعبل ةينهملا تاناحتمالاوتارابتخالا ساسأ

قاحتلالل تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا لمشت :5 ةداملا
ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألل ةيمتنملا بترلا ضعبب
دحاو لكل صصخملا طيقنتلا اذكوءاقتنالا ريياعم ،ةراجتلاب
:ةيتآلا ةيولوألا بسح اهنم

تابلطتم عم حشرتملا نيوكت تالهؤم ةمءالم /1
نم(ةقباسملا يف ةكراشملل نيبولطملا ةبترلا وأ كلسلا
: )ةطقن31 ىلإ0

ةبترلا تاــــــبلطـــتم عم ةداـــهشلا صصـــخت قباــطت .1.1
: )طاقن6 ىلإ0(

اهددحت يتلا ةيولوألا بسح نيحشرتملا تاصصخت بترت
وأ رارق يف ةروكذملاونييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا

:يتأي امك طقنتو ،تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسملا حتـف ررـقـم

،طاقن6 :1)تأ( صصختلا–

،طاقن4 :2)تأ( صصختلا–

تاـــقــيـــقــحــتلاوةـــســـفاـــنــملل يســـيئر قـــقـــحم ةـــبـــتر *
: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم( ةيداصتقالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:حشرتملا تاصصخت دحأ يف يرايتخا ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

: )ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف( ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا–
.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(

تاــقـــيــقــحــتلاوةـــســفاـــنــملل يســـيئر قـــقـــحم ةبتر *
: )ينهم ناحتما( ةيداصتقالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( : ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:ةيداصتقالا تاقيقحتلاوةسفانملاب ةلص وذ ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–

تاقيقحتلاوةسفانملل يسيئر ققحم سيئر ةبتر*
: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم(ةيداصتقالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:حشرتملا تاصصخت دحأ يف يرايتخا ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

: )ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف(ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا–
.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(

تاقيقحتلاوةسفانملل يسيئر ققحم سيئر ةبتر*
: )ينهم ناحتما(ةيداصتقالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

:ةيداصتقالا تاقيقحتلاوةسفانملاب ةلص وذ ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–

تاقــــيــقــحــتلاوةســـفاـــنــملل يســــيئر شـــتـــفـــم ةـــبـــتر*
: )تارابتخالا ساسأ ىلع ةقباسم( ةيداصتقالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(:ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

حشرتملا تاصصخت دحأ يف يرايتخا ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

: )ةيزيلجنإ وأ ةيسنرف(ةيبنجألا ةغللا يف يرايتخا رابتخا–
.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا(

تاقـــيــقـــحــتلاوةـــســـفاـــنــملل يســيئر شـــتـــفــم ةـــبــــتر *
: )ينهم ناحتما( ةيداصتقالا

،)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :ةماعلا ةفاقثلا يف رابتخا–

ةيداصتقالا تاقيقحتلاوةسفانملاب ةلص وذ ينقت رابتخا–
،)3 لماعملا ،تاعاس4 ةدملا(

.)2 لماعملا ،2 ناتعاس ةدملا( :يرادإلا ريرحتلا يف رابتخا–
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،طاقن3 :3)تأ( صصختلا–

،2ناتطقن :4)تأ( صصختلا–

.ةدحاو )1( ةطقن:5)تأ( صصختلا–

: )طاقن7 ىلإ0(نيوكتلا وأ ةساردلا راسم .1.2

لدعملا ساسأ ىلع نيوكتلا وأ ةساردلا راسم طيقنت متي
،لهؤملا وأ ةداهشلاب جوتملا نيوكتلا وأ يساردلا راسملل ماعلا

: يتأي امك

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب ،)1( ةدحاو ةطقن–
،99,01/02و05,01/02 نيب ام حوارتي ماع لدعم

لدعم ىلع لصحت يذلا حشرتـملل ةبســــنلاب ،)2( ناـــتطقن–
،99,11/02و11/02 نيب ام حوارتي ماع

ىلع لــصـــحت يذلا حشرــــتملل ةبـــســــنلاب ،طاـــــقن )3( ثالث–
،99,21/02و21/02 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصـــحت يذلا حـــشرــــتملل ةبــــســـنلاب ،طاقن )4( عـــــبرأ–
،99,31/02و31/02 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبـــســـنلاب ،طاــــقن )5( ســـمــــخ–
،99,41/02و41/02 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لصحت يذلا حشرتملل ةبــــسنلاب ،طاــــقن )6( تـــس–
،99,51/02و51/02 نيب ام حوارتي ماع لدعم

ىلع لـــصـــحت يذلا حـــشرـــتملل ةبـــســــنلاب ،طاــــقن )7( عبس–
.61/02 قوفي وأ يواسي ماع لدعم

نم )ايلعلا سرادملا( ىربكلا سرادملا وجيرخ ديفتسي *
.نيتيفاضإ )2( نيتطقن

ةيمومعلا تاسسؤملا وجيرخ مهتاعفد يف لئاوألا ديفتسي *
.ةدحاو ةيفاضإ ةطقن نم يلاعلا نيوكتلاوميلعتلل

،ريتسجاملا ةداهش ىلع نيلصاحلا نيحشرتملا صخي اميف *
:يتأي امك متت طيقنتلا ةيلمع نإف

،”ادج فرشم“ وأ ”ادج نسح“:ريدقتل طاقن3–

،”فرشم“ وأ”نسح“:ريدقتل ةطقن5,2–

،”نسحلا نم بيرق“:ريدقتل )2( ناتطقن–

.”لوبقم“:ريدقتل )5,1( فصنوةطقن–

نابولطملا لهؤملا وأ ةداهشلل لمكملا نيوكتلا /2
ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف ةقباسملا يف ةكراشملل
: )2 نيتطقن ىلإ0 نم(

لهؤملا وأ ةداهشلا نم ىلعأ لمكم نيوكت لك طيقنت متي
ةطبترملا ماهملاب ةلص هل يذلا صصختلا سفن يف بولطملا

لك نع ةطقن )52,0( ساسأ ىلع ،اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب
.)2( نيتطقن دودح يف ،لمكم نيوكت وأ يسارد يسادس

حشرتملا فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لاغشألا/3
تاقباسمل ةبسنلاب ،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن يف

نم(قوف امف11 فنصلا يف ةفنصملا بترلاب قاحتلالا
: )ةدحاو ةطقن ىلإ0

يف ةروشنملا تاساردلا وأ ثوحبلا لاغشأ طيقنت متي
ةطقن )5,0( ساسأ ىلع ،ةيبنجأ وأ ةينطو ةصصختم ةلجم
.)1( ةدحاو ةطقن دودح يف ،رادصإ لك نع

،حشرتملا فرط نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا /4
: )طاقن6 ىلإ0 نم(

،حشرتملا لبق نم ةبستكملا ةينهملا ةربخلا طيقنت متي
: راطإ يف اميسال

،ليغشتلا لبق ام دوقع *

،تاداهشلا يلماح بابشلل يعامتجالا جامدإلا *

،ينهملا جامدإلا *

.دقاعتم ةفص *

)6( تس دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع )1( ةدحاو ةطقن–
تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،طاقن
،ةقباسملل ةمظنملا ةيمومعلا ةرادإلاو

)4( عبرأ دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع )1( ةدحاو ةطقن–
وأ ةسسؤم يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،طاقن
،ىرخأ ةيمومع ةرادإ

)3( ثالث دودح يف ،ةمدخ ةنس لك نع )5,0( ةطقن فصن–
تاسسؤملا يف ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،طاقن
بصنملا نــع ىــندأ لــغش بصنـــم يف ةـــيـــموـــمـــعـــلا تارادإلاو
،هلغش دارملا

نيتطقن دودح يف ةمدخ ةنس لك نع )5,0( ةطقن فصن–
ةفيظولا عاطق جراخ ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب ،)2(
باستنا ةداهـــــشب ةـــقـــفرــــم ،لـــمـــع ةداهـــشب ةـــتـــبـــثم ،ةـــيـــموـــمعلا

،ةينعملا يعامتجالا نامضلا ةئيه نم ةمّلسم

،طاقن )3( ثالث دودح يف ةمدخ ةنس لك نع ،ةطقن52,0–
تيقوتلاب دقاعتم ةفصب ةبستكملا ةينهملا ةربخلل ةبسنلاب
.يئزجلا

: )طاقن5 ىلإ0 نم( ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات/5

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

: )طاقن3 ىلإ0 نم(ءاقتنالا ةنجل عم ةثداحملا/6

،ةدحاو ةطقن : صيخلتلاوليلحتلا ىلع ةردقلا–

،ةدحاو ةطقن : لصاوتلا ىلع ةردقلا–

 .ةدحاو ةطقن : ةصاخلا تالهؤملا وأ/و تاردقلا–
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نوكي يذلا ،بولطملا لهؤملا وأ ةداهشلا نم )1( ةخسن–
،ينيوكتلا وأ يساردلا راسملاب قلعتملا طاقنلا فشكب اقفرم

.حشرتملا فرط نم اهؤلم متي تامولعم ةرامتسا–

يف ايئاهن نيلوبقملا نيــحشرـــتملا ىلع بــــجي:11 ةداملا
قاحتلالا دارملا بترلا يف نييعتلا لبق فيظوتلا تاقباسم
: ةيتآلا ىرخألا قئاثولا عومجمب ةيرادإلا مهتافلم مامتإ ،اهب

هاجتا حشرتملا ةيعضو تابثإ ةداهش نم )1( ةخسن–
،ةينطولا ةمدخلا

يف ،فيـــــظوــتلا تاـــقباـــسمل ةـــبســـنلاب ةــــماـــقإلا ةداـــهـــش–
،ةديعبلا تايدلبلا وأ تايالولا يف ةددحملا بصانملا

،داليملا ةداهش نم جرختسم–

ةيردصلا ضارمألا بطو ماعلا بطلا( )2( ناتيبط ناتداهش–
حشرتملا ةيلهأ ناتبثت )صتخم بيبط فرط نم ناتمّلسم
،بولطملا بصنملا لغشل

،ناتيسمش )2( ناتروص–

،ءاضتقالا دنع ،ديهش نبا وأ ةلمرأ ةفص تبثت ةداهش–

نــمضتــت نأ بجــي ،هالـــعأ ةروـــكذملا قـــئاـــثوـــلا ىلإ ةـــفاضإ
ساسأ ىلع تاقباسملا يف نيحجانلا نيحشرتملا تافلم
: يتأي ام صوصخلا ىلع ،تاداهشلا

ةبستكملا ةينهملا ةربخلا تبثت يتلا لمعلا تاداهش–
دنع ،صاخلا عاطقلا يف صصختلا يف حشرتملا لبق نم
ةئيه فرط نم ةمّلسم باستنالا ةداهشب ةقفرم ،ءاضتقالا
،ةينعملا يعامتجالا نامضلا

يف حشرتملا فرط نم ةادؤملا لمعلا ةدم تبثت ةداهش–
يعامتجالا وأ ينهملا جامدإلا زاهجب ةصاخلا دوقعلا راطإ

،ءاضتقالا دنع ،دقاعتم ةفصب ،تاداهشلا يلماحل

نم ىلعأ المكم انيوكت حشرتملا ةعباتم تبثت ةداهش–
يف ،تاقباسملا يف ةكراشملل بولطملا لهؤملا وأ ةداهشلا

،ءاضتقالا دنع ،صصختلا سفن

فرط نم ةزجنملا تاساردلا وأ لامعألا تبثت ةقيثو–
،ءاضتقالا دنع ،صصختلا يف حشرتملا

،نيجوزتملا نيحشرتملل ةبسنلاب ةيلئاع ةداهش–

،ءاضتقالا دنع ،هتعفد يف حشرتملا قّوفت تبثت ةداهش–

.ءاضتقالا دنع ،حشرتملا ةقاعإ تبثت ةقاطب نم ةخسن–

تاناحتمالا يف ةكراشملل حشرتلا فلم نمضتي :21 ةداملا
.حشرتملا همدقي ةكراشملل ايطخ ابلط ةينهملا

تارابــتـــخالا دــــحأ نع حــــشرتــــملا بايــــغ يدؤــــي:6 ةداملا
نم هئاصقإ ىلإ ءاقـــتنالا ةنـــجل عم ةثداــــحملا نع وأ ةيـــــباـــتكلا
.ينهملا ناحتمالا وأ ةقباسملا

يف نيواســتملا نيـــحــشرـــتملا نيـــب لـــصـــفلا مـــتي:7 ةداملا
اقفو تارابتخالا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا ريياعملل

،)ديهش ةنبإ وأ نبا( ديهشلا قوقح ووذ–

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقاعملا( صاخشألا فانصأ–
،)اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

،ةيباتكلا تارابتخالا لدعم–

.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحملا ةمالعلا–

نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
متي هنإـف ،هالعأ ةروكذملا ريياعملا قيبطت مغر ةبترملا يف
: اهركذ يتآلا ةيوناثلا ريياعملا قيبطت ،ةيولوألا بسح

،نيوكتلا وأ ةساردلا راسمل ماعلا لدعملا–

،لهؤملا وأ ةداهشلا ةيمدقأ–

.)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي:8 ةداملا
اقفو تاداهشلا ساسأ ىلع تاقباسملل ةبسنلاب ةبترملا
: ةيتآلا ريياعملل

،)ديهش ةنبا وأ نبا( ديهشلا قوقح ووذ–

ءادأ ىلع ةردقلا مهل نيذلا نيقاعملا( صاخشألا فانصأ–
،)اهب قاحتلالا دارملا ةبترلاب ةطبترملا ماهملا

،)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

جوزتم ،دالوأ هل جوزتم( حشرتملل ةيلئاعلا ةيعضولا–
.)بزعأ وأ ةلئاعب لفكتم ،دالوأ نودب

يف نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي:9 ةداملا
: يتآلا رايعملل اقفو ةينهملا تاناحتمالل ةبسنلاب ةبترملا

.لماعم ربكأ هل يذلا رابتخالا يف اهيلع لصحملا ةمالعلا–

،نيواستملا نيحشرتملا نيب لصفلا متي مل اذإ ام ةلاح يف
ةيولوألا بسح متي هّنإف ،هالعأ روكذملا سايقملا قيبطت مغر
: اهركذ يتآلا ةيوناثلا ريياعملا قيبطت

،ةبترلا يف ةيمدقألا–

،ةماعلا ةيمدقألا–

.)انس ربكألل ةيولوألا( حشرتملا نس–

تاقباسمل حشرتلا تافلم يوتحت نأ بجي:01 ةداملا
: ةيتآلا قئاثولا ىلع فيظوتلا

،ةكراشملل يطخ بلط–

،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم )1( ةخسن–



4١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢44١ ماع بجر٦١
23م١٢٠٢ ةنس رياربف٨٢

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

نيفوتسملا نيفظوملا حشرت تافلم نيوكت لامكتسا متي
تاناـــحــتـــمالا يف ةكراـــــشملل ةيساــــــسألا ةيــــنوناـــقلا طورــــشلا
ىلع يوتحت نأ بجيو،ةمدختسملا ةرادإلا فرط نم ةينهملا
: ةيتآلا قئاثولا

،ميسرتلا وأ نييعتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن–

فوفص يف ةيوضعلا ةفص تبثت ةداهش نم ةخسن–
ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملا وأ ينطولا ريرحتلا شيج
.ءاضتقالا دنع ،ديهش )ة( نبا وأ ةلمرأ وأ ينطولا

شــيـــج ءاـــضـــعأ نيـــحـــشرتـــملل تاداـــيز حـــنــــمت :31 ةداملا
ينطولا ريرحتلا ةهبجل ةيندملا ةمظنملاوينطولا ريرحتلا

.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلل اقفو ،ءادهشلا ءانبأولمارأو

تاقباسملا يف نيكراشملا نيحشرتملا ىلع بجي :41 ةداملا
نأ ،رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةينهملا تاناحتمالاو
ةبولطملا ةيساسألا ةينوناقلا طورشلا عيمج اقبسم اوفوتسي
ةراجتلاب ةفّلكملا ةرادإلاب ةصاخلا بترلا ضعبب قاحتلالل
يف خّرؤملا514-90 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ اهتددح امك
9002 ةنس ربمسيد61 قفاوملا0341 ماع ةجحلا يذ92
.هالعأ روكذملاو

ةّيـــمــــسّرلا ةدـــيرـــجلا يف رارـــــقلا اذـــــه رشــــنـــي :51 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـــملا2441 ماــــــع ىلوألا ىداــــمـــج02 يف رئازــــــجلاب رّرـــــح
.1202 ةنس يفناج4

قيزر لامك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج42 يفخّرؤم رارق
3 يفخّرؤملا رارـــــقـــلا لّدـــعــــي ،1202 ةــنس رــيارـــبـــف
يذلا9102 ةنس ويام8 قفاوملا0441 ماع ناضمر
هـيـجوـتـلا سلـجـم ءاضعأل ةـيــمسالا ةــمــئاــقــلا دّدــحــي
.مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل يرئازجلا زكرملل

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

2441 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج42 يف خّرؤم رارـــــــــــــق بجومب
3 يف خّرؤملا رارقلا لّدعي ،1202 ةنس رياربف7 قفاوملا

دّدحي يذلا9102 ةنس ويام8 قفاوملا0441 ماع ناضمر
يرئازجلا زكرملل هيجوتلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا

: يتأي امك ،مزرلاو ةيعونلا ةبقارمل

،اسيئر ،ةراجتلا ريزو لثمم ،ةيدياحول دـمحم دّيسلا–"
،ياكب ىسيع دّيسلل افلخ

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،ناتفإ نايفس دّيسلا–
.ماقر ميرك دّيسلل افلخ ،اوضع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

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

لقنلا ةرازو

11 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج52 يفخّرؤم رارق
ةيعاطقلا ةنجّللا ةليكشت دّدحي ،1202 ةنس رياربف
.لقنلا ةرازول تاقفصلل

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

2441 ماـع ةــيــناــثــلا ىداــمــج52 يف خّرؤم رارـــــــــــــــــق بجومب
ةــــنــــجّللا ةلـــيـــكــــشت دّدــــحت ،1202 ةنـــس رـــيارــبف11 قـــفاوــــملا
نيتداملا ماكحأل اقيبطت ،لقنلا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا

يف خّرؤـــملا742-51 مـــقر يـــسائرلا موـــسرـــملا نــــم781و581
5102 ةنـــس رــــبــمـــتـــبـــس61 قـــفاوـــملا6341 ماــــع ةجــــــحلا يذ2
قفرملا تاضيوفتو ةيمومعلا تاقفصلا ميظنت نمضتملاو
: يتأي امك ،ماعلا

: نيمئادلا ءاضعألا ناونعب

،اسيئر ،لقنلا ريزو لثمم ،نامحرلا دبع ةبارع دّيسلا–

اـبـئاـن ،لـقـنــلا رــيزو لــثمم ،مــيــكحلا دــبــع نوــناــق دــّيسلا–
،سيئرلل

،اوضع ،لقنلا عاطق لثمم ،دـمحم يملاس دّيسلا–

،اوضع ،لقنلا عاطق لثمم ،ليضف دحاولا رديوق ّديسلا–

ةيريدملا( ةيلاملا ريزو ةلثمم ،ةديرف جانس ةدّيسلا–
،اوضع ،)ةينازيملل ةماعلا

ةـيرـيدملا( ةـيـلاملا رـيزو لــثمم ،دــيــلو ةــفــلاــخوــب دــّيسلا–
،اوضع ،)ةبساحملل ةماعلا

.اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،نيمأ ينامحر دّيسلا–

: نيفلختسملا ءاضعألا ناونعب

،افلختسم ،لقنلا عاطق لثمم ،يبرعلا يوايحي دّيسلا–

،ةفلختسم ،لقنلا عاطق ةلثمم ،ةرون زازع ةدّيسلا–

ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملا ريزو لثمم ،رمع نورفع دّيسلا–
،افلختسم ،)ةينازيملل

ةــيرــيدملا( ةــيــلاملا رــيزو ةــلـــثمم ،داـــهـــن يداوز ةدـــّيسلا–
،ةفلختسم ،)ةبساحملل ةماعلا

.ةفلختسم ،ةراجتلا ريزو ةلثمم ،رجاه يبرعل ةدّيسلا–

ةرازوـل ةـيـموـمـعـلا تاـقــفصلــل ةــيــعرــفــلا ةــيرــيدملا ىلوــتــت
.تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجّلل ةمئادلا ةنامألا لقنلا

8341 ماع لوألا عيبر62 يف خّرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت
ةنجّللا ةليكشت دّدحي يذلا6102 ةنس ربمسيد62 قفاوملا
.لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازول تاقفصلل ةيعاطقلا


