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ةّيميظنت ميسارم

طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي ،12٠2 ةنس سرام9 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٥2 يف خّرؤم39-12 مقر يذيفنت  موسرم
...............................................................................................................................................ميلقإلا ةئيهتل تاساردلا بتاكم

8٥٤-٥٠ مقر يذــيفنتلا موسرملا ممتيو لدعي ،12٠2 ةنس سرام9قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٥2 يف خّرؤم٤9-12 مقر يذيفنتموسرم
داوـــملا دارــيتسا تاـطاــشن ةـــسرامم تاـــيفيك ددحي يذلا٥٠٠2 ةــنس رــبمفون٠3 قـــفاوملا62٤1 ماــع لاوش82 يف خرؤملا
.........................................................................................اهتلاح ىلع عيبلا ةداــعإل ةـهجوملا عـئاضبلاو تاـــجوتنملاو ةـــيلوألا

مــقر يذيــــفنتلا موسرملا ممـــتـيو لدـــعـي ،12٠2 ةنس سراــم٠1قـــــفاوـــــملا2٤٤1 ماع بجر62 يف خّرؤم٥9-12 مقر يذيفنتموسرم
ةددجتملا تاــقاطلل ةظفاحم ءاـشنإ نمضتملاو91٠2 ةنس رـــبوـــتكأ٠2 قـفاوملا1٤٤1 ماع رــفص12 يف خّرؤـــــملا٠82-91
.................................................................................................................................اهريسو اـهميظنتو ةــيوقاطلا ةــيلاعفلاو

ماظن ريبادت ديدمتو ليدعت نمضتي ،12٠2 ةنس سرام61 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش2 يف خّرؤم٥٠1-12 مقر يذيفنتموسرم
..........................................................................................هتحفاكمو )91– ديفوك( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا

ةّيدرف ميسارم

............ةّيروهمجلا ةسائرب رـيدم بـــئان ماهــم ءاــهنإ نمضتي ،1202 ةنس سراــم لّوأ قفاوملا2441 ماع بــــــجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

......................................نييضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةيبرتلا ةرازول ماعلا شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قــفاوملا2441 ماــع بــجر71 يف خّرؤــم يــسائر موـــسرم
.....................................................................................................................................................................................ةينطولا

ايلعلا ةينطولا ةسردملا ريدم ماهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةــنس سراــم لّوأ قــفاوملا2441 ماـــع بـــجر71 يف خّرؤـــم يــسائر موـــسرم
......................................................................................................................................................................نداعملاو مجانملل

نـــيوكتلل يـــنطولا دهعملا ريدم ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةـــنس سراــــم لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................ناينبلا نيعب ةضايرلا ةـــــيجولونقتو موـــــلعلا يف يلاــــعلا

............ةّيروهمجلا ةـــــسائرب رــــيدم نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس سراـــــم لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سراــم لّوأ قـــفاوملا2441 ماـــع بـــجر71 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
.........................................................................................................................................................ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرتل

ينطولا دهعملل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سراــم لّوأ قـــفاوملا2441 ماـــع بـــجر71 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
......................................................................................................................................................................ةيمومعلا ةحصلل

ديصلل يلاعلا ينطولا دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................تايئاملا ةيبرتو يرحبلا

..............بئارضلل نييوهج نيريدم ماهم ءاهـنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

ضعب يف بئارضلل نـــــيريدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس سراــــم3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
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ةرازوب تاسارد ســـــيئر ماـــهـــم ءاهــــنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس سراـــــم3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

.....................2 رئازجلا ةـــــعماجب ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس سراـــم3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

.........2 نارهو ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤـم يذـــيفنت موـــسرم

تاغللاو بادآلا ةيلك ديمع ماهـم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــنس سراــــم3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..........................................................................................................................................................................ةيادرغ ةعماجب
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..اقباس - ةفاقثلا ةرازوب ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

يف ةراجتلل نيريدم ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سراـم3 قـــفاوملا2441 ماـــــع بـــــجر91 يف ناـــــخّرؤم ناـــــيذيفنت ناـــــموسرم
......................................................................................................................................................................................نيتيالو

دراوملاو يرحبلا ديصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
.......................................................................................................................................................تايالولا ضعب يف ةيديصلا

ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
........................................................................................................................................................................ةينطولا ةيبرتلا

ةــــمظنأو لاـــصتالاو مالـــعإلا رـــيدم نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس سراــــم3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
......................................................................................................................ةضايرلاو بابشلا ةرازوب قـئاثولاو يلآلا مالــــعإلا

.....ةديعس ةيالو يف ةضايرلاو بابشلا ريدم نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

فاشكتسالاو تاساردلا رــيدم نييــــعـــت نــــــمضتي ،1202 ةنـــس سراــــم3 قــفاوملا2441 ماـــع بـــجر91 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
..........................................................................................................................................ةراجتلا ةرازوب يداصتقالا مالعإلاو

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةعباتلا ةيعونلا كالسألا ضعب عضو نمضتي ،12٠2 ةنس سرام7 قـــــفاوــــملا2٤٤1 ماع بجر32 يف خّرؤـــــــــم كرـــــــتشم يرازو رارـــــــق
ةينارمعلا ةــــــئيهتلاو ةـــــيلحملا تاــــــعاـــمجلاو ةـــــيلخادلا ةرازو ىدل ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول
......................................)مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا(

ةعانصلا ةرازو

ةساردب ةفلكملا ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمرارق
ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةــفاـضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب ةقلعتملا تافلملا ةعباتمو
.....................................................................مهتاطاشن راطإ يف ،نيلوانملا فرط نم ايلحم اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا

ءافعإلاب ةقلعتملا نعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنس رياربف٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمرارق
ايلحم اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم
...................................................................................................................................مهتاطاشن راطإ يف ،نيلوانملا فرط نم

ةيرازولا ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنسرياربف٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يفخرؤمرارق
تادعملاو تاجتنملا جاتنإ ةطشنأل نيسرامملا نيلماعتملا لوبقب ةقلعتملا تافلملاةعباتمو ةساردب ةفلكملا ةكرتشملا
.......................................................اهريسو اهميظنتو ،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا

لوبقب ةقلعتملا نعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنسرياربف٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمرارق
يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالل ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاتنإ ةطشنأل نيسرامملا نيلماعتملا
...................................................................................................................................................................................يليضفتلا

ةساردب ةفلكملا ةينقتلا ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنسرياربف٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمرارق
جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج صخرحنم تابلطب ةقلعتملا تافلملا ةعباتمو
........................................................................................................................................................................تامدخلاو علسلا

حنمب ةقلعتملا نعطلا ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،12٠2 ةنسرياربف٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤمرارق
.........................................تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج صخر
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ـه٢٤٤١ ماع نابعش٠٢٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٧١ 4

ةـّيميظنتميسارم
٢٤٤١ ماـــــع بـــجر٥٢ يفخّرؤــــم٣٩-١٢ مـــقر يذـــــيفنت  موـــــسرم

تايفيكو طورش ددحي ،١٢٠٢ ةنس سرام٩ قفاوملا
.ميلقإلا ةئيهتل تاساردلا بتاكم طاشن ةسرامم

––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

ةـيلحـملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رـــيزو رــــيرقت ىلـــــع ءاـــــنب –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

1٤1و٥-211 ناــــــتداملا اـــــميسال ،روـــــــتسدـــلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماــع ناــضمر٠2 يف خرؤــملا9٥-٥7 مــقر رــمألا ىــــضتقمبو –
نوــناقلا نـــمضتملاو٥791 ةـــنس رــــبمتبس62 قـــفاوملا٥931
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا

ناــــضمر72يف خرؤـــــملا٠2-1٠ مــــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو–
ةئيهتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا22٤1 ماع
 ،ةمادتسملا هتيمنتوميلقإلا

ىلوألا ىدامج91يف خرؤملا3٠-3٠ مقر رمألا ىضتقمبو–
،ةسفانملاب قلعتملاو3٠٠2 ةنس ويلوي91 قفاوملا٤2٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا

ىداــــمج٥يف خرؤـــــملا2٠-٤٠ مــــقر نوــــناقلا ىــــضتقمبو–
دعاوقلاب قـلعتملاو٤٠٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا٥2٤1 ماع ىلوألا
،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا ةماعلا

ىداـــمج72يف خرؤــــملا8٠-٤٠ مــــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو–
قــــــلعتملاو٤٠٠2 ةـــنس تــــشغ٤1 قــــفاوملا٥2٤1 ماــــع ةــــيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماــع بـــجر61يف خرؤــملا2٠-٠1 مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو–
ةقداصملا نمضتملاو٠1٠2 ةنس وينوي92 قفاوملا13٤1
 ،ميلقإلا ةئيهتل ينطولا ططخملاىلع

ماـــع بــجر٠2 يف خرؤــملا٠1-11 مــقر نوــناقلا ىــضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22قفاوملا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤملا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا33٤1 ماع

ماع ناضمر٥2 يف خرؤملا7٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةــــــياــــمحب قــــــــــلعتملاو81٠2 ةـــــــنس وـــــــينوــــي٠1 قــــــــفاوــــملا93٤1
عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم لاجم يف نييعيبطلا صاخشألا
،يصخشلا

يف خرؤملا٠73-91 مـــقر يــــسائرلا موــــسرملا ىـــــضتقمبو –
91٠2 ةنسربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مــقر يـــسائرلا موــــسرملا ىــــضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةـــنس رـــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماـع بـــجر
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٤32-٥1 مــــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
يذلا٥1٠2 ةـنس تـــشغ92 قـــفاوملا63٤1 ماــــع ةدــــعقلا يذ٤1
ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةـسرامم تاــــيفيكو طورـــش ددــــحي
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا

يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
81٠2 ةنس رــــبمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يــــناثلا عـــيبر٤1
ةيلحـملا تاــعامجلاو ةـــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةـــماـــع ماـــكـــحأ

نـــــم٥2و٤2 نيـــــتداــــملا ماـــــــكحأل اــــــــقيــبطت: ىلوألا ةّداملا
٥2٤1 ماع ةـيناثلا ىداـــمج72 يف خرؤــــملا8٠-٤٠ مـــقر نوــــناقلا
روـكذملاو مــــــمتملاولدـــــعملا ،٤٠٠2 ةــــــنس تـــــشغ٤1 قــــــفاوملا
تاــــيفيكو طورـــش دــــيدحت ىلإ موــــسرملا اذـــــه فدــــــهي ،هالـــــعأ

يف ىعدتو .ميلقإلا ةئيهتل تاساردلا بتاكم طاشن ةسرامم
.”تاساردلا بتاكم“ صنلا بلص

عضخيو مظنم طاشن تاساردلا بتاكم طاشن :٢ ةّداملا
لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط يراجتلا لجسلا يف ديقلل
.امهب

وأ دادــــعإ يف تاــــساردلا بـــــتاكم طاـــــشن لــــــثمتي :٣ ةّداملا
،مـــــيلقإلا ةـــــئيهتل تاـــــسارد وأ/و تاودأ دادـــــــعإ يف ةــــــمهاسملا

72 يف خرؤـملا٠2-1٠ مـــقر نوـــناقلا يف ةددــــحـملا كلت اـــميس ال
نوناقلاو1٠٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا22٤1 ماع ناضمر
وينوي92 قفاوملا13٤1 ماع بـــجر61يف خرؤـــملا2٠-٠1 مـــقر

.هالعأ نيروكذملاو٠1٠2 ةنس
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يناثلا لصفلا
 تاساردلا بتاكم طاشن ةسرامم طورش

داــــمتعا ىلإ تاــــساردلا بــــتاكم طاــــشن عــــضخي :٤ ةّداملا
.ميلقإلا ةئيهتب فلكملا ريزولا همّلسي

 .موسرملا اذهب لّوألا قحلملا يف دامتعالا جذومن قفري

نييونعملاونييعيبطلا صاـــخشألا ىلــع بـــجي:٥ ةّداملا
: ةيتآلا طورشلا تابثإ ،تاساردلا بتكم دامتعايبلاط

: نييعيبطلا صاخشألل ةبسنلاب–١

 ،ةيرئازج ةيسنج نم نوكي نأ•

: ىلع الصاح نوكي نأ•

دئاز اــيرولاكب( اـــهل ةـــلداعم ةداـــهش وأ2رــــتسام ةداــــهش–
ةنّودملا يف ةددحـملا ميلقإلا ةئيهت بعش يف )تاونس سمخ
ةـــقلعتملا يــــملعلا ثــــحبلاو يلاــــعلا مــــيلعتلا بـــــعشل ةـــــينطولا

صاــــــخلا يـــــساسألا نوــــــناــــــقلا يف وأ /و مـــــــيلقإلا ةـــــئيــــــهتب
ةفلكملا ةرادإلاب ةصاخلا كالسألا ىلإ نيمتنملا نيفظوملاب
 .ميلقإلا ةئيهتب

،وأ

ةربخ تابثإ عم ،ىرخأ بعش يف ايلع تاسارد ةداهش–
دادـــــعإو مــــيمصت يف تاوـــــنس )٥( ســــمخ نــــع لــــقت ال ةــــينهم
.ميلقإلا ةئيهت تاسارد وأ/و تاودأ ذيفنتو ةعباتمو

.ةيندملا قوقحلاب عتمتي نأ•

: نييونعملا صاخشألل ةبسنلاب–٢

،يرئازجلا نوناقلل اعضاخ نوكي نأ•

وأ /و ةــــــــيملعلا تاءاــــــــفكلاب رّيـــــسملا عــــتمتي نأ بــــــجي•
هذه نم1 ةطقنلل اقبط ،ةنهملا ةسراممل ةبولطملا ةينهملا
.ةداملا

٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا ىلع ةدايز:6 ةّداملا
عم مءالـــتت تالـــحم ىلع رـــــفوتي نأ بلاـــــطلا ىلــــع نيـــــعتي ،هالـــــعأ
،طاشنلل ةمئالملا ةسرامملاب حمست ةبسانم ةحاسمب طاشنلا

 .تاساردلا ميمصتو دادعإ  تاودأب ةزهجمو

ثلاثلا لصفلا

تاساردلا بتاكم دامتعا تايفيك

اهديدجتو تاساردلا بتاكم دامتعا تابلط عدوت :٧ ةّداملا
نـــم مـــيلقإلا ةــــئيهتب ةــــــفلكملا ةرازوــــــلل ةــــصتخملا حـــــلاصملا ىدـــــل

صــــــــخشلل يـــــــــنوـــــناقلا لـــــــثمملا وأ يـــــــعيبطلا صـــــــخشلا فرــــــــط
.مالتسا لصو لباقم ،يونعملا

قئاثولا ىلع دامتعالا حنم بـــلط فــــلم لــــمتشي:٨ ةّداملا
: ةيتآلا

،دامتعالا حنم بلط –

جذومنلا قفو ةيانعب بلطلا بحاص اهؤلمي ةرامتسا –
عوضوملاو موسرملا اذهب يناثلا قحلملا يف نّيبملا قفرملا

ةــــئيهتب ةــــفلكملا ةرازوـــــلل يــــمسرلا يـــــنورتكلإلا عـــــقوملا يف
 ،ميلقإلا

تاءاـــــفكلاو تالـــــهؤملل ةــــتبثملا تاداــــــهشلا نـــــم ةــــخسن –
،ةبولطملا ةينهملا وأ/و ةيملعلا

دنع مدقي ،لحـملا راجيإ دقع وأ ةيكلملا دنس نم ةخسن –
،دامتعالا بحس

.يونعملا صخشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

ةنجل ميلقإلا ةئيهتب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت:٩ ةّداملا
حنم تابلط صوصخبيــنقتلا يأرــلا ءادـــبإو ةــساردب فـــلكت
.اهديدجت وأ تاساردلا بتاكمل دامتعالا

)٠3( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف اهيأر ةنجللا يدبت نأ بجي
.بلطلا مالتسا خيرات نم ءادتبا ،اموي

بـجومب ةـنجللا هذـه رـيس تاـيفيكو ماـهمو ةـليكشت ددــحت
.ميلقإلا ةئيهتب فلكملا ريزولا نم رارق

ةـــــــفلكملا ةرازوــــلل ةـــــصتخملا حـــــلاــصملا غــــــّلبت :٠١ ةّداملا
باـــحصأ ىلإ هدـــيدجت وأ داــــمتعالا حـــنم رارـــق مـــيلقإلا ةـــئيهتب
خيرات نـم ءادـــتبا ،ماـــيأ )٠1( ةرــــــشع هاـــصقأ لــــجأ يف ،بـــــــلطلا
.هالعأ9ةداملا يف ةروكذملا ةنجللا يأر مالتسا

لبق داــمتعالا دـــيدـــجت تاـــبلط عدوـــــــت نأ بـــــجي:١١ ةّداملا
ةدم ءاهتنا خيرات نـم ،لــقألا ىلـــع ،اـموي )٥7( نيعبسو ةسمخ

: ةيتآلا قئاثولاب ةقفرم ،دامتعالا ةيحالص

،دامتعالا ديدجت بلط –

،هالعأ8 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةرامتسالا –

،لوعفملا يراس دامتعالا نم ةخسن –

.يونعملا صخشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن –

بــــــــتكم داـــــمتعا حــــنم بــــــلط ضــــــــفر ةـــــــلاح يف:٢١ ةّداملا
ىلإ غّلبيو ضفرلا رارق للعي نأ بجي ،هديدجت وأ تاساردلا
.هالعأ٠1 ةداملا يف ددحـملا لجألا يف ينعملا

ةرازوـلا ىدل اــنعط مدــقي نأ داــمتعالا بـــلط بـــحاص نـــكمي
نم ءادـتبا ،ماــيأ )٠1( ةرــشع لــجأ يف مــيلقإلا ةــئيهتب ةـــفلكملا

 .ضفرلا غيلبت خيرات
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تامولعملا رصانع عيمج نعطلا فلم نمضتي نأ بجي
.هميدقتل ةرّربملا قئاثولا وأ

يف نعطلا بلط يف ميلقإلا ةئيهتب فلكملا ريزولا لصفي
مالـتسا خــــيرات يلـــت يـــتلا اموي )٠2( نـيرشعلا ىدــعتي ال لــــجأ
.نعطلا

اـــــهديدجت وأ داــــمتعالا حـــــنم تاـــــبلط ضـــــفرت :٣١ ةّداملا
يــــــئاهن بــــــحس عوــــضوـــم تـــــــناك يـــــتلا تاــــساردلا بـــــتاــكمل

.دامتعالل

نكمي الو يصخش تاساردلا بـــتاكم داـــمتعا:٤١ ةّداملا
.هنع لزانتلا

)٥( سمخ ةدمل تاساردلا بتاكم دامتعا حنمي:٥١ ةّداملا
طاشنلا ةسرامم يف قحلا يطعيو ،ديدجتلل ةلباق تاونس
.ينطولا بارتلا لماك ربع

بتكم دامتعا نم ديفتسملا يفوتسي نأ بجي :6١ ةّداملا
طورـــــشلا رـــــتفد يف اـــــهيلع صوـــــصنملا طورـــــشلا تاــــــساردلا
.موسرملا اذهب ثلاثلا قحلملا يف نّيبملا

عبارلا لصفلا

تابوقعلاو ةباقرلا

ةدـــمتعملا تاـــساردلا بـــتاكمل ةـــيقاطب كـــــسمت:٧١ ةّداملا
.ميلقإلا ةئيهتب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا لبق نم

ةفلكملا ةرازولا ىدل ةينعملا حلاصملل ،ةيقاطبلا حــمست
،ةدــمتعملا تاــساردلا بــتاكم ةــمئاق كــسمب ،مــيلقإلا ةـــئيهتب
.اهتعباتمو اهتبقارم نامضو

اذـــــــكواـــــهنييحتو ةـــــيقاطبلا هذــــــه كـــــسم تاـــــيفيك ددـــــحت
رارق بجومب ةينعملا فارطألل تامولعملا لاسرإ تايفيك
.ميلقإلا ةئيهتب فلكملا ريزولا نم

عورشلا ،ميلقإلا ةئيهتب فلكملا ريزولا نكمي:٨١ ةّداملا
ةيئاهن وأ ةتقؤم ةفصب تاساردلا بتاكم دامتعا بحس يف
.هاندأ٠2و91 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا بسح

: ةدمل دامتعالل تقؤملا بحسلا رارق ردصي :٩١ ةّداملا

مازتـــلالاب لـــجسملا لالــــخإلا ةــــلاح يف اــــموي )٠3( نيـــــثالث –
يف اهيلع صوصنملا ليدعتلا عوضوم تامولعملاب غيلبتلاب
 ،طورشلا رتفد

ذيفنتلا  يف ريصقتلا ةلاح يف رهشأ )6( ةتس زواـــجتت ال –
دادعإ لالخ ،اهيلع قفتملا تامازتلالل رربملا ريغو يئزجلا
.ميلقإلا ةئيهت تاسارد وأ/و تاودأ

تالاـــــــحلا يف يـــــئاهنلا بــــــحسلا رارـــــق ردــــــصي :٠٢ ةّداملا
: ةيتآلا

،دامتعالا حنم طورش رفوت مدع –

فـــــيقوتلا ةرــــــتف ءاــــهتنا دـــــعب تاـــــظفحتلا عــــــفر ضــــــفر –
،هالعأ91 ةداملا يف هيلع صوصنملا طاشنلل تقؤملا

داــــمتعالا بــــحاصل ررــــبملا رــــيغو يلــــكلا ذــــــيفنتلا مدــــــع –
تاسارد وأ/و تاودأ دادـــعإ لالـــخ ،اــــهيلع قــــفتملا تاــــمازتلالل
،ميلقإلا ةئيهت

،)2( نيترم دامتعالل تقؤملا بحسلا دعب –

،يئاضق مكحل ذيفنتلا –

،ةيئاضقلا ةيفصتلا –

.طاشنلا ةسرامم نع يدارإلا يلختلا –

بـــــحس مت يتلا تاــساردــــــلا بــــتاكم بـــــطشت:١٢ ةّداملا
.ةدمتعملا تاساردلا بتاكم ةمئاق نم ،ايئاهن اهدامتعا

ةلاح يف وأ هديدجت وأ دامتعالا حنم بلط ضـفر ةـــــلاح يفو
لجسلا نـم هـــبطش بــــلطب يـــنعملا مزــــتلي ،يــــئاهنلا بــــحسلا
خيرات نم ءادــتبا ،اـــموي )٥1( رــشع ةــسمخ لــــجأ يف يراــــــجتلا

.يئاهنلا بحسلا وأ ضفرلا غيلبت

سماخلا لصفلا

ةيماتخو ةيلاقتنا ماكحأ

لـــبق طاـــشنلا دـــيق تاـــساردلا بــــتاكم مزــــتلت:٢٢ ةّداملا
لاثتمالاب ،ةيمسرلا ةدـــيرجلا يف موـــسرملا اذـــه رـــشن خــــيرات
خيرات نــم ءادــتبا ،ارــهش )21( رــــشع يــــنثا لـــــجأ يف هـــــماكحأل
.هرشن

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:٣٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام9 قــــفاوملا2٤٤1 ماـــــع بـــــجر٥2 يف رــــئازجلاب رّرـــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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لوألا قحلملا

ةــيبعشلا ةــيطارقميدلا ةــيرئازجلا ةــيروهمجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

 ميلقإلا ةئيهتل تاساردلا بتكم دامتعا نمضتي......................يفخرؤم  ............مقر رارق

،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو  ةيلخادلا ريزو ّنإ

ميلقإلا ةئيهتب قلعتملاو1٠٠2 ةنس ربمسيد21 قفاوملا22٤1 ماع ناضمر72 يف خرؤملا٠2-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمب–
 ،ةمادتسملا هتيمنتو

ددحي يذلا٥1٠2 ةنس تشغ92 قفاوملا63٤1 ماع ةدعقلا يذ٤1 يف خرؤملا٤32-٥1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،ممتملاو لدعملا ،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةمظنملا نهملاو ةطشنألا ةسرامم تايفيكو طورش

ددحي يذلا81٠2 ةنس ربمسيد22 قفاوملا٠٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤملا133-81 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو تايحالص

طورش ددحي يذلا12٠2ةنسسرام9 قفاوملا2٤٤1ماعبجر٥2 يف خرؤملا39-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
،ميلقإلا ةئيهتل تاساردلا بتاكم طاشن ةسرامم تايفيكو

تابلط ةساردب ةفلكملا ةنجللا ريس تايفيكو ماهمو ةليكشت ددحي يذلا............................  يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو –
،اهديدجت وأ تاساردلا بتاكمل دامتعالا حنم

،............................................................................................................................ فرط نم مدقملا دامتعالا بلط ىضتقمبو –

،اهديدجت وأ تاساردلا بتاكمل دامتعالا حنم تابلط ةساردب ةفلكملا  ةنجّللا  عامتجا رضحم ىلع ءانبو –

: يتأي ام ررقي

................................................................................ :)1(ةدئافل ميلقإلا ةئيهتل تاساردلا بتكم دامتعا حنمي : ىلوألا ةّداملا

.ميلقإلا ةئيـهت لاـجم يف مربت يتلا  تاقفصلا يف ضورعلا ميدقت هبحاصل دامتعالا اذه لوخي :٢ةّداملا

.ديدجتلل ةلباق تاونس )٥( سمخب دامتعالا اذه ةيحالص ةدم ددحت:٣ةّداملا

.................................................. يف رئازجلاب رّرح

            ءاضمإلاو متخلا

.يونعملا صخشلا ةلاح يفةكرشلامسا وأ يعيبطلا صخشلا ةلاح يف هداليم خيراتو ديفتسملا بقلو مسا ركذأ )1(
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يناثلا قحلملا

ةــيبعشلا ةــيطارقميدلا ةــيرئازجلا ةــيروهمجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

بلطةرامتسا

يونعم صخشيعيبط صخش

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

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

........................................................................... :ةيسنجلا

.............................................................................. :ناونعلا
............................................................................................

.............................................................................. : ةيدلبلا

............................................................................... :ةيالولا

.................................................................. : يديربلازمرلا

...................................................... : ينطولا فيرعتلا مقر

/

....................................................................... : فتاهلا مقر

............................................................ : ينورتكلإلا ديربلا

........................................................... : ينورتكلإلا عقوملا

 : يعامتجالا نامضلل باستنالا خيراتو مقر
............................................................................................
............................................................................................

: ةكرشلا ةيمست
..............................................................................................
...............................................................................................

................................................................... : ينوناقلا لكشلا
...............................................................................................
...................................................................... : ءاشنإلا خيرات
لـــــــــــجسلل يــــــنطوــــــــلا زـــــــــكرــــملاب لــــــــيجستلا خـــــــــيراـــتو مـــــــــقر
 : يراـــــجتلا
...............................................................................................

.............................................................. :ةكرشلا رقم ناونع
...............................................................................................
................................................................................. : ةيدلبلا
................................................................................. :ةيالولا
.................................................................... : يديربلازمرلا

........................................................ : يئابجلا فيرعتلا مقر

.............................................................. : رّيسملا بقلو مسا
......................................................................... : فتاهلا مقر
......................................................................... : سكافلا مقر

............................................................... : ينورتكلإلا ديربلا

.............................................................. : ينورتكلإلا عقوملا

 : يعامتجالا نامضلل ةكرشلا باستنا خيراتو مقر
...............................................................................................
...............................................................................................

١                                             ميلقإلا ةئيهت لاجم يف ةطشانلا تاساردلا بتاكمب صاخلا هديدجت وأ دامتعا حنم بلط ةرامتسا

دامتعالاحنم

دامتعالا ديدجت

ةمئالملا ةرابعلا مامأ ةمالع عضو ءاجرلا

بلطلا بحاص فيرعت .١
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: ةينهملا ةربخلاو تازاجإلاو تاداهشلا .٢

: يونعملا صخشلا ةلاح يف رّيسملا وأ يعيبطلا صخشلا .١ .٢

)رّيسملا( يونعملا صخشلا

: جرختلا ةداهش ناونع

: صصختلا

: ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات

: ةسسؤملا وأ ةعماجلا

: جردتلا دعب ام

: )تا( صصختلا

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................ال ....................... معن

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

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

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

يعيبطلا صخشلا

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................ال ....................... معن

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

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

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

:)يونعملا صخشلا ةلاح يف( دامتعالا بلط ميدقت عوضوم ماهملا ذيفنتب نوفلكملا صاخشألا .٢ .٢

تاصصختلاو تاداهشلابقللامسالا
وأ تاعماجلا

تاسسؤملا
ةينهملا ةربخلا

٢                                                   ميلقإلا ةئيهت لاجم يف ةطشانلا تاساردلا بتاكمب صاخلا هديدجت وأ دامتعا حنم بلط ةرامتسا
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: تاربخلا وأ اهتعباتم وأ اهزاجنإ ّمت يتلا عيراشملا مهأ .٣

– ....................................................................................................................................................................................................

– ....................................................................................................................................................................................................

– ....................................................................................................................................................................................................

– ....................................................................................................................................................................................................

– ....................................................................................................................................................................................................

– ....................................................................................................................................................................................................

– ....................................................................................................................................................................................................

– ....................................................................................................................................................................................................

– ....................................................................................................................................................................................................

: مازتلالا .٤

.ةرامتسالا هذه يف ةدراو يه امك يتكرشب وأ/و يب ةصاخلا تانايبلا ةحصب يفرشب حرصأو دّكؤأ –

.هالعأ ةدراولا تامولعملا يف ليدعت لكب فلملاب ةفلكملا ةرادإلا مالعإب مزتلأ –

............................................................................................... : خيراتلا

..................................................................................... : بقللاو مسالا

،هيلع قدوصو ئرق
: ينعملا عيقوت

.ةلماكلا تافلملا ىوس ةنجللا جلاعت ال : ةظحالم

٣                                            ميلقإلا ةئيهت لاجم يف ةطشانلا تاساردلا بتاكمب صاخلا هديدجت وأ دامتعا حنم بلط ةرامتسا
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ثلاثلا قحلملا

 ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيّلحـملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ميلقإلا ةئيهتل تاساردلا بتاكم طاشن ةسراممب ةقلعتملا تابوقعلاو تامازتلالاددحييذلا طورشلا رتفد

داــــمتعالا نـــم دـــيفتسملاةـــيلوؤسم قــــتاع ىلـــع عـــقت يتلا تاــــمازتلالا دــــيدحت ىلإ،اذــــهطورـــشلا رــــتفد فدــــهي: ىلوألا ةّداملا
.اهذيفنت مدع ةلاح يف ،ةيرادإلا تابوقعلاو

ماـــهملا زاـجنإل ةـمزاللا لئاــسولاو نوــمدختسملا ،مــئاد لــــــكشب ،داــمتعالا نــم دـــيفتسملا ىدـــل رــفوــــتي نأ بـــــــجي:٢ةّداملا
 .بسانم لكشب هطاشن ةسراممب ةــقلعتملا

اهلجأ نم دقاعتلا متي يتلا ةطشنألا كلذ يف امب ،اهب موقي يتلا ةطشنألا عيمج نع لوؤسم دامتعالا نم ديفتسملا :٣ةّداملا
.نيصتخم ءاربخ وأ نيرخآ صاخشأ عم نطابلا نم

:يتأيامع ،اقبسم ميلقإلا ةئيهتب ةفلكملا ةرازولل ةينعملا حلاصملا غالبإ دامتعالا نم ديفتسملا ىلع نّيعتي:٤ةّداملا

،ةئيهلل يساسألا نوناقلايفليدعتلك–

اهلجأل حنم يتلا طورشلامارتحا ىلع ريثأت اهل نوكي نأاهنأشنم يتلاةئيهلل ةينقتلا وأ ةيميظنتلا ةعيبطللرييغتلك–
،دامتعالا

،ينهملا لحـملا ناونع وأةكرشلا رقميفرييغتلك–

.ةدمتعملا ةئيهلل رّيسملا لوؤسمللرييغتلك–

.تاساردلا دادعإ لالخ هفرصت تحت ةعوضوملا تامولعملاو تانايبلا ةيّرس مارتحاب دامتعالا نم ديفتسملا مزتلي :٥ةّداملا

39-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل ماتلا مارتحالا لظ يف هطاشن ةسرامم دامتعالا نم ديفتسملاىلعبجي :6ةّداملا
تاساردلا بتاكم طاشن ةسرامم تايفيكو طورش ددحي يذلا12٠2ةنس سرام9 قفاوملا2٤٤1ماع بجر٥2 يف خرؤملا
  .ميلقإلا ةئيهتل

دامتعالل يئاهنلا وأ تقؤملا بحسلا ،اذه طورشلا رتفد يفاهيلعصوصنملا تامازتلالاب لالخإ لكىلـع بــــــترتي :٧ةّداملا
.هالعأ روكذملاو12٠2ةنس سرام9 قفاوملا2٤٤1ماع بجر٥2 يف  خرؤملا39-12 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأل اقبط

............................................................... : خيراتب

.................................................... : بقللاو مسالا

،هيلع قدوصو ئرق

: ينعملا عيقوت
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٢٤٤١ ماع بجر٥٢ يفخّرؤم٤٩-١٢ مقر يذيفنتموسرم
موسرملا ممتيو لدعي ،١٢٠٢ ةنس سرام٩قفاوملا
6٢٤١ ماــع لاوش٨٢ يفخرؤملا٨٥٤-٥٠ مقر يذــيفنتلا
تاـــيفيك ددحي يذلا٥٠٠٢ ةــنس رــبمفون٠٣ قـــفاوملا

ةــــــــــــــــيلوألا داوــــــــــــــــــملا دارــــــــــــــيتـــسا تاــــــــــــطاـــــــــــــشن ةـــــــــــــسراــــــــمم
ىلع عيبلا ةداــعإل ةـهجوملا عـئاضبلاو تاـــجوتنملاو
.اهتلاح

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و٥-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــع ءاـــــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىداــــمج72 يف خرؤــــملا8٠-٤٠ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
قـــلعتملاو٤٠٠2 ةـــنس تــــشغ٤1 قـــــفاوملا٥2٤1 ماــــع ةــــيناثلا

،ممتملاو لدعملا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

يف خرؤملا٠73-91  مــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــمج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12  مقر يـسائرلا موـــسرمـلا ىــــضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةـــنس رــــياربف12 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

82 يف خرؤملا8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددــــحي يذـــــلا٥٠٠2 ةــــنس رــــبمفون٠3 قـــــفاوملا62٤1 ماــــع لاوـــش
تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك
،ممتملاو لدعملا ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو

٥1 يف خرؤملا9٤2-٥1 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٥1٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا63٤1 ماع ةجحلا يذ
ةطشنألا ةنوّدم نييحتو رييست طورش اذكو روحمتو ىوتحم
،يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا

: يتأي ام مسري

مــــــيمتتو لــــيدــــعت ىلإ موــــسرـــــــملا اذـــــــه فدــــــــهي: ىلوألا ةّداملا
82 يف خرؤــــملا8٥٤-٥٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرمـلا ماـــكحأ ضـــعب

ددــــحي يذــــلا٥٠٠2 ةـــنس رــــبمفون٠3 قــــفاوملا62٤1 ماــــع لاوــــش
تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك
.ممتملاو لدعملا ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو

8٥٤-٥٠ مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرمـلا ماــــــكحأ مـــمتت :٢ ةّداملا
ةـــــنس رــــبمفون٠3 قـــــفاوملا62٤1 ماـــــع لاوـــــش82 يف خرؤـــــملا

1 ررــكم3 داوـــــمــب ،هالــــعأ روـــــكذملاو ممــــتملاو لدـــــعملا ،٥٠٠2
: يتأي امك ررحت ،رركم6و رركم5و

ةــيلوألا داوــــملا دارـــيتسا تاـــطاشن سراــــمت :1 رركم3 ةداملا”
ىلع اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
زومر لمحت ينورتكلإلا يراجتلا لجسلا تاجرختسم ساسأ

نــــــم ةدـــــحاو ةــــيعرف ةـــــعومجمل يـــــمتنت ةـــــسناجتم تاـــــطاشن
ةـــــطشنألا ةــــنّودم يف ةــــجردملا دارـــــيتسالا تاــــطاشن تاـــــعومجم
.”يراجتلا لجسلا يف ليجستلل ةعضاخلا ةيداصتقالا

ةــينعملا ةـــيراجتلا تاـــكرشلا ىلـــع بــــجي : رركم٥ ةداملا”
ناددحي نيذللا ءابعألا يرتفد دحأ يف ،ةلاحلا بسح ،باتتكالا
طاــــــشن ةــــسراممب ةــــطبترملا فارــــطألا تاــــمازتلاو طورـــــشلا
ةــهجوملا عـــــئاضبلاو تاـــــجوتنملاو ةـــــيلوألا داوـــــملا دارـــــيتسا

: يتأي امك ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل
سرامت يتلا ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي –

يف ددحملا ءابعألا رتفد يف باتتكالا ،ةمظنم ريغ تاطاشن
،يناثلا قحلملا

سراــمت يــتلا ةــينعملا ةـــيراجتلا تاــــكرشلا ىلـــع بــــجي –
يف باتتكالا ،صاخ ءابعأ رتفدل ةعضاخلاو ةمظنم تاطاشن
.ثلاثلا قحلملا يف ددحملا ءابعألا رتفد

يف اــــهيلع صوـــصنملا طورـــــشلا مارـــتحا ةداـــهش مــــّلست ال
،ءابعألايرتفددحأيفباتتكالادعبالإ ،هالعأ٥ ةداملا ماكحأ
.هالعأ نيروكذملا

،ءاــــبعألا يرــــتفدو طورــــشلا مارـــــتحا ةداــــهش جذاــــمن ددــــحت
يـــــــناثلاو لوألا قــــــحالملا يف ،يلاوــــتلا ىلــــع ،هالعأ نـــيروكذملا

.''موسرملا اذهب ةقفرملا ثلاثلاو
صوصنملا طورشلا مارتحا مدع ةــــلاح يف: رركم6 ةداملا”

ةداهشلا بحست ،ءابعألا رتفد دونب وأ موسرملا اذه يف اهيلع
بـــــحـــسلا رّرقـــم غّلبــــيو ،موــــسرــــملا اذه يف اهيلع صوصنملا
.''ةينعملا تاسسؤملا اذكو ةيراجتلا ةكرشلل

يذــــيفنتلا موـــسرمـلا نـــم8 ةداـــملا ماـــكحأ مــــمتت :3 ةّداملا
٠3 قـــفاوملا62٤1 ماــــع لاوــــش82 يف خرؤــــملا8٥٤-٥٠ مـــــقر
ةرقفب ،هالعأ روكذملاو ممتملاو لدعملا ،٥٠٠2 ةنس رـــبمفون

: يتأي امك ررحت
: موسرملا اذه ماكحأ قيبطت لاجم نم ىنثتست:8 ةداملا”
............................. )رييغت نودب( ................................. –
............................. )رييغت نودب( ................................. –

رارــق بجومب ةداملا هذــه قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــكو طورــش ددـــــحت
.”نيينعملا ءارزولا وأ ريزولاو ةراجتلا ريزو نيب كرتشم يرازو

لاــثتمالا ةــينعملا ةـــيراجتلا تاــــكرشلا ىلــــع بـــــجي :4 ةّداملا
يراــــــجتلا لــــــــــجسلا لـــــيدــــعتب ةــــــقلعتملا موــــــسرـــــــملا اذـــــــه ماـــــكحأل
.12٠2 ةنس ربمسيد13 لبق ءابعألا يرتفد دحأ يف باتتكالاو

يراجتلا لجسلا تاجرختسم حبصت ،لجألا اذه ءاضقنا دنعو
ةيوست ةياغ ىلإ رثألا ةميدع موسرملا اذه ماكحأل ةقباطملا ريغ
.ةينعملا تاكرشلا ةيعضو

ةّيـــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رــــشني:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سراـــم9 قــــفاوملا2٤٤1 ماــــع بــــجر٥2 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن ةسراممل ةبولطملا تايفيكلاو طورشلا مارتحا ةداهش
اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو

لوألا قحلملا

ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن ةسراممل ةبولطملا تايفيكلاو طورشلا مارتحا ةداهش  جذومن
اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو
..................... ةيالول ةراجتلا ةيريدم

ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن ةسرامم تايفيكو طورش مارتحا تابثإ ةداهش مّلست
: ىلإ ،اهتلاح ىلع عيبلا

.................................................................................................................................................................................... : )ة( ديسلا

......................................................................................... ــب........................................................................ : خيراتب )ة( دولوملا

................................................................................................ : )ةكرشلا ةيمست وأ مسالا( ةكرشلل ينوناقلا لثمملا وأ رّيسملا

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

.......................................................................................................................................................................... : ـــب اهّرقم نئاكلا

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

......................................................................................... يف رداصلا ...................................................... : مقر يراجتلا لجسلا

ماكحأل اقبط ةبولطملا طورشلا يفوتست ......................................................................................... : ةكرشلا نأب حّرصي يذلا
ةسرامم تايفيك ددحي يذلا٥٠٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع لاوش82 يف خرؤملا8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا

ءابعألا رتفدو ،ممتملاو لدعملا ،اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن سرامت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلاب قلعتملا

.اهتلاح ىلع

.......................................... يف ................................ ـــب رّرح

)عيقوتلاو متخلا(
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يناثلا قحلملا

تاكرشلا تامازتلاب قلعتملا ءابعألا رتفد  جذومن
ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن سرامت يتلا ةيراجتلا

اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو

ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلاب قلعتملا ءابعألا رتفد
ةيلوألا داوملا داريتسا طاشن سرامت يتلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاــــــجوتنملاو

اهتلاح ىلع

دــــــــيدـــــــحت ىلإ ،اذـــــــــه ءاــــــــبعألا رــــــتفد فدـــــــهي : ىلوألا ةّداملا
داريتسا طاشن سرامت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا

.اهتلاح ىلع

ةسرامم ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي:2 ةّداملا
عــــئاضبــــلاو تاــــجوــــتــــنملاو ةــــيــــلوألا داوملا دارـــــيـــــتسا طاشن
لـجسلا تاـجرـخــتسمب ،اــهــتــلاــح ىلع عــيــبــلا ةداــعإل ةــهــجوملا
ةسناــجــتـــم تاـــطاشن زوـــمر لـــمحت ينورـــتـــكـــلإلا يراـــجـــتـــلا

تاطاشن تاعومجم نم ،ةدحاو ةيعرف ةعومجمل يمتنت
ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا ةنّودم يف ةجردملا داريتسالا
.يراجتلا لجسلا يف ليجستلل

ةــــــــــينعـملا ةــــــيراــــجتلا تاـــــكرـــــــــشلا ىلــــــع بـــــــجي :٣ ةّداملا
داريتسا طاشن ةسرامم طورش مارتحإ ةداهش ىلع لوصحلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا

ةراجتلل ةيئالولا ةيريدملا حلاصم اهمّلست يتلا ،اهتلاح ىلع
ةكرشلا لثمم فرط نم فلم  عاديإ دعب ،ايميلقإ ةصتخملا
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي ،ةيراجتلا

،اهيلع اًقداصم ءابعألا رتفد نم ةخسن–

زوــمر لــمحي يـــنورتكلإلا يراـــجتلا لـــجسلا نـــم ةـــخسن –
،راتخملا يراجتلا طاشنلا

نامضلل ينطولا قودنصلا ىدل نيمدختسملاب حيرصت –
،يعامتجالا

يـــنطولا زـــكرملا ةـــباوب يف كارـــتشالا ناـــيب نـــم ةـــــخسن–
.يراجتلا لجسلل

طورشلا مارتحا ةداهش ةراجتلل ةيئالولا ةيريدملا مّلست
.فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )51( رشع ةسمخ لجأ يف

فلملل للعملا ضفرلاب ينعملا غّلبي ،ضفرلا ةلاح يفو
.اهسفن لاجآلا يف

ةزايح ةينعملا ةيراجتلا تاـــكرشلا ىلـــع بـــــجي :4 ةّداملا
زهجمو قيقد ناونعب ايلعف لغتسمو قئال يعامتجا رقم
.لاصتالا  لئاسوب

ةيلج ةفصب عضو ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي
مقرو اهناونعو اهتيمست لمحت ةتفال ،اهرقم لخدم قوف
.ءاضتقالا دنع ،ىرخأ ةغلبو ةيبرعلا ةغللاب فتاهلا

نأةـــــينعملا ةـــيراجتـلا تاــــكرـــــــشلا ىلـــع بـــــجـــــي:5 ةّداملا
وأ دقع لك وأ زايتمالا وأ ريجأتلا وأ ةيكلملا قيرط نع ،تبثت
دوــــــجو ،ةــيمومع ةـــئيه فرـــط نـــم مــّـلسم صــــيصخت ررـــــــــقم
اقفو ةأيهمو ةبسانم عيزوتلاو نيزختلل ةيدعاق تآشنم
عـــــــئاضبلل ةـــــيامحو نـــــيزخت تاـــــيضتقمو مـــــجحو ةــــــعيبطل
.اهطاشن عوضوم

يتلا ةيراجتلا تاــكرشلا ،هالــــعأ ةرــــقفلا ماكـــحأ نــــم ىــــفعت
تامدخلاو عئاضبلاو تاجوتنملا داريتسا تاطاشن سرامت

تآــــــشنملا دوـــــجو اـــــهمجحو اـــــهتعيبط بــــــجوتست ال يــــــتلا
.هالعأ ةروكذملا ةيدعاقلا

قوف ةتفال عضو ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي
نــــــمضتت عــــيزوتلاو نـــــيزختلل ةـــــيدعاقلا تآــــــشنملا لـــــخدم
ةباتكبو ةيبرعلا ةغللاب ،اهطاشن لاجمو ةكرشلا ةيمست
.ةءورقم

رقم يف نيزختلا نكامأو ةكرشلا رقم نوكي نأ نكمي
.هالعأ ةروكذملا تافصاوملا عيمج هيف رفوتت كرتشم

نأةــــينعملا ةـــــيراجتلا تاـــــكرشلا ىلــــع بــــجي:6 ةّداملا
.نينثا )2( نيمدختسم نع لقي ال ام فيظوت تبثت

،رفوتت نأةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :٧ ةّداملا
مءالتت ةبسانم لقن لئاسو ىلع ،راجيإلا وأ ةيكلملا قيرط نع
.ةدروتسملا عئاضبلاو تاجوتنملا ةيصوصخو ةعيبط عم

يتلا ةيراجتلا تاـــكرشلا ،هالـــعأ ةرـــقفلا ماـــكحأ نــــم ىـــــفعت
تامدخلاو عـــئاضبلاو تاـــــجوتنملا دارـــــيتسا طاــــشن سراــــــمت

.لقن لئاسو لامعتسا اهطاشن يعدتسي ال يتلا
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صرحلا ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي:٨ ةّداملا
تاـجوـتـنملا ةـقـباـطـم ةـبـقارمل ةـمزالـلا رــيــبادــتــلا ذاــخــتا ىلع
ةدروتسملا تاجوتنملا قباطتت يكل ،ةدروتسملا عئاضبلاو
ةيرئازجلا ريياعملاو ةيميظنتلا وأ ةينقتلا تافصاوملا عم
عم قباطتت نأ بجي ،اهمادعنا ةلاح يف وأ ،اهب لومعملا
قبطت ،ةيلودلا ريياعملا بايغ ةلاح يفو .ةيلودلا ريياعملا

.جوتنملا رّدصم دلبلا وأ أشنملا دلب ريياعم

داريتساةينعملا ةـــيراجتلا تاــــكرشلا نـــــكمي ال:٩ ةّداملا
مدـــع بـــبسب يلـــصألا اــــهدلب يف ةـــــقّوسملا رـــــيغ تاــــــجوتنملا

.اهتقباطم

: يف كارتشالاب ةيراجتلا تاكرشلا مزتلت:٠١ ةّداملا

ةاـــــــّمسملا يراــــــجتلا لــــــجسلل يــــنطولا زــــــكرـــملا ةـــــباوب–
)MOCLIJDIS( نييداصتـقالا نيلـماـعـتملا ةــمــئاــق ةــنــمضتملا
ةيوه نم ققحتلا فدهب ،يراجتلا لجسلا يف نيلجسملا
،يراجتلا لجسلا يف هديق ةيحالصو نوبزلا

،بئارضلل ةماعلا ةيريدملل يئابجلا ميقرتلا عقوم ةباوب –
عيبر91 يف خرؤملا81-81 مقر نوناقلا نم9 ةداملا ماكحأل اقبط

نــــمضتملاو81٠2 ةــــنس رــــبمسيد72 قـــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يـــناثلا
هـــفيرعت مـــقر ةـــيحالص نــــم دــــكأتلل ،91٠2 ةــــنسل ةـــيلاملا نوــــناق
.عيبلا ةروتاف يف ّنيبملا يئابجلا

مارتحا ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :11 ةّداملا
ةـــــــقلعتملاو نيــــــكلهتسملا ةـــــياـــــمحب ةـــــطبترـــملا تاـــــمازـــتلالا

: يتأي اــمب

،اهنمأو ةيئاذغلا داوملا ةفاظن–

،اهتقباطمو تاجوتنملا ةمالس –

،عيبلا دعب ام ةمدخلاو نامضلا –

.كلهتسملا مالعإ –

ةـــــــــــــيلوألا داوــــــــــــــملا دارــــــــــــيتسا تاــــــطاـــــــــشن سراـــــــــــمت:21 ةّداملا
نم اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
،تاباسحلا ظفاحم ةباقرل ةعضاخلا ةيراجتلا تاكرشلا فرط
8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم رركم3 ةداملا ماكحأل اقبط

5002 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع لاوش82 يف خرؤملا
ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك ددحي يذلا

،اـهـتــلاــح ىلع عــيــبــلا ةداــعإل ةــهــجوملا عــئاضبــلاو تاــجوــتــنملاو
.ممتملاو لدعملا

نأ ةـــــينعملا ةـــيراجتلا تاــــكرشلا ىلــــع بـــــجي :31 ةّداملا
فرــــــــط نـــــم ةـــــمّلسملا تاداــــــمتعالا وأ/و صـــــيخارـــتلا زوــــــــحت

.ةلهؤملا حلاصملا

راــطخإلاب ةـــينعملا ةــــيراجتلا تاــــكرشلا مزـــــلت :41 ةّداملا
ةصتـخملا ةراــجــتــلــل ةــيــئالوــلا تاــيرــيدملا حــلاصمل يروــفــلا
،ىرخأ نادلب وأ/و أشنملا دلب هذختي ءارجإ لكب ،ايميلقإ
بيع ببسب ،بحس وأ عاجرتسا وأ قيلعت وأ ليدعتب قلعتي

.ةدروتسملا عئاضبلا وأ تاجوتنملا يف

نأ ةــــينعملا ةــــيراجتلا تاــــكرشلا ىلـــع بــــجي :51 ةّداملا
،اــــــيميلقإ ةـــــصتخملا ةراـــــجتلل ةـــــيئالولا تاـــــيرــــيدملل مدــــــقت
.داريتسالل ايونس ايريدقت اجمانرب

تاعيبملا ةلاح نع تايئاصحإلا ميدقت اهيلع بجي امك
ةراجتلل ةيئالولا تايريدملا حلاصم ىلإ تانوزخملا ةيمكو
.رهشأ )6( ةتس لك ،ايميلقإ ةصتخملا

ماــيقلاب ةــــينعملا ةــــيراجتلا تاـــــكرشلا دـــــــهعتت :61 ةّداملا
ةينطولا قوسلا رارقتسا نامض فدهب داريتسالا تايلمعب

نيومت يف تالالتخا ليجست ةلاح يفو قوسلا طبض راطإ يف
.قوسلا

نأ ةــينعملا ةـــيراجتلا تاـــــكرشلا ىلــــع بــــــجي :71 ةّداملا
تالــــجس قــــيرط نـــع ةــــيراجت تاـــــيليثمت ةزاـــــيحب حّرـــــصت

نييداصتقا نيلماعتم عــم ةـــيراجت دوــــقع وأ ةــــيوناث ةــــيراجت
مـــــجحو تاــــيناكمإ بــــسح ،يــــنطولا بارـــــتلا رـــــبع اهـــــليثمتل
.ةدروتسملا تاجوتنملا ةعيبطو

ميدقت ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :81 ةّداملا
اضيأ اهيلع بـــجيو .عـــيبلا دـــعب اـــم ةـــمدخ رــــيفوتو ناــــمضلا

وأ اهقحاولو حيلصتلاو ةنايصلا تامزلتسم ريفوت نامض
دعب ام تامدخلا يف نيدمتعم ءالكو عم تاقافتا ماربإب مزتلت
تاـــــجوتنملا ةـــــعيبط بـــــسح ،يـــــنطولا بارـــــتلا رـــــبع عـــــيبلا
.ةدروتسملا

نأ ةــــينعملا ةــــيراجتلا تاــــكرشلا ىلــــع بـــــجي :٩١ ةّداملا
ةصتخملا ةراجـتلل ةيئالولا تايريدملا حلاصم ،اروــف ،رطـــخت
.يساسألا اهنوناق يف ليدعتب ايميلقإ

دّيقتلا ةينعملا ةيراجتلا ةكرــــشلا ىلــــع بــــجــــي:٠٢ ةّداملا
.اذه ءابعألا رتفد ماكحأبو ،امهب لومعملا ميظنتلاو نوناقلاب

)بتتكملا( ةكرشلا لثمم

هيلع قدوصو ئرق
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ثلاثلا قحلملا

تاكرشلا تامازتلاب قلعتملا ءابعألا رتفد  جذومن
داوملا داريتسال امظنم اطاشن سرامت يتلا ةيراجتلا

عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا
ءابعأ رتفد زوحــتو اهتلاح ىلع

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةراجتلا ةرازو

ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلا نمضتملا ءابعألا رتفد
 ةيلوألا داوملا داريتسال امظنم اطاشن سرامت يتلا

ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
ءابعأ رتفد زوحـتو اهتلاح

دـــــــيدـحت ىلإ اذـــــــــه ءاـــــــبـــعألا رـــــــتـــــفد فدـــــــــــهي: ىلوألا ةّداملا
،امظنم اطاشن سرامت يتلا ةيراجتلا تاكرشلا تامازتلا

ةـهـجوملا عــئاضبــلاو تاــجوــتــنملاو ةــيــلوألا داوملا دارــيــتسال
.صاخ ءابعأ رتفدل عضختو اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل

ةسرامم ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي:2 ةّداملا
عــــئاضبــــلاو تاــــجوــــتــــنملاو ةــــيــــلوألا داوملا دارـــــيـــــتسا طاشن
لـجسلا تاـجرـخــتسمب ،اــهــتــلاــح ىلع عــيــبــلا ةداــعإل ةــهــجوملا
ةسناجتم تاطاشن زومر لمحي يذلا ينورتكلإلا يراجتلا

تاطاشن تاعومجم نم ،ةدحاو ةيعرف ةعومجمل يمتنت
ةعضاخلا ةيداصتقالا ةطشنألا ةنّودم يف ةجردملا داريتسالا
.يراجتلا لجسلا يف ليجستلل

ةــــــينعملا ةــــــيراــــــجتلا تاـــــــكرــــشلا ىلـــع بـــــــجــــــي:٣ ةّداملا
داريتسا طاشن ةسرامم طورش مارتحا ةداهش ىلع لوصحلا
عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو ةيلوألا داوملا

ةــيــئالوــلا تاــيرــيدملا حــلاصم اـــهـــمـــّلست يتـــلا ،اـــهـــتـــلاـــح ىلع
،ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا ىلإ ايميلقإ ةصتخملا ةراجتلل
يذلا ،ةــــيراـــجتلا ةــــكرــــشلا لـــثـــمم فرــــط نم فلـــم عادـــيإ دـــعب
: ةيتآلا قئاثولا نمضتي

،هيلع اقداصم ،اذه ءابعألا رتفد نم ةخسن –

زومر لمحي ينورتكلإلا يراجتلا لـــجسلا نـــم ةــــخسن –
،راتخملا يراجتلا طاشنلا

نامضلل ينطولا قودنصلا ىدل نيمدختسملاب حيرصت –
،يعامتجالا

ينطولا زكرملا ةــباوب يف كارـــتشالا ناـــيب نـــم ةــــخسن –
،يراجتلا لجسلل

ءابعألا رتفد نم ةخسنو دامتعالا وأ ةصخرلا نم ةخسن –
.ينعملا مظنملا طاشنلا ةسراممب صاخلاو هيلع قداصملا

طورشلا مارتحا ةداهش ةراجتلل ةيئالولا ةيريدملا مّلست
عاديإ خيرات نم ءادتبا ،اموي )51( رشع ةسمخ نوضغ يف

.فلملا

فلملل للعملا ضفرلاب ينعملا غّلبي ،ضفرلا ةلاح يفو
.اهسفن لاجآلا يف

نأ ةــــــينعملا ةـــــيراجتلا تاـــــكرشلا ىلــــع بـــــجي:4 ةّداملا
.نينثا )2( نيمدختسم نع لقي ال ام فيظوت تبثت

: يف كارتشالا ةيراجتلا تاكرشلا ىلع بجي :٥ ةّداملا

ةاـــــــّمسملا يراـــــجتلا لـــــجسلل يــــنطولا زــــــكرملا ةــــــباوــب–
)MOCLIJDIS( نييداصتـقالا نيلـماـعـتملا ةــمــئاــق ةــنــمضتملا
ةيوه نم ققحتلا فدهب ،يراجتلا لجسلا يف نيلجسملا
،يراجتلا لجسلا يف هديق ةيحالصو نوبزلا

ةـــــــماعلا ةـــــيريدملل يـــــئابجلا مـــــيقرتلا عــــــقوم ةــــــباوب –
يف خرؤملا81-81 مقر نوناقلا نم9 ةداملل اقبط ،بئارضلل
81٠2 ةنس رـــبمسيد72 قــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع يـــناثلا عــــيبر91
ةيحالص نم دـكأتلل ،91٠2 ةـــنسل ةـــيلاملا نوــناق نــــــمضتملاو
لــــــبق عــــيبلا ةروـــــتاف يف نّيـــــبملا يـــــئابـــجلا فـــــيرعتلا مـــــقر

.اهريرحت

ةـــــــــــــيلوألا داوـــــــــــملا دارــــــــــــيتسا تاـــــــــطاــــــــشن سراــــــــــمت :6 ةّداملا
نم اهتلاح ىلع عيبلا ةداعإل ةهجوملا عئاضبلاو تاجوتنملاو
،تاباسحلا ظفاحم ةباقرل ةعضاخلا ةيراجتلا تاكرشلا فرط
8٥٤-٥٠ مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم رركم3 ةداملا ماكحأل اقبط

٥٠٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا62٤1 ماع لاوش82 يف خرؤملا
ةيلوألا داوملا داريتسا تاطاشن ةسرامم تايفيك ددحي يذلا

،اـــهتلاح ىلــع عـــيبلا ةداــــعإل ةــــهجوملا عــــئاضبلاو تاــــجوتنملاو
.ممتملاو لدعملا

ننــــقملا طاــــشنلل ةــــمظنملا ماـــــكحألاب لالـــــخإلا نود :٧ ةّداملا
تايلمعب مايقلاب ةينعملا ةيراجتلا تاكرشلا دهعتت ،ينعملا
طبض راطإ يف ةينطولا قوسلا رارقتسا نامض فدهب داريتسالا
.قوسلا نيومت يف لالتخا ةلاح يفو قوسلا

)بتتكملا( ةكرشلا لثمم

هيلع قدوصو ئرق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٤١ ماع بجر6٢ يفخّرؤم٥٩-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ممـــــــتـيو لدـــــــعـي ،١٢٠٢ ةــــــنس سراـــــم٠١قـــــفاوـــــملا
١٢ يفخّرؤـــــملا٠٨٢-٩١ مـــــقر يذــــــــــيــــفنتلا موـــــسرملا

٩١٠٢ ةــــنس رـــــبوـــتكأ٠٢ قــــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع رــــــــفص
ةددجتملا تاــقاطلل ةظفاحم ءاــــــــشنإ نــــمضتملاو
.اهريسو اـهميظنتو ةــيوقاطلا ةــيلاعفلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناــــــتدامـلا اــــــميس ال ،روـــــتسدلا ىلــــــع ءاـــــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(
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يف خرؤملا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤملا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠82-91 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس ربوتكأ٠2 قفاوملا1٤٤1 ماع رفص12
ةـــــيوقاطلا ةــــيلاعفلاو ةددـــــجتملا تاــــقاطلل ةـــــظفاحم ءاـــــشنإ

،اهريسو اهميظنتو

: يتأي ام مسري

ماـــــــكحأ ضــــــــعب مـــمـــــــتيو موــــــــسرـــمـلا اذــــــــه لدـــــــــــعي : ىلوألا ةّداملا
1٤٤1 ماع رفص12 يف خرؤملا٠82-91 مقر يذيفنتلا موسرمـلا
ةـــــظفاحم ءاــــشنإ نـــمضتملاو91٠2 ةــــنس رـــــبوتكأ٠2 قـــــفاوملا
.اهريسو اهميظنتو ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلل

61و٤1و31و6و٥ داوـملا ماــكحأ مـــمتتو لدــــعت:٢ ةّداملا
رفص12 يف خرؤملا٠82-91 مقر يذيفنتلا موسرمـلا نم91و
،هالــعأ روـــكذملاو91٠2 ةـــنس رـــبوتكأ٠2 قـــفاوملا1٤٤1 ماــــع
: يتأي امك ررحتو

ةــــــيمنتلا يف ةــــمهاسملاب ةـــــظفاحملا فـــــلكت:٥ ةداملا”
.''ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلل ةيعاطقلاو ةينطولا

،يرودــــــلا مــــييقتلا ثــــــيح نـــــم ةـــــــظفاحملا فـــــلكت:6 ةداملا”
ةيلاعفلاو ةددجتملا تاقاطلا ةيمنتل ةينطولا ةسايسلا مييقتب
دادعإو اهتاريثأت ىدمو اهذيفنتل ةرخسملا تاودألاو ةيوقاطلا

.''ةلصلا تاذ ةيونسلا مييقتلا ريراقت

وريدمو ماع نيـــمأ هـــماهم يف ظــــفاحملا دــــعاسي :31 ةداملا”
.''نيريدم باونو نوريدمو تاسارد

يرــــــيدمو ماــــعلا نيـــمألا فـــــئاظو تاـــــبترـــــم ددـــــحت:٤1 ةداملا”
،يلاوتلا ىلع ،ادانتسا نيريدملا باونو نيريدملاو تاساردلا
بئانو ريدمو تاسارد ريدمو ماع ريدم فـــئاظو تاــــبترم ىلإ

.''تارازولا يف ةيزكرملا  ةرادإلا يف ريدم

يـــــــتآلا ءاــــضعألا نــــم ةرادإلا ســــــــلجم لـــــكشتي :61 ةداملا”
: مهركذ

،اسيئر ،لوألا ريزولا نع لثمم –

،ينطولا عافدلا ةرازو نع لثمم –

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةينارمعلا ةئيهتلاو

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،مجانملاو ةقاطلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنالاب فلكملا ريزولا نع لثمم –
،ةددجتملا

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةنيدملاو نارمعلاو نكسلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،لقنلاو ةيمومعلا لاغشألاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

.يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا نع لثمم –

نأ هنأش نم صخش يأب ةناعتسالا ةرادإلا سلجم نكمي
.''لامعألا لودج يف ةجردملا لئاسملا يف ةدافإ مدقي

: يتأي امب ةرادإلا سلجم فلكي :91 ةداملا”

تاطاشنل تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا جماربلا ةسارد –
،اهدامتعاو ةظفاحملا

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

موــــــسرـــمـلا نـــــــم9و7 نيـــــتداـــــملا ماـــــــكحأ ىــــــغلت:٣ ةّداملا
قفاوملا1٤٤1 ماع رفص12 يف خرؤملا٠82-91 مقر يذيفنتلا

تاقاطلل ةظفاحم ءاشنإ نمضتملاو91٠2 ةنس ربوتكأ٠2
.اهريسو اهميظنتو ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتملا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــــشني :٤ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٠1 قــفاوملا2٤٤1 ماـــع بـــجر62 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع نابـــــعش٢ يفخّرؤـــــم٥٠١-١٢ مقر يذيــــفنتموــــــسرم
ليدعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنـس سراــــم6١ قـــفاوــــملا٢٤٤١
ءابو راشـــــتنا نم ةـــــياـــقولا ماــــظن رـــيـــبادـــت ديدــــمتو
.هتحفاكمو )٩١– ديفوك( انوروك سوريف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و٥-211 ناــتداـــمـلا امـــيـــس ال،روتــــسدلا ىلع ءاـــــنب–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع رفــــص81 يف خرؤــــمـلا6٥1-66 مــــقر رـــمألا ىضـــتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو6691 ةنس وينوي8 قفاوملا6831
 ،ممتمـلاو لدعمـلا

ىداـــــمـــج7 يف خرؤـــــمـلا7٠-88 مــــقر نوـــناـــقلا ىضـــتقمبو–
قلعــتـــمـلاو8891ةنــــس رــــيانـــي62 قـــفاوـــملا8٠٤1 ماـــع ةيـــناـــثلا

،لمعلا بطو نمألاو ةيحصلاةياقولاب
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لوألا عيبر3 يفخرؤمـلا6٠-89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دعاوقلا ددــحي يذلا8991 ةنس ويــــنوي72 قــــفاوــــمـلا91٤1 ماع
،ممتمـلاو لدعمـلا ،يندمـلا ناريطلاب ةقلعتمـلا ةماعلا

ىداـــمـــج71 يف خرؤـــمـلا31-1٠ مــــقر نوـــناـــقلا ىضتــقمبو–
نــــمــــضــــتـــمـلاو1٠٠2 ةنـــــس تشـــغ7 قــــفاوـــمـلا22٤1 ماـــع ىلوألا

،ممتمـلاو لدعمـلا ،هميظنتو يربلا لقنلا هيجوت
ىداـمـــج72 يف خرؤـــــمـلا8٠-٤٠ مــــــقر نوــــناـــــقلا ىضـــــتقمبو–

قلعــــتــــمـلاو٤٠٠2 ةنــــس تشـــغ٤1 قــــفاوـــمـلا٥2٤1 ماــــع ةيـــــناــــثلا
،ممتمـلاو لدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

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

ماع بجر٠2 يف خرؤمـلا٠1-11 مــقر نوـــناـــقلا ىضـــتقمبو–
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خرؤمـلا7٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيالولاب قلعــــتمـلاو21٠2 ةنــــس ريارـــبف12 قفاوــمـلا33٤1 ماع

ماع لاوش81يف خرؤـــــمـلا11-81 مقر نوــناقلا ىضتقمبو–
لدعملا ،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1
،ممتملاو

يف خرؤملا392-31 مـــــقر يـــسائرلا موــسرمـلا ىضتقمبو–
نمضتمـلاو31٠2ةنس تشغ٤ قفاوملا٤3٤1 ماع ناضمر62
فينجب ةدـــمتـــعمـلا ،)٥٠٠2( ةيـــلودلا ةيـــحـــصلا حئاوللا رشن
،٥٠٠2 ةنس ويام32 خيراتب

يف خرؤمـلا٠73-91 مــــقر يـــسائرلا موـــسرمـلا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمــــسيد82 قفاومــــلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو
9 يف خرؤـــملا87-12 مـــــقر يـــسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
 ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

62 يف خرؤمـلا96-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو–
ريبادتب قلعتـملاو٠2٠2 ةنس سرام12 قـفاومـلا1٤٤1 ماع بجر
)91– ديــــفوك( اـــنوروـــك سورـــيفءاـــبو راـــشتنا نـــم ةـــياــــــقولا

،هبةقحاللا صوصنلا عومجمو ،هتحفاكمو
: يتأي ام مسري
دـــــيدـــمتو لـــيدعـــت ىلإ موــــسرـــمـلا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا

انوروـــك سورـيـــف ءاـــبو راـــشــــتنا نم ةياـــــقوـــــلا ماــــظــــن ريـــــــــبادـــــت
ىلإ ةيمارلا  ماكحألاب ديقتلا لظ يف ،هتحفاكمو )91– ديفوك(
رطـــخ يأ نم مــــهـــــتياـــمــــحو نينـــطاوـــمـــــلا ةحــــــص ىلــــــع ظافـــــحلا

.انوروك سوريف راـــشـــتنال
ةدمل ددميو يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارـجإ لدعي :٢ ةّداملا

: يتآلا وحنلا ىلع  ،اًموي )٥1( رشع ةسمخ

ةرشاعلا ةعاسلا نم يلزنمـلا يئزجلا رجحلا ءارجإ قبطُي–
،يلاومـلا مويلا حابص نم ةسماخلا ةعاسلا ةياغ ىلإ ًءاسم

،ةنـــتاـــبو ،راردأ : ةــــيــــتآلا )61( ةرشـــــع تسلا تاــــيالولا ىلع
،رئازجلاو ،وزو يزيتو ،ناسملتو ،ةسبتو ،ةديلبلاو ،ةركسبو
،ةلقروو ،ركسعمو ،ةنيطنسقو ،سابعلب يديسو ،لجيجو
،ترقوتو ،يداولاو  ،نارهوو

نيتنثالا تايالولا يلزنملا يئزجلا رجحلا ءارجإ صخي ال –
،يـــــقاوـــبـــلا مأو ،طاوــــغألاو ،فـــلـــشـــلا : ةـــيــــتآلا )2٤( نيــــعــــبرألاو
،ةفلجلاو ،ترايتو ،تسغنماتو ،ةريوبلاو ،راشبو ،ةياجبو
،ةيدملاو ،ةملاقو ،ةبانعو ،ةدكيكسو ،ةديعسو ،فيطسو
،جيريرعوب جربو ،يزيليإو ،ضيبلاو ،ةليسمـلاو ،مناغتسمو
،ةلشنخو ،تليسمسيتو ،فودنتو ،فراطلاو ،سادرـــموبو
،ةماعـــنلاو ،ىلــــفدلا نيـــعو ،ةليـــمو ،ةزابـــيتو ،سارــــهأ قوــــسو
يجاب جربو ،نوميميتو ،نازيلغو ،ةيادرغو ،تنشومت نيعو
،مازق نإو ، حلاص نإو ،سابع ينبو ،لالج دالوأو ،راتخم
.ةعينملاو ،ريغملاو ،تناجو

،ةصتخملا تاطلــسلا ةقـــفاوم دــــعب ،ةالولا نـــــكمي :٣ ةّداملا
لكل ةيحــصلا ةيـــعــــضولا اهيضتــــقت يتلا ريبادــــتلا لك ذاختا

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

رظح ءارجإ ،ينطولا بارــتلا لـــماــــك ربــــع دّدـــــمي:٤ ةّداملا
تابسانمـلا وأ/و تالفحلاو صاخشألا تاعمجت نم عون لك
تاعمجتلا اذكو ،ناتخلاو جاوزلا تالفح اميس الو ،ةيلئاعلا

.تازانجلا ةبسانمب

رظحلا ريبادتب ديقتلا ضرف ىلع رهسلا ةالولا ىلع بجيو
قيبطت ىلع لمعلاو ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنمـلا
نكامألا يكلام دض اذكو ،نيفلاخملا دض ةيميظنتلا تابوقعلا
.تاعمجتلا هذه لبقتست يتلا

ةيداعلا قاوسألاب ةصاخلا ريبادتلا ةقبطم ىقبت :٥ ةّداملا
حلاصملا لبق نم ةباقرلا ماظنب ةقلعتملا ،ةيعوبسألا قاوسألاو
،ةيامحلاو ةياـــقولا ريـــبادـــــتب مازـــتلالا نم ققــــحــــتلل ةصتخملا

لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قيبطت اذكو
 .نيفلاخملا دض هب

ةــياـــمـــحلاو ةـــياــــقولا رــــيـــبادــــت لــــك ةقـــــبـــطم ىقـــبــــت :6 ةّداملا
سورـــيف ءاـــبو نـــم ةياـــقولا ماـــظـــن راــــطإ يف ةذـــــخـــتمـلا ىرخألا

بجومب اهيلع صوصنمـلا ،هتــــــحفاكمو )91– ديــــــفوك( اــنوروــك
.هب لومعمـلا ميظنتلا

سرام71 نم ءادتبا موسرمـلا اذه ماكحأ يرســـت :٧ ةّداملا
.12٠2 ةنس

ّةيمــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــــسرـــملا اذـــــه رـــشـــنــــي :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام61 قفاوملا2٤٤1 ماع نابعش2 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع



٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٣
19م١٢٠٢ ةنس سرام٧١

قـفاوملا2441 ماـــع بــــجر71 يفخّرؤـــم يــــسائر موــــسرم
بئان ماهــم ءاـــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس سراــــم لّوأ

.ةّيروهمجلا ةسائرب ريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بـــجر71 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــــجومب
ىفطصمدّيسلا ماـهمىـــهنت ،1202 ةـــنس سراـــم لّوأ قــــفاوملا

،ةّيروهمجلا ةسائرب رــيدم بـــئان هــتفصب ،وـــطي نـــب ناــــندع
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
.نييضاق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بـــجر71 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
دّيسلاو ةدّيسـلا ماـــهمىهـــنت ،1202 ةنـــس سراـــم لّوأ قــــفاوملا
: ةافولا ببسب ،نييضاق امهتفصب ،امهامسا يتآلا

،1202 ةنس يفناج11 نم ءادتبا ،سيارلاب ميرم –

.1202 ةنس يفناج01 نم ءادتبا ،يبارخ ميهاربا –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماــع بــجر71 يفخّرؤــــم يــسائر موـــــسرم
شتفملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازول ماعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بـــــجر71 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بــــجومب
رداقلا دبعدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

،ةـــينطولا ةـــيبرتلا ةرازوــــل اـــماع اـــشتفم هــــتفصب ،دوــــح نــــب
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــفاوملا2441 ماـــع بـــجر71 يفخّرؤـــم يــسائر موـــسرم
ريدم ماهم ءاــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــنس سراــم لّوأ
.نداعملاو مجانملل ايلعلا ةينطولا ةسردملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع بــجر71 يف خّرؤــم يــسائر موــسرم بــجومب
ناــسحدّيــسلا ماــهــمىــهنت ،1202 ةــنس سراــم لّوأ قــفاوملا

مــــجانملل اــيلعلا ةــينطولا ةـــسردملل ارــــيدم هـــتفصب ،يلداــش
.دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،نداعملاو

لّوأ قفاوملا2441 ماـع بــجر71 يفخّرؤــم يــسائر موــــسرم
دهعملا ريدم ماــهم ءاــهنإ نــمضتي ،1202 ةـــنس سراــــم
ةـــــيجوــــلونقتو موـــــلعلا يف يلاــــعلا نـــيوــــــــكتلل يــــــنطولا
.ناينبلا نيعب ةضايرلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بــــجر71 يف خّرؤـــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
فــسويدّيـــسلا ماــهمىـــهنت ،1202 ةــنس سراـــم لّوأ قــــفاوملا

يف يلاــــعلا نـــيوكتلل يـــنطولا دـــــهعملل ارــــيدم هـــــتفصب ،ةراــــق
ةفيظوب هفيلكتل ،ناينبلا نيعب ةضايرلا ةيجولونقتو مولعلا
.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـــــسائرب رــــيدم نييــــعت نــــمضتي ،1202 ةـــــنس سراـــــم
.ةّيروهمجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــــجر71 يف خّرؤـــــم يــــسائر موــــسرم بـــــجومب
ناندع ىفطصمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سراـم لّوأ قــــفاوـملا

.ةّيروهمجلا ةسائرب اريدم ،وطي نب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوملا2441 ماـــع بـــجر71 يفخّرؤـــم يـــسائر موـــسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سراــم لّوأ
.ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــــجر71 يف خّرؤــــــم يـــــسائر موـــسرم بــــجومب
،يشولل دمـحمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام لّوأ قفاوملا

.ةيجراخلا ةراجتلا ةيقرتل ةينطولا ةلاكولل اماع اريدم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــفاوملا2441 ماـــع بـــجر71 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سراــم لّوأ
.ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بــــجر71 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــــسرم بـــــجومب
نـــــيدلا روــــندّيــسلا نّيـــعي ،1202 ةـــنس سراــــم لّوأ قـــــفاوملا

.ةيمومعلا ةحصلل ينطولا دهعملل اماع اريدم ،ليعامس

ةّيدرفميسارم
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قفاوملا2441 ماــــع بــــجر71 يفخّرؤــــم يـــسائر موـــسرم
دهعملا ريدم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام لّوأ
.تايئاملا ةيبرتو يرحبلا ديصلل يلاعلا ينطولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بــــجر71 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرم بـــــجومب
،بزاع دــيجمدّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةــــنس سراــــم لّوأ قــــفاوملا

ةـــــــيبرتو يرـــــحبلا ديـــــصلل يلاـــــعلا ينـــطولا دهـــــعملل ارـــــيدم
.تايئاملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــــيريدم ماــــهم ءاهـــــنإ نمـــــضتي ،1202 ةـــــنس سراــــم
.بئارضلل نييوهج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بــــجر91 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موـــــسرم بـــجومب
يـــــتآلا نيدّيـــــسلا ماـــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس سراــــم3 قــــفاوملا
امهتلاحإل ،بئارضلل نييوهج نيريدم امهتفصب ،امهامسا

: دعاقتلا ىلع

،فيطسب ،ضويبل ليبن –

.ةلقروب ،ةنبل نب يراوهلا –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
نـــــيريدم ماــــهم ءاــــهنإ نــــمضتي ،1202 ةــــنس سراــــم
.تايالولا ضعب يف بئارضلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بــــجر91 يف خّرؤــــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
ةداسلاو نيتدّيسلا ماهمىـــهنت ،1202 ةـــنس سراـــم3 قــــفاوملا
تايالولا يف بـئارضلل نــــيريدم مـــهتفصب ،مــــهؤامسأ ةــــيـتآلا
: ةيتآلا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،فلشلا ةيالو يف ،نايزمأ زيزع –

ىلــــــع هــــتلاحإل ،يــــقاوبلا مأ ةــــيالو يف ،يــــتامس فـــيرش –
،دعاقتلا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةديلبلا ةيالو يف ،مناغ يلع –

ىلـــــع هـــتلاحإل ،تراـــــيت ةــــيالو يف ،ةــــبيغز نــــب يــــساسلا –
،دعاقتلا

ىلع هتلاحإل ،طسو - رئازجلا ةيالو يف ،لامج رداقلا دبع –
،دعاقتلا

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةبانع ةيالو يف ،خيسم نيسح –

،دعاقتلا ىلع اهتلاحإل ،مناغتسم ةيالو يف ،زودنقلب ةكيلم –

،دعاقتلا ىلع هتلاحإل ،ةماعنلا ةيالو يف ،نايزم بيبحلا –

ىلع اهتلاحإل ،تنشومت نيع ةيالو يف ،ةبوشيع ةليمج –
،دعاقتلا

.سارهأ قوس ةيالو يف ،دادح ريهز –

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ســـــيئر ماـــهـــم ءاهــــنإ نـــــمضتي ،1202 ةــــــنس سراـــــم
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب تاسارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بــــجر91 يف خّرؤــــم يذــــيفنت موــــسرم بــــجومب
،نيسح رينمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام3 قفاوملا

يلخادلا نمألل يرازولا بتكملاب تاــساردلل اسيئر هــــتفصب
ةــــفيظوب هـــفيلكتل ،ةـــينطولا ةــــيبرتلا ةرازوــــب ةـــــسسؤملا يف

.ىرخأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةـــــعماجب ماــــهم ءاـــــهنإ نـــــمضتي ،1202 ةـــــنس سراـــم
.2 رئازجلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بــــجر91 يف خّرؤـــــم يذيـــفنت موـــسرم بـــجومب
يـــتآلا نيدّيـــسلا ماــــهمىــــهنت ،1202 ةــــنس سراــــم3 قـــــفاوملا
:2 رئازجلا ةعماجب ،امهامسا

،راثآلا دهعمل اريدم هتفصب ،قوزع ميركلا دبع –

تاــــــغللا ةـــيلكل اديـــــمع هـــــتفصب ،يروـــــصنم مــــيهاربإ –
.ةيبنجألا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤـم يذـــيفنت موـــسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
.2 نارهو ةعماجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع بـــجر91 يف خّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم بــــجومب
دـــــمـحمدّيـــــسلا ماــــهمىــــــــهنت ،1202 ةــــنس سراــــــم3 قـــــفاوملا

يف يلاـــعلا نـــيوكتلاب اــــفّلكم رـــيدم بـــئان هــــتفصب ،ةــــنويلبط
اذـــكو يـــملعلا ثـــحبلاو يـــــعـــماجلا لــــيهأتلاو ثــــــلاثلا روـــــطلا
ىلع ءانب ،2 نارهو ةعماجب جردتلا دعب اميف يلاعلا نيوكتلا

.هبلط



٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٣
21م١٢٠٢ ةنس سرام٧١

3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ةيلك ديمع ماهـم ءاـــهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــنس سراــــم
.ةيادرغ ةعماجب تاغللاو بادآلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بـــجر91 يف خّرؤـــم يذيـــفنت موـــسرم بـــجومب
روــــشاعدّيســــلا ماـــهمىــــهنت ،1202 ةـــنس سراــــم3 قـــــفاوملا

ةـــــــعماجب تاـــــغللاو بادآلا ةــــيلكل ادــــيمع هـــــتفصب ،ةـــــمقرــس
.هبلط ىلع ءانب ،ةيادرغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم ةبئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
.اقباس - ةفاقثلا ةرازوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــــــع بــــــجر91 يف خّرؤــــــم يذيـــــفنت موـــــسرم بــــــجومب
،ةكودع ةيهز ةّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام3 قفاوملا

دــــــيدجتو ىوـــتسملا نيــــسحتو نــــيوكتلل رــــــيدم ةـــــبئان اــــــهتفصب
.اقباس - ةفاقثلا ةرازوب فراعملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــــجر91 يف ناـــــخّرؤم ناـــــيذيفنت ناـــــموسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سراـم3 قـــفاوملا

.نيتيالو يف ةراجتلل نيريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بـــجر91 يف خّرؤـــــم يذيــــفنت موـــــسرم بـــــجومب
،ينايز دمحأدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سراــم3 قــــفاوملا

يف هــجامدإ ةداـــعإل ،ةـــسبت ةـــيالو يف ةراـــجتلل ارــــيدم هــــتفصب
.ةيلصألا هتبتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــــع بــــجر91 يف خّرؤـــــم يذيـــفنت موـــسرم بــــجومب
جاـــــحلادّيـــــسلا ماــــهمىـــــهنت ،1202 ةــــنس سراــــم3 قــــــفاوملا
هفيلكتل ،طاوغألا ةيالو يف ةراجتلل اريدم هتفصب ،يشاعد
.ىرخأ ةفيظوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ديصلل نيريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
.تايالولا ضعب يف ةيديصلا دراوملاو يرحبلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بـــجر91 يف خّرؤــــم يذيــــفنت موــــسرم بــــجومب
ةـــــيتآلا ةداــــسلا ماـــهمىـــــهنت ،1202 ةــــنس سراــــم3 قـــــفاوملا
دراوـــــــملاو يرــــحبلا دــــيصلل نـــــيرـــــيدـــم مـــــهتفصب ،مـــــهؤامسأ
: ةيتآلا تايالولا يف ةيديصلا

،وزو يزيت ةيالو يف ،ديعلب ظيفحلا دبع –

،فيطس ةيالو يف ،تقوقربت لامج –

،ةلقرو ةيالو يف ،يشيرق ريذن –

.فراطلا ةيالو يف ،ةيمهارب ديمح –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
تاساردلاب ّفلكم نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب صيخلتلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بـــجر91 يف خّرؤــم يذــيفنت موــسرم بـــجومب
،نيــــسح رــــينم دّيــــسلا نّيــــعي ،1202 ةــــنس سراـــــم3 قـــــفاوملا

يرازوـــلا بــــتكملا لوؤـــــسم ،صــــيخلتلاو تاـــــساردلاب اـــــفّلكم
.ةينطولا ةيبرتلا ةرازوب ةسسؤملا يف يلخادلا نمألل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قفاوملا2441 ماع بجر91 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
مالـــعإلا رـــيدم نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس سراــــم
ةرازوب قـئاثولاو يلآلا مالــــعإلا ةــــمظنأو لاـــصتالاو
.ةضايرلاو بابشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــــــجر91 يف خّرؤـــــم يذـــــيــــفنت موــــسرم بــــــــــجومب
،يفيرش ميلس دمـحم ّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام3 قفاوملا

ةرازوب قئاثولاو يلآلا مالعإلا ةمظنأو لاصتالاو مالعإلل اريدم
.ةضايرلاو بابشلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لّوأ قفاوملا2441 ماع بجر71 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
باــــبشلا رــــيدم نييــــعت نـــمضتي ،1202 ةــــنس سراـــــم
.ةديعس ةيالو يف ةضايرلاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بــــجر71 يف خّرؤـــــم يذــــيفنت موــــسرم بـــجومب
،ةراق فسوي دّيــسلا نّيــعي ،1202 ةــنس سراـــم لّوأ قــــفاوملا

.ةديعس ةيالو يف ةضايرلاو بابشلل اريدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 قــفاوملا2441 ماـــع بـــجر91 يفخّرؤـــم يذـــيفنت موـــسرم
تاساردلا رــيدم نييــــعـــت نــــــمضتي ،1202 ةنـــس سراــــم
.ةراجتلا ةرازوب يداصتقالا مالعإلاو فاشكتسالاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بــــجر91 يف خّرؤــــم يذيـــفنت موـــسرم بــــجومب
،يــشاعد جاـــحلا دّيـــسلا نّيـــعي ،1202 ةــــنس سراـــم3 قــــفاوملا

ةرازوب يداـصتقالا مالــعإلاو فاـــشكتسالاو تاـــساردلل ارـــيدم
.ةراجتلا



ـه٢٤٤١ ماع نابعش٠٢٣  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام٧١ 22

ةـــصاــخلا كالـــسألــل نيــمـتـــنـــملا نيـــفـــــظوــملاـب صاــخلا يــــساــــــسألا
ةمدخلاب مايقلا ةلاح يف عضوي ،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب
ةـــينارمعلا ةئيهلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو ىدل
ةيلحملا تاـــعامجلا يـــمدختسم نـــيوكتل ةـــينطولا زــــكارملا(
دادعتلا دودح يفو )مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو
نوـمـتــنملا نوــفــظوملا ،رارــقــلا اذــه بجومب هــيــلــع صوصنملا
: ةيتآلا كالسألل

ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو

ةينارمعلا ةئيهتلاو

٢٤٤١ ماـــــع بــــجر٣٢ يفخّرؤـــــــــم كرـــــــتشم يرازو رارـــــــق
ضعب عضو نمضتي ،١٢٠٢ ةنس سرام٧ قـــــفاوــــملا
ميلعتلاو نيوكتلا ةرازول ةعباتلا ةيعونلا كالسألا
ةرازو ىدـــــــــل ةـــــمدـــــــخلاب ماـــــيقلا ةـــــــلاــــح يف نييــــــــنهملا
ةينارمعلا ةــــــئيهتلاو ةـــــيلحملا تاــــــعاـــمجلاو ةـــــيلخادلا
تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطولا زكارملا(
.)مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحـتو ةيلحملا

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

،لّوألا ريزولا ّنإ
،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ريزوو
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ةريزوو
9 يف خّرؤــملا87-12 مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب–

نـــمــضــتملاو12٠2 ةـــنـــس ريارــبـــف12 قـــفاوـــملا2٤٤1 ماــــع بــــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

81 يف خّرؤملا9٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٥991 ةنس رياربف81 قفاوملا٥1٤1 ماع ناضمر
ةيلحملا تاعامجلا يمدختسم نيوكتل ةينطو زكارم ءاشنإ

،مّمتملاو لّدعملا ،مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو
٠3 يف خّرؤملا78-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

ددحي يذلا3٠٠2 ةنس سرام3 قفاوملا32٤1 ماع ةجحلا يذ
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو تايحالص

يف خّرؤــملا39-9٠ مـــقر يذـــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–
نـــمضتملاو9٠٠2 ةــــنس رياربف22 قــــــفاوملا٠3٤1 ماــــــع رفص62
كالــــــسألل نيـــــمتنملا نيــــــفظوــــملاب صاــــخلا يــــساسألا نوـــــــناقلا
،نيينهملا ميلعتلاو نيوكتلاب ةصاخلا

٥ يف خّرؤملا391-٤1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددـــحي يذــــلا٤1٠2 ةـــنس وــــيلوي3 قــــفاوملا٥3٤1 ماــــع ناـــضمر

،يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا تايحالص
يف خّرؤـــملا133-81 مـــقر يذــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–

81٠2 ةــنس رـــبمسيد22 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع يـــناثلا عـــيبر٤1
ةــيلحملا تاــعامجلاو ةــيلخادلا رــــيزو تاـــيحالص ددــــحي يذــــلا

،ةينارمعلا ةئيهتلاو

: يتأي ام نورّرقي

)٤و3 نيترقفلا(3 ةداــــملا ماـــــكحأل اـــــــــــقيبطت: ىلوألا ةداملا
ماـــــع رــــفص62 يف خرؤــــملا39-9٠ مــقر يذــيفنتلا موــسرملا نـــم
نوناقلا نمضتملاو9٠٠2 ةـــــنس رـــــياربف22 قــــــفاوملا٠3٤1

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

دادعتلاكلسلا

ميلعتلاو نيوكتلا يف نوصصختملا ةذتاسألا
نيينهملا

ميلعتلاو نيوكتلا يف نوصصختملا ةذتاسألا
ةيجوغاديبلا ةسدنهلاب نوفلكملا نيينهملا

نودصتقملا

54

2

1

ةــــــــيلحملا تاــــــــــعامجلاو ةـــــــــيلخادــــــلا ةرازو نــــــــــمضت:2 ةداملا
يمدـخـتسم نـيوـكـتـل ةـيـنـطوـلا زـكارملا( ةــيــنارــمــعــلا ةــئيــهــتــلاو
)مهتامولعم ديدجتو مهتايوتسم نيسحتو ةيلحملا تاعامجلا

ةروكذملا كالسألل نيمتنملا نيفظوملل ينهملا راسملا رييست
ةـــــــــيساسألا ةــــــينوناقلا ماـــــــكحألل اــــــقبط ،هالـــــــعأ ىلوألا ةداـــــــملا يف

رفص62 يف خّرؤملا39-9٠ مقر يذيفنتلا موسرملا يف ةددحملا
.هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةـــــنس رياربف22 قفاوملا٠3٤1 ماع

ماـــــيقلا ةــــلاح يف نوـــــعوــــضوملا نوــــــفظوملا دــــــيفتسي:3 ةداملا
يذيفنتلا موسرملا ماــــكحأل اــــقبط ةـــيقرتلا قــــح نــــم ةــــمدخلاب
رياربف22 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص62 يف خّرؤملا39-9٠مقر

.هالعأ روكذملاو9٠٠2 ةـــــنس

فــــظوملا فرـــط نـــم ةـــــلوغشملا ةــــبترلا نوــــــكت:4 ةداملا
.ةديدجلا ةبترلا ىلإ ليوحت لحم ،ةيقرت نم دافتسا يذلا

ةّيــــمـسّرـلا ةدـــــــيرـجلا يــف رارــــــقـلا اذـــــــه رــــــــشـني :٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةنس  سرام7 قفاوملا2٤٤1 ماع  بجر32 يف رئازجلاب رّرح
12٠2.

نيوكتلا ةريزو
نيينهملا ميلعتلاو

ةحيرف نب مايه

تاعامجلاو ةيلخادلا ريزو
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلحملا

دوجلب لامك

لّوألا ريزولا نع
،هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب



٠٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٣
23م١٢٠٢ ةنس سرام٧١

ةعانصلا ةرازو

٠١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧٢ يفخرؤمرارق
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس رياربف
ةقلعتملا تافلملا ةعباتمو ةساردب ةفلكملا ةينقتلا
ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب
ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةــفاـضملا
،نيلوانملا فرــط نم اـــيلحم اـــهؤانتقا مت يــــتلا وأ

.مهتاطاشن راطإ يف

–––––––––––

  ،ةعانّصلا ريزو ّنإ

لّوأ يـف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرـملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدـعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤملا113-٠2 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضتقمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92
ةميقلا ىلع مسّرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب قلعتملاو
يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةــفاـضملا

،مهتاطاشن راطإ يف ،نيلوانملا فرط نم ايلحم اهؤانتقا مت
 ،هنم11 ةداملا اميس ال

يـف خرؤملا393-٠2 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام ررقي

موـــسرــــملا نم11 ةداــــملا ماــــكــــحأل اقيـــبـــــطـت : ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يـف خرؤملا113-٠2 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا
ةينقتلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ديدحت ىلإ رارقلا
نـــــم ءاـــــفعإلاب ةـــــقلعتملا تاـــــفلملا ةـــــعباتمو ةــــساردب ةـــــفلكملا
تانوكملا ىلع ةــفاـضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا

نم ايلحم اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو
ىعدت يتلاو ،مهتاطاشنل مهتلوازم راطإ يف ،نيلوانملا فرط

 ."ةنجللا " صنلا بلص يف

ةيتآلا ةداّسلاو ناتديّسلا ،ةنجللا يف ءاضعأ ّنيعي :٢ ةداملا
: مهؤامسأ

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لّثمم ،ةباص نيدلا زع –

،اوضع ،ةعانصلا ريزو لّثمم ،يميهارب لامج –

،اوضع ،ةعانصلا ريزو ةلّثمم ،رورعز ايسأ –

،اوضع ،ةعانصلا ريزوةلّثمم ،يلاب ىنم –

ةريغصلا تاسسؤملا ريوطت ةلاكو لّثمم ،يملاس دلاخ–
.اوضع ،راكتبالا ةيقرتو ةطسوتملاو

دادـــعإب ،اهنـــييـــــعت دعب ةرــــشاــــبم ةـــنــــجلّلا موــــقت :٣ ةداملا
تاـفـلملا ةـعـباـتـمو ةسارد تاءارـجإ لـيــلدو يلخادــلا اــهــماــظــن
ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب ةقلعتملا
يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةــفاـضملا

،مهتاطاشن راطإ يف ،نيلوانملا فرط نم ايلحم اهؤانتقا مت
.امهيلع ةقداصملاو

نــــم حارــتقا ىلـــــــع ًءاـــنب ةـــنـــجللا ءاــــضعأ نّيــــــــعي :٤ ةداملا
ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل اهل نوعباتلا تاطلّسلا
 .ةدحاو )1( ةرم ديدجتلل

يف هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأ ةدهع عاطقنا ةلاح يفو
ءاضقنا ةياغ ىلإ اهسفن لاكشألا بسح مايأ )8( ةينامث لجأ
 .ةدهعلا

لاــــمعألا لودـــجب ةـــقفرم تاءاــــعدتسالا لــــسرت:٥ ةداملا
)8( مايأ ةينامث لـبق ءاـــضعألا ىلا اـــهتسارد ررـــقملا تاـــفلملاو
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع

نيـــكمت لــجأ نـــم ،ءاـــنثتسا ،لــــجألا اذـــه صـــلقي نأ نــــكميو
لاجآلا يف اهيلع ةضورعملا تابلطلا تافلم ةسارد نم ةنجللا
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألاب اهيأر ةنجللا ذخّتت:6 ةداملا
.نيرضاحلا

ســيئرلا توـــص نوـــكي ،تاوـــصألا ددــــع يواــــست ةــــلاح يفو
.احجرم

تاـــبلطلا لوــــح اــــهؤارآو ةـــنجللا لاــــغشأ ررـــــحت :٧ ةداملا
لجس يف نّودتو ،ةسلجلا ءانثأ عقوت رضاحم يف ،ةسوردملا

.ةنجللا سيئر فرط نم هيلع رشؤمو مّقرم

عـــــّـقوملا ةــــنجللا تاــــعامتجا رـــــضاـــحم لــــسرُت:٨ ةداملا
نيرضاحلا ةنجللا ءاضعأ عيمج فرط نم اهيلع رشؤملاو
سيئر فرط نم ،ةلماك ةساردلا لحم تابلطلا تافلمب ةقفرم
.ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ىلإ ةنجللا

اهالوتت ةينقت ةنامأ اهلاغشأ يف ةنجللا دعاسي :٩ ةداملا
 .ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلا حلاصم
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ماهملاب  ،صوصخلا ىلع ةينقتلا ةنامالا فلكت :٠١ ةداملا
: ةيتآلا

قلعتملا ماظنلا نــم ةداــفتسالا تاـــبلط تاـــفلم لــــيجست –
ةــفاـضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب
اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع
،نيلوانملا فرط نم ايلحم

،باتتكالا تافلم يف يرادإلا قيقدتلاو ريضحتلا –

ريضحتل ةيرورضلا ةيداملا لاــمعألا عوــمجمب لــــفكتلا –
لامعألا لودج دادعإب اهنم قلعتملا اميسال ،ةنّجللا تاعامتجا

،ةنجّللا ءاضعأ ىلإ تاءاعدتسالا لاسرإو

ىلإ ةنجللا اــهيدبت يـــتلا ةـــلمتحملا تاـــظفحتلا لاــــسرإ –
 ،نيينعملا تابلطلا باحصأ

نم ةاضمملا تاءافعإلا نم ةدافتسالا تاررقم لاسرإ –
تارادإلاو نيـــلماعتملا ىلإ ةــــعانصلاب فــــلكملا رــــيزولا فرــــط

،ةينعملا

.ةعدوملا تافلملا ةفشرأو ميظنتو بيترت –

ةّيروهمـــجلل ّةيمــــــسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١١ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــفاوملا2٤٤1 ماـــع ةــيناــثــلا ىداـــمــج72يــف رئازجلاب رّرـــح
.12٠2 ةنس رياربف٠1

مهاربا يلع تيأ تاحرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧٢ يفخرؤمرارق
ةنجل ءاـضـــعأ نييــــعـــت نمـــضـــتــــي ،١٢٠٢ ةنـــــس رياربــــف
ةــيكرمجلا قوـــقحلا نـــم ءاــــفعإلاب ةــــقلعتملا نـــــعطلا

داوملاو تانوكملا ىلع ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو
نم ايلحم اهؤانتقا مت يتلا وأ ةدروتسملا ةيلوألا

.مهتاطاشن راطإ يف ،نيلوانملا فرط

–––––––––––

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72 يف خرؤم رارق بجومب
،مـــــهؤامسأ ةيتآلا ءاـــضعألا نـــــــّيعي ،12٠2 ةـــنس رــــياربف٠1
113-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم61 ةداملا ماكحأل اقيبطت
رــــبمفون٥1 قـــــفاوــملا2٤٤1 ماــــــع لوألا عـــيبر92 يف خرؤـــــــملا

مسرلاو ةيكرمجلا قوقحلا نم ءافعإلاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس
ةدروتسملا ةيلوألا داوملاو تانوكملا ىلع ةفاضملا ةميقلا ىلع
راـــطإ يف ،نيلوانملا فرـــط نـــم اـــيلحم اـــهؤانتقا مت يـــتلا وأ

قوـــقحلا نــم ءاـــفعإلاب ةــــقلعتملا نـــعطلا ةـــنجل يف ،مــــــهتاطاشن
داوملاو تانوكملا ىلع ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلاو ةيكرمجلا
فرــــط نـــم اـــيلحم اــــهؤانتقا مت يــــتلا وأ ةدروــــتسملا ةـــيلوألا
ةلباق )2( ناتنس اهتدم ةدهعل ،مهتاطاشن راطإ يف ،نيلوانملا
: ةدحاو )1( ةرم ديدجتلل

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لثمم ،ميرك ةيمجوب دّيسلا–

،اوضع ،ةعانصلا ريزو لثمم ،دـمحم غابس دّيسلا–

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،ديرف ىالوم دّيسلا–

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،نسحأ دمحأ ديس دّيسلا–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠١ قفاوملا٢٤٤١ ماـع ةــيناثلا ىداــمج٧٢ يفخرؤــمرارـــق
ةـــنجللا ءاــضعأ نييـــعت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةـــنسرياربف
ةعباتمو ةساردب ةفلكملا ةكرتشملا ةيرازولا ةينقتلا
نيــــسرامملا نيــــلماعتملا لوـــــبقب ةــــقلعتملا تاـــــفلملا

ةــــينورتكلإلا تادــــعملاو تاــــجتنملا جاــــتنإ ةـــــطشنأل
يـــــــئابجلا ماـــــظنلا نـــم ةداــــــــفتسالل ةــــــــيلزنمورـــــــهكلاو
.اهريسو اهميظنتو ،يليضفتلا

–––––––––––

  ،ةعانّصلا ريزو ّنإ

لّوأ يـف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرـملا ىضتقمب –
نــمضتملاو٠2٠2 ةـــنس وـــينوي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــــعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤملا313-٠2 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضتقمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92
ةطشنأل نيسرامملا نيلماعتملا لوبق تايفيكو طورش ددحي
ةـــــيلزنمورـــهكلاو ةــــينورتكلإلا تادـــــعـملاو تاــــجتنملا جاـــــتنإ
21 ةداملا اميس ال ،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نـم ةداـــفتسالل
 ،هنم

يـف خرؤملا393-٠2 مقر يذـــيفنتلا موـــسرـملا ىـــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــنس رــــبمسيد32 قـــــفاوملا2٤٤1 ماــــع ىلوألا ىداـــــمج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام رّرقي

موــــسرملا نــــم21 ةداـــــملا ماـــــكحأل اـــــقيبـطـت: ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماـع لوألا عـــيبر92 يـف خرؤــــملا313-٠2 مــــقر يذــــيفنتلا
اذه فدــهي ،هالــعأ روـــكذملاو٠2٠2 ةــنس رـــبمفون٥1 قــــفاوملا
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ةـــينقتلا ةــــنجللا ءاـــضعأل ةــــيمسالا ةــــمئاقلا دــــيدحت ىلإ رارـــــقلا
ةقلعتملا تافلملا ةعباتمو ةساردب ةفلكملا ةكرتشملا ةيرازولا

تادعملاو تاجتنملا جاتنإ ةطشنأل نيسرامملا نيلماعتملا لوبقب
يــــئابجلا ماــــظنلا نــــم ةداــــفتسالل ةـــيلزنمورهكلاو ةــــينورتكلإلا
،ةعانصلا ريزو ىدل ةأشنملا ،اهريسو اهميظنتو ،يليضفتلا
 ."ةنجللا" صنلا بلص يف ىعدت يتلا

: مهؤامسأ ةيتآلا ةداّسلا ،ةنجللا يف ءاضعأ ّنيعي:٢ ةداملا

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو لّثمم ،ةريدز نب ديحولا دبع –

،اوضع ،ةعانصلا ريزو لّثمم ،سلاح لامج –

،اوضع ،ةعانصلا ريزو لّثمم ،تاسيع ميركلا دبع –

،اوضع ،ةعانصلا ريزو لّثمم ،يتاكيم دـمحم –

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لّثمم ،لالم قراـط –

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لّثمم ،مساقلب سنوي –

دادـــــعإب ،اـــــهنييعت دـــــعب ةرـــشابم ةـــنجلّلا موــــقت :٣ ةداملا
تاـــفلملا ةـــعباتمو ةــــسارد تاءارــــجإ لـــــيلدو يلــــخادلا اــــهماظن
جاـــــتنإ ةــــطشنأل نيــــسرامملا نيــــلماعتملا لوــــبقب ةـــــقلعتملا
ةدافتسالل ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا

.امهيلع ةقداصملاو ،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم

تاطلّسلا نم حارتقا ىلعً ءانب ةنجللا ءاضعأ ّنيعي :٤ ةداملا
ةرم ديدجتلل ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل اهل نيعباتلا
 .ةدحاو )1(

يف هفالختسا مــتي ،ءاـــضعألا دــــحأ ةدـــهع عاــــطقنا ةــــلاح يفو
ةياغ ىلإ اهسفن لاــكشألا بـــسح اموي )٥1( رـــشع ةـــسمخ لـــجأ
  .ةدهعلا ءاضقنا

ءانب ،كلذ ةجاحلا تضتقا املك ةنجللا عمتجت :٥ ةداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع

تاــــفلملاو لاـــمعألا لودــــجب ةــــقفرم تاءاــــعدتسالا لــــسرت
لقألا ىلع )8( مايأ ةينامث لبق ،ءاضعألا ىلإ اـهتسارد ررـــقملا

.عامتجالا خيرات نم

نيـــكمت لــجأ نــم ،ًءاـــنثتسا ،لـــجألا اذـــــه صـــلقي نأ نــــكميو
لاجآلا يف اهيلع ةضورعملا تابلطلا تافلم ةسارد نم ةنجللا
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

ةيبلغألا روضحب الإ ةنجللا تاعامتجا حصت ال :6 ةداملا
 .اهئاضعأل ةقلطملا

نوضغ يف ةنجللا عمتجت ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
ةفصب اهيأر يدبت نأ ،اهنكمي الو ،ةيلاوملا مايأ )٤( ةعبرألا

روضحب الإ اهيلع ةضورعملا تابلطلا تافلم لوح ةحيحص
 .لقألا ىلع ،اهئاضعأ نم )٤( ةعبرأ

ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألاب اهيأر ةنجللا ذخّتت :٧ ةداملا
.نيرضاحلا

سـيئرلا توـــص نوــــكي ،تاوــــصألا ددـــــع يواــــست ةـــــلاح يفو
.احجرم

تاــــبلطلا لوــــــــــح اــــــهؤارآو ةـــــنجللا لاــــــــغشأ ررـــــحت :٨ ةداملا
نم هيلع رشّؤمو مقّرم ّلجس يف نّودتو ،رضاحم يف ةسوردملا

.ةنجللا سيئر فرط

رشؤملاو عقوملا ةنجللا تاعامتجا رضاحم لسرُت :٩ ةداملا
تافلمب ةقفرم نيرضاحلا ةنجللا ءاضعأ عيمج فرط نم اهيلع
ىلا ةنجللا سيئر فرط نم ةلماك ةساردلا لحم تابلطلا
.ةعانصلاب ّفلكملا ريزولا

ةــــينقت ةــــنامأب اـــــهلاـــغشأ يف ةـــنجللا دــــــعاــــست :٠١ ةداملا
 .ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلا حلاصم اهالوتت

ماهملاب صوصخلا ىلع ةينقتلا ةنامالا فلكت:١١ ةداملا
: ةيتآلا

يئابجلا ماظنلا نم ةدافتسالا تابلط تافلم ليجست –
ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاتنإ راطإ يف يليضفتلا

،ةيلزنمورهكلاو

،باتتكالا تافلم يف يرادإلا قيقدتلاو ريضحتلا –

ريضحتل ةيرورضلا ةيداملا لامعألا عومجمب لفكتلا –
لامعألا لودج دادعإب اهنم قلعتملا اميسال ،ةنجّللا تاعامتجا

،ةنجلّلا ءاضعأ ىلإ تاءاعدتسالا لاسرإو

ىلإ ةنجللا اهيدبت يتلا ةلمتحملا تاظفحتلا لاسرإ –
 ،نيينعملا تابلطلا باحصإ

فرـط نـم ةاضمملا ينـقـتــلا مــيــيــقــتــلا تاررــقــم لاسرإ–
،ةينعملا تارادإلاو نيرمثتسملا ىلإ ةعانصلاب فلكملا ريزولا

.ةعدوملا تافلملا ةفشرأو ميظنتو بيترت –

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١٢ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس رياربف

مهاربا يلع تيأ تاحرف
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٠١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧٢ يف خرؤمرارق
ةنجل ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنسرياربف
نيــــسرامملا نيــــلماعتملا لوـــــبقب ةـــــقلعتملا نــــعطلا

ةــــينورتكلإلا تادــــعملاو تاــــجتنملا جاــــتنإ ةـــطشنأل
يـــئابجلا ماــظنلا نـــم ةداـــفتسالل ةــــيلزنمورهكلاو
.يليضفتلا

–––––––––––

قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلاىدامج72يفخرؤمرارقبجومب
اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا ّنيعي ،12٠2 ةنس رياربف٠1
خرؤملا313-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا نم٤1 ةداملا ماكحأل

٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يف
نيسرامملا نيلماعتملا لوبق تايفيكو طورش ددحي يذلا

ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا جاتنإ ةطشنأل
نــعطلا ةــنجل يف ،يلـيضفتلا يـــئابجلا ماـــظنلا نـــم ةداــــفتسالل
جاـــــتنإ ةـــــــطشنأل نيــــسراـــــمملا نيـــــــلماـــــعتملا لوـــــبقب ةـــــــــقلعتملا
ةدافتسالل ةيلزنمورهكلاو ةينورتكلإلا تادعملاو تاجتنملا

تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل ،يليضفتلا يئابجلا ماظنلا نم
: ةدحاو )1( ةرم ديدجتلل ةلباق

،ةسيئرلا ،ةعانصلا ريزو ةلثمم ،ةخوخ يبوهوم ةّديسلا –

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لثمم ،ميكح ةياطقوب ديسلا –

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لثمم ،نسحأ شوبين دّيسلا –

،اوضع ،ةسفانملا سلجم ةلثمم ،ميرم شيمع ةدّيسلا –

ةراــجتلل ةـــيرئازجلا ةـــفرغلا لثـــمم ،ماـــشه ناـــمح ّديـــسلا –
.اوضع ،ةعانصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧٢ يفخرؤمرارق
ةنجللا ءاضعأ نييعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنسرياربف
ةقلعتملا تافلملا ةعباتمو ةساردب ةفلكملا ةينقتلا
جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج صخرحنم تابلطب
علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا

 .تامدخلاو
–––––––––––

  ،ةعانّصلا ريزو ّنإ

لّوأ يـف خرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرـملا ىضتقمب –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدـعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يـف خرؤملا213-٠2 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضــتـقـمبو –
يذلا٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا2٤٤1 ماع لوألا عيبر92

تادعمو طوطخ ةكرمج ةصخر حنم تايفيكو طورش ددحي
عــلسلا جاـــتنإ تاـــطاشن راـــطإ يف اــــهديدجت مت يـــتلا جاــــتنإلا

 ،هنم٤1 ةداملا اميس ال ،تامدخلاو

يـف خرؤملا393-٠2 مقر يذيفنتلا موسرـملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةنس ربمسيد32 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحييذلا

: يتأي ام ررقي

موــــسرـــملا نـــم٤1 ةداـــملا ماـــكـــحأل اـــقيبــــطــــت: ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع لوألا عيبر92 يـف خرؤملا213-٠2 مقر يذيفنتلا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٠2٠2 ةنس ربمفون٥1 قفاوملا
ةينقتلا ةنجللا ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ديدحت ىلإ رارقلا
صخرحنم تابلطةقلعتملا تافلملا ةعباتمو ةساردب ةفلكملا

راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج
صنلا بلص يف ىعدت يتلا تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن
  ."ةنجللا"

ةداـــــّسلاو تادـــــيّسلا ،ةـــنجللا يف ءاــــضعأنّيعـــي:٢ ةداملا
: مهؤامسأ ةيتآلا

،اسيئر ،ةعانصلا ريزو ةلّثمم ،ةفرطوب ةنيربص –

،ةــــعانصلا رــــيزو لّثـــمم ،باــــهولا دــــبعلب يــــفطلدـــــمـحم –
،اوضع

،اوضع ،ةعانصلا ريزو ةلّثمم ،يداز نب ةديرف –

،اوضع ،ةيلاملا ريزو لّثمم ،واوزأ ريمس –

،اوضع ،ةراجتلا ريزو لّثمم ،داقر ميلس –

.اوضع ،رئازجلا كنب ةلثمم ،يساق ةهيزن –

دادــــعإب ،اــــهنييعت دــــعب ةرــــشابم ةنــــجلّلا موــــقت:٣ ةداملا
تاـــفلملا ةـــعباتمو ةـــسارد تاءارــــجإ لـــيلدو يلــــخادلا اهـــماظن
جاتنإلا تادعمو طوطخ ةكرمج صخرحنم تابلطب ةقلعتملا
،تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا

.امهيلع ةقداصملاو

نــــــم حارـــــتقا ىلـــع ءاـــنب ةــــنجللا ءاــــضعأ نّيــــــعي :٤ ةداملا
ةلباق تاونس )3( ثالث اهتدم ةدهعل اهل نيعباتلا تاطلّسلا
 . ةدحاو )1( ةرم ديدجتلل

يف هفالختسا متي ،ءاضعألا دحأةدهع عاطقنا ةلاح يفو
ةياغ ىلإ اهسفن لاكشألا بسح اموي )٥1( رشع ةسمخ لجأ
  .ةدهعلا ءاضقنا

ءانب ،كلذ ةجاحلا تضتقا املك ةنجللا عمتجت:٥ ةداملا
.اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع

تاــــــفلملاو لاـــــمعألا لودــــــجب ةــــــقفرم تاءاــــــــعدتسالا لــــسرت
لقألا ىلع )8( مايأ ةينامثلبق ،ءاضعألا ىلإ اهتسارد ررقملا

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

نيكمت لجأ نم ،ءانثتسإ ،لجألا اذه صلقي نأ نكميو
لاجآلا يف اهيلع ةضورعملا تابلطلا تافلم ةسارد نم ةنجللا
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا

ةيبلغألا روضحب الإ ةنجللا تاعامتجا حصت ال :6 ةداملا
 .اهئاضعأل ةقلطملا

نوضغ يف ةنجللا عمتجت ،باصنلا لامتكا مدع ةلاح يفو
ةفصب اهيأر يدبت نأ اهنكمي الو ،ةيلاوملا مايأ )٤( ةعبرألا

روضحب الإاهيلع ةضورعملا تابلطلا تافلم لوح ةحيحص
 .لقألا ىلع ،اهئاضعأ نم )٤( ةعبرأ

ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألاب اهيأر ةنجللا ذخّتت :٧ ةداملا
.نيرضاحلا

سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.احجرم

تابلطلا لوــح اـــهؤارآو ةنـــــجللا لاغـــــشأ ررــــحت:٨ ةداملا
هيلع رشّؤمو مقّرم لّجس يف نّودتو ،رضاحم يف ةــــسوردملا

.ةنجللا سيئر فرط نم

عــــــقوملا ةـــــنجللا تاــــــعامتجا رـــــضاــــحم لــــسرُت:٩ ةداملا
نيرضاحلا ةنجللا ءاضعأ عــيمج فرـــط نـــم اـــهيلع رـــشؤملاو
سيئر فرط نم ةلماك ةساردلا لحم تابلطلا تافلمب ةقفرم
.ةعانصلاب فّلكملا ريزولا ىلإ ةنجللا

ةــــيـــــنقت ةناـــمأباهلاغــــشأ يف ةنـــــجللادعاــــسي:٠١ ةداملا
 .ةعانصلاب ةفّلكملا ةرازولل ةيزكرملا ةرادإلا حلاصم اهالوتت

ماهملاب ،صوصخلاىلع ،ةينقتلا ةنامألافلكت:١١ ةداملا
: ةيتآلا

طوـــطخ ةـــكرمج صـــخرحـــنم تاـــبلط تاـــفلم لـــيجست –
جاــتنإ تاـــطاشن راـــطإ يف اـــهديدجت مت يـــتلا جاـــتنإلا تادـــعمو
،تامدخلاو علسلا

،تابلطلا تافلم يف يرادإلا قيقدتلاو ريضحتلا –

ريضحتلةيرورضلاةـيداملا لاـمـعألا عوـمـجمب لـفـكـتــلا –
لامعألا لودج دادعإب اهنم قلعتملا اميسال ،ةنجّللا تاعامتجا

،ةنجلّلا ءاضعأ ىلإ تاءاعدتسالا لاسرإو

ىلا ةنجللا اهيدبت يتلاةلمتحملا تاظفحتلا لاسرإ –
 ،نيينعملا نيلماعتملا

رـــــيزولا فرـــط نـــم ةاــــضمملا ةـــــكرمجلا صــــخر لاـــــسرإ –
،ةينعملا تارادإلاو نيلماعتملا ىلإ ةعانصلاب فّلكملا

.ةعدوملا تافلملا ةفشرأو ميظنتو بيترت –

ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٢١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج72يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس رياربف

مهاربا يلع تيآ تاحرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٠١ قفاوملا٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٧٢ يفخرؤمرارق
ةنــجل ءاــضعأ نييـــعت نـــمضتي ،١٢٠٢ ةـــــنسرياربـــــف
تادعمو طوطخ ةكرمج صخر حنمب ةقلعتملا نعطلا
جاتنإ تاطاشن راطإ يف اهديدجت مت يتلا جاتنإلا
.تامدخلاو علسلا

–––––––––––

قفاوملا2٤٤1ماعةيناثلاىدامج72يفخرؤمرارقبجومب
اقيبطت،مهؤامسأةيتآلاءاضعألاّنيعي ،12٠2ةنسرياربف٠1
خّرؤملا213-٠2مقريذيفنتلاموسرملانم61ةداملاماكحأل

،٠2٠2ةنسربمفون٥1قفاوملا2٤٤1ماعلوألاعيبر92يف
طوطخةكرمجةصخرحنمتايفيكوطورشنمضتملاو
جاتنإتاطاشنراطإيفاهديدجتمتيتلاجاتنإلاتادعمو
صخرحنمبةقلعتملانعطلاةنجليف،تامدخلاوعلسلا

راطإيفاهديدجتمتيتلاجاتنإلاتادعموطوطخةكرمج
)3(ثالثاهتدمةدهعل ،تامدخلاوعلسلاجاتنإتاطاشن

:ةدحاو )1(ةرمديدجتللةلباقتاونس

،ةسيئر ،ةعانصلا ريزو ةلثمم ،ىليل ينارمس ةدّيسلا–

،ةيلاملا ريزو لثمم ،فسوي دوعسموأ دّيسلا–

.ةراجتلا ريزو لثمم ،نيساي ةواوز دّيسلا–


