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ةّيميظنت ميسارم

تاساردلا دهعم ميظنت ةداعإ نمضتي ،12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11 يف خرؤم38-12 مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................ينطولا نمألا يف ايلعلا

مقر يسائرلا موسرملا ممتيو لدعي ،12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11 يف خرؤم٤8-12 مقر يسائر موسرم
ةيبعشلا ةعابطلا ةسسؤم ليوحت نمضتملاو9٠٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج2 يف خرؤملا931-9٠
.......................يبعشلا ينطولا شيجلل يداصتقالا عاطقلل ةعبات يراجتو يعانص عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ىلإ شيجلل

تايلمع زكارم ميظنت ةداعإ نمضتي ،12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11 يف خّرؤم٥8-12 مقر يسائر موسرم
..........................................................................................................................................اهماهمو رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا

ةـــياقوــــلا ماظــــن رـــيــــبادــــت ديدمت نمـضـــتـــي ،12٠2ةنـس سرام لّوأقفاوملا2٤٤1 ماع بجر71 يف خّرؤم88-12 مقر يذيفنتموسرم
.......................................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم

ةّيدرف ميسارم

تاساردلاب ةـــــفّلكم ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــنس رـــــيارــــبف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يـسائر موــسرم
................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو

ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يسائر موـسرم
...........................................................................................................................................................)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا(

ثــــحبلاو تاـــساردلا رــــــيدم ماـــــهم ءاـــــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس رــــــيارـــــبف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤــم يسائر موـسرم
................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاـساردلل يــــنطولا دـــــهعملاب

ةرازوب نيريدم باوــن ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتت ،1202 ةـــــنس رــــياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.....................................................................................................................................................................ةيجراخلا نوؤشلا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لــصنق ماهم ءاـــهنإ نمضتي ،1202 ةنس رــــــيارـبف32 قــفاوملا2441 ماــع بــجر11 يف خّرؤــم يــسائر موــسرم
.......................................................................................................)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( نايتإ ناسب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

.........................................ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

ةيلاملاو ةرادإلل ماعلا رـــيدملا ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةنــــــس رــــــياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ةقاطلا ةرازوب

ةـــــــــيامحل ماعلا ريدملا ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس رــــياربف32 قــــفاوملا2441 ماــــع بـــجر11 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
.......................................................ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا ةرازوـــــب مـــــــهتيقرتو نيـــــقوــــــــــعملا صاـــــــخشألا

تاساردلاب نيفّلكم نييـعت نانمضتي ،1202 ةنس رـياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف ناخّرؤم نايسائر ناموـسرم
................................................................................................................................................ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو

ينطولا دهعملاب مـسق ســـيئر نييـعت نمضتي ،1202 ةنس رـــــيارـبف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
.............................................................................................................................................ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل

....لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب نيـفّلكم نييـــعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يسائر موسرم

...ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بـــجر11 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةّيرــــــئازـــجلا ةّيروـهـــمجلل لصنق نييعت نـــــمضتي ،1202 ةنس رــياربــــف32 قفاوملا2441 ماـــع بـــجر11 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
..........................................................................................................)ةّيسنوتلا  ةّيروهمجلا( ةصفقب ةّيــــبعّشلا ةّيــــطارـــقميّدلا

..نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف32 قـــــفاوملا2441 ماــــع بــــــجر11 يف خّرؤـم يـــسائر موــــسرم

ـه٢٤٤١ ماع بجر٥١٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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...................لدعلا ةرازوب ريدم ةــبئان نييــــعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يسائر موسرم

.......ةنتاب ءاضق سلجمل ماعلا نيمألا نييعت نمـــضتي ،1202 ةنس رــــيارـبف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يسائر موسرم

نيدهاجملا ةرازول ماعلا شـتفملا نييـــعت نمـــضتي ،1202 ةــــنس رــــياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................قوقحلا يوذو

ةينطولا ةلاكولل ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................ةيجولونكتلا ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل

ثحبلل ينطولا زــــــكرملا رـــــيدم نييــــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يسائر موسرم
...........................................................................................................................................لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا

........ةبساحملا سلجمب عرف ســــيئر نييـــــعت نـمضتي ،1202 ةنس رــياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يسائر موــسرم

حلاصمب تاساردلل نيريدم ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــنس رــــياربف32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................................لوألا ريزولا

- نيدهاجملا ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــنس رـــياربف32 قـــفاوملا2441 ماــع بـــجر11 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
........................................................................................................................................................................................اقباس

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو

ماـــع ةيـــــناثلا ىداـــمج لّوأ يف خّرؤملا رارـــقلا لّدعي ،1202 ةــنس يـــفناج13 قــــفاوملا2441 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج71 يف خّرؤــــم رارـــــق
..............................دهاجملل ينطولا فحتملا ةرادإ ســـلــجم ءاـضعأ نييــعت نـمــضتملاو0202 ةنس يفناج62 قفاوملا1441

1441 ماــــع ةدــــعقلا يذ12 يف خّرؤــــــملا رارــــــقلا لّدــــــعي ،1202 ةـــــنس يــــفناج13 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىداــمج71 يف خّرؤــــم رارــــق
........................ةركسبل دهاجملل يوهجلا فحتملا ةرادإ ســـلجم ءاـــضعأ نييـــــعت نـــــمضتملاو0202 ةنس وــيلوي31 قــــفاوملا

ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازو

2٤٤1 ماـــــــع رــــــــفص٤2 يف خّرؤــــــملا رارــــــــقلا لّدـــــــــعي ،1202 ةـــــنسرـــــيارــبف٠1 قـــــــفاوــــملا2441 ماــــعةــــيناثلا ىداــــمج72 يف خّرؤـــــم رارــــق
يرحبلا ديصلا ةرازول ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييــــعت نــــمضتملاو0202 ةنس رـبوتكأ21 قـــفاوملا

.................................................................................................................................................................ةيديصلا تاجتنملاو

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

داوملا داريتساب ةــصاخلا ةــــينقتلا طورـــشلا رــــتفد دّدحي،1202 ةنس رياربف41 قفاوملا2441 ماع بجر2 يف خّرؤـــم رارـــق
.....................................................................................................يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا

٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع بجر٨١
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ـه٢٤٤١ ماع بجر٥١٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس سرام٢ 4

ةّيميظنت ميسارم
٢٤٤١ ماــــــــع بــــــجر١١ يفخّرؤــــم3٨-١٢ مـــــقر يـــــــسائر موــــــسرم

ميظنت ةداعإ نمضتي ،١٢0٢ ةنس رياربف3٢ قفاوملا
.ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا دهعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئرّ نإ
1٤1و )7و1(19 ناــــــــتداملا اـــــميسال ،روـــــــتسدلا ىلـــــع ءاــــــنب–

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ماع مرحم٤2 يف خّرؤملا12-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

ةـبساحملاب قــــــلعتملاو٠991 ةـــــنس تـــــشـغ٥1 قــــــفاوملا11٤1
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا

ماع ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا٥٠-99 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل

72٤1 ماع مرحم92 يف خّرؤملا2٠-6٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
يساسألا نوناقلا نمضتملاو6٠٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا
،ممتملا ،نييركسعلا نيمدختسملل ماعلا

ماع مرحم72 يف خّرؤملا٠6-٤7 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نم راطإ ءاشنإ نمضتملاو٤791 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٤931
ةرازو يف نييركسعلا نيفظوملاب نيهيبشلا نييندملا نيفظوملا
ىلع قبطملا يساسألا نوناقلا دعاوق ديدحتو ينطولا عافدلا
،ممتملا ،نييركسعلاب نيمئادلا نيهيبشلا

ماع بــجر٤1 يف خّرؤــملا16-68 مـــقر موـــسرملا ىــــضتقمبو–
لوبق طورــش ددــحي يذــــلا6891 ةــــنس سراـــم٥2 قــــفاوملا6٠٤1
لدـــــعملا ،مـــهب لـــــفكتلاو مـــــهتساردو بـــــناجألا نيـــــبردتملاو ةـــــبلطلا

،ممتملاو
٠1 يف خّرؤـــملا1٠-21 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–

بادتناب قلعتملاو21٠2 ةــنس رــياني٤ قــفاوملا33٤1 ماـــع رفــص
ىدل يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو نم نيثحابلا ةذتاسألا

،ينطولا عافدلا ةرازول يلاعلا ميلعتلا لكايه
22 يف خّرؤملا٥٤1-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

ثادحإ نمضتملاو71٠2 ةنس ليربأ91 قفاوملا83٤1 ماع بجر
هـــــــميظنتو هــــماهمو يــــنطولا نــــمألا يف اــــيلعلا تاــــساردلا دـــــهعم
،هريسو

12 يف خّرؤملا872-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
ماهم نمضتملاو91٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص
،هريسو هميظنتو ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا دهعم

٤1 يف خّرؤملا٥9-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نيمألا ماهم ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ليربأ8 قفاوملا1٤٤1 نابعش

،ممتملاو لدعملا ،هتايحالصو ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا

٥2 يف خّرؤملا771-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
تايفيك ددحي يذلا٥991 ةنس وينوي٤2 قفاوملا61٤1 ماع مرحم
هــناونع يذــلا2٠3-28٠ مــــقر صاـــخلا صيـــصختلا باـــسح رــــييست
،”ةـــــــيجولونقتلا ةـــــيمنتلاو يــــملعلا ثــــحبلل يــــنطولا قودـــــنصلا“
،ممتملاو لدعملا

71 يف خّرؤملا٥62-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ماظن نمضتملاو8٠٠2 ةنس تشغ91 قفاوملا92٤1 ماع نابعش

رتساملا ةداهشو سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا
،هاروتكدلا ةداهشو

ىلــــــــع ةـــــقبطملا ةــــــيميظنتلا ماــــــكحألا عوـــــــمجم ىــــــــضتقمبو–
،ينطولا عافدلا ةرازو ىوتسم

: يتأي ام مسري

دهعم ميظنت ةداعإ ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
موسرملا بجومب ثدُحملا ينطولا نمألا يف ايلعلا تاساردلا
91 قفاوملا83٤1 ماع بجر22 يف خّرؤملا٥٤1-71 مقر يسائرلا
صنلا بلص يف ىعدي يذلاو ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس ليربأ
.”دهعملا“

لوألا لـصفلا
ةماع ماكحأ

عتمتي ،يرادإ عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم دهعملا:٢ ةداملا
.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب

ةسائرب ةقحلم يلاعلا نيوكتلل ةيركسع ةسسؤم دهعملا
ثـحبلاو نييــلاعلا مــيلعتلاو نـــيوكتلاب عـــلطضي ،ةــــيروهمجلا
عضخي .ينطولا نمألا يف ايلعلا تاـساردلا لاـــجم يف يــــملعلا
ةيميظنتلاو ةيساسألا ةينوناقلا ماكحألا عومجم ىلإ دــــهعملا
.موسرملا اذه ماكحأو ةلثامملا تاسسؤملا ىلع ةقبطملا

تاــــــهيجوتلا يــــبعشلا يـــنطولا شـــــيجلا ناــــــــكرأ ســـــيئر ددـــــحي
لاــــــــجم يف اذــــــكو دــــــهعملا يف ةـــــمدقملا نـــــيوكتلاو مــــــيلعتلل ةـــــماعلا
 .يملعلا ثحبلا

ىلإ هلقن نكميو .رئازجلا ةنيدمب دهعملا رقم ددحي:3 ةداملا
عافدلا ريزو نم رارق بجومب ينطولا بارتلا نـــم رــــخآ ناــــكم يأ
.ينطولا

ةياصولا ةطلس يلخادلا نمألل ماعلا ريدملا سرامي:٤ ةداملا
.دهعملا ىلع

اميف دهعملا ىلع ةيجوغاديبلا ةياصولا سرامي :٥ ةداملا
يلاــــــعلا مــــيلعتلا ةرازو نـــــم لــــــك يلاـــــعلا نــــيوـــــكتلا مــــيلعت صــــــخي
لومعملا ميظنتلل اقبط ،ينطولا عافدلا ةرازوو يملعلا ثحبلاو
.هب
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ةيعــــماـــجلا ةيـــجوـــغادـــيـــبلا جمارـــبلا ىوــــتــــحــــم ددــــحــــي:6 ةداملا
تاداـــــــــهشلا اذــــــــــكو تاــــــصاـــــصتخالاو بـــــــــــــعُشلاو تالاــــــــجملا حــــــــــتفو
.ميظنتلا قيرط نع ،اهب ةقلعتملا

نــــيوكـــتلا ةدــــمو دهـــعـــملاـــب قاــــحـــتــــلالا طورــــــش ددــــــحت:7 ةداملا
يراـــــسلا مــــيظنتلل اـــــقبط ،تاـــــساردلا جـــــيوتتو مــــــييقتلا دــــــعاوقو
 .لوعفملا

يناثلا لصفلا
ماهملا

نامــــضب ،هــــصاـــصـــتـــخا لاـــجـــم يف ،دـــهـــعـــملا فـــــلـــــكــــي:٨ ةداملا
ينطولا نمألا يف ثلاثلاو يناثلا نيروطلا يف ةيعماج تانيوكت
نأ نكمي امك .ةيلودلا تاقالعلاو ةيجيتارتسالا تاساردلا يفو
.ةــــــــصـــصــــخــــتمو ةــــــيميداكأ ،ةــــــلهؤـــــــم ةــــــــــلصاوتم تاــــنيوـــــكت مدـــــــــقي
نييرــــــكسعلا نيـــمدختسملا ةدــــئافل تاــــنيوكتلا هذــــه صـــصـــــــــخـــتو
.بناجألاو نيينطولا ،نييندملاو

لامعأ ،بلطلا بسح وأ هنم ةردابمب زجني نأ دهعملا نكميو
يف ةيفارشتسالاو ةيجيتارتسالا ةظقيلا يف ثوحبو تاسارد
ةـــــيلودلا تاـــــقالعلاو ةــــــيجيتارتسالا تاـــــــساردلاو نــــــمألا تالاـــــجم
يـــــــناربيسلا نـــــــمألاو ةــــــيندــــــــملاو ةــــــيرــــــكسعلا تاــــــيجوــــــلوـــــنكتلاو
ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو لاصتالاو مالعإلا لئاسوو
.ةيفاقثلا

بلطلا بسح نيوكت تارود ميظنت دهعملا نكمي:٩ ةداملا
يف ةــــــــيلودو ةــــــينطو ةـــــيسارد ماـــــيأو تارــــــــضاــــحمو تاــــــــيقتلمو
ةينطو تاراطإ ةدئافل ،هصاصتخا لاجمب ةقالع تاذ عيضاوم
 .ةيبنجأو

ةينطولا تائيهلل نوــــعــــلا ميدـــــقــــت دـــــهـــــعــــملا نــــــكـــــمــــي:0١ ةداملا
تاساردلابو نمألاب اهطاشن طــبتري يـــتلا ةـــيندملاو ةــــيركسعلا
 .ةيلودلا تاقالعلاو ةيجيتارتسالا

هثوحبو هتاسارد لامعأ جـــئاتن عـــيزوتو رـــشن دــــهعملا نــــكمي
.لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط

تاــــــئيه عـــم نواـــــعت تاــــقالع ةــــماقإ دـــــهعملا نـــــكمي:١١ ةداملا
اــــقبط ،ةـــــيبنجأو ةـــــينطو ،ةـــــــيندمو ةــــــيرــــــــــكسع ،ةــــــينهمو ةـــــــيملع
.لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل

ثلاثلا لصفلا
 ريسلاو ميظنتلا

طاــــبضلا نيب نـــم ّنيعـــي ،ماـــع رـــيدم دهـــعملا ّريــــسي:٢١ ةداملا
يف هـــــب لوــــمعملا مــــيظنتلل اــــــقبط ،نيـــــماسلا طاــــــبضلا وأ ءادمــــــعلا

.ينطولا عافدلا ةرازو

.اهسفن لاكشألا قفو هماهم ىهنتو

دهعملا رييست نــع لوؤــــسم دــــــهعملل ماــــــعلا رـــــــيدملا:3١ ةداملا
: يتأي امب فلكي ،ةفصلا هذهبو .نسحلا هريسو

،هريس تايفيكو دهعملا ميظنت حارتقا–

يلاملاو يرادإلاو يجوغاديبلا ميظنتلا قيبطت ىلع رهسلا–
،دهعملل يبساحملاو

ةقفاوم ىلع هضرعو دهعملل يلخادلا ماظنلا عورشم دادعإ–
  ،ةياصولا

ةـــــــــقفاوم ىلــــــع هـــــضرعو دــــــهعملا ةــــــينازيم عورـــــــشم دادــــــــــــعإ–
،ةياصولا

،ةيندملا ةايحلا لامعأ عيمج يفو ةلادعلا مامأ دهعملا ليثمت–

تاقافتالا وأ دوقعلا وأ تايقافتالا وأ تاقفصلا عيمج ماربإ–
،هب لومعملا ميظنتلا راطإ يف

،دهعملا ةينازيم فرصب رمألا–

عيمج ىلع ةيبيدأتلاو ةيّملسلا ةطلسلا نامضو ةسرامم–
،دهعملا يمدختسم

،دهعملا لخاد نمألاو ماظنلا نامض–

،داتعلاو نيمدختسملا نم دهعملا تاجاح ةيبلت ىلع رهسلا–

ىوتسم ىلع ثحبلا جماربو ثحبلل ريدملا ططخملا دادعإ–
،ةياصولا ةقفاوم ىلع امهضرعو ،دهعملا

.دهعملل ةيرودلا لئاصحلا دادعإ–

نيـــــمدـــخـــتـــســـم نـــــم دــــهـــعـــملا ومدـــخـــتــــســــم نوــــكــــتــــي:٤١ ةداملا
نييندم نيمدختسمو نيهيبش نييندم نيمدختسمو نييركسع
ةـــــــــيميظنتلاو ةــــــينوـــــناــــقلا ماـــــــكحألا ىلإ نوــــــــــعضخي .نـــــــيدــــــقاـــعتم
يف كلذ يف امب ،ينطولا عافدلا ةرازو يمدختسم ىلع ةقبطملا

ةـــــــــصاخلا ماــــــكحألا ىلإو ،ةـــــــيعاــــمتجالا اــــــيازـــــــملاو تاءادألا لاــــــجم
.مهاوس نود مهيلع ةقبطملا

اـــــيلعلا بــــصانملاو اـــيلعلا فــــئاظولا ةــــنودم ددــــحت:٥١ ةداملا
 .ينطولا عافدلا ةرازو يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط دهعملل

ةرازول ةيميظنتلا قئاثولا لك دهعملا ىلإ لسرت :6١ ةداملا
ناكرأل يلاعلا نيوكتلا لكايه ىلع عزوت يتلاو ينطولا عافدلا
.يبعشلا ينطولا شيجلا

،هماهم ذيفنت راطإ يف ،دهعملل ماعلا ريدملا عفري:7١ ةداملا
ىلإ ريراقت لسري يذلا يلخادلا نمألل ماعلا ريدملا ىلإ اريرقت
دـــــهعملل طاــــشن لك نــــع يــــبعشلا يــــنطولا شــــيجلا ناــــكرأ ســــيئر
 .يبعشلا ينطولا شيجلاب طبترم
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عبارلا لصفلا
ةيلام ماكحأ

تادارـيإلل باــــب ىلــــع دـــهـــعـــملا ةـــيـــنازــــيــــم لمـــــتــــــشـــــت:٤٢ ةداملا
.تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

،ةلودلا نم ةحونمملا تاناعإلا–

،دهعملا ماهمب ةطبترملا ةطشنألا لك تاجتنم–

.اياصولاو تابهلا–

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن–

،زيهجتلا تاقفن–

.دهعملا تاطاشنب ةطبترملا ىرخألا تاقفنلا لك–

اهب لومعملا ماكحألا ىلإ تاقفنلاو تاداريإلا رييست عضخي
.ينطولا عافدلا ةرازو يف

ينطولا قودنصلا يف ليجــســــتلا دــــهـــــعـــــملا نـــــكـــــمـــــي:٥٢ ةداملا
عــــــــيرشتلل اـــــــــــقبط يــــــــجوــــلوــــنكتلا رـــــــيوــــــــطتلاو يـــــــملعلا ثـــــــحبلل
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

ةبساحملا دعاوق بسح دهعملا ةبساحم كسمت:6٢ ةداملا
.ةيمومعلا

لومعملا ميظنتلل اقبط ةبقارملل دهعملا عضخي:7٢ ةداملا
.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب

سماخلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

اميسال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلت:٨٢ ةداملا
1٤٤1 ماع رفص12 يف خرؤملا872-91 مقر يسائرلا موسرملا
تاساردلا دهعم ماهم نمضتملاو91٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا
.هريسو هميظنتو ينطولا نمألا يف ايلعلا

،لوعفملا ةيراس هقيبطتل ةذختملا صوصنلا ىقبت هنأ ريغ
ةــــــــيقـــــيبطتلا صوـــــــصنلا رودــــــــــــــص ةـــــــــياــــغ ىلإ ،ةــــــــيلاقتنا ةـــــــــــفصب
.موسرملا اذه يف اهيلع صوصنملا

ةــــّيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــــجلا يف موـــــسرـــــملا اذــــــه رــــــشــــنـــــي:٩٢ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نوبت ديجملا دبع

: دهعملل ماعلا ريدملا دعاسي:٨١ ةداملا

،ميلعتلل ريدم–

،ثحبلل ريدم–

،ةماعلا ةرادإلل ريدم–

،ةيفارشتسالاو ةيجيتارتسالا تاساردلل ريدم–

،تايطعملا كنبو ةبتكملا ريدم–

ةرازو نـــــم بدــــتنم ،ةـــــيجوغاديبلا نوؤـــــشلاب فـــــلكم رـــــيدم–
يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،يـــملعلا ثـــحبلاو يلاـــعلا مــــيلعتلا

.ينطولا عافدلا ةرازو

ماعلا ريدملا دعاسي ،هالعأ ةّنيبملا ايلعلا فئاظولا ىلع ةدايز
ةـــنامأ ســـيئر ،صـــيخلتلاو تاــــساردلاب نيــــفلكم )3( ةــــثالث كلذـــــك
.ةماعلا تاقالعلاو نواعتلا ةحلصم سيئرو

نمألل ماعلا ريدملا ىلع دهعملل ماعلا ريدملا حرتقي:٩١ ةداملا
ىلـــــــع اــــــيلعلا بـــصانملاو اـــــيلعلا فــــــئاظولا يف نييــــــــــعتلا ،يلـــــخادلا

.دهعملا ىوتسم

اــــــــــهسفن لاــــــكشألا بــــــــسح ماــــــــهملا ءاـــــــــهنإو تاــــــنييعتلا مــــــتت
عاــــــــــفدلا ةرازو يف هــــــب لوـــمعملا مـــيظنتلا يف اــــهيلع صوــــصنملا
.ينطولا

اهميظنتو دهعملل ةيلخادلا تانّوكملا ماهم ددحت:0٢ ةداملا
.ينطولا عافدلا ريزو نم رارق بجومب ،اهريسو

يف ماعلا ريدـملا دــــعاــــســـــي يــــمـــلــــع ســــلـــجـــم دـــهـــعـــمــــلـــل:١٢ ةداملا
طبض اذكو نيوكتلا جماربو ةيملعلا تاطاشنلا مييقتو ديدحت

.ةيجوغاديبلا جهانملا

نيمدختسم نم دهعملا يف نيسردملا مقاط نوكتي:٢٢ ةداملا
نيثــحاــب ةذــتاسأ نيمدــخــتسمو نيهــيــبش نييـــندـــمو نييرـــكسع
يأ نم وأ/و نيبدتنم يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلل نيعبات
اقبط ،يئزجلا تيقوتلاب نوفظوي نيمدختسم اذكو ،رخآ عاطق
.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب لومعملا ميظنتلل

،نييرــــــــكسع وأ نييـــــــندم ءارــــــبخب ةــــــناعتسالا دــــــهعملا نـــــكميو
.لاجملا اذه يف هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،بناجأ وأ نيينطو

ددعتم معدلا يلخادلا نمألل ةماعلا ةيريدملا نمضت:3٢ ةداملا
.دهعملل لاكشألا

ميظنتلل اقبط دهعملل ةيداملا تادعملا رييستو قيقحت متي
.ينطولا عافدلا ةرازو يف هب لومعملا
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: ةمهمب ةسسؤملا علطضت:3 ةداملا“

اذــــكو ةـــيعبطملا نوـــنفلاو ةـــعابطلا تاـــجتنم لـــــك مــــيمصت–
شيجلا حلاصل اهقيوستو اهجاتنإو تالجملاو تافلؤملا ةعابط

،ةيلودلاو ةينطولا قوسلاو يبعشلا ينطولا

ةــــــيبتكملا تاـــــكلهتسملاو مزاوــــــللاو ةـــــقارولا تاـــــجتنم عـــــيب–
ةينطولا قوسلاو يبعشلا ينطولا شيجلا حلاصل يلآلا مالعإلاو
.ةيلودلاو

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

مقر يسائرلا موسرملا نم6 ةداملا ماكحأ لدعت:3 ةداملا
لـيربأ72 قـــفاوملا٠3٤1 ماــــع ىلوألا ىداــــمج2 يف خرؤــــملا931-9٠

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس

عاــــــفدلا رــــيزو ةــــســــسؤـــــملا ةرادإ ســــلـــــجـــــم سأرــــــي:6 ةداملا“
: ةيتآلا لكايهلا نولثمي ءاضعأ نم لكشتيو ،هلثمم وأ ينطولا

،يبعشلا ينطولا شيجلا ناكرأ–

،ةينورتكلإلا برحلاو تامولعملا ةمظنأو ةراشإلا ةرئاد–

يــنطولا شــيجلا ناــــكرأل شـــيجلا نـــمأل ةـــيزكرملا ةــــيريدملا–
،يبعشلا

،ةكرتشملا حلاصملاو ةرادإلا ةيريدم–

،ةيلاملا حلاصملا ةيريدم–

،نيمدختسملا ةيريدم–

،داتعلل ةيزكرملا ةيريدملا–

،ةيركسعلا تاروشنملل ينطولا زكرملا–

-يراــــجتلاو يــــعانصلا عــــباطلا تاذ ةـــيمومعلا ةــــسسؤملا–
،ماعلا هريدمبً الثمم ،ةرجفتملا داوملل ينطولا ناويدلا

-يراـــــجتلاو يــــــعانصلا عــــباطلا تاذ ةــــيمومعلا ةــــسسؤملا–
هريدمبً الثمم ،دعب نــع فـــشكلاو طـــئارخلا مـــسرل يـــنطولا دـــهعملا
.ماعلا

نيـــــــــب نــــم رــــــكذلا ةــــفلاسلا لــــــكايهلل نوــــــلثمملا ءاـــــضعألا ّنيــــــــعي
،لقألا ىلع ،ةيزكرملا ةرادإلاب ريدم بئان ةبترب نيمدختسملا
.”هل لداعم بصنم وأ

ةــــّيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــــجلا يف موـــــسرـــــملا اذــــــه رــــــشــــنـــــي:٤ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نوبت ديجملا دبع

٢٤٤١ ماع بجر١١  يفخّرؤم٤٨-١٢ مقر يسائر موسرم
مّمـــتـــيو لّدــــعـــي ،١٢0٢ ةــــنــــس رــــيارــــبـــــف3٢ قــــفاوــــملا
٢ يفخرؤــــــملا٩3١-٩0 مـــــــقر يــــــساـئرــــــلا موــــــــسرـــــــملا

ةــــنس لـــيربأ7٢ قــــفاوملا03٤١ ماــع ىلوألا ىداـــمج
ةيبعشلا ةعابطلا ةسسؤم ليوحـت نمضتملاو٩00٢
يعانص عــباط تاذ ةــــيمومع ةــــسسؤم ىلإ شـــــيجلل

ينطولا شيجلل يداصتقالا عاطقلل ةعبات يراجتو
.يبعشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئرّ نإ
،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب
1٤1و )7و1(19 ناـــــتداملا اــــميسال ،روــــتسدلا ىلــــع ءاـــنبو–

،هنم )ىلوألا ةرقفلا(
ىلوألا ىدامج٤1 يف خّرؤملا٠3-٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو–

نوناق نمضتملاو٠991 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

ماــــــع بـــــجر61 يف خّرؤـــــملا1٠-٠1 مـــــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
رــــيبخلا نــــهمب قــــلعتملاو٠1٠2 ةـــنس وــــينوي92 قـــــفاوملا13٤1
،لّدعملا ،دمتعملا بساحملاو تاباسحلا ظفاحمو بساحملا

يف خّرؤملا2٠1-8٠ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا8٠٠2 ةنس سراــم62 قــــفاوملا92٤1 ماــــع لوألا عــــيبر81
ةيمومعلا تاـــسسؤملل يـــجذومنلا يـــساسألا نوــــناقلا ددــــحي
يداصتقالا عاطقلل ةعباتلا يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ
،يبعشلا ينطولا شيجلل

2 يف خّرؤـــملا931-9٠ مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــــضتقمبو–
نمضتملاو9٠٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا٠3٤1 ماع ىلوألا ىدامج

ةيمومع ةسسؤم ىلإ شيجلل ةيبعشلا ةعابطلا ةسسؤم ليوحت
شيجلل يداصتقالا عاطقلل ةعبات يراجتو يعانص عباط تاذ
،يبعشلا ينطولا

٠2 يف خرؤملا991-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
لدـــــعي يذــــلا71٠2 ةـــنس وـــينوي٥1 قــــفاوملا83٤1 ماــــع ناـــضمر
عـــــــــباطلا تاذ ةــــــيمومعلا تاـــــــسسؤملا ةرادإ ســـــــلاجم ةـــــليكشت
شـــــــــيجلل يداــــــصتقالا عاــــــطقلل ةــــــعباـــــتلا يراــــــجتلاو يــــــعاـــــنصلا
،يبعشلا ينطولا

: يتأي ام مسري

ضعب ميمتتو ليدعت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
ىداــــمج2 يف خرؤــــملا931-9٠ مــــقر يـــسائرلا موـــسرملا ماــــكحأ
.هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا٠3٤1 ماع ىلوألا

يسائرلا موسرملا نم3 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٢ ةداملا
72 قـــــفاوملا٠3٤1 ماـــع ىلوألا ىداـــمج2 يف خرؤــــملا931-9٠ مــــقر
: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةنس ليربأ
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رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمع زكارم ريدُي:3 ةداملا
قبطملا ميظنتلل اقبط نوّنيعم ،ةيرحبلا تاوقلا ةدايق طابض
.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو ،ينطولا عافدلا ةرازو يف

يناثلا لصفلا
ماهملا

يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمعل ينطولا زكرملا ّدَعُي:٤ ةداملا
 : رحبلا

ئراوــــطلا تاراـــــشإ لابـــقـــتــــسال ةــــيــــنـــطوــــلا لاـــــصـــــتالا ةـــــطــــقـــــن–
،نييرحبلا ةمالسلاو نمألا لاجم يف ةدعاسملا تابلطو

اهثادحأ عقت يتلا تايلمعلا لك قيسنتو ةرادإ نع لوؤسملا–
نوكت يتلا وأ رثكأ وأ نييوهج نيزكرم ةيلوؤسم قطانم نمض
،ةدكؤم ةروطخ تاذ

زكرملا عم تاقالع طبرل لهؤملا ينطولا يرحبلا زاهجلا–
موــــــــسرملا ماــــــــكحأل اــــــقبط وــــــيديفلا ةــــــطساوب ةـــــبقارملل يــــــنطولا
قفاوملا63٤1 ماع ةدعقلا يذ7 يف خرؤملا822-٥1 مقر يسائرلا

،هالعأ روكذملاو٥1٠2 ةنس تشغ22

ةيفيظو تاقالع ريوطتل لهؤملا ينطولا يرحبلا زاهجلا–
ةــــيبنجألا ةــــلثامملا زـــــكارملاو ةــــينطولا تاـــــطلسلاو ةزــــــهجألا عـــــم
.تامولعملا اهعم لدابتي يتلا ،ةيلودلاو

،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا ماهملا نع رظنلا ضغب:٥ ةداملا
يف ذاقنإلاو ةسارحلا تاــيلمعل يـــنطولا زــــكرملا فــــلكي نأ نـــــكمي
دهعي يتلاو ،هــتايحالص راـــطإ يف لــــخدت ىرــــخأ ماـــهم يأــب رــــحبلا
  .يرحبلا صاصتخالا تاذ ةيرازولا رئاودلا فرط نم اهب هيلإ

.ينطولا عافدلا ةرازو ىلإ تابلطلا هجوت نأ بجي

ةسارحلا تايلمعل ينطولا زكرملا فارشإ تحت:6 ةداملا
ةسارحلا تاـــــيلمعل يوـــــهجلا زــــــكرملا فــــــلكي ،رـــــحبلا يف ذاـــــقنإلاو
: ةيتآلا ماهملاـب رحبلا يف ذاقنإلاو

: يرحبلا نمألا لاجم يف

ينمألا راذنإلا لئاسر لابقتسا ،ةرمتسم ةقيرطب نامض–
ةيئانيملا تاطلسلاو ةــيرحبلا تاـــــكرشلاو نــــفسلا نــــع ةرداــــصلا

ذاــــــختاو نييرـــــحبلا ةــــــمالسلاو نــــــمألا لوــــــح مالــــــعإلا زـــــــكرم نــــــعو
،ةبولطملا ةينمألا ريبادتلا

ةدــــــعاسملا تاــــبلط لاــــبقتسا ،ةرــــــمتسم ةــــــــقيرطب ناـــــمض–
ةيئانيملا تاطلسلاو ةيرحبلا تاكرشلاو نــفسلا نـــع ةرداـــصلا

تاءارجإلا ذاختاو ،نييرحبلا ةمالسلاو نمألا لوح مالعإلا زكرمو
.ةمئالملا

،ريخأت نود ،ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمعل يوهجلا زكرملا ملعي
هــتطلس ،ةدــــعاسملا تاـــبلطو ينمألا راذـــنإلا لـــئاسر يـــقلت روــــفو
.ةيصولا

٢٤٤١ ماـــــــع بـــــجر١١ يفخّرؤــــم٥٨-١٢ مــــقر يـــسائر موــــسرم
ميظنت ةداعإ نمضتي ،١٢0٢ ةنس رياربف3٢ قفاوملا

.اهماهمو رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمع زكارم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئرّ نإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب

19و )3 ةرقفلا(٠3و٤1 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
 ،هنم )ىلوألا ةرقفلا(1٤1و )7و1(

اهيلع تقداص يتلا ةيلودلا تايقافتالا عومجم ىضتقمبو–
،موسرملا اذه عوضومب ةقلعتملاو رئازجلا

٥ يف خّرؤملا٠92-٥9 مـقر يـسائرلا موــسرملا ىــضتقمبو–
٥991 ةـــــنس رــــبمتبس٠3 قـــــفاوملا61٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج
تايلمعل ةـــيوهج زـــــكارمو يـــنطو زــــكرم ءاـــــشنإ نــــمضتملاو
،رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا

يذ7 يف خّرؤملا822-٥1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
دعاوقلا ددحي يذلا٥1٠2 ةنس تشغ22 قفاوملا63٤1 ماع ةدعقلا
ةــــــطساوب ةــــبقارملل يـــنطولا ماـــــظنلا مـــيظنتب ةـــــقلعتملا ةــــماعلا
،هريسو ويديفلا

3 يف خّرؤملا1٠-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو71٠2 ةنس رياني2 قفاوملا83٤1 ماع يناثلا عيبر
 ،اهميظنتو لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ماهم

9 يف خّرؤملا292-81 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو81٠2 ةنس ربمفون71 قفاوملا٠٤٤1 ماع لوألا عيبر
نييرــــــحبلا ذاــــقنإلاو ثــــحبلل يــــنطولا ططــــخملا ىلــــع ةـــــقداصملا
 ،)يرحبلاRAS ططخم(

يذ8 يف خّرؤملا81٤-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نـــــمضتملاو٤٠٠2 ةـــــنس رــــبمسيد٠2 قـــــفاوملا٥2٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا

تآــــشنملاو نــــفسلا نــــمأ لاــــجم يف ةــــصتخملا تاـــــطلسلا نييــــــعت
،ممتملاو لدعملا ،اهل ةعباتلا تائيهلا ءاشنإو ةيئانيملا

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

زكارم ميظنت ةداعإ ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةداملا
موسرملا عوضوم ،اهماهمو رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمع
61٤1 ماــــــــع ىلوألا ىداــــــمج٥ يف خرؤـــــملا٠92-٥9 مــــقر يـــــسائرلا
.هالعأ روكذملاو٥991 ةنس ربمتبس٠3 قفاوملا

تايلمعل ةيوهجلا زكارملاو ينطولا زكرملا عضوي:٢ ةداملا
ةطلسلا تحت ،قرشو طسوو برغ رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا
.لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا ةدايقل ةيّملسلا
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  : يرحبلا ثولتلا ةسارح -٢

،رحبلا يف ثولتلا ةحفاكم تايلمع قيسنتو هيجوت–

يلحملاو يوهجلا ”رحب– لت“ ططخم ذيفنت يف ةكراشملا–
،ثداوحلا نع مجانلا يرحبلا ثولتلا ةحفاكمل

يف ةــــمهاسملاو يرـــحبلا ثوـــــلتلا لوـــــح تاـــــمولعملا عــــمج–
.تافلاخملا يبكترم نع ثحبلا

: يرحبلا ديصلا ةسارح -3

ءاــــــضقلل ةـــــعضاخلا هاـــــيملا يف دــــــيصلا تاـــــطاشن ةــــــسارـــــح–
،ينطولا

،يرحبلا ديصلا تايلمع ةعباتم ةمظنأ لالغتسا–

،ديصلا لاجمب ةقلعتملا تامولعملا ةجلاعمو ليلحتو عمج–

ةينعملا ةيرحبلا ةطرشلا حلاصمل تافلاخملا لك غيلبت–
.لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملل

: ىرخألا ةيرحبلا تاطاشنلا ةسارح -٤
ةـــــبراحم لـــجأ نــــم ةــــيرحبلا تاءاـــــضفلاو موـــــختلا ةــــسارح–

ريغ ةرجهلا اهنم اميس ال ،رحبلا ربع ةـيعرشلا ريــغ تاـــطاشنلا
،ةيعرشلا

هايملا يف تاــقورــــــــحملاو ةيمــــجنــــملا تاــــطاـــــشــــنــــلا ةــــــسارـــــح–
،نيينطولا ءاضقلاو ةدايسلل ةعضاخلا

ةـــــعضاخلا هاـــيملا يف ةــــيخيراتلاو ةــــيرثألا عـــقاوملا ةــسارح–
.نيينطولا ءاضقلاو ةدايسلل

: ةيرحبلا ةمالسلا لاجم يف

تاراذــــــــــنإ( ةـــــيرحبلا ةـــــمالسلا لوــــــح تاـــــمولعملا لالـــــــغتسا–
ةـــــــصاخ تاــــعقوت ،ةـــــيوجلا داــــصرألاب ةـــــصاخ تاراذــــــنإ ،ةـــــــحالملا

ةمالسلاب ةقلعتم ىرخأ ةلجعتسم تايقربو ،ةيوجلا داصرألاب
،)ةيرحبلا

،ةرّاحبلا ىلع ةلجعتسملا تانالعإلا عيزوت–
تاـــيقربب ةــــقلعتملا ةــــيساسألا تاــــيطعملا تالـــــجس كـــــسم–

،ةيرحبلا ةمالسلا
،ةصاخلا ةيوجلا تارشنلا عيزوت ىلع رهسلا–
،رحبلا قوف عقاولا يوجلا لاجملا صيصخت يف ةمهاسملا–
.زكرملا ةزهجأو داتعل ةيتايلمعلا ةيزهاجلا ىلع رهسلا–

 : نييرحبلا ةدعاسملاو ذاقنإلاو ثحبلا لاجم يف

،ةمئاد ةيفتاهو ويدار ةظقي ربع ئراوطلا لابقتسا ناـــمض–
ربع لاصتالا ةمظنأو ةدجنلا ملاعم ربع ةلسرملا كلت اهيف امب

،ةيعانصلا رامقألا

ةدـــــــجنلا مــــلاعمب ةـــــقلعتم ةـــــنيحم تاـــــنايب ةدـــــــــعاق كــــــــســــــم–
،ةــــينطولا

ةينمألا ثداوحلا نع ةيئاصحإلا تايطعملا لالغتساو عمج–
ىوتسم ىلعو ةينطولا ةيارلل ةلماحلا نفسلا نتم ىلع عقت يتلا
نـــــمألا لوــــح مالــــعإلا زــــكرم عـــم قــــيسنتلاب ،ةــــيئانيملا تآـــشنملا

،ةمئالملا تاءارجإلا ذاختا لجأ نم ،نييرحبلا ةمالسلاو

نـــــم ةدراوــــلا ةـــينمألا ثداوــــحلاب ةــــقلعتملا رـــــيراقتلا مالــــتسا–
مالعإلا زكرمو ةيئانيملا تاطلسلاو ةيرحبلا تاكرشلاو نفسلا

،نييرحبلا ةمالسلاو نمألا لوح

عـــــــفرو ةـــيـــنــــمألا ثداوــــحلاب ةقــــلــــعـــتـــملا ريراــــقــــتــــلا لــــيــــلـــــحت–
،ةيّملسلا ةطلسلل ةبسانملا تايصوتلا

زكرملا تازيهجتو داتعل ةيتايلمعلا ةيزهاجلا ىلع رهسلا–
،ئراوطلا تالاحل لثمألا رييستلا لجأ نم

لكايهلاو ةزهجألا عيمج عم نمألا لاجم يف لامعألا قيسنت–
،ةينعملا

ةصاخلا راذنإلا ملاعمب ةقلعتملا تايطعملا ةدعاق نييحت–
زكرم عم قيسنتلاب ،ةينعملا ةينطولا ةيارلا تاذ نفسلا نمأب
،نييرحبلا ةمالسلاو نمألا لوح مالعإلا

يرـــــحبلا نـــــمألا ثداوـــــحب ةــــصاخ تاـــــيطعم ةدـــــعاق كـــــسم–
،يئانيملاو

،يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع ةينوناقلا ةظقيلا نامض–

نـــــمألا مييـــــقتب ةـــــقلعتملا قـــــيقدتلا تاـــــيلمع يف ةــــــكراشملا–
 .ةصتخملا ةينطولا ةطلسلا اهب موقت يتلا يئانيملاو يرحبلا

: ةيرحبلا ةسارحلا لاجم يف

 : ةيرحبلا ةحالملا ةسارح -١

،يرحبلا رورملا ةكرح ميظنتو ةحالملا ةسارح نامض–

وأ ةروطخ لكشت نأ لمتحي علسل ةلقانلا نفسلا ةعباتم–
،ةثولم نوكت

وأ ةـــيداعلا رـــيغ تاــــقرطلا دـــصر دـــصق نـــفسلا رـــيس ةــــعباتم–
ةيرحبلا ةحالملا عــيرشتل نيـــفلاخملا ىلـــع فرـــعتلاو ةرــــيطخلا

ةايحلا ةمالسل تاديدهت يف ببستلا هنأش نم فرصت لك اذكو
،ةيرحبلا ةئيبلاو رحبلا يف ةيرشبلا

ةــــيرحبلا ةـــطرشلا ةــــطلس ىلإ ةـــــلجسملا تاــــفلاخملا لاـــسرإ–
،لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملل ةينعملا

ةـــــــقطنمل ةرــــــباـــعلا نــــــــفسلا لــــــكل ثادـــــحألا رــــــيراـــــقت لــــــيلحت–
،هتيلوؤسم

ةــــيرحبلا لـــئاسولا فـــلتخمل يـــتايلمعلا قـــيسنتلا ناـــمض–
.هفرصت تحت ةعوضوملا ةيوجلاو
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ةسارحلا تايلمعل ةيعرفلا ةـــيوـــــهـــــجلا زـــــكارـــــملا ّدعُت:٩ ةداملا
ةــــضّرعملا ةـــيرحبلا قــــطانملا يف ماـــــقت ةزــــهجأ رــــحبلا يف ذاـــــقنإلاو
ىلع فارــــشإلاب ،هاوــــــتسم يف زــــــكرم لــــــــك فـــــلكيو ،رــــطخلل رثــــــكأ

.نييرحبلا ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمع

تاـــــــيلمعل ةـــــيعرفلا ةـــــيوهجلا زـــــــكارــــــملا تارــــــــقمو ددــــــع ددـــــحي
ءانب ينطولا عافدلا ريزو نم رارقب ،رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا

.ةيرحبلا تاوقلا دئاق نم حارتقا ىلع

ةدع وأ اقسنم صـــتخملا تاـــيلمعلا زـــــكرم ّنيـــــعي:0١ ةداملا
.ايرورض كلذ ىري امدنع ةيناديملا تايلمعلل نيقسنم

تايلمعلا زكرمل ةيناديملا تايلمعلا قسنم عبتيو عضخي
هذـــــــهبو .تاــــيلمعلا رـــــيس نـــــع ارـــــيرقت هــــيلإ عــــفريو ،صـــتخملا
مدقيو لخدتلا قِرف ،ناــــكملا نيـــــع يف قّـسنُيو ّريـــــسُي ،ةــــــفصلا

ّربعملا تاجايتحالا نع انايـــب هـــعبتي يذــــلا تاـــيلمعلا زـــكرمل
.اهعون ناك ايأ اهنع

تايلمع زكارمل ةيـــــلــــخادلا لـــكايـــهلا ميـــظنــت ددـــــــحـي:١١ ةداملا
اــــقبط اـــهتانوكم تاــــيحالص اذـــــكو ،رـــــحبلا يف ذاـــــقنإلاو ةــــسـارحلا
.ينطولا عافدلا ةرازو يف يراسلا ميظنتلل

عبارلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

،رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمع زكارم دّوزُت:٢١ ةداملا
ىرخألا ةمظنألاو ةيداملاو ةيرشبلا لئاسولا لكب ،اهماهم ءادأل
.اهفئاظوب مايقلل ةيرورضلا

زكارمل لاصتالا طاــقن تاـــيثادحإو لاــبقتسالا تاددرــــت رـــشنت
صاخلا باولا عقوم ىلع ،رحبلا يف ذاــقنإلاو ةــسارحلا تاـــيلمع
.لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملاب

اميس ال ،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا لك ىغلُت:3١ ةداملا
٠92-٥9 مقر يسائرلا موسرملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا
ةنس ربمتبس٠3 قفاوملا61٤1 ماع ىلوألا ىدامج٥ يف خرؤملا

تايلمعل ةيوهج زكارمو ينطو زكرم ءاشنإ نمضتملاو٥991
 .رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا

ةــــّيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــــجلا يف موـــــسرـــــملا اذــــــه رــــــشــــنـــــي:٤١ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

رــــــــياربف32 قـــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع بـــــجر11 يف رــــــئازجلاب رّرــــح
.12٠2 ةـــــنس

نوبت ديجملا دبع

عـــم قـــيسنتلاب رـــحبلا يف ذاـــــقنإلاو ثــــحبلا تاـــيلمع ةداــــيق–
يـــــسائرلا موــــسرملا يف اـــــهيلع صوــــصنملا لــــكايهلاو تاــــطلسلا

71 قـــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــــع لوألا عـــــيبر9 يف خرؤــــملا292-81 مـــــقر
،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمفون

،نفسلا ةدعاسم تايلمع قيسنت–

.رحبلا يف ةيبطلا ةدعاسملا تايلمع قيسنت–

ثلاثلا لصفلا
 ميظنتلا

يناثلا لصفلا يف ةفّرعـــم يـــــه اــــمــــــك ماـــــــهـــــملا زـــــجــــنُت:7 ةداملا
ةداـــيسلا تـــحت عوـــضوملا يــنـــطولا يرـــحبلا لاــــجملا يف ،هالــــعأ

ةـــــــعباتلا تاــــيالولل ةـــــِقفاَُوملا ،ةــــينطولا ةـــــيلوؤـــــسملاو ءاــــــــضقلاو
: ةيقرشلاو ىطسولاو ةيبرغلا ثالثلا ةيرحبلا تاهجاولل

نيــعو ناـــسملت تاـــيالو مـــضتو ،ةـــيبرغلا ةـــيرحبلا ةــــهجاولا–
،مناغتسمو نارهوو تنشومت

ةزابيتو فلشلا تايالو مضتو ،ىطسولا ةيرحبلا ةهجاولا–
،وزو يزيتو سادرموبو رئازجلاو

لجيجو ةياجب تايالو مضتو ،ةيقرشلا ةيرحبلا ةهجاولا–
 .فراطلاو ةبانعو ةدكيكسو

زكارم ةيلوؤسم قطانمل ةيفارغجلا دودحلا تايثادحإ قفرُت
.موسرملا اذهب لوألا قحلملاب ،تايلمعلا

يف ذاقنإلاو ةسارــحلا تاـــــيلـــــمع ميـــــــظـــــنت روحــــمــــتــــي:٨ ةداملا
: ةيتآلا لكايهلا لوح رحبلا

هرـــقم ،رــحبلا يف ذاـــقنإلاو ةـــسارحلا تاـــيلمعل يـــنطو زــــكرم–
،ينطو يرحب صاصتخا هلو ،رئازجلا ةنيدمب

يف ذاـــــــقنإلاو ةــــسارحلا تاــــيلمعل ةــــيوهج زــــــكارم )3( ةــــثالث–
: يلاوتلا ىلع اهتارقم ،رحبلا

،ةيبرغلا ةيرحبلا ةهجاولل ةبسنلاب ،نارهو–

،ىطسولا ةيرحبلا ةهجاولل ةبسنلاب ،رئازجلا ةنيدم–

.ةيقرشلا ةيرحبلا ةهجاولل ةبسنلاب ،ةبانع–

مـــــيظنت ،هالــــــعأ اـــــهيلع صوـــــصنملا ةــــيوهجلا زـــــكارملا نكمي
يعرف يوهج زكرم“ ىعدت ةيعرف ةيوهج زكارم ةدع يف اهسفن
.”رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمعل

ذاقنإلاو ةــسارحلا تاـــيلمع زـــكارمل يـــميظنتلا لــــكيهلا قــــفرُي
.موسرملا اذهب يناثلا قحلملاب ،رحبلا يف
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١ مقر قحلملا

ةيلوؤسملا قطانم

لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا/رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمعل ينطولا زكرملا ةيلوؤسم ةقطنم )١
: )ةيرئازجلا ةيلوؤسملا ةقطنم(

ةيبرغملا - ةيرئازجلا دودحلا

برغ

برغ

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

002° 06.0’

001°30.0’

003° 45.0’

004° 40.0’

007° 44.0’

007° 44.0’

008° 10.0’

35° 50.0’

36°15.0’

38° 20.0’

39° 00.0’

39° 00.0’

38° 32.0’

38° 32.0’

لامش–

لامش–

لامش–

لامش–

لامش–

لامش–

لامش–

برغ

برغ

قرش

قرش )سيمارك سأر(

002° 06.0’

001°30.0’

000° 40.0’

000° 40.0’

35° 50.0’

36° 15.0’

37° 07.0’

36° 19.8’

لامش–

لامش–

لامش–

لامش–

ةيسنوتلا - ةيرئازجلا دودحلا

: نارهو/رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمعل يوهجلا زكرملا ةيلوؤسم ةقطنم )٢

ةيبرغملا - ةيرئازجلا دودحلا

قرش )سيمارك سأر(

قرش

قرش

قرش

قرش )ةليسك فاك(

000° 40.0’

000° 40.0’

003° 45.0’

004° 39.0’

004° 39.0’

36° 19.8’

37° 07.0’

38° 20.0’

38° 59.3’

36° 53.2’

لامش–

لامش–

لامش–

لامش–

لامش–

: رئازجلا/رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمعل يوهجلا زكرملا ةيلوؤسم ةقطنم )3

قرش )ةليسك فاك(

قرش

قرش

قرش

قرش

قرش

004° 39.0’

004° 39.0’

004° 40.0’

007° 44.0’

007° 44.0’

008° 10.0’

36° 53.2’

38° 59.3’

39° 00.0’

39° 00.0’

38° 32.0’

38° 32.0’

لامش–

لامش–

لامش–

لامش–

لامش–

لامش–

: ةبانع/رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمعل يوهجلا زكرملا ةيلوؤسم ةقطنم )٤

ةيسنوتلا - ةيرئازجلا دودحلا
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٢.١ مقر قحلملا

)لحاوسلا سرحل ةينطولا ةحلصملا( رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمعل ينطولا زكرملا لكيه

نواعتلابتكم
لاصتالاو تايلمعلا بتكم لئاسولا بتكم

ةسارحلا بتكم
ةمالسلاو

نيتيرحبلا
ةدعاسملابتكم

ذاقنإلاو
نينقتلابتكم

صحفلاو

نواعتلا ةليصف
ينطولا

ريضحتلا ةليصف
نيوكتلاو طبرلا ةليصف ةمالسلا ةليصف

ةيرحبلا
ثحبلا ةليصف

نييرحبلا ذاقنإلاو نينقتلا ةليصف

نواعتلا ةليصف
يجراخلا

ةبوانملا ةليصف
ةيتايلمعلا فشكلا ةليصف ةحالملا ةليصف

ةيرحبلا
ةدعاسملا ةليصف
ةيبطلاو ةيرحبلا

ةساردلا ةليصف
صحفلاو

لاصتا ةليصف
مالعإو

ةينقتلا ةبوانملا مالعإلا ةليصف
يلآلا

ثولتلا ةليصف
يرحبلا

مالعتسالا ةليصف
يرحبلا ينمألا

نمألا ةليصف
يناربيسلا

ديصلا ةليصف
يرحبلا

٢.٢ مقر قحلملا
رحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا تايلمعل يوهجلا زكرملا لكيه

تايلمعلا بتكم لئاسولا بتكم
ةمالسلاو ةسارحلا بتكم

نيتيرحبلا ذاقنإلاو ةدعاسملابتكم

ريضحتلا ةليصف
نيوكتلاو طبرلا ةليصف ةيرحبلا ةمالسلا ةليصف ذاقنإلاو ثحبلا ةليصف

نييرحبلا

ةيتايلمعلا ةبوانملا دصرلا ةليصف ةيرحبلا ةحالملا ةليصف ةيرحبلا ةدعاسملا ةليصف
ةيبطلاو

يلآلا مالعإلا ةليصف يرحبلا ثولتلا ةليصف ينمألا مالعتسالا ةليصف
يرحبلا

يناربيسلا نمألا ةليصف يرحبلا ديصلا ةليصف

ةينقتلا ةبوانملا

تايلمعل يوهجلا زكرملا
ةنامألارحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا

تايلمعل ينطولا زكرملا
ةنامألارحبلا يف ذاقنإلاو ةسارحلا
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9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠2٠2 ةـــنس سراــــم12 قـفاوــمـلا1٤٤1 ماـــــــع بجر
)91– ديفوك( انوروكسوريفءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادتب
،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ريبادت ديدمت ىلإ موـسرمـلا اذـــــه فدــــهــــي: ىلوألا ةّداملا
)91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ماظن
ىلع ظافحلا  ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو

سوريف راشتنال رطخ يأ نم مهتيامحو نينطاومـلا ةحص
.انوروك

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

ةـــعاسلا نــــم يلزــــنــــمـلا يئزجلا رــــجحلا ءارــــجإ قــــبــــطــــُي–
مويلا حابص نم ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ًءاسم ةرشاعلا
: ةـــــيـــــتآلا )91( ةرشع عستــــــلا تاــــــيالوـــــــلا ىلع ،يلاوـــــــمـلا

،ناسملتو ،ةسبتو ،ةريوبلاو ،ةديلبلاو ،ةركسبو ،ةنتاب
،ساــــبــــعــــلــــب يدـــــيسو ،لـــــجـــــيـــــجو ،رـــــئازجلاو ،وزو يزـــــيـــــتو
،سادرموبو ،نارهوو ،ةليسمـلاو ،مناغتسمو ،ةنيطنسقو
،نازيلغو ،تنشومت نيعو ،تليسمسيتو ،فراطلاو

عستلا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،يقاوبلا مأو ، طاوغألاو ،فلشلاو ،راردأ : ةيتآلا )93( نيثالثلاو
،فيطسو ،ةفلجلاو ،ترايتو ،تسغنماتو ،راشبو ،ةياجبو
،رـكسعـمو ،ةـيدملاو ،ةملاـقو ،ةـباـنــعو ،ةدــكــيــكسو ،ةدــيــعسو
،فودنتو ،جيريرعوب جربو ،يزيليإو ،ضيبلاو ،ةلقروو
،ةلـــيـــمو ،ةزاــــبـــيــــتو ،سارــــــهأ قوـــــسو ،ةـــلــــشــــنــــخو ،يداوــــلاو
يجاب جربو ،نوميميتو ،ةيادرغو ،ةماعنلاو ،ىلفدلا نيعو
،مازق نإو ،حلاص نإو ،سابع ينبو ،لالج دالوأو ،راتخم
.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو ،ترقوتو

،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

ءارجإ دّدميو ،ينطولا بارتلا لماك ربع لّدعي:٤ ةّداملا
وأ/و تالــــفحلاو صاــــخشألا تاــــعـــــمجت نـــــم عوـــــن لـــــك رـــــظـــــح
اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا تابسانمـلا
.تازانجلا ةبسانمب تاعمجتلا

رــيـــبادـــتـــب دـــيـــقـــتـــلا ضرـــف ىلع رـــهسلا ةالوـــلا ىلع بجـــيو
ىلع لــمــعــلاو ،هالــعأ ةرــقـــفـــلا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنـــمـلا رـــظحلا

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

٢٤٤١ ماع بجر7١ يفخّرؤم٨٨-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ديدمت نمـضـــتـــي ،١٢0٢ ةــــنـــــس سراــــم لّوأقــــفاوــــملا
سوريف ءابو راشتنا نم ةـــياقوــــلا ماظــــن رـــيــــبادــــت
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امـــيــــس ال،روـــتــــسدــــلا ىلـــــع ءاــــنــــب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفص81 يف خرؤمـلا6٥1-66 مقر رمألا ىضتقمبو–
نوـــــناق نـــــمضتملاو6691 ةــــنس وـــــــينوي8 قــــــفاوــــملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا ،تابوقعلا

ىداــــمج2 يف خّرؤــــملا9٠-٤8 مـــــقر نوـــــناقلا ىـــــضتقمبو–
قلعتملاو٤891 ةـنس رــيارــبــف٤ قـــفاوملا٤٠٤1 ماـــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا  ميظنتلاب

ىداـــــمج7 يف خرؤـــمـلا7٠-88 مــــــقر نوــــناقلا ىــــــضتقمبو–
قـــــلعتمـلاو8891ةـــنس رـــياني62 قــــفاوملا8٠٤1 ماــــع ةــــيناثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب

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

ىدامج71 يف خرؤمـلا31-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نــــــمضتمـلاو1٠٠2 ةــــنس تــــشغ7 قـــــفاومـلا22٤1 ماــــــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت

ىدامج72 يف خرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتمـلاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ىداـــــمج91 يف خرؤـــــمـلا3٠-6٠ مــــقر رــــمألا ىــــضتقمبو–
نمضتمـلاو6٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاومـلا72٤1 ماع ةيناثلا
،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

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

ماع لاوش81يف خرؤمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةحصلاب قـلـعـتـمـلاو81٠2 ةــنس وــيــلوـــي2 قــفاوــمـلا93٤1
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا392-31 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدمتعمـلا ،)٥٠٠2( ةيلودلا ةيحصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤمـلا٠73-91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىـــضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو
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قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يـسائر موــسرم
ماــــهــــم ءاــــهـــــنإ نـــــمضتـــــي ،1202 ةــــنس رـــــيارــــبـــــــــف32
.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب ةـــــّفلكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بـــــــجر11 يف خّرؤــــــــــم يـــسائر موـــــسرـــــم بـــــــــــجومب
،بوغرم ماهلإ ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا

،ةّيروـــهمجلا ةـــسائرب صـــيخلتلاو تاـــساردلاب ةـــّفلكم اــــهتفصب
.دعاقتلا ىلع اهتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يسائر موـسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس رياربف
.)ةموكحلل ةماعلا ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بـــــجر11 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
نيــــسحدّيـــــسلا ماــــــهمىــــهنت ،1202 ةـــنس رــــياربف32 قــــفاوملا

ةنامألا( ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم بئان هتفصب ،حياورلاوب
.ةيلصألا هتبتر يف هجامدإ ةداعإل ،)ةموكحلل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤــم يسائر موـسرم
ماـــــهم ءاـــــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس رــــــيارـــــبف32
يــــنــطوـــلا دـــــهـــعملاـــب ثــــحـــبـــلاو تاـــساردـــلا رــــــيدـــم
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاـساردلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بـــــــــــجر11 يف خّرؤــــــم يـــــسائر موــــسرــــــــم بــــــــجومب
،ديزوب رمعأّديسلا ماـــهمىـــهنت ،1202 ةنس رــــياربف32 قـــــفاوملا

تاساردلل ينطولا دهعملاب ثحبلاو تاــساردلل اريدم هـــتفصب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةلماشلا ةيجيتارتسالا

قفاوملا2441 ماع بجر11 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
باوــن ماـــهم ءاـــهنإ نـــمضتت ،1202 ةـــــنس رــــياربف32
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بـــــجر11 يف خّرؤـــــم يــسائر موـــسرم بــــــجومب
ةداسلاو ةدّيسلا ماهمىــهنت ،1202 ةـــنس رـــياربف32 قــــفاوملا
نوؤـشلا ةرازوـــب نـــيريدم باوـــن مــــهتفصب ،مـــهؤامسأ ةـــيتآلا
: ىرخأ فئاظوب مهفيلكتل ،ةيجراخلا

ةيريدملاب يقيرفإلا داحتالل ريدم بئان ،ديزوب ديزي دمـحم –
،ايقيرفإل ةماعلا

ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلل ريدم بئان ،يواوق ميسن –
،ةيراجتلاو

ةيملعلاو ةيفاقثلا نوؤشلل ريدم بئان ،يرصنم فصنم –
،ةينقتلاو

،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ريدم ةبئان ،نيسح ةميسن –
ةــيتامولعملا ةــظقيلل رـــيدم بــــئان ،شاـــمكوب هـللا دـــــبع –

،يجراخلا لاصتالاو
ةيريدملا يف ةينازيملل ريدم بئان ،نــحورزوأ دـــمـحم –

.دراوملل ةماعلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بــــجر11 يف خّرؤــــم يــسائر موــسرم بـــجومب
ربوتكأ51 نم ءادتبا ىـهنت ،1202 ةـــنس رــــياربف32 قــــفاوملا

،مــــــهؤامسأ ةــــــيتآلا نـــــيدّيسلاو تادّيـــــــسلا ماـــــهم ،0202 ةـــــنس
:ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم باون مهتفصب

اـــبوروأ نادــــلبل رــــيدم ةـــبئان ،يــــعانرش ةـــيزوف ةدــــيشر –
،ناقلبلاو ىطسولا

ةددعتملاو ةيئانثلا تاقافتالل ريدم بئان ،عارذوب ريهز –
ةـــيلودلا ةـــيئاضقلا تاــــسسؤملاو يلودـــــلا نوــــــناقلاو فارــــــطألا

،ةينوناقلا نوؤشلا ةيريدمب

سرام2 نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرست:7 ةّداملا
.12٠2 ةنس

ةــــّيـــمـــسّرلا ةدــــيرـــــجلا يف موـــــسرـــــملا اذــــــه رــــــشــــنـــــي:٨ ةّداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام لّوأ قفاوملا2٤٤1 ماع بجر71 يف رئازجلاب ررح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

قاوسألاب ةـــصاـــخلا ريــــبادــــتلا ةــــقـــبـــطــــم ىـــقــــبــــت:٥ ةّداملا
نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو ةيداعلا

ريبادتب مازتلالا نم ققحتلل ةصتخملا حلاصملا لبق
اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو ،ةيامحلاو ةياقولا

 .نيفلاخملا دض هب لومعملا ميظنتلا يف

ةيامحلاو ةياـقولا رـــيبادـــت لـــك ةـــقـــبـــطـــم ىـــقـــبـــت:6 ةّداملا
سوريف ءابو نم ةياقولا ماظن راطإ يف ةذختمـلا ىرخألا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك
.هب لومعمـلا ميظنتلا



٥١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع بجر٨١
15م١٢0٢ ةنس سرام٢

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
رـــيدملا ماــــهم ءاــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةنــــــس رــــــياربف
.ةقاطلا ةرازوب ةيلاملاو ةرادإلل ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بــــجر11 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــــسرم بـــجومب
ميلس كيلمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا

،ةقاطلا ةرازوب ةيلاملاو ةرادإلل اماع اريدم هتفصب ،يرزام
.هبلط ىلع ءانب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قــــفاوملا2441 ماــــع بـــجر11 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،1202 ةــــنس رــــياربف

ةرازوـــــب مـــــــهتيقرتو نيـــــقوــــــــــعملا صاـــــــخشألا ةـــــــــيامحل
.ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــــجر11 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم بـــــــجومب
نيميلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا
نيقوعملا صاخشألا ةـــيامحل اـماع ارـــيدم هــــتفصب ،يراـــصبل
اــــــياضقو ةرــــسألاو يـــنطولا نــــماـــــضتلا ةرازوـــــب مــــــــهتيقرتو
.ةأرملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــع بـــــــــجر11 يف ناــــخّرؤـــــم ناــــيسائر ناــــموـــــسرم
نييــــــــعت ناـــــنمضتي ،1202 ةــــــــنس رــــــــياربف32 قــــــفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب نيّفلكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بــــجر11 يف خّرؤـــــم يــــسائر موـــسرم بــــجوــــمب
،قودص ميهاربإدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع بــــــجر11 يف خّرؤــــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
،ينومرج دمـحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
مــــــسق ســـــيئر نييـــــــــعت نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس رـــــيارــــــبف
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا دهعملاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بـــــــــــجر11 يف خّرؤــــــم يـــــــسائر موــــــسرم بــــــــــجومب
،ىلعلب ليلجلا دــبعّديسلا ّنيــعي ،1202 ةنس ريارــــــبف32 قــــــفاوملا

دــــــــهعملاب عاــــفدلاو ةــــيلودلا تاــــقالعلا يف ثـــــحبلا مــــسقل اــــسيئر
.ةلماشلا ةيجيتارتسالا تاساردلل ينطولا

ةيرادإلاو ةيئاضقلا نوؤشلل ريدم بئان ،روزرز ديمح –
يف ةــينطولا ةــيلاجلاو ةــيلصنقلا نوؤــشلل ةــماعلا ةــيريدملاب
،جراخلا

تاسسؤملا عم ةكارشلل ريدم ةبئان ،شويز نب ةيلاغ –
،نيوكتلل ةيبنجألا

 .ىوتسملا نيسحتو نيوكتلل ريدم ةبئان ،رصيون ةنيمأ –
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بـــــجر11 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
يــــــــتآلا نــــيّديسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس رــــياربف32 قــــفاوملا
:ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ريدم يبئان امهتفصب ،امهامسا

ةيريدملاب ةعباتملاو فيظوتلل ريدم بئان ،يديعس يلع –
،0202 ةنس ربمفون91 نم ءادتبا ،دراوملل ةماعلا

ةــينوناقلا ةــيعضولل رــــيدم بـــئان ،دـــــيعس يـــــمع ىــــسيع –
ةيلصنقلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملاب تاكلتمملاو صاخشألل
ةنس رــبمفون81 نـــم ءادــــتبا ،جراــــخلا يف ةـــينطولا ةــــيلاجلاو
0202.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
32 قــفاوملا2441 ماــع بــجر11 يفخّرؤــم يــسائر موــسرم

لـــــــــــصنق ماـــــــــهم ءاـــــــــهنإ نـــــــمضتي ،1202 ةـــــــــنس رــــــيارـــــبف
ناسب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
.)ةيسنرفلا ةيروهمجلا( نايتإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــع بـــــجر11 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب

ربمفون32 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا
الــــــصنق هـــــتفصب ،طاـــــبسل دمــــحأدّيــــسلا ماـــــهم ،0202 ةـــــنس

نايتإ ناــسب ةّيبــعّشلا ةّيطارـــقميّدلا ةّيرـــئازجلا ةّيروــــهمجلل
.ةافولا ببسب ،)ةيسنرفلا ةيروهمجلا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر11 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.ةاضق ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس رياربف32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــــع بــــجر11 يف خّرؤــــــم يــــسائر موـــسرم بـــجومب

يتآلا نيدّيسلا ماــــهمىـــهنت ،1202 ةـــنس رـــياربف32 قــــفاوملا
: دعاقتلا ىلع امهتلاحإل ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا

،نومحر ناندع –
.سارع حلاص –

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــع بــــجر11 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب

ربمفون 8نم ءادتبا ىـــهنت ،1202 ةـــنس رــــياربف32 قــــفاوملا
ببسب ،ايضاق هتفصب ،ةراكب يبرعلا ّديسلا ماهم،٠2٠2ةنس

.ةافولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بــــجر11 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرـــم بـــــجومب
ربمفون91 نم ءادتبا ىهنت ،1202 ةنس رياربف32 قـــفاوملا

ببسب ،ايضاق هتفصب ،مالعوب لوحلبّديسلا ماهم ،0202 ةنس
.ةافولا



ـه٢٤٤١ ماع بجر٥١٨١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢0٢ ةنس سرام٢ 16

32 قـــــفاوملا2441 ماــــع بــــــجر11 يفخّرؤـــــم يـــسائر موــــسرم
ةيشتفملاب شتفم نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف
.نوجسلا حلاصمل ةماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــــجر11 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بـــجومب
،مـــيعز زــــيزعدّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةــــنس رـــــياربف32 قـــــفاوملا

.نوجسلا حلاصمل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
رــــيدم ةــبئان نييــــعت نــــمــــضتي ،1202 ةــــنس رــــياربف
.لدعلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــجر11 يف خّرؤــــم يــــسائر موـــسرم بــــــجومب
،يزيرح لاون ةدّيسلا نّيــعت ،1202 ةـنس رـــياربف32 قـــفاوملا

.لدعلا ةرازوب نييرادإلا نيفظوملا رييستل ريدم ةبئان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــــــعلا نيــــمألا نييـــــعت نمـــضتي ،1202 ةــــنس رــــيارـبف

.ةنتاب ءاضق سلجمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بــــــجر11 يف خّرؤــــــم يــــــسائر موـــــسرم بــــــجوـــــمب
،طيوش نيمأ دمـحمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا
.ةنتاب ءاضق سلجمل اماع انيمأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا شـتفملا نييـــعت نمـــضتي ،1202 ةــــنس رــــياربف
.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بــــجر11 يف خّرؤــــــم يـسائر موــــسرم بـــــجوـــمب
،هـللا دعس نب رمعّديسلا ّنيـــــعي ،1202 ةـــنس رـــــياربف32 قـــفاوملا

.قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازول اماع اشتفم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس رياربف
ةيمنتلاو ثحبلا جئاتن نيمثتل ةينطولا ةلاكولل
.ةيجولونكتلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بـــــجر11 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
،شومد ىوجن ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس رياربف32 قفاوملا

ثــــــــحبلا جــــئاتن نيــــمثتل ةــــينطوــــــلا ةــــلاــكوــــــلل ةــــماع ةرـــــيدـــم
.ةيجولونكتلا ةيمنتلاو

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةمهمب نيـفّلكم نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس رـــياربف

.لوألا ريزولا حلاصمب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بــــــــجر11 يف خّرؤـــــــم يـــــــسائر موــــــسرم بــــــــجومب
،امهامسا يتآلا ناّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس رياربف32 قــفاوملا

: لوألا ريزولا حلاصمب ةمهمب نيّفلكم

،ديميمح ليداع –

.رورمح اضر دمـحم –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بـــجر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
نـيرــيدــم نييــعــت نــمضتــي ،1202 ةــنس رــيارــبـــف32
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بــــجر11 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــــسرم بـــــــجومب
ةداسلاو ةدـّيسلا نـّيـــعــت ،1202 ةــنس رـــيارـــبـــف32 قــــفاوملا
: ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نيريدم ،مهؤامسأ ةيتآلا

،ةيقرشلاو ىطسولا ايسآل اريدم ،ديزوب ديزي دمـحم –

،ةيداصتقالا تالدابملا معدو ةيقرتل اريدم ،حيصاف حبار–

،ةيلامشلا اكيرمأل ةريدم ،نيسح ةميسن –

،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلل اريدم ،يواوق ميسن –

،فيشرألاو قئاثولل اريدم ،شامكوب هـللا دبع –

،ةيلاملل اريدم ،نحورزوأ دمـحم –

،ةماعلا لئاسولاو كالمألل اريدم ،يراتخم رهاط دنحم –

ةـــعماجو يـــبرعلا قرـــشملل ارـــيدم ،موــــحرم دارـــم دـــمحأ –
،ةيبرعلا لودلا

ةيعامتجالاو ةيناسنإلا نوؤشلل اريدم ،يفيلخ ديعس –
،ةيلودلا ةينقتلاو ةيملعلاو ةيفاقثلاو

.ةيجيتارتسالا تاساردلاو ةظقيلل اريدم ،مهارب دومحم –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماـــع بـــجر11 يفخّرؤــــم يــــسائر موـــــسرم
لـــــــصنق نييـــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــــياربــــف32
ةّيــــبعّشلا ةّيــــطارـــقميّدلا ةّيرــــــئازـــجلا ةّيروــــــهـــمجلل
.)ةّيسنوتلا  ةّيروهمجلا( ةصفقب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بــــجر11 يف خّرؤــــم يــسائر موــــــسرم بـــجومب
،باـهش لاـــمجدّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس رـــياربف32 قـــفاوملا

ةصفقب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل الصنق
.0202 ةنس ربوتكأ12 نم ءادتبا،)ةّيسنوتلا ةّيروهمجلا(
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32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نيريدم ماــهم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــنس رــــياربف
.لوألا ريزولا حلاصمب تاساردلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــع بـــجر11 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بـــجومب

يتآلا نــــيدّيسلا ماـــهمىــهنت ،1202 ةــــنس رــــياربف32 قــــفاوملا
رـــــيزولا حــــلاصمب تاــــساردلل نــــيريدم اــــمهتفصب ،اـــــمهامسا
: ىرخأ فئاظوب امهفيلكتل ،لوألا

،ديميمح ليداع –
.رورمح اضر دمـحم –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
32 قـــفاوملا2441 ماــع بـــجر11 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم

ةرازوب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةــنس رـــياربف
.اقباس - نيدهاجملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2441 ماــــع بـــــجر11 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موـــسرم بـــــجومب

رــــــمعدّيــــــسلا ماــــــهمىــــهنت ،1202 ةـــــنس رـــــياربف32 قـــــفاوملا
،اقباس - نـيدهاجملا ةرازوــــب اـــشتفم هـــــتفصب ،هـللا دــــعس نــــب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يسائر موسرم
زــــــكرملا رـــــيدم نييــــــعت نـــمضتي ،1202 ةـــــنس رـــــياربف
.لزالزلا ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بــــجر11 يف خّرؤــــــم يــسائر موـــسرم بــــجومب
،ةلوطشب ميكحدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس رـــياربف32 قـــــفاوملا

ةمواقم ةسدنه يف قبطملا ثحبلل ينطولا زكرملل اريدم
.لزالزلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 قفاوملا2441 ماع بجر11 يفخّرؤم يسائر موــسرم
عرف ســــيئر نييـــــعت نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس رــــــــياربف

.ةبساحملا سلجمب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بــــجر11 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
،مازــــح حــــلاصدّيــــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــــنس رـــــياربف32 قــــفاوملا

.ةبساحملا سلجمب عرف سيئر

13 قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىداــمج71 يفخّرؤــــم رارــــق
12 يفخّرؤــــــملا رارــــــقلا لّدــــــعي ،1202 ةـــــنس يــــفناج
0202 ةنس وــيلوي31 قــــفاوملا1441 ماــــع ةدــــعقلا يذ
فحتملا ةرادإ ســـلجم ءاـــضعأ نييـــــعت نـــــمضتملاو
.ةركسبل دهاجملل يوهجلا
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2441 ماــــــع ةـــــيناثلا ىداــــــمج71 يف خّرؤــــــم رارــــق بـــــــــجوـــمب
12 يف خّرؤملا رارـــقـلا لّدـــعـي ،1202 ةـــنـس يـــفـناـج13 قـــفاوـمـلا
نمضتملاو0202 ةنس ويلوي31 قفاوملا1441 ماع ةدعقلا يذ
دــــــهاجملل يوـــــــهجلا فـــــحتملا ةرادإ ســــــلجم ءاـــــضعأ نييــــــــعت
: يتأي امك ،ةركسبل

يوذو نـــــيدــــهاجملا رــــيزو لــــثمم ،يـــــــعمج فارــــــعموـــب–“
،اسيئر ،قوقحلا

 ، ................................ )رييغت نودب( ..............................–
ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو لثمم ،لالج لالجوب–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو
ةينيدلا نوؤشلا )ىتح رييغت نودب( ..............................–

،فاقوألاو
ةــــعانصلاو ةــحايسلا رــيزو لــثمم ،زـــيزعلا دــــبع يدـــيبوب–

،يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا

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

قوقحلا يوذو نيدهاجملا ةرازو
قــــفاوملا2441 ماــــع ةـــيناثلا ىداــــمج71 يفخّرؤــــم رارـــــق

لّوأ يفخّرؤملا رارـــقلا لّدعي ،1202 ةــنس يـــفناج13
ةنس يفناج62 قفاوملا1441 ماـــع ةيـــــناثلا ىداـــمج
ةرادإ ســـــــــلــجم ءاـــــــــضعأ نييـــــــــعت نـــــــــمــضتملاو0202
.دهاجملل ينطولا فحتملا
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2441 ماــــــــع ةــــــيناثلا ىداـــــمج71 يف خّرؤــــــم رارــــــق بــــــــجومب
لّوأ يف خّرؤملا رارقلا لّدـــعــي ،1202 ةــنس يــــفناج13 قـــــفاوملا

0202 ةـــــنس يـــــفناج62 قــــــفاوـملا1441 ماــــــع ةـــــيناثلا ىداـــــمج
يــنطولا فــحتملا ةرادإ ســلجم ءاــضعأ نييـــعت نمـــضتملاو
: يتأي امك ،دهاجملل

،ينطولا عافدلا )ىتح رييغت نودب( .............................  “
تاــــــعامجلاو ةـــــيلخادلا رــــــــيزو ةـــــلثمم ،ةـــــلوخ شاــــــعزـــم–

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا
ةيديلقتلا ةعانصلا )ىتح رييغت نودب(...........................–

،يلئاعلا لمعلاو
،ةينطولا ةيبرتلا ريزو لثمم ،ميرك يداك–
،ةضايرلاو بابشلا )ىتح رييغت نودب( .................–
ةـــــــــينطولا ةــــــمظنملا لـــــثمم ،فــــسوي ظوـــــفحم ةــــــجوـــخ–

،نيدهاجملل
.“ ......................... )رييغت نودب يقابلا( .........................

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
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ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا40-30 مقر رمألا ىضتقمبو–
دعاوقلاب قــلعتملاو3002 ةـــــنس وــــيلوي91 قــــفاوملا4241 ماــــع
،اهريدصتوعئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع ةقبطملا ةماعلا
،مّمتملاولّدعملا

ةــيناثلا ىداــمج72 يف خّرؤــملا11-30 مــقر رــمألا ىـــضتقمبو–
دـــــــــقنلاب قـــــــلعتملاو3002 ةـــــــنس تـــــــــشغ62 قــــــــفاوملا4241 ماــــــــع
،مّمتملاو لّدعملا،ضرقلاو

ةدعقلا يذ31 يف خّرؤملا81-40 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ةياقولاب قلعتملاو4002 ةنس ربمسيد52 قفاوملا5241 ماع
راجتالاولامعتسالا عمقوةيلقعلا تارثؤملاوتاردخملا نم
،اهب عورشملا ريغ

0341 ماع رفص92 يف خّرؤملا30-90 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
كلــــــــهتسملا ةـــــيامحب قـــــــلعتملاو9002 ةــــــنس رــــــياربف52 قــــــفاوملا

،مّمتملاو لّدعملا،شغلا عمقو

ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
لّدعملا،ةحصلاب قلعتملاو8102 ةنس ويلوي2 قفاوملا9341
،مّمتملاو

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

81 يف خّرؤملا47-49 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
لوحي يذلا4991 ةنس سرام03 قفاوملا4141 ماع لاوش
عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم ىلإ رئازجلا يف روتساب دهعم

،مّمتملاو لّدعملا،يراجتو يعانص

91 يف خّرؤملا392-49 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
4991 ةـــــــنس رـــــــــبمتبس52 قـــــــــــفاوــــــملا5141 ماـــــــــــع يـــــــــناثلا عــــــيبر
اهميظنتو تايفشتسملل ةيزكرملا ةيلديصلا ءاشنإ نمضتملاو
،مّمتملاو لّدعملا،اهريسو

4 يف خّرؤملا973-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا9102 ةنس ربمسيد13 قفاوملا1441 ماع ىلوألا ىدامج
داوملل ةينمألاو ةينقتلاو ةيرادإلا ةبقارملا تايفيك ددحي
،لّدعملا ،ايلقع ةرثؤملا صئاصخلا تاذ ةيودألاو

يف خّرؤملا172-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــلا0202 ةــــنس رـــــبمتبس92 قــــــفاوملا2441 ماـــــــع رـــــــفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

6 يف خّرؤملا423-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةــــــــنس رـــــبمفون22 قـــــفاوملا2441 ماـــــع يـــــناثلا عـــــيبر
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو

 يرحبلا ديصلا ةرازو
ةيديصلا تاجتنملاو

0١ قــــفاوملا2441 ماـــــعةيناثلا ىدامج7٢ يفخّرؤــــم رارـــــق
رــــفص٤٢ يفخّرؤــــملا رارـــقلا لّدـــعي ،1202 ةـــنسرـــياربف
نــــمضتملاو0202 ةــــــــنس رـبوتكأ٢١ قــــــفاوملا٢٤٤١ ماـــع
ةيمومعلا تاقفصلل ةيعاطقلا ةنجللا ءاضعأ نييــــعت
.ةيديصلا تاجتنملاو يرحبلا ديصلا ةرازول
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قفاوملا2441 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خّرؤم رارق بجومب
ماــع رـــفص٤2 يف خّرؤــــملا رارـــقلا لّدــــعي ،1202 ةـــنس رــــياربف٠1
ءاضعأ نييـــــعت نمضتملاو0202 ةنسربوتكأ21 قفاوملا2441
يرحبلا ديصلا ةرازول ةيمومعلا تاـــقفصلل ةيعاطقلا ةــنجللا

: يتأي امك ،ةيديصلا تاجتنملاو

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

: نومئادلا ءاضعألا

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

فـــــــّلكملا رـــــيزوـــــلا لــــــثمم ،نـــــيدلا رــــصن طــــقير دّيــــــــسلا –
 ،)ةينازيملل ةماعلا ةيريدملا( ةيلاملاب

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

ةينالديصلا ةعانصلا ةرازو

ةنس رياربف41 قفاوملا2441 ماع بجر2 يفخّرؤـــم رارـــق
ةـــــــــــــصاخلا ةـــــــــــــــينقتلا طورـــــــــــــشلا رـــــــــــــتفد دّدـــــــــــحي،1202
ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا داريتساب
 .يرشبلا بطلل ةهجوملا
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،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

ماـــع ناـــضمر02 يف خّرؤــــملا95-57 مــــقر رــــمألا ىـــــضتقمب–
نوـــــناقلا نــــمضتملاو5791 ةـــنس رـــبمتبس62 قـــفاوملا5931
،مّمتملاو لّدعملا،يراجتلا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا30-10 مقر رمألا ىضتقمبو–
رــــيوطتب قـــلعتملاو1002 ةـــنس تـــشغ02 قــــفاوملا2241 ماــــع
،مّمتملاو لّدعملا،رامثتسالا

ىلوألا ىدامج91 يف خّرؤملا30-30 مقر رــمألا ىـــضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو3002 ةنس ويلوي91 قفاوملا4241 ماع
،مّمتملاو لّدعملا
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6 يف خّرؤملا523-02 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
0202 ةـــــنس رــــــبمفون22 قـــــفاوملا2441 ماـــــع يــــــناثلا عـــــيبر
،ةينالديصلا داوملا ليجست تايفيكب قلعتملاو

51 يف خّرؤــــــملاكرـــــتشملا يرازوـــــلا رارــــــــقلا ىــــضتقمبو –
ددحي يذلا6991 ةنس رياربف4 قفاوملا6141 ماع ناضمر

تاجوتنملا ىلع ةميسقلا قاصلإو ميدقت تايفيكو طورش
،ةينالديصلا

9241 ماــــــع ةدعــــقلا يذ لّوأ يف خرؤــــملا رارـــــقـــلا ىـــــضتقمبو –
ةينقتلا طورشلا رتفد دّدحي يذلا8002 ةنس ربوتكأ03 قفاوملا
تاـــــــمزلتسملاوةــــــــينالدـــــيصلا تاــــــجتنملا دارــــــيتساب ةــــــــــصاخلا
،يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا

: يتأي ام رّرقي

طورشلا رتفد ديدحت ىلإ رارقلا اذــه فدـــهي: ىلوألا ةّداملا
تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا داريتساب ةصاخلا ةينقتلا
اذهب قفرملا قحلملل اقبط يرــشبلا بــطلل ةـــهجوملا ةـــيبطلا
.رارقلا

ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف خّرؤملارارقلا ماكحأ ىــغلت:2 ةداملا
طورشلا رــتفد دّدـــحي يذـــلا8002 ةــنس رـــبوتكأ03 قــــفاوملا9241
تاــــــمزلتسملاوةــــينالديصلا داوـــملا دارـــيتساب ةــــصاخلا ةــــينقتلا
.يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا  ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :3 ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

رياربف41 قــفاوملا2441 ماـــع بـــجر2 يف رــــــئازجلاب رّرـــــح
.1202 ةنس

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قحلملا

داوملا داريتساب ةصاخلا ةينقتلا طورشلا رتفد
يرشبلا بطلل ةهجوملا ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا

لوألا لصفلا
ةماع دونب

ةـــصاخلا ةــينقتلا طورـــــشلا رــــتـــفدلا اذــــه دّدـــــحــي: ىلوألا ةداملا
ةهجوملا ةيـبطلا تاـــمزلتسملاوةـــينالديصلا داوـــملا دارـــيتساب
902و802و702 داوــــــملا يف اـــــــهيلع صوـــصنملا يرــــشبلا بـــــطلل
ماع لاوش81 يف خّرؤملا11-81 مقر نوناقلا نم312و212و012و
لّدعـــــملا ،ةـــحصلاب قـــــلعتملاو8102 ةــــنس وــــيلوي2 قــــفاوملا9341
ةـــــــــسسؤـــملل يـــــــساسألا نوــــــــــناــــــقلا نــــــــكي اـــــــــمهم كلذو،مّمــــــــــتملاو
.داريتسالل ةينالديصلا

ىلــــــــع ةــــقــبطملا ةــــصاخلا ماـــــكحألاب ساـــــسملا نود:2 ةداملا
لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا ةيمومعلا تاسسؤملا

باتتكالا داريتسالل ةدمتعملا ةينالديصلا تاسسؤملا نكمي ،هب
ةـــينالديصلا داوـــملا دارـــيتسال ،اذــــه ةــــينقتلا طورـــــشلا رـــــتفد يف

.ةيبطلا تامزلتسملاو

ةداعإب دارـــيتسالل ةــــينالديصلا ةـــــسسؤملا مزـــــتلت:3 ةداملا
ىلإ اـــــهدروتست يـــــتلا ةـــــينالديصلا داوـــــــملا ،اــــــــهتلاح ىلــــع عـــــيب
تاـــــسسؤــملاوةـــــلمجلاب عــــيزوـــــتلل ةـــينالدــــــيصلا تاــــــســـــسؤملا
.ةيدايعلا تاساردلا يف اهلامعتسال ،ءاضتقالا دنعوأ ،ةيمومعلا

يتـلا ةـيـبـطـلا تاـمزـلـتسملا ،اـهـتـلاـح ىلع عـيـب ةداـعإ اـهــنــكــمــيو
.ةحصلا تاسسؤم ىلإ ةرشابم اهدروتست

دارــــــيتسالل ةــــينالدــــيصلا ةــــــــــسسؤــــملا مزـــــــتلت:4 ةداملا
: يتأي اـــمب

اهب لومعملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألل لاثتمالا –
،اذه داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد دونبو

تاــــمزلتسملاوةـــــلــــجسملا ةـــــينالدـــــيصلا داوـــــملا ءاــــنتقا –
صوصنملا ماكحألل اقبط ةقّوسملا وأ اهيلع قداصملا ةيبطلا

عينصتلا عقاوم ىدل ارصح ،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع
تاــطــلسلا لــبــق نــم اــهــئشنــم دــلــب يف اــنوــناــق اـــهـــل صخرملا
دعاوقل اقبط لغتشت تآشنمل ةكلاملاو ةصتخملا ةيحصلا
،عينصتلاب ةصاخلا ةنسحلا تاسرامملا

قــئاــثوــلا ةــمــئاــق قــفرـــت يذـــلا بوـــلـــطملا فـــلملا ميدـــقـــت –
داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفدب هل ةلكشملا تادنتسملاو
،اذه

امدنع ةينالديصلا داوملا عينصت طاشن ةسرامم تابثإ –
.ةينالديصلا داوملا داريتسالا صخي

قـــتاع ىلــع عـــقت يـــتلا تاــــمازتلالاب ساســـــملا نود:5 ةداملا
ليجستلا رّرقمل ةلغتسملا وأ/و ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا
ميظنتلاو عيرشتلا يف اـــمهيلع صوـــصنملا ةــــقداصملا رّرقــــم وأ
ةلوؤسم داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا نوكت ،امهب لومعملا

ةــــــحصلا ةدــــئاف يف اـــــهيلع صوــــصنملا دــــــعاوقلا قــــــيبطت ىلــــــع
ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا ةيعون ىلعوةيمومعلا
لك عاضخإ اهيلع بجيو .قوسلا يف ةعوضوملاوةدروتسملا

،ةدروتسملا ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا نم ةصح
ةـــــينطولا ةــــلاكولا ىدــــل ةـــــيرورضلا تاـــبقارــــملل ،اــــهقيوست لـــــبق
.ينقتلا ريدملا يلديصلا ةيلوؤسم تحت ةينالديصلا داوملل

دارــــــيتسالل ةــــينالديصلا ةــــسسؤملا ىلــــع بـــــجي:6 ةداملا
تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا ةبقارم تاءارجإ ىلإ عوضخلا
مـــــــيظنتلا يف اــــــهيلع صوـــــصنم وـــــه اــــمك ةدروــــــــتسملا ةـــــــيبطلا
.هب لومعملا
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ةعضاخ داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا ىقبت:01 ةداملا
زاـــــــجنإ طورـــــــــــــشل تاــــــــــقيقدـــــتلا وأ تاـــــــمــــــييقتلا وأ تاــــــبقارـــــملل
ةينقتلا طورشلا رتفد بجومب ةدّدحملا تامدخلاوتايلمعلا
.انوناق ةلهؤملا حلاصملا اهب موقت يتلاو،اذه داريتسالل

داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد دونب صخت :11 ةداملا
.ةيبطلا تامزلتسملاوةيودألا ،اذه

 لوألا مسقلا

ةيودألا

ةـــــقباطم ةــــيودألا تاـــــبيضوت نوـــــكت نأ بـــــجي :21 ةداملا
.ليجستلا ررقم يف ةددحملا ريياعملل

يوــناثلاويلوألا ناـــبيضوتلا لــــمحي نأ بــــجي :31 ةداملا
ةيتآلا تانايبلا ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ابوجو ،ءاودلل
،رـئازجلا يف ةــلــمــعــتسم ةــيــبــنــجأ ةــغــل لــكوةيبرعلا ةـغـلـلاـب
.وحملل ةلباق ريغوةءارقلا ةلهسو ةحضاو فورحب

: يلوألا بيضوتلا ناونعب

،يراجتلا مسالا –

نم لقأ اهددع نوكي امدنع( ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا –
،)م.د.ت3

،ةعرجلاوينالديصلا لكشلا –

،لوانتلا )قرط( ةقيرط –

،ةصحلا مقر –

ناددع وأ ىلوألا ةثالثلا فورحلا( ةيحالصلا ءاهتنا خيرات –
،)ةنسلا /رهشلل

.ليجستلا رّرقم لغتسم وأ /و زئاح ءامسأ وأ /و مسا –

:يوناثلا بيضوتلا ناونعب

،يراجتلا مسالا –

،ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا –

،ىوتحملاوةعرجلاوينالديصلا لكشلا –

،ةيوئاملا ةغيصلا –

،فورعملا ريثأتلا تاذ تاغاوسلا ةمئاق –

،لوانتلا )قرط( ةقيرطو ةيفيك –

مــئاوــق يف ةــلـــجسملا رـــيـــغ ةـــيودألل( لاـــمـــعـــتسالا يعاود –
،)ةماسلا داوملا

،)ة(صاخ )تا(ريذحت –

راظنأ نع اديعب ىقبي نأ بجي ءاودلا نأ نم ريذحت –
،لافطألا لوانتمو

،ظــــــــفتحت نأ دارــــيـــتسالل ةـــــينالديصلا ةـــــــسسؤملا ىلــــــــع بـــــــجي
تاــــــمزلـــــتسملاو ةـــــينالديصلا داوــــــملا نــــم ةــــــصح لـــــكل ةـــــــــبسنلاب
ةرداصلا صصحلا ريرحتوليلحت تاداهشب ،ةدروتسملا ةيبطلا

ةلاكولا ىلـــع اـــــهـــضرعواـــــهعينصت يف نيــــــلخدتملا فــــلتخم نــــع
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ظفتحت نأ داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجيو
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا نم ةصح لكل ةبسنلاب
ةلاكولا اهمّلست ةصح ريرحت ةداهشب ،ةدروتسملا ةيبطلا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ىلإ مدــقــت نأب دارــيــتسالــل ةــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا مزـــتـــلـــت
،ءاضتقالا دنعو ،ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا تاسسؤملا
ةداهش ،ةيدايعلا تاساردلا يقرمل وأ ةيمومعلا تاسسؤملل

ةـيـبـطـلا تاـمزــلــتسملاو ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل ةصحلا رــيرحت
لـبـق ،ةـيـنالدـيصلا داوــمــلــل ةــيــنــطوــلا ةــلاــكوــلا اــهــمــّلست يتــلا

.اهقيوست

اــــهتلاح ىلـــع ةــيبطلا تاـــمزــلتسملا عــيب ةداـــعإ ةـــــلاح يفو
ةـــــســـسؤـــملا ىلــــع بــــجــــي ،ةـــحــــصـــلا تاــــســــسؤــــمل ةرــــشاـــبـــــم
يتــلا ةصحلا رــيرحت ةداــهش ميدــقــت دارــيــتسالــل ةــيــنالدــيصلا

هذـــهـــل ةـــيـــنالدـــيصلا داوـــمـــلــــل ةــــيــــنــــطوــــلا ةــــلاــــكوــــلا اــــهــــمــــّلست
.تاسسؤملا

ةـــــينالدــــــيصلا داوــــــــملا لــــــــكل نوـــــــكي نأ بـــــــجي:7 ةداملا
قوفت وأ لداعت ةيحالص ،ةدروتسملا ةيبطلا تامزلتسملاو
بارتلا ىلإ اهلوخد خيرات دنع اهتيحالص ةدم )2/3( يثلث
.ينطولا

ةـــــــيجالــــــع وــــــــيبلا داوـــــــــــملا عـــــــــضخت نأ بــــــــــجي:8 ةداملا
لـك لــبــق يجوــلوــيــبــلا ردصملا تاذ ةــيــبــطــلا تاــمزــلــتسملاو
ةحصلا ةطلس لبق نم يسوريفلا نمألا مييقتل ،داريتسا
ةــلاــكوــلا نــم اــنوــناــق اــهــب فرــتــعملا أشنملا دــلــبــل ةصتـــخملا
.ةينالديصلا داوملل ةينطولا

ةــــيبطلا تاـــمزلتسملاوةـــيجالعويبلا داوـــملا ةـــمئاق دّدـــحت
ماـــكـــحألا اــــهــــيــــلــــع قــــبــــطــــنــــت يتــــلا يجوــــلوــــيــــبــــلا لصألا تاذ
ةينطولا ةلاكولا فرط نم ،هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا
.ةينالديصلا داوملل

ىلـــــع روـــــهمجللعــــيبلا رــــــــعس رــــــــهظي نأ بـــــجي:9 ةداملا
ةــــيــــنالدـــــيصلا ةسسؤملا فرـــــط نـــــم ةـــــعوضوملا ةـــــقـــــيصلـــــلا
يف قيوستلل ةهجوملا ةيودألا لك بيضوت ىلع داريتسالل
 .تايلديصلا

بيضوت ىلع ةقيصللا عضو تايفيك نوكت نأ بجيو
،اــــهيلع يوــــتحت يــــتلا ةــــيمازلإلا تاــنايبلاولـــكشلاوةـــــيودألا

.هب لومعملا ميظنتلا عم ةقباطتم
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،ةرورضلا دنع ،ىرخأ )ة(صاخ )تا(ريذحت –

دنع ،ةصاخلا نيزختلا ةدموطورشو نيزختلا طورش –
،)نيوكتلا ةداعإ دعب / فيفختلا دعب / حتفلا دعب( ءاضتقالا

مئاوق يف ةلجسملا ةيودألل ةبسنلاب ميلستلا طورش –
،ةّماسلا داوملا

ةلمعتسملا ريغ ةيودألا نم صلختلل ةصاخلا تاطايتحالا –
،ءاضتقالا دنع ،ةيودألا هذه نع ةجتان تايافن وأ

،ليجستلا ررقم لغتسم وأ /وزئاح ناونعو مسا –

،جاتنإلا عقوم : عِّنصملا )نيوانع( ناونعو )ءامسأ( مسا –
،ءاضتقالا دنع ،صصحلا ريرحت عقوم

،ليجستلا ررقم مقر –

،ةصحلا مقر –

ناددـــــع وأ ىلوألا ةـــــثالـــثلا فورـــــحلا( عـــــينــصتلا خــــيرات –
،)ةنسلا /رهشلل

وأ ىلوألا ةـــــثالثلا فورـــحلا( ةيـــحالصلا ءاهـــتنا خــــيرات –
،)ةنسلا / رهشلل ناددع

،يدومعلا زيمرتلا - ديحولا فرعملا –

،ءاضتقالا دنع ،ياربلا ةقيرطب تامولعملا –

،يوناثلا بيضوتلا ىلع يهيبنتلا يطيطختلا مسرلا –
،يلوألا بيضوتلا ىلع ،يوناث بيضوت دوجو مدع ةلاح يف وأ

ىلع ةلجسملا ةيودألل ةيميظنتلا ةيفيرعتلا تامالعلا –
.ةفلتخملا ةماسلا داوملا مئاوق

لامعتسا نايبب ءاود لك بيضوت قفري نأ بجي:41 ةداملا
ىرـــخأ ةــيبنجأ ةـــغلّ يأوةــيبرعلا ةـــغللاب رّرــحي ةءارـــقلا لـــهس
اقبط ةيتآلا تامولعملا ابوجو نمضتيو،رئازجلا يف ةلمعتسم
: هب لومعملا ميظنتلل

،يراجتلا مسالا –

،ةكرتشملا ةيلودلا ةيمستلا –

،ىوتحملاو ينالديصلا لكشلاوةعرجلا –

،يمكلاو يعونلا بيكرتلا –

،فورعملا ريثأتلا تاذ تاغاوسلا ةمئاق –

،ةيجالعلا تانايبلا –

دنعو ،نيغلابلل لوانتلا ةقيرطو ةيفيكو ةعرجلا رايعم –
،ةدالولا يثيدحو عضرلاو لافطألل ،ءاضتقالا

،بابطتسالا تاداضم –

،ةصاخلا تاريذحتلاو لامعتسالا تاطايتحا –

صاخشألا نم اهذاختا بجاولا ةصاخلا تاطايتحالا –
ىضرملل هنوطعي نيذلاويعانملا ءاودلا عم نولماعتي نيذلا

ضيرملا فرط نم الامتحا اهذاختا بجاولا تاطايتحالاو
،ةيعانملا ةيودألل ةبسنلاب

،تالعافتلل ىرخألا لاكشألاوىرخألا ةيودألا عم تالعافتلا –

،ةعاضرلاو لمحلاو ةبوصخلا –

لاــــمعتساو تاراــــيسلا ةـــــقايس ةردــــــق ىلــــع تارـــــيثأتلا –
،تالآلا

،اهيف بوغرملا ريغ راثآلا –

داضملا ،ئراوطلا تاءارجإ ،ضارعألا ( ةدئازلا ةعرجلا –
،)يّمسلا

،قفاوتلا مدع –

وأ ءاودلا نيوكت ةداعإ دعب ،ةرورضلا دنعو ،ظفحلا ةدم –
،ةرم لوأل يلوألا بيضوتلا حتف دنع

،ظفحلل ةصاخلا تاطايتحالا –

،يوناثلا بيضوتلا ىوتحمو ةعيبط –

وأ ةلمعتسملا ةيودألا نم صلختلل ةصاخلا تاطايتحالا –
،ءاضتقالا دنع ،اهعم لماعتلاو اهنع ةجتانلا تايافنلا

ةّماسلا داوملا مئاوق يف ةلجسملا ةيودألا ميلست طورش –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط

،ليجستلا رّرقم لغتسم وأ /وزئاح ناونعو مسا –

جـــتنملا عـــينصت يف نيــــلخدتملا فــــلتخم ناوــــنعو مـــــسا –
ةـــــــــبئاسلاو ةــــــطيسولا تاــــجتنملا جاــــتنإ عــــقومو ،يـــــئاهنلا

دـــــــنع ،صصــــــــحلا رــــــيرــحتو)يوــــــناثلاويلوألا( بيـــــــضوـــــتلاو
،ءاضتقالا

،ليجستلا رّرقم مقر –

.ةركذملا صن نييحت خيرات –

يناثلا مسقلا
 ةيلقعلا تارثؤملاو ةردخملا ةيودألا

تارثؤملاوةردخملا ةيودألا داريتسا عضخي :51 ةداملا
اـــــــهب لوـــــمعملا ةـــــيميظنتلاوةـــــيعيرشتلا ماـــــــكحألل ةـــــيلقعلا

اميف اميس ال ،اذه داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد دونبلو
نيزختلاوةزايحلاوداريتسالا صيخارتوتاريدقتلا صخي
عــــــيزوتلل ةـــــينالديصلا تاـــــسسؤملا ىلإ عـــــــيزوتلاولـــــقنلاو
.ةلمجلاب
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،يبطلا مزلتسملا نيزختو ظفح ةدموطورش –

ءاــــــهتنا خــــــيرات وأةـــــــيحالـــصلا ءاـــــــهتناوجاــــتنإلا خـــــيرات –
،لامعتسالا

،ءاضتقالا دنع ،لسلستلا مقر وأ ةصحلا مقر –

تاــمزــلــتسمــلــل ةــبسنــلاــب اــمــيسال ،ةصاخلا تاـــناـــيـــبـــلا –
،)لامعتسالا ةداعإل ةلباقلا ريغ( ةمقعملا ةيبطلا

ةزئاحلا ةينالديصلا ةسسؤملا ناونعو مسا وأ ةيمستلا –
،ةقداصملا ررقمل ةلغتسملا وأ /و

عــقوملا ناوـــنعو نيـــجتنملا وأ جـــتنملا مـــسا وأ ةـــــيمستلا –
،يبطلا مزلتسملا عينصت عقاوم وأ /و

،ةلثامملا تائيهلا وأ ةقداصملا تائيهلا وأ ةئيهلا –

.أشنملا دلب يف مسولا / ةداهشلا عون –

يناثلا لصفلا

داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا تامازتلا

دارــــــــــيتسالل ةــــــينالديصلا ةــــــسسؤــــملا مزـــــــتلت :91 ةداملا
:يتأي امب

لــقــنــلاــب ةصاخلا طورشلا مارــتــحا ىلع لــمــعــلاومارـتــحا –
ةـــيــــنالدــــيصلا داوــــمــــلــــل ةــــبسنــــلاــــب ةــــبوــــلــــطملا نــــيزــــخــــتــــلاو
ديربتلا ةلسلس مارتحا بلطتت يتلا ةيبطلا تامزلتسملاو
،ظفحلا ةرارح ةجردل ةلصافلا تارتفلا وأ

نيزختولقن لاجم يف هب لومعملا ميظنتلا مارتحا –
لاعتشالل ةلباقلا ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا

،ةريطخلاو

ةـــيـــنالدـــيصلا داوـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب رـــجـــح ةـــقـــطـــنــــم عضو –
،ريرحتلاوةبقارملا ديق ةدوجوملا ةيبطلا تامزلتسملاو

ةــيــنالدــيصلا داوملا نــيزــخــتــل نــّيـــعـــم ناـــكـــم صيصخـــت –
مدـــــعب حّرـــصملاواــــهمالــتسا ّمت يتلا ةــــيبطلا تاـــمزــــلتسملاو
،اهتقباطم

رــخآ ماــظـــن يأب ةـــلصفـــنملا قـــطاـــنملا لادـــبـــتسا نـــكـــمـــي –
مالعإلا ماظن لثم،نامألا ىوتسم سفن نمضي هيلع قداصم
،ةنسحلا عيزوتلاو نيزختلا تاسراممل اًقفو يلآلا

ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا داوملا لاسرإ ةداعإ –
ىلإ ،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،اهتقباطم مدعب حرصملا

لغتسم وأ زئاح ةقفن ىلع اهفالتإ وأ ينطولا بارتلا جراخ
.ةقداصملا وأ ليجستلا رّرقم

نأداريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع نّيعتي هنأ ريغ
وأ لادــبــتسا ىلع صنــت عــنصملا عــم ةــيدــقاــعـــت ادوـــنـــب جردـــت

يف اهيلع صوصنملا تاحيرصتلا ءاضماوريرحت بجي
.ينقتلا ريدملا يلديصلا لبق نم ،هب لومعملا ميظنتلا

ثلاثلا مسقلا
ةيبطلا تامزلتسملا

موسرملا نم44 ةداملا ماكحأب ساسملا نود:61 ةداملا
2441 ماــــع يـــناثلا عــيبر6 يف خّرؤــــملا423-02 مـــقر يذــــيفنتلا
ةقداصملا تايفيكب قلعتملاو0202 ةنس ربمفون22 قفاوملا

ةيبطلا تامزلتسملا نوكت نأ يغبني ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع
: ابوجو

مـــــــيظنتلاوعــــيرشتلل اـــــقبط ةــــقداصم رّرـــــقم عوــــــضوم –
،امهب لومعملا

خيرات دنع أشنملا دلب يف ةقداصم وأ ةداهش ىلع ةلصاح –
ةقداصم ررقم اهل سيل يتلا ةيبطلا تامزلتسملا داريتسا

ماـــــــكحألل اـــــقبط اــــــهدارـــيتسا رـــــمتسي يـــــتلاو،رــــــئازجلا يف
،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا ةيميظنتلا

ةــــــــــسسؤملا لــــــبق نــــــم ةـــــبقارــــملا تاءارـــــــجإل ةـــــــعضاخ –
6و5 نيتداملا يف اهيلع صوصنملاداريتسالل ةينالديصلا
.هالعأ

ىلــع ةـــيبطلا تاــمزلتسملا دارـــيتسا حنم مــــتي:71 ةداملا
جاتنإلل ةلمكت ،ءاضتقالا دنعو،ةينطولا تاجايتحالا ساسأ
.ينطولا

يوــــناثلاويلوألا بـــــيضوتلا نوـــــكي نأ بـــــجي:81 ةداملا
لومعملا ةــــيلودلا ســـيياقملل اــــقباطم ةـــيبطلا تاــــمزلتسملل
تامزلتسملا ةـــئف بـــسح ةــــيتآلا تاــــنايبلا لـــمحي نأو،اـــهب
يف ةلمعتسم ىرخأ ةيبنجأ ةغل يأوةيبرعلا ةغللاب ةيبطلا
:رئازجلا

،يبطلا مزلتسملل يراجتلا مسالا –

،يبطلا مزلتسملا نييعت –

،ءاضتقالا دنع ،ةيمكلاوةيعونلا ةبيكرتلا –

صوصنملا ماكحألاب ساسملا نود،ةقداصملا ررقم مقر –
،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع

،ءاضتقالا دنع ،جوتنملا لامعتسا ةيفيك –

،ةينقتلا صئاصخلا –

،ءاضتقالا دنع ،ميقعتلا ةقيرط –

،ةبولطملا تاطايتحالا وأ تاريذحتلا –
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ةقلعتملا ةيعوبسألا تامولعملا مدقت نأ بجي:22 ةداملا
ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــيرـــهشلا تاـــموــــلــــعملا وأ ةــــيــــنالدــــيصلا داوملاــــب
ةــيــنالدــيصلا ةسسؤملا فرــط نــم ةــيــبــطــلا تاــمزـــلـــتسملاـــب
ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلإداريتسالل
يف نـــيدّدحملا نيحـــيرصتـــلا يجذوـــمـــنـــل اـــقـــفو ةـــيـــنالدــــيصلا
،داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفدب نيقفرملا3و2 نيقحلملا

ةصتخملا حلاصملا ىوتسم ىلع عدوت ةيقروةخسن يف
ةـــقـيرــطــب اذــــكوةــيـنالدــيصلا ةـــعاــنصلاــب ةــــــفــّلــكملا ةرازوــلــل
نم ةدّدحملا تاءارجإلل اقفو ،دعب نع ةنّمؤم ةــــــينورتكلإ

.ةينالديصلا ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولا فرط

ةـيفاضإلادارــــيتسالا تاـــيلمع نوـــكت نأ بـــجي:32 ةداملا
سفن نمضداريتسالل يريدقتلا جمانربلاب قحلم عوضوم
.طورشلاولاكشألا

ةينقتلا طورشلا رتفد يف اهيلع صوصنملا قحالملا حنمت
ةـــــينالدـيصلا داوـــــملاةرـــــــفو نوــــكت اـــمدــنع،اذــــــهدارــــيتسالل
ةـيـجالـعـلا ةـمـيـقـلا تاذ وأ ةـيساسألا ةـيـبــطــلا تاــمزــلــتسملاو
.ةينطولا تاجايتحالا ةيطغتلةيفاك ريغ ةيلاعلا

،ةــــــحئاج وأ ءاـــــبو وأ ةــــثراــــك ثودــــح ةــــلاح يف:42 ةداملا
ةسسؤملا مزـتـلـت،ةـيـئاـنـثـتسا ةـلاـح لـك دــنــع ةــماــع ةــفصبو
ةفّلكملا ةرازولا نم بلطب مايقلابداريتسالل ةينالديصلا

اهزوحت يتلا لئاسولا لك ةئبعتب،ةينالديصلا ةعانصلاب
ةــــــحلصم يف كلذوةــــــيرـــيدــقتلادارـــــيتسالا تاــــيلمع زاــــجنإل
.ةيمومعلا ةحصلا

لغتسم وأ /وزئاح تامازتلاب ساسملا نود :52 ةداملا
ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت ،ةقداصملا وأ ليجستلا رّرقم
ةـيـنالدـيصلا ةـعاــنصلاــب ةــفــّلــكملا ةرازوــلا مالــعإبداريتسالل
صيخرت بحس وأ عاجرإ وأ قيلعت وأ رييغت دنع اروف
دلب يف يبط مزلتسم وأ ينالديص جوتنمل قوسلا يف عضولا
.ىرخأ نادلب يف وأ/و أشنملا

وأ /وزــــــــــئاح عــــــم قاـــــفتالاب،ءاـــــضتقالا دــــنع ،ذاـــختاب مزــــتلتو
لومعملا ميظنتلل اقبط ةقداصملا وأ ليجستلا رّرقم لغتسم
ةــــــــحصلا ةدــــــــئاف يف ةــــــيرورـــــضلاوةدــــــيفملا رـــــيبادتلا لــــــك ،هــــــــب
ةــيــنالدــيصلا داوــمــلــل لـــمـــتحملا بحسلا اـــمـــيس ال ،ةـــيـــموـــمـــعـــلا

.قوسلا نم ةيبطلا تامزلتسملاو

يئاهنلا بحسلا وأ تقؤملا بحسلا ررقتي امدنع :62 ةداملا
لبق نمينطولا بارتلا يف يبط مزلتسم وأ ينالديص جوتنمل

اذهداريتسال ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت،ةصتخملا تاطلسلا
ةطبترملا تاءارجإلا ذيفنتب ،ريخأت نودبوروفلا ىلع ،جوتنملا

وأ لـــــــــيجستلا رّرــــــقم لـــــغتسم وأ/و زــــــــــئاح عــــــم لاـــــصتالاب اـــــهب
.ةقداصملا

فرط نم يلاجعتسا بحس ءارجإ ذيفنت متي امدنعو
بارتلا ىلع ادوجوم ناك جوتنم يأل ةصتخملا تاطلسلا

تامزلتسملاوةـيـنالدـيصلا داوملا تاـيــمــك غــلاــبــم ضيوــعــت
ىلإ بابسألا دوعت امدنع اهتقباطم مدعب حرصملا ةيبطلا
،عّنصملا

- دروم /جتنم نماضتلا مازتلا يف ةصاخ دونب جاردإ –
داوـــــملا ةــــيمك لادبــــتسال ،داريـــــتسالل ةــــينالديص ةســـــسؤم
،اهتميقل ةيواسم ةيراجت لوصأ حنم وأ ةيحالصلا ةيهتنم
.ءاضتقالا دنع

دارــــــيتسالل ةــــــينالديــــــصلا ةـــــسسؤـــــملا مزـــــتلت:02 ةداملا
:يتأي امب

ةـــــــــينالديــــصلا داوــــــــملا نـــــــم ةـــــــيرــــــــيدقتلا اــــــــــهتادراو زاـــــــــجنإ –
داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفدل اقفو ةيبطلا تامزلتسملاو
،اذه

حــــلاصملا ىلإ دـــــيروتلل يرـــــيدقتلا اهــــجمانربلاــــــسرإ –
دـــــــعب،ةـــــينالديصلا ةـــــعانصلاب ةـــــفلكملا ةرازوــــــلل ةـــــصتخملا

،داريتسالل ةيونسلا ةيريدقتلا جماربلا ميلست

ةّملسملاداريتسالل ةيريدقتلا جماربلل اقفو تادراولا ذيفنت –
ةّفلكملا ةرازولا مالعإ عم ،لسرملا ديروتلل يريدقتلا جمانربلاو
،رييغت يأب ةينالديصلا ةعانصلاب

لــــــــك ،ةـــــينالديصلا ةــــعانصلاب ةـــــفّلكملا ةرازوـــــلا مالــــــعإ –
.ةرفوتملا تانوزخملا ةلاحب ،عوبسأ

ةريشأتل ةيونسلا ةيريدقتلا تادراولا عضخت:12 ةداملا
ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ايونس اهمّلست ةينقت
.ةينالديصلا ةعانصلاب

هالعأ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةينقتلا ةريشأتلا ذخأت
تاجايتحالا ةيمك ديدحتب ةقلعتملا تايطعملا ،نابسحلا يف

تاــــمزلتسملاوةــــينالديصلا داوــــملا نــــم رــــفوتملاوةـــــينطولا
ةـــــــيلاعلا ةـــــيجالعلا ةـــــميقلا تاذ داوـــــملاو ةـــــيساسألاةـــــيبطلا

.ينطولا جاتنإلل ةلمكت،ءاضتقالا دنع ،حنمتو

داريتسالل تاوـنسلا ةددــــعتم ةـــيريدقت جـــمارب حــنم نـــكمي
ةيبطلا تامزلتسملاوةــينالديصلا داوـــملا ضـــعبل ةـــطورشم
يلودلا ىوتسملا ىلع اصقن فرعت يتلاةصاخلاو ةيساسألا

،ةقداصملا وأ ليجستلا رّرقم ةيحالص ةياهن ةياغ ىلإ كلذو
داوـــملا هذـــه ىلــع رمتسملا لوـــصحلاو ةرـــفو ناــــمضضرــــــــغب
.ةيولوألا تاذ نينطاوملا تاجايتحا ةــيطغتو

ةعانصلاب ةّفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا نكمي هنأ ريغ
تاونسلا ةددعتمةيريدقتلا جماربلا ةعجارمب مايقلا ةينالديصلا
تايطعملا روطت ذخأ عم،ةيلام ةنس لك ةياهن دنعداريتسالل
ةــــــــقلعتملا كلـــــت اــــــــميس ال،ناــــــبسحلا يف اــــــــــهحنم ىلإ تدأ يـــــتلا

.ينطولا جاتنإلاب
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وأ ادنبدارـــيتسالل ةـــينالديصلا ةــــسسؤملا مارـــتحا مدـــع –
،اذــه دارــيــتسالــل ةــيــنــقـــتـــلا طورشلا رـــتـــفد دوـــنـــب نـــم رـــثـــكأ
ةـــــــيبطلا تاــــــمزـــــلتسملاوةـــينالدــــيصلا داوــــــملاب ةــــــــقلعتملا

،اهتدوجو

،ةــــــــيبطلا تاــــمزــــلــــتسملاوةــــــينالدــــــيصلا داوــــــــملا رــــــفوـــــت مدــــــــع –
ةينالديصلا ةسسؤملا ىلإ عجرت يتلا ةيساسألا داوملا اميس ال
يف ةدراولاداريتسالل ةينقتلا ةريشأتلا ميلست دعبداريتسالل
ةرازولل ةصتخملا حلاصملل قبسم مالعإ نودب ،هالعأ12 ةداملا
ةتبثملا تارّربملاب ةبوحصم ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةّفلكملا

،انوناق

لاـــــجآدارــــــيتسالل ةــــينالديصلا ةــــــسسؤملا مارـــتحا مدــــع –
نود نم ،ديروتلل يريدقتلا اهجمانرب يف ةدراولا ديروتلا

ةعانصلا ةرازول اهب حرــصملا ةـــلمتحملا تارــــييغتلل رـــيربت
،ةرّرقملا لاجآلا لبق ةينالديصلا

ةـــــينالديصلا ةــــسسؤملا فرــــط نـــم بذاـــــك حــــيرـــــصت لـــــك –
ةينقتلا طورشلا رتفد يف ةدراولا اهتامازتلاب قلعتي داريتسالل
تاــــــمزــلتسملاوةـــــينالدـــــــيصلا داوــــــملا صـــــــــــخيو،اذـــــــهدارـــــيتسالل
.ةيبطلا

داريتسالاب ةصاخلا ةينقتلا طورشلا رتفد قبطي:23 ةداملا
.هيلع عيقوتلا خيرات نم ءادتبا ،اذه

   ..................يف رئازجلاب رّرح
هيلع قدوصوئرق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لّوألا قحلملا
 تادنتسملاو قئاثولا ةمئاق

بولطملا فلملل ةنوكملا

: يتأي ام بولطملا فلملا نمضتي نأ بجي

عينصتلا وأ/وداريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا تادامتعا –
،داريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد يف ةدراولا طورشلا بسح

،يراجتلا لجسلا نم ةقباطم ةخسن –

نمداريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد باتتكاب حيرصت –
حــلاصملا هّدــعــت جذوــمـــن قـــفو ةـــيـــنالدـــيصلا ةسسؤملا فرـــط

،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةصتخملا

جمانربواــهداريتسا مـــتيس يــتلا داوـــملا تاــيمك ةـــمئاق –
ةــــــصتخملا حـــــلاصملا اــــهدعت يــــتلا جذاــــمنلا بـــــسح دـــــيروتلا
،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولل

ةــــــينالديص ةــــــسسؤم - دّروــــــم / جــــتنم نـــــماضتلا مازـــــتلا –
طورـــــــشلا رـــــتفد نــــم91 ةداـــــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبطتدارـــــيتسالل
،داريتسالل ةينقتلا

.)FIN( يئابجلا يفيرعتلا مقرلا –

داريتــسالل ةينالديصلا ةــــســــسؤــــملا ىلــــــع نّيعـــــتي ،يـــــنـــــطولا
ةــــــلمجلاب عــــيزوتلل ةـــينالديصلا ةــــسسؤملا عــــم لاـــــصتالاب
.ةررقملا ريبادتلا ذيفنت ،تايلديصلاو

ثلاثلا لصفلا

 ةصاخ دونب

داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع ّنيعتي :72 ةداملا
ةيئايميكلا داوملاوفشاوكلل ةيلودلا سيياقملا ةقباطم مارتحا
نأو ،جوتنملل يئايميكلا مسالاب حوضوب اهديدحت بجي يتلا

ةيريوصتلا تاططخملاوزومرلاوةيرابجإلا تانايبلا لمحت
دنع اــــهذاختا بـــجاولا رــــيـــبادتلاولاـــمعتسالا ةـــمالسب ةــــقلعتملا

زومر اذكو ،داوملا هذه لامعتسا ةجيتن ممست وأ ثداح عوقو
اـــــــهلمحت يــــتلا تاــــنايبلا ناوـــــلأوتاــــقيصللا داـــــــــــعبأوفـــــيرعتلا
.تاقيصللا وأ ةفلغألا

داوملا ىلع لوصحلاوةرفولاب قلعتت بابسأل :82 ةداملا
نأ بجي يتلا ةيساسألا ةيبطلا تامزلتسملاوةينالديصلا

ءانثتساوافالخو،ناكسلل ةيولوألا تاذ تاجايتحالا يبلت
نم بلطب داريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا مزتلت كلذ ىلع
دارـيـتساـب ماـيـقـلاـب ةـيـنالدـيصلا ةـعاـنصلاـب فــّلــكملا رــيزوــلا
.ةبولطملا داوملا

ماكحألاب اصوصخ ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا ماكحأ ذيفنت قلعتيو
طورشلا رتفد نم81و41و31و7 داوملا يف اهيلع صوصنملا
.اذهداريتسالل ةينقتلا

يتلاداريتسالل ةـينالديصلا ةــــسسؤملا ىــــقبت :92 ةداملا
بــــــــيضوــــتلا داوـــــــــم وأ /وةــــيــــلوألا داوـــــــملا دارـــــــيتسا نــــمضت
تاـــــمزلتسملاو ةـــينالديصلا داوـــملا رــــيدصت وأ /وعــــينصتلل
.اهب لومعملا ةيميظنتلا ماكحألل ةعضاخ ،ةيبطلا

دارـيتسالل ةـــينقتلا طورــــشلا رـــتفد قـــبطني ال:03 ةداملا
يف لــــخدت يــتلا تاــيجمربلاو ةــيبطلا تازـــيهجتلا ىلـــع ،اذـــه

ةصاخلا ماكحألل عضخت يتلاو،ةيبطلا تامزلتسملا ريس
.امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا يف اهيلع صوصنملا

يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب ساسملا نود:13 ةداملا
ريصقت لك ىلع بترتي،امهب لومعملا ميظنتلاوعيرشتلا

اـــــــهتامازتلا يفدارـــــيتسالل ةـــينالديصلا ةــــسسؤـــملا لـــبق نـــم
ةلاح ادع ام ،اذهداريتسالل ةينقتلا طورشلا رتفد يف ةدراولا
ةينقتلا طورشلا رتفد خسف ،انوناق ةتبثملا ةرهاقلا ةوقلا
:ةيتآلا تالاحلا يف اميس ال ،داريتسالل

ماكحألاداريتسالل ةينالديصلا ةسسؤملا مارتحا مدع –
،اهب لومعملا ةيميظنتلا وأ/و ةيعيرشتلا
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يناثلا قحلملا

ةينالديصلا داوملا نع يعوبسألا حيرصتلا

: خيراتلا

ةيمستلا

ةكرتشملا

ةيلودلا

مسالا

يراجتلا
بيضوتلا

لكشلا

ينالديصلا

لكشو

ةعرجلا

/ ربخملا

/عّنصملا

دّروملا

دلب

أشنم

جوتنملا

خيرات

جاتنإلا

خيرات

ءاهتنا

ةيحالصلا

مقر

ةصحلا
ةيمكلا

دنع رعسلا

/ نحشلا

ةدحو

)BOF(

رعسلا

يمومعلا

/ يرئازجلا

ةدحو

)U/APP(

ةلاح

تانوزخملا

ثلاثلا قحلملا

ةيبطلا تامزلتسملاب يرهشلا حيرصتلا

: خيراتلا

نييعت

مزلتسملا

يبطلا

مسالا

يراجتلا

عونلا وأ

بيضوتلا

وأ ةكرشلا

ربخملا

ّعنصملا

أشنم دلب

مزلتسملا

عونو يبطلا

ةداهشلا

خيرات

عينصتلا

خيرات

ءاهتنا

ةيحالصلا

مقر

وأ ةصحلا

مقرلا

يلسلستلا

ةيمكلا

دنع رعسلا

/ نحشلا

ةدحو

)BOF(

رعسلا

رانيدلاب

/ يرئازجلا

ةدحو

ةلاح

تانوزخملا

ةطحم - رئازجلا٦٧٣ ب.ص  ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


