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نطولا جراخ نيكرتشملل ةّيبنجألا ةلمعلا باسح
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ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرالا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصألا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباّسلا نينّسلا يف رداّصلا ددعلا نمث

.نيكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحالل وأ تاكارتشالا ديدجتل ءاوس ةريخألا ةديرجلا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطملا

.رطّسلل ج.د00,06 ساسأ ىلع رشّنلا نمث



ةّيميظنت ميسارم

ةينطولا ةطلسلا سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم101-12مقر يسائر موسرم
..............................................................................................................................................................تاباختنالل ةـلـقـتسملا

ةطلسلا سلجم ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يف خّرؤم201-12مقر يسائر موسرم
................................................................................................................................................تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ةيدعاقلا راعسألا ديدحـت تايفيك طبضي،12٠2 ةنس سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف خّرؤم79-12 مقر يذيفنتموسرم
......................................................................................................................................................................ةيزاغلا تاقورحملل

دوقع راطإ يف ةلاحإلا تايفيكو دعاوق ددحي،12٠2 ةنس سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72يف خّرؤم89-12 مقر يذيفنتموسرم
.................................................................................................................................................................................تاقورحملا

تادــيدستلا غــلاــبم باــسح تاــــيفيك ددـــــحي،12٠2 ةنس سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف خّرؤم99-12 مقر يذيفنتموسرم
..............................................................................تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا ىلع تاقيبست ربتعت يتلا ةــتقؤملا ةــيرهشلا

تاقيبستلا باــسح تاـيفيك ددـحي ،12٠2 ةنس سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف خّرؤم٠٠1-12 مقر يذيفنتموسرم
...............................................................................................................يبنجألا دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلل ةتقؤملا

ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا ددحي ،12٠2 ةنس سرام٤1قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٠3يف خّرؤم3٠1-12 مقر يذيفنتموسرم
...........................................................................................................................................................ةيرئازجلا ةيئاضفلا

ةّيدرف ميسارم
.ينطولا عافدلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام11 قفاوملا2441 ماع بجر72 يف خّرؤم يسائر موــسرم

ينطولا عافدلا ةرازول ماـــعلا نيــــمألا نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس سراـــم11 قفاوملا2441 ماع بجر72 يف خّرؤم يـسائر موـسرم
..............................................................................................................................................................................................................ةباينلاب

تاسسؤملا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم
.......................................................................................................اقباس - ةفرعملا داصتقاو ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا

....ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ضوفمو ةداعلا قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................)ةيكيجلبلا ةكلمملا( لسكوربب ةّيبعّشلاّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل لصنق ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم
.....................................................................................................................)اينابسإ ةكلمم( تناكيلأب ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةيالو يف ةيدمحملا ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................................................ركسعم

..................................ةاضق ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام11 قفاوملا2441 ماع بجر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................ةيمنتلا لجأ نم زيهجتلل

............................تاعماج يريدم ماهم ءاهنإ نمضتت ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

مولع يف ايلعلا ةسردملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................رئازجلاب ةيئاذغلا تاعانصلاو ةيذغتلا

مولعلل نارهو ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
............................................................................................................................................................................ايجولونكتلاو

ةئيبلا ةرازول ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
......................................................................................................................................................اقباس - ةددجتملا تاقاطلاو

 .....ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب نييعتلا نانمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم

ـه٢٤٤١ ماع نابعش١٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام١٢ 2
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١٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٧
3م١٢٠٢ ةنس سرام١٢

ةّيروهمجلل ضوفمو ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم
................................................................................................................)ةيكيجلبلا ةكلمملا( لسكوربب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

.............تايالولا ضعب يف رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم

يلاعلا ميلعتلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم
.........................................................................................................................................................................يملعلا ثحبلاو

موـلـعـلـل نارـهو ةـعـماـج رــيدــم نييــعــت نــمضتــي ،1202 ةـــنس سراـــم01 قـــفاوملا2441 ماــــــع بجر62 يف خّرؤم يساــــــئر موسرـــــــم
............................................................................................................................................................................ايجولونكتلاو

...................................تاعماج يريدم نييعت نمضتت ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم

.........نونفلاو ةفاقثلا ةرازول ماعلا نيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم

زاجنإل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام11 قفاوملا2441 ماع بجر72 يف خّرؤم يسائر موسرم
..........................................................................................................................................................لاشرشل ”طسولا ءانيم“

...رئازجلا يف روتساب دهعمل ماعلا ريدملا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يف خّرؤم يسائر موسرم

.................ةئيبلا ةرازول ةماعلا ةنيمألا نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم

ةماعلا ةيشتفملاب شتفم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
...............................................................................................................يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ايجوغاديبلل

............1 نارهو ةعماجب ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم

صيخلتلاو تاساردلاب فّلكم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم
..............................................................................................................................................................اقباس - ةفاقثلا ةرازوب

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

تايلمعلاب ةفلكملا ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نـيـيعت نمضتي ،12٠2 ةنس سرام٤ قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٠2 يف خرؤم رارق
......................................................................................................................................................................جراخلاب ةيراقعلا

لدعلا ةرازو

.1202 ةنسل ةاضقلا ةبلطلا فيظوتل ةينطو ةقباسم حتف نمضتي ،1202 ةنس سرام31 قفاوملا2441 ماع بجر92 يف خّرؤم رارق

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

92 قـــفاوـمـلا93٤1 ماـــع ةدعقلا يذ61 يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس رياربف82 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر61 يف خرؤم رارق
يف مـعدــلاو نــيوــكـتلا زـــكرــمل يــجوــغادــيبلاو يملعلا سلجملا ءاضعأل ةـيـمسالا ةـلـيـكـشـتلا ددـحــي يذـــلا ،81٠2 ةـنــس وــيلوـــي
...................................................................................................................................................................يوونلا نمألا لاجم

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ءاضعأل ةحونمملا تاضيوعتلا غلبم دّدحي .12٠2 يفناج11 قفاوملا2٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج72 يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
........................................................اهصيصخت تايفيكو جماربلل ينطولا سلجملل داوملل ةصّصختملا تاعومجملا ءاضعأو ناجللا

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

9341 ماـــــع ناـــــبعش41 يف خّرؤـــــملا رارـــــقلا لّدــــــعي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد13قـــفاوملا2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج61 يف خّرؤــــم رارـــق
.................)ةنتاب ةيالو( ةمزلبل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو8102 ةــــــــنس لـــــيربأ03قــــــفاوملا

ليربأ71 قفاوملا93٤1 ماع نابعش لوأ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنس رياربف22 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر٠1 يف خرؤم رارق
..............................................)ةياجب ةيالو( ةياروقل ةينطولا ةريظحلا هيجوت سلجــم ءاضعأ نييعت نمضتملاو ،81٠2 ةنس
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ـه٢٤٤١ ماع نابعش١٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام١٢ 4

ةّيميظنت ميسارم
،اوضع ،ينومحر نامحرلا دبع–

،اوضع ،يلبش نامحرلا دبع–

،اوضع ،نايز ةبارعل لامك–

،اوضع ،رماعوب صفحوب–

،اوضع ،لبحوب دلاخ–

،اوضع ،ةرامعأ ىسوم–

،اوضع ،يداز نب يلع–

،اوضع ،يديغز نسحل دـمحم–

،اوضع ،يتورزت ةظيفح–

،اوضع ،نافلخ ميرك–

،اوضع ،ةرقوب ليعامسإ–

،اوضع ،يرثيغ دـمحما يديس–

،اوضع ،ةلادع دوعسم–

،اوضع ،ةطيليلب ديجملا دبع–

،اوضع ،يميدخ جاحلا–

،اوضع ،ةنادح لفون–

،اوضع ،نادرب ديشر–

،اوضع ،ةيراعلا حابرلوب–

،اوضع ،راجنوب ةدع–

ةميــــــقملا ةّيرئازـــجلا ةـــيلاـــجلا نم اوــــــضع ،يــــساد لاـــمأ–
.جراخلاب

ةّيمــسرلا ةدــــيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذــــه رـــشــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام41 قــفاوـــملا2441 ماــــع بــــجر03 يف رئازــــجلاب رّرح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

2441 ماع بجر03 يفخّرؤم101-12مقر يسائر موسرم
سيئر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

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

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(102و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا

2441 ماع بجر62 يف خّرؤملا10-12 مقر رمألا ىضتقمبو–
يوضعلا نوناقلا نمـــضـــتملاو1202 ةنــــس سراــــم01 قــــــفاوـــــــملا
،هنم72 ةداملا اميس ال ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

: يتأي ام مسري

ةطلسلل اسيئر ،يفرش دـمحم ّديسلا ّنيعي : ىلوألا ةداملا
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ةّيمـــــسرلا ةدـــيرــــجلا يف موـــسرــــملا اذــــه رـــشـــنــــي :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام41 قفاوملا2441 ماع بجر03 يف رئازجلاب رّرح
.1202 ةنس

نوبت ديجملا دبع

`````````````````````````H`````````````````````````

2441 ماع بجر03 يفخّرؤم201-12مقر يسائر موسرم
ءاضعأ نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام41 قفاوملا

.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سلجم

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

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

ةرقفلا(102و7-19 ناتداملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألا

ماــع بــــجر62 يف خّرؤـــــملا10-12 مــــقر رــــمألا ىضــــتــــقمبو–
يوضعلا نوناقلا نمضتملاو1202 ةنس سرام01 قفاوملا2441
،هنم12 ةداملا اميس ال ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا

: يتأي ام مسري

،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ناتدّيسلا نّيعت : ىلوألا ةداملا
: تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سلجم ءاضعأ
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رعسلا نإف ،هالعأ3 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب:٤ ةّداملا
،)ن( رهشل ةيزاغلا تاقورحملا تايمك ىلع قبطملا يدعاقلا
لحم لالغتسا ةحاسم نم ةجرخـــتسملاو ،ريدصتلل ةهجوملا
تاقورـــحملا موــــسر عـــفدل عــــضــــــــخت يتلاو عبــــنــــملا زاـــيــــتما

راعـــسألا طـــسوـــتم وه ،تاقورـــــحملا لـــخد ىلع ةبــــيرــــضلاو
ريدصتلل هجوـملا زاـــــغلا عـــيب دوــــقع فـــلتــــخم نم ةدمــــتســــملا
زاغلا تايمك عم ةنزاوم ،ةينطولا ةسسؤملا اهتمربأ يتلا
عبنملا تازاــيتــــماب قلعـــتي امـــيـــــف )1-ن( رهــــشلل ،ةردــــصملا
.ةروكذملا

نيمثتل ةينطولا ةلاكولا فرط نم يدعاقلا رعسلا اذه ددحي
.)طفنلأ( تاقورحملا دراوم

PMP: نزاوملا رعسلا طسوتم،

i: يف ةينطولا ةسسؤملل ،ريدصتلل هجوملا زاغلا عيب دقع
،عبنملا تازايتما راطإ

n: ةسسؤملل ،ريدصتلل هــجوـــملا زاــــغلا عــــيــــب دوــــقـــع ددــــع
،عبنملا تازايتما راطإ يف ةينطولا

iQ: زاغلا عيب دقعب ةقلعتملا ةيزاغلا تاقورحملا ةيمك
تازايتما راطإ يف ةينطولا ةسسؤملل ،)i( ريدصتلل هجوملا
،عبنملا

iP:ريدصتلل هجوملا زاغلا عيب دقع نم دمتسملا رعسلا
)i(، عبنملا تازايتما راطإ يف ةينطولا ةسسؤملل.

لحم لالغتسا ةــحاــــسم ىلع ةداــــملا هذـــه ماــــكــــحأ قــــبـــطت ال
ريدصتلل زاغلا عيب دقع ماربإ هبجومب متي يذلا عبنملا زايتما

.ةينطولا ةسسؤملا لبق نم ةرشابم

نزاوملا رعسلا طسوــتم ديدـــــــحت متي هـــنأ اًموــلــعـم ىقـــبيو
ةهجوملا زاغلا عيب دوقع ءانثتـــساب ،ةداملا هذــــه يف روكذــملا
.هالعأ ةرقفلل اقبط ،ةينطولا ةسسؤملا  اهمربت يتلا ريدصتلل

دقع لحم لالغتسا ةحاسم تناك اذإ ام ةلاــــح يف :5 ةّداملا
دمتسملا رعسلاب دصقي هنإف ،جاتنإلا مساقت دقع وأ ةكراشم
)1 – ن( رهشلاب قلعتملاو ريدصتلل هجوملا زاغلا عيب دقع نم
ام ،هالعأ3 ةداملا يف روكذملا ،)ن( جاتنإلا رهش قبسي يذلا

: يتأي

قيوستلا ةلاح يف زاــغلا عيــــب دقع نم دمــــتــــسملا رعـــــسلا –
،ةيزاغلا تاقورحملل كرتشملا

ةينطولا ةسسؤملا ةقفاوم ةلاح يف ،باسحلل عيبلا رعس –
.ةدقاعتملا فارطألا باسحل ةيزاغلا تاقورحملا قيوست ىلع

هجوملا زاـــغلا عــــيب دوـــــقع ةدــــع مارـــــبإ ةــــلاــــح يف:٦ ةّداملا
دقع وأ جاتنإلا مساقت دقع وأ ةكراشم دقع راطإ يف ريدصتلل
تايمك ىلع قبطملا يدعاقلا رعسلا نإف ،رطاخملا تاذ ةمدخلا

٢٤٤١ ماع بجر٧٢ يفخّرؤم٧٩-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ديدحـت تايفيك طبضي،١٢٠٢ ةنس سرام١١ قفاوملا
.ةيزاغلا تاقورحملل ةيدعاقلا راعسألا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناتدامـلا امــــيـــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلع ءاـــنـــبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

يناثلا عيبر41 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
تاطاشن مظني يذلا9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع
،هنم7٠2 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا

يف خرؤمـلا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤــمـلا87-12 مــقر يـــسائرلا موــــسرــــمـلا ىضــــتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر9
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-51 مقر يذيــــفنتلا موـــسرمـلا ىضــتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم7٠2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع يناثلا عيـــبر41 يف خرؤملا91-31

اذـــه فدــــهي ،تاقورـــحملا تاـــطاـــــشن مظـــني يذلا9102 ةنـــــس
ةيدـــعاـــقلا راعـــسألا دـــيدـــحت تاـــيـــفـــــــيك طـــبـــــض ىلإ موــــسرـــملا
.ةيزاغلا تاقورحملل

ةواتإ باسحل ،ةيزاغلا تاقورحملا مييقت متي :2 ةّداملا
ةحاسم لكل تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلاو تاقورحملا
ةهجولل اقفو ،تاقورحملا دقع وأ عبنملا زايتما لحم لالغتسا
.اهل ةصصخملا

تاقورحملا  تايمك ىلع قبطملا يدعاقلا رعسلا :3 ةّداملا
عــــفدل ةعضاــــخلاو لالغــــتسا ةحاــــسم نم ةجرــــختــسملا ةيزاغلا
ةهجوملا ،تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلاو تاقورحملا ةواتإ
رهــــشلل عيــــبلا دقع نم دمتــــسملا رعـــــسلا كلذ وه ،ريدــــصـــتـــلل
ىوتــــسم ىلع ربـعي يذلا )ن( جاـتــــنإلا رهـــش قــبــــسي يذلا )1-ن(
هتلاح يف عابملا يعيبطلا زاغلل ةبسنلاب ةيرئازجلا دودحلا
ىلع )BOF( نحشلا ءانيم ميـلست عـــم ،ربــــعي يذلاو ،ةيلـــــصألا

يعــيـــبطلا زاــــغلل ةـــبســـنلاب يرئازــــج ءانـــيم برقأ ىوـــــتســـــم
.عيمملا

PMP = ∑
n
i = 1 (Qi × Pi) / ∑

n
i = 1 (Qi)
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ةحاــــســـم نم ةجرــــختـــــسملا ،)ن( رهشلل ةيزاغلا تاقورحملا
ىلع ةبيرضلاو تاقورحملا ةواتإ عفدل ةعضاخلاو لالغتسالا
فلتخم نم ةدمتسملا راعسألا طسوتم وه ،تاقورحملا لخد
زاغلا تايمكب ةنزاوم ،ريدصتلل هجوملا زاغلا عيب دوقع
.طفنلأ هددحت يذلا )1 – ن( رهشلل ،ةردصملا

PMP: نزاوملا رعسلا طسوتم،

i: ريدصتلل هجوملا زاغلا عيب دقع،

n: ريدصتلل هجوملا زاغلا عيب دوقع ددع،

iQ: زاغلا عيب دقعب ةقلعتملا ةيزاغلا تاقورحملا ةيمك
،)i( ريدصتلل هجوملا

iP: هجوـــــملا زاـــــغلا عــــــيـــب دــــقـــــع نــــم دمـــــتــــســــملا رـــــعــــسلا
.)i( رــــيدـــصـــتلل

تاقورحملا تايمك ىلع قبطملا يدعاقلا رعسلا:٧ ةّداملا
عضخت يتلاو ،لالغــــتسالا ةحاــــسم نم ةجرـــــختسملا ةيزاــــغلا
،تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلاو تاقورحملا ةواتإ عفدل
قوسلا تاجايتحال دقاعتملا كيرشلا نم ةمهاسمك ةعطتقملا
31-91 مقر نوناقلا نم121 ةداـــملا ماكــــحأل اقيبــــــطت ةينــــطولا
ربـــمسيد11 قـــفاوــــملا1441 ماــــع يناثـــلا عيبر41 يف خرؤمـلا

اقبط ددـــحملا رعــــسلا كلذ وه ،هالـــــعأ روـــكذــــملاو9102 ةنـــــس
.هالعأ6 ةداملل

)ىلوألا ةرقـــفلا(٤ ةداـــملا ماـــكـــحأب لالـــــخإلا نود :٨ ةّداملا
ةهجوملا ةيزاغلا تاقورحملل يدعاقلا رعسلا ديدحت متي ،هالعأ
لبق نم ،لالغـــتسا ةـــحاــــسم لكل ،ايرهــــش هغيلبتو ريدـــــصتلل
ةيناطيرب ةيرارح ةدحو نويلم لكل يكيرمألا رالودلاب ،طفنلأ
)UTBMM/DSU(، ةتسب حيضوتلا عم )ةلصافلا دعب ماقرأ )6.

قلعتملا زاـــغلا عـــيب دقـــع نم دمتــــسملا رعــــسلا ريرحت مت اذإ
هنإف ،يكيرمألا رالودلا ريغ ةيبنجأ ةلمعب )1 – ن( رهشلاب
قيبطت لالخ نم يكيرمألا رالودلا ىلإ رعسلا اذه ليوحت متي
،هرـــشن مــتي يذلا ،عـــيـــبلل يرهـــشلا طـــسوتـــملا فرـــصلا لدعــــم
: فرط نم ةلاحلا بسح

،ورويلل ةبسنلاب ''BCE'' يبوروألا يزكرملا كنبلا –

،ينيلرتسإلا هينجلل ةبسنلاب ارتلجنإ كنب –

.ةينعملا ةلمعلا دلبل ةبسنلاب يزكرملا كنبلا –

،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا ىلع نيعتي :٩ ةّداملا
عيب دوقـــع نم ةخــــسن ،طفـــنلأ ىلإ لــــسرت نأ ،ةلاـــــحلا بســــح
اـــــهــــتالـــيدـــــعتو ،رــــيدـــصــــتلل ةـــهـــــــجوـــملا ةــــيزاــــــغلا تاــــقورـــــحملا

خيرات نم مايأ )7( ةعبس نوضغ يف ،تدجو نإ ،تايقافتالاو
.تدجو نإ ،ةيقافتالا وأ ليدعتلا وأ عيبلا دقع عيقوت

،ةدقاعتملا فارطألا وأ ةينطولا ةسسؤملا ىلع نيعتي امك
تاـــمولــــعملا عيــــــمــــج طــــفـــــنلأ ىلإ لـــــــسرــــــت نأ ،ةلاــــــــحلا بســــــــح
ةيدعاقلا راعــــسألا ديدــــحتب اهل حـــمــــست يتلا تايــــطعملاو
اقفو كلذو ،اهغيلبتو ريدصتلل ةهجوملا ةيزاغلا تاقورحملل
.طفنلأ هددحت يذلا ءارجإلل

دوقع طفنلأ ىلإ لسرت نأ ةينطولا ةسسؤملا ىلع نيعتي
رشن خيرات دنع لوعفملا ةيراسلا ريدصتلل هجوملا زاغلا عيب
خيرات يلت يتلا اموي )٠6( نيتسلا لجأ يف كلذو ،موسرملا اذه
.موسرملا اذه رشن

تايمك ىلع قبطملا يدعاقلا رعــــسلا لثمــــتي :٠١ ةّداملا
يتلا ،لالغتسا ةحاسم نم ةجرختسملا ةيزاغلا تاقورحملا

لــــخد ىلع ةبــــيرـــــــضلاو تاقورــــحملا ةواـــــــتإ عــــــفدل عــــضــــخت
هتاـــــجايــــــتحال نوـــبزل زاغلا عيب دقع عوـــــضوم ،تاقورــــــحملا
اميف ،ينطولا بارتلا ىوتسم ىلع ةصاخلا ةيكالهتسالا

: يتأي

زاغلا رعس قوفي يذلا ،رحلا ضوافتلا نع جتانلا رعسلا –
ةعابملا ةيمكلا نوكت امدنع ،ةينطولا قوسلا ىلإ هجوملا
رارقلا بجومب ةددحملا ةبتعلا يواست وأ ربكأ ةينعملا ةنسلل
31-91 مقر نوناقلا نم6٤1 ةداملا يف هيلع صوصنملا يرازولا
ربمسيد11 قـــفاوـــملا1441 ماــــع يـــناـــثلا عـــيـــبر41 يف خرؤـــــمـلا

.هالعأ روكذملاو9102 ةنس

نوكت امدنــع ،ةيــــنطولا قوــــسلا ىلإ هـــجوـــملا زاـــغلا رـــعــــس –
ةددحملا ةبتــعلا نم ىــــندأ ةينــــــــعملا ةنــــسلل ةعاــــبملا ةيـــمــــكلا

6٤1 ةداـــــــملا يف هيـــــلع صوــــصنــــملا يرازوــــلا رارقــــلا بـــــجوــــمب
1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم
.هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

تاقورحملا تايمك ىلع قبطملا يدعاقلا رعسلا :١١ ةّداملا
عفدل عضخت يتلا ،لالغتسا ةحاسم نم ةجرختسملا ةيزاغلا
ةعابملاو تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلاو تاقورحملا ةواتإ

وه ،اهعاجرتساو تاقورحملا جاتنإ يف اهلامعتسا لجأ نم
.يرتشملاو عئابلا نيب رحلا ضوافتلا نع جتانلا رعسلا

تاقورحملا تايمك ىلع قبطملا يدعاقلا رعسلا :٢١ ةّداملا
عفدل عضخت يتلا ،لالغتسا ةحاسم نم ةجرختسملا ةيزاغلا
ةعابملاو تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلاو تاقورحملا ةواتإ

،ةينطولا قوسلل ةهجوملا ،زاغلا يعزومو ءابرهكلا يجتنمل
نم7٤1 ةداملل اـــقـبط ،ةــيــندــم ةـنـس لـــكــل ددحملا رعسلا وه
1441 ماع يناثلا عيبر41 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا
.هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

تاقورحملا تايمك ىلع قبطملا يدعاقلا رعسلا :٣١ ةّداملا
عفدل عضخت يتلا ،لالغتسا ةحاسم نم ةجرختسملا ةيزاغلا
ةهجوملاو تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلاو تاقورحملا ةواتإ
بيبانألا ةطساوب لقنلا ماظن ىوتسم ىلع يتاذلا كالهتسالل

PMP = ∑
n
i = 1 (Qi × Pi) / ∑

n
i = 1 (Qi)
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تازاغ لصف تادحوو زاغلا عييمت تادحو ىوتسم ىلعو
اقبط ،ةيندم ةنس لكل ،ددحملا رعسلا وه ،ةعيمملا لورتبلا
يناثلا عيبر41 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم7٤1 ةداملل
.هالعأ روكذملاو9102 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1441 ماع

ّةيمــــسّرلا ةدــــــــيرـــجلا يف موــــسرملا اذـــــه رـــشــــني :٤١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماــع بــــجر72  يف رئازــــجلاب رّرــــح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

`````````````````````````H`````````````````````````

٢٤٤١ ماع بجر٧٢يفخّرؤم٨٩-١٢ مقر يذيفنتموسرم
تايفيكو دعاوق ددحي،١٢٠٢ ةنس سرام١١ قفاوملا
.تاقورحملا دوقع راطإ يف ةلاحإلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــتداـــمـلا امـــــيـــــس ال ،روتـــــــسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عيبر٤1 يف خرؤـــــمـــلا31-91 مــــقر نوــــناـــــقلا ىضـــــــتـــــقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،هنم٠٠1 ىلإ69 نم داوملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

يف خرؤمـلا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤمـلا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

نم٠٠1 ىلإ69 نم داوملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةّداملا
1٤٤1 ماع يـناـــثلا عـــيــــبر٤1 يف خرؤــــمـلا31-91 مــــقر نوــــناــــقلا
تاــــطاـــشن مـــظــــني يذلا91٠2 ةنــــــس ربـــمـــــسيد11 قــــــــفاوــــملا
تايفيكو دعاوق ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،تاقورحملا
.تاقورحملا دوقع راطإ يف ةلاحإلا

لوألا لصفلا

تاقورحملا دقع راطإ يف تامازتلالاو قوقحلا ةلاحإ

اهقوقح لك ليحت نأ ةدقاعتملا فارطألا نكمي:٢ ةّداملا
،تاقورحملا دقع راطإ يف اهكلتمت يتلا اهنم ءزج وأ اهتامازتلاو
طورــــــشـلا مارـــتـــحا طرـــشب ،رــــخآ صـــخــــش يأل وأ اهنيب اميف
.تاقورحملا دقعو دانسإلا رارق يف ةددحملا

ةينطولا ةسسؤملا نكمي ،هالعأ ةرقفلا ماكحأب لالخإلا نود
: ليحت نأ

ءزج وأ اهتامازتلاو اهقوقح لك ،ةكراشم دقع راطإ يف–
ىندألا دحلاو اهتكراشم ةبسن نيب قرافلل ةقفاوملا اهنم
ماكحأل اقبط )%15( ةئاملا يف نيـــسمـــخو دـــحاوب ةــــكراـــشـــــملل
1٤٤1 ماع يــناـــثلا عـــيـــبر٤1 يف خرؤــــمـلا31-91 مــــقر نوــــناــــقلا
،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

،رطاخم تاذ ةمدخ دقع وأ جاتنإلل مساقت دقع راطإ يف–
اهتكراشم ةبسنل ةقفاوملا اهنم ءزج وأ اهتامازتلاو اهقوقح لك

.عبنملا تايلمع ليومت يف

ىلإ ةينطولا ةسسؤملا فرط نم ةلاحإلا لمشت نأ بجي
راطإ يف ةكلتمملا اهتامازتلاو اهقوقح عيمج ،ةبستنم ةئيه
.تاقورحملا دقع

يف بغرــي يذلا دـــــقاعــــتملا فرـــــطلا ىلع بـــــجي:٣ ةّداملا
يف اهكلتمي يتلا اهنم ءزج وأ هتامازتلاو هقوقح لك ةلاحإ
نأ ،ةبستنم ةئيه ةدئافل كلذ يف امب ،تاقورحملا دقع راطإ
تاقورحملا دراوم نيمثتل ةينطولا ةلاكولا ىلإ ابلط مدقي
.ةمزتعملا ةلاحإلا ةيلمع ىلع ةقداصملا لجأ نم ،)طفنلأ(

عيمج اذكو تامولعملا عيمج بلطلا اذه يوتحي نأ بجي
،ةمزتعملا ةيلمعلاو لمتحملا هيلإ لاحملاب ةصاخلا قئاثولا

: يتأي امك

،لاصتالا ليصافتو نيوانعو بقلو مسا–

،يساسألا نوناقلا نم ةخسن–

نم رثكأ نوكلتمي نيذلا نيمهاسملا ةيسنجو ةمئاق–
،لاملا سأر نم )%5( ةئاملا يف ةسمخ

،ةلاحإلا عوضوم تامازتلالاو قوقحلا ةصح–

،ةلاحإلا تايفيكو طورشو ماكحأ ليصافت–

نيب كارتشالاب اهيلع قداصم ةقفصلا ةميقب حيرصت–
.لمتحملا هيلإ لاحملاو ينعملا دقاعتملا فرطلا

،ةلاحإلاب ينعملا دقاعتملا فرطلا نم طفنلأ بلطت نأ نكمي
لصفلل ةيرورض اهربتعت تامولعم وأ/و ىرخأ ةقيثو ةيأ

.هالعأ ةروكذملا ةلاحإلا ةيلمع يف
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صوصنملا ماكحألل ةلاحإلا بلط لاثتما ةلاح يف :٤ ةّداملا
رارـــــــــق يف ةددـــــحملا طورــشلل اذكو ،هالـــــعأ3 ةداــــملا يف اهــــــيلع
فرـــــطلا راــــطـــخإب طـــفـــنلأ موـــقت ،تاــــقورـــحملا دقــــعو دانــــــسإلا
 .هبلط ةيلوبقمب ،ةلاحإلاب ينعملا دقاعتملا

اـــموــي )٠9( نيعــسـتلا لــجأ ناــيرس أدــبـي ،ةــلاــحلا هذـــه يـفو
ةروكذملا ةلاحإلا يف لصفلا لجأ نم طفنلأ اهزوحت يتلا
.ةلاحإلا بلط مالتسا خيرات نم ءادتبا

أدــبــي ال ،لــماــك رــيـــغ ةـــلاـــحإلا بلـــط ناـــك اذإ اـــم ةـــلاـــح يفو
نم ءادتبا ّالإ ،هالعأ روكذملا اموي )٠9( نيعستلا لجأ نايرس
.ةبولطملا ةلمكتلل طفنلأ مالتسا خيرات

لـــسرت ،الوبـــقم ةــلاـــحإلا بلـــط رابــــتعا درــــجمب :٥ ةّداملا
روــــكذــــملا بلــــطلا نم ةخــــسن ةينــــطولا ةســــسؤملا ىلإ طفــــنلأ

ةقلعتملاو ةملتسملا تامولعملاو قئاثولا عيمجب ةبوحصم
.ةلاحإلا ةيلمعب

اهنكـــمي يذلا ةعفــــــشلا قـــحب ةينـــطولا ةســــسؤملا عتمتت
تغيص يتلا اهسفن تايفيكلاو طورــــــشلا لظ يف هتسراـــــمم
اموي )٠6( نيتس ىدعتي ال لجأ يفو ،ةمزتعملا ةلاحإلا اهيف
ءاضقنابو .ةلاحإلا بلط نم ةخسنلا مالتسا خيرات نم ءادتبا

قح نع تلزانت دق ةينطولا ةسسؤملا ربتعت ،لجألا اذه
.ةعفشلا

ةدئافل ةلاحإلا تايلمع ىلع اذه ةعفشلا قح سرامي ال
.ةبستنملا تائيهلا

ةيـــــنــــطولا ةســـــــسؤــــــملا تررــــــق اذإ ام ةلاــــــــح يف :٦ ةّداملا
دقاعتملا فرطلا ةريخألا هذه رطخت ،ةعفشلا يف اهقح ةسرامم

موقي ،ةلاحلا هذه يفو .ايباتك طفنلأ غلبتو ،اهرارقب ينعملا
ةسسؤملا حلاصل ةلاحإلا يف عورشلاب ينعملا دقاعتملا فرطلا
.ةينطولا

يف اهقح ةسراممب ةينطولا ةسسؤملا مايق مدع ةلاح يفو
: يتأي امب مايقلا متي ةعفشلا

هتامازتلاو هقوقحل ينعملا دقاعتملا فرطلا لبق نم ةلاحإلا–
،وأ ،ةمزتعملا ةلاحإلا ىلع طفنلأ ةقفاوم دعب

.ةمزتعملا ةلاحإلل اهضفرب طفنلأ فرط نم راطخإلا–

ةسسؤملا لبق نم ةلاحإلا بلط ميدقت ةلاح يف :٧ ةّداملا
متي ،هالعأ٤و3 نيتداملا ماكحأ مارتحا ةطيرشو ،ةينطولا
: يتأي امب مايقلا

اهتامازتلاو اهقوقحل ةينطولا ةسسؤملا لبق نم ةلاحإلا–
،وأ طفنلأ ةقفاوم دعب

.ةمزتعملا ةلاحإلل اهضفرب طفنلأ فرط نم راطخإلا–

نم ةلاحإ لك ىلع يمسرلا عباطلا ةفاضإ بجي :٨ ةّداملا
ةلاحإلا اذكو ،هالعأ7و6 نيتداملا يف نيتروكذملا نيتلاحإلا

تاقورحملا دقع ليدعت قيرط نع ةبستنملا تائيهلا حلاصل
لاحملاو ةدقاعتملا فرطألا هعقوت نأ بجي يذلا ،ينعملا
.لمتحملا هيلإ

هيـــــــلع صوـــــصنملا ةقداـــــصملا ءارجإل ليدعــــــتلا عضــــخي
عيبر٤1 يف خرؤـــــــمـلا31-91 مــقر نوـــناـــقلا نــــم56 ةداــــــملا يف

روكذملاو91٠2 ةنـــــس ربــــمــــسيد11 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماع يناثلا
.ءاضتقالا دنع ،هالعأ

.دانسإلا رارقل ليدعت ةروكذملا  تالاحإلا ىلع بترتي امك

فارطألا تناك اذإ ،هركذ قبس امب لالخإلا نود :٩ ةّداملا
،دقاعتم كيرشو ةينطولا ةسسؤملا نم طقف نوكتت ةدقاعتملا

دقاعتملا كيرشلا  تامازتلاو قوقح عيمج ةلاحإ ةلاح يفو
لصاوت نأ ةريخألا هذه نكمي ،ةينطولا ةسسؤملا حلاصل

.تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحب تاطاشن ةسرامم

ثحب تاطاشن ةسرامم ليوحت تايفيكو طورش ددحت
رارق يف ،ةينـــطولا ةســــسؤملا ىلإ تاقورــــحملا لالغـــتسا وأ/و
عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا ماكحأل اقبط دانسإلا
روكذملاو91٠2 ةنـــس ربـــمســـيد11 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماـــع يناــــثلا
.هالعأ

يناثلا لصفلا

دقاعتملا كيرشلا ةبقارم رييغت

لكشب ســـمي يذلا ةبـــقارـــملا رــــيــــيغت عـــضـــــخي :٠١ ةّداملا
99 ةداملا ماكحأل ،دقاعتملا كيرشلا رشابم ريغ وأ رشابم
1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا  نم
اذه ماكحألو ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
.دانسإلا رارق يف ةددحملا تابلطتملل اذكو ،موسرملا

رــيزوــلا ّغلـبـي نأ دــقاـــعتملا كــيرـشـلا ىلــع بـجـي :١١ ةّداملا
لكشب هسمي ةبقارملا يف رييغت يأب تاقورحملاب فلكملا

.رشابم ريغ وأ رشابم

تامولعملا عيـــمج طفـــنلأ ىلإ لـــسرـــي نأ هيـــلع بــــجي امك
.ةبقارملا رييغت ةيلمعب ةصاخلا قئاثولا اذكو

صوصخلا ىلع تامولعملاو قئاثولا هذه نمضتت نأ بجي
: يتأي ام

،ةبقارملا رييغتب ةقلعتملا ةيلمعلل لّصفم فصو–

صصحلا وأ مهسألاب ةطبترملا قوقحلل لّصفم فصو–
ةيعامتجالا تائيهلا يف ،رارقلا ذاختا تايفيكو ةيعامتجالا
رييغتب نيينعملا ،هبقاري يذلا صخشلل وأ دقاعتملا كيرشلل
،ةبقارملا

دقاعتملا كيرشلل نييسيئرلا نيمهاسملا ةيسنجو ةمئاق–
،ةبقارملا رييغتب نيينعملا ،هبقاري يذلا صخشلل وأ
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صخشلل وأ دقاعتملا كيرشلل يساسألا نوناقلا نم ةخسن–
،ءاضتقالا دنع ،ةبقارملا رييغتل عضخ يذلا ،هبقاري يذلا

مساـقـتو رـيـيستـلاو ةرادإلاو ءادألاـب قــلــعــتــي قاــفــتا لــك–
وأ  دقاعتــملا كيرـــشلا طــــبرت يتلا ،لوصألاو جئاتنلاو ءابعألا
،ريغلا عم ،ةبقارملا رييغتب نيينعملاو هبقاري يذلا صخشلا

ليصفتلاب حضوي يذلا يلامسأرلاو يميظنتلا ططخملا–
دق يتلا ةبستنملا تائيهلاو دقاعتملا كيرشلا نيب ةقالعلا

،ةبقارملا رييغت نع جتنت

دقاعتملا كيرشلا لوصأ نم دحاو لك ةميقب حيرصتلا–
ةقلعتملا ةيلمعلا يف رابتعالا نيعب اهذخأ مت يتلا ،رئازجلا يف

.ةبقارملا رييغتب

٠1 ةداملا يف ةروكذملا اموي )٠9( نيعستلا ةرتف لالخ
يأ دقاعــــتملا كــــيرـــشلا نم بلــــطت نأ طــــفــــنلأ نــــكـــــمي ،هالــــعأ

فلكــــملا ريزولل حمــــست ،ىرــــخأ تاــــحاـــضيا وأ تاــــموـــلــــعم
.ةبقارملا رييغت ةيلمع يف لصفلاب تاقورحملاب

31-91 مقر نوناقلا  نم99 ةداملا ماكحأل اقبط:٢١ ةّداملا
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا

تاقورحملاب فلكملا ريزولا ىدل ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس
رييغت ةيلمع قفاوت مدع يف لصفلل اموي )٠9( نيعست لجأ
دقع يف دقاعتملا كيرشلا ةكراشم ىلع ءاقبإلا عم ةبقارملا
.ينعملا تاقورحملا

طفنلأ مالتسا خيرات نم ءادتبا لجألا اذه نايرس أدبي
.هالعأ11 ةداملا يف ةدرسملا تامولعملاو قئاثولا عيمجل

ريغ ةبقارــــملا ريــــيــــغت رابـــتــــعإ مدـــع ةـــلاـــــح يف :٣١ ةّداملا
دقع يف دقاعــــتملا كيرـــشلا ةكراــــشم ىلع ءاــــقبإلا عم قـــفاوـــتم
ىلإ هرارق تاقورحملاب فلكملا رــيزولا  غلــــبي ،تاـــقورـــحملا
رارــقلا اذـــه عـــضــــخي نأ نكـــــميو .ينعـــملا دقاعــــتملا كيرــــشلا

فــــلـــــكـــملا رـــيزولا اــــهددـــحي ةقــــبـــســـم طورـــش ءاـــفيـــــتــــسال
.تاقورحملاب

نم ،اذه ةبقارملا رييغت ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ متي
ةدقاعتملا فارطألا ىلع بجي يذلا تاقورحملا دقع ليدعت لالخ
.هيلع عيقوتلا

يف هــيــلــع صوصنملا ةــقداصملا ءارــجإل لــيدــعــتــلا عضخــي
يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم56 ةداملا

.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع

.دانسإلا رارقل اليدعت روكذملا ةبقارملا رييغت ىلع بترتي

قفاوتم ريغ ةبقارملا رييغت رابتعا ةلاح يف :٤١ ةّداملا
،تاقورحملا دقع يف دقاعتملا كيرشلا ةكراشم ىلع ءاقبإلا عم
دقاعتملا كيرشلا ىلإ هرارق تاقورحملاب فلكملا ريزولا غلبي
.ينعملا

كيرــــشلا تاــــمازــــتلاو قوقــــح ةلاــحإ متي ،ةلاحلا هذه يفو
ةسسؤملا ىلإ ةيولوأك ،قفاوتلا مدـــع رارقب ينــــعملا دقاعــتملا
ةدقاعتملا فارطألا نيب يواستلاب اهمساقت متي وأ ،ةينطولا
فالخ ىلع ىرخألا ةدقاعتملا فارطألا قفتت مل ام ،ىرخألا
.كلذ

عاجرتسا يف ةدــــقاعــــتملا فارـــــطألا نــــم يأ بـــــغرـــي مل اذإو
،قفاوتلا مدع رارقب ينعملا دقاعتملا كيرشلا تامازتلاو قوقح
.ةينطولا ةسسؤملا ةدئافل ةلاحإلا ءارجإ متي

فرطلا نم ،قفاوتلا مدع رارقب ينعملا دقاعتملا ىقلتي
قوــــقـــحلا ةلاـــحإ نـــم )ة( ديـــفتــــسملا )ة( دقاعــــتـــــملا )فارطألا(
.هاندأ71 ةداملا ماكحأل اقبط اددحم اضيوعت ،تامازتلالاو

لالخ نم ةلاحإلا هذه ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ متي
ةدقاعتملا فارطألا ىلع بجي يذلا تاقورحملا دقع ليدعت
.هيلع عيقوتلا

يف هــيــلــع صوصنملا ةــقداصملا ءارــجإل لــيدــعــتــلا عضخــي
يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم56 ةداملا

.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع

.دانسإلا رارقل ليدعت ةروكذملا تالاحإلا ىلع بترتي امك

امدنع ،هالعأ٤1 ةداـملا ماــكـحأ نــع رــظنلا ضغب :٥١ ةّداملا
ةينطولا ةســسؤـــملا نم طقـــف ةدقاـــــعـتملا فارــــطألا نوـــــكـــتت
ةلاحإلا متت ،قفاوتلا مدع رارقب ينعملا دقاعتملا كيرشلاو
دـقاعتملا كيرـشـلل ضيوــعـت لــباـقــم ةـيـنطوــلا ةـســسؤملا ةدـئاــفــل
.هاندأ61 ةداملا ماكحأل اقبط هديدحت متي

لالخ نم ةلاحإلا هذه ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ متي
ةدقاعتملا فارطألا ىلع بجي يذلا تاقورحملا دقع ليدعت
.هيلع عيقوتلا

هيلع صوصنملا ةقداصملا ءارجإل روكذملا ليدعتلا عضخي
عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم56 ةداملا يف

روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا
.هالعأ

تاطاشن ةسرامم يف رارمتسالا ةينطولا ةسسؤملا نكمي
.تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحب

ثحب تاطاشن ةسرامم ليوحت تايفيكو طورش ددحت
رارق يف ةينطولا ةسسؤملا ىلإ تاقورحملا لالغتسا وأ/و
.دانسإلا

ريزولا نكمي ،قفاوـــتــلا مدع رارــــق نالـــعإ لــــبق :٦١ ةّداملا
ينعملا دقاعتملا فرطلل صخري نأ تاقورحملاب فلكملا

هتامازتلاو هقوقح ةلاحإب ،ددحم لجأ يف ،ةبقارملا رييغتب
.رخآ صخش يأ ىلإ تاقورحملا دقع راطإ يف
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مقر نوناقلا ماكحأ مارتحا لظ يف ةلاحإلا هذه متت نأ بجي
ربمسيد11قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا91-31

،هقيبطتل ةذختملا صوصنلاو ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس
.تاقورحملا دقعو دانسإلا رارق يف ةددحملا طورشلا اذكو

لالخ نم ةلاحإلا هذه ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ متي
ةدقاعتملا فارطألا ىلع بجي يذلا تاقورحملا دقع ليدعت
.هيلع عيقوتلا

هيلع صوصنملا ةقداصملا ءارجإل روكذملا ليدعتلا عضخي
عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم56 ةداملا يف

روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا
.هالعأ

.دانسإلا رارقل ليدعت ةروكذملا ةلاحإلا ىلع بترتي امك

ريزولا نكمي ،ددحملا لجألا يف ةلاحإلا ءارجإ مدع ةلاح يفو
قفاوتي ال ةبقارملا رييغت نأ رابتعا تاقورحملاب فلكملا

.تاقورحملا دقع يف دقاعتملا كيرشلا ةكراشم ىلع ءاقبإلا عم

يف هيلع صوـــصنـــملا ضيوعـــــــتلا ديدـــــحت مـــــتــــي :٧١ ةّداملا
دقاعتملا كيرشلا نيب كرتشم قافتاب ،هالعأ51و٤1 نيتداملا
)ة( دقاعتملا )فارطألا( فرطلاو ،قفاوتلا مدع رارقب ينعملا
.تامازتلالاو قوقحلا ةلاحإ نم )ة( ديفتسملا

ضرـــــــعي ،ضيوعــــــتلا ةمـــــيق لوــــح فالـــخ عوــــقو ةــــلاـــــح يفو
يف هيلع صوصنملا ةربخلا ءارجإل اقـــفو ريــــبخ ىلع فالـــــخلا

.تاقورحملا دقع

ّةيـــمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رـــشــــني:٨١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

٢٤٤١ ماع بجر٧٢ يفخّرؤم٩٩-١٢ مقر يذيفنتموسرم
باــسح تايفيك ددحـي،١٢٠٢ ةـنـس سرام١١ قفاوملا

ربتعت يتلا ةــتقؤملا ةــيرهشلا تادــيدستلا غــلاــبم
.تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا ىلع تاقيبست

––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عــــيـــبر٤1 يف خرؤــــمـلا31-91 مــــقر نوــــناـــقلا ىــضـــتقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،هنم781 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

يف خرؤمـلا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خرؤمـلا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم781 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا91-31
فدهي ،تاقورحملا تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد
تاديدستلا غلابم باسح تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه
ىلع ةبيرضلا ىلع تاقيبست ربتعت يتلا ةتقؤملا ةيرهشلا
.تاقورحملا لخد

ةتقؤملا ةيرهـشلا ةديدـــستلا غلـــبم ديدــحت ّمتــــي:٢ ةّداملا
تاقورحـملا لـــخد ىلع ةـــبــــيرـــض ىلع اقـــيـــبــــست ربـــــتـــعت يتلا
: يتأي ام ساسأ ىلع ،ةينعم ةيلام ةنسل ةقحتسملا

جاتـــنإلا ةميـــق نم هيـــلع لصحــــتملا تاقورـــحـملا لــــخد–
صوصنملا ،ةيرهشلا تاموصخلاو ينعملا رهشلل ةبوسحملا

،هاندأ ،يلاوتلا ىلع ،٤ و3 نيتداملا بجومب اهيلع

ةدّدحملاو ةقبطملا تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن–
.هاندأ6 ةّداملل اقبط

ةصلختسملا تاقورحملا جاتنإ ةميق باسح متي :٣ ةّداملا
ماـــــــكــــحأل اقـــــبــــط ،ينـــــعــــملا رهـــشلل لالغــــتــــسالا ةحاـــــسم نم
عــــــيــــبر٤1 يف خرؤــــمـلا31-91 مـــــقر نوــــناقـــــلا نم371 ةّداــــملا
روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا
.هالعأ

نم اهعاطـــتقا بـــجاولا ةيرهـــشلا تاـــموــــــصــــخلا:٤ ةّداملا
: يتآلاك يه ،ينعملا رهشلل ةبوسحملا جاتنإلا ةميق

،يرهشلا جاتنإلاب ةقلعتملا ةعوفدملا تاقورحملا ةواتإ .أ

ةيونسلا طاسقألا عومجم نـم رشع ينثا نـم دحاو ءزج .ب
ةــــيــلاــملا ةـنـسـلل ةدّدـــحملا ،رــيوــــطتـلاو ثحــبـلا تاراــمــثتسال
٤81 ةّداملا ماكحأل اقفو ةدّدحملا ةمئاقلا يف ةنّيبملاو ةينعملا

1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم
طاسقأ دّدحتو .هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
،هاندأ5 ةّداملا ماكحأل اقبط ةيونسلا رامثتسالا
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لـــيـــغشتـــلا فــــيــــلاــــكــــت نــــم رشع ينــــثا نـم دــــحاو ءزــــج .ج
عقاوملا نع يلختلا فيلاكت اهيف امب ،ةعّقوتملا ةيونسلا

ءاـــنـــثأ اـــهزاـــجـــنإ ّمت يتـــلا ،ةـــيـــلصألا اـــهـــتـــلاـــح ىلإ اـــهـــتداـــعإو
ةداملا ماكحأل اقفو ةدّدحملا ةمئاقلا يف ةنّيبملاو ،لالغتسالا

ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم٤81
،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1

يف هعفد بجاولا غلبملا نم رشع ينثا نم دحاو ءزج .د
ىلإ اــهــتداــعإو عــقاوملا نــع يلخــتــلــل يوــنسلا داــمــتــعالا راــطإ

،ةيلصألا اهتلاح

يف عاجرتسالاو جاتنإلا تاجايتحال زاغلا ءارش ةفلكت . ـه
،ينعملا رهشلا

تاذ تاـــمدـــخ دـــقـــع وأ جاـــتــــنإلا مساــــقــــت دــــقــــع ةــــلاــــح يف .و
رهشلل يبنجألا دقاعتملا كيرشلل ماخلا ةأفاكملا ،رطاخم
،ينعملا

رـهشلا قـيـبستـب قـلـعـتملا ةــيــبــلسلا ةــمــيــقــلا وذ ءاــعوــلا .ز
مــــيــــقــــلا تاذ ةــــيــــعوألا ،ءاضتــــقالا دـــــنـــــع ،كلذ يف امب ،قـــــباسلا
ايلك اهمصخ ّمتي مل يتلا ةقباسلا رهشألاب ةقلعتملا ةيبلسلا
.ايئزج وأ

رامــــثتــــــسا لـــكل يوــــنسلا طــــــســــقلا دــــيدــــحت ّمتــــي:٥ ةّداملا
ةيونسلا ةبسنلا ،رامثتسالاب قلعتملا غلبملا ىلع قيبطتب
بــســـن يأ وأ ةئاــــملا يف )%52( نــــــيرــــشعو ةســــمخب ةردقــــــملا
)٤( عـــبرأ اهــــتّدـــم مـــصـــخلا ةيـــلـــباـــق ةرــــتفل ةقــــفاوــــملا ،ىرخأ

مقر نوناقلا نم581 ةّداملا ماكحأل ًاقبط ةدّدحملا ،تاونس
11 قـــفاوـــملا1٤٤1 ماـــع يـــناـــثلا عـــيـــبر٤1 يف خرؤـــــمـلا91-31
.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد

ةيونسلا طاسقألا عمجب ،ةيونسلا طاسقألا عومجم ددحي
اهباسح ّمتي يتلا ،ريوطتلاو ثحبلا تارامثتسا فلتخمل
.هالعأ ةرقفلل اقبط

طاسقأ باسح يف ةـــمدـــخـــتسملا تاراـــمـــثـــتسالا نوـــكــــتــــت
: نم ةيونسلا رامثتسالا

 : جاتنإلا نم ىلوألا عبرألا تاونسلل ةبسنلاب–

–)i( ربمسيد13 ةياغ ىلإ ةزجنملا تارامثتسالا عومجم
،جاتنإلا ةيادب ةنس قبست يتلا ةنسلا نم

–)ii( يتلا جاتنإلا تاونس لالخ ةزجنملا تارامثتسالا
،ةيراجلا ةنسلا قبست

–)iii( ةيراجلا ةنسلل ةعّقوتملا تارامثتسالا،

 : ةسماخلا ةنسلا نم ءادتبا–

–)i( ثالثلا جاتنإلا تاونس لالخ ةزجنملا تارامثتسالا
،ةيراجلا ةنسلا قبست يتلا )3(

–)ii( ةيراجلا ةنسلل ةعّقوتملا تارامثتسالا.

تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن لثمتت:٦ ةّداملا
يتلا ةتقؤملا ةيرهشلا تاديدستلا غلابم باسحل ةقبطملا

تاـــقورحملا لـــخد ىلع ةـــبـــيرضلا ىلع تاـــقـــيـــبست رـــبــــتــــعــــت
ةددحملا ةبسنلا يف ،)ن( ةيلاملا ةنسلل ةبسنلاب ةقحتسملا
اقبط )ر( لماعلا ساسأ ىلع اهباسح متيو .ةينعملا ةنسلل

مقر نوناقلا نم٤٠2 ةداملاو٤81 ىلإ٠81 نم داوملا ماكحأل
11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا91-31
.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد

رــيرــقــتــب )ن( ةــيــلاـــم ةـــنس لـــكـــل )ر( لـــماـــعـــلا باسح مـــتـــي
ىلإ لالغتسالا ةرتف ةيادب ذنم ةمكارتملا ةيفاصلا ليخادملا

ةمكارتملا تاقفنلاو )1-ن( ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن ةياغ
زيح تاقورحملا دقع وأ عبنملا زايتما لوخد ةيادب ذنم
.)1-ن( ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن ةياغ ىلإ ،ذيفنتلا

=ن ر
1-ن ةمكارتملا ةيفاصلا ليخادملا

1-ن ةمكارتملا تاقفنلا

ةميق ،ةيلاـــم ةنـــس لكل يفاـــصلا لـــخدلا يواــــسي:٧ ةّداملا
ةيلاملا ةنسلا يف اهباسح ّمت يتلا لالغتسالا ةحاسمل جاتنإلا
ةنسلا لالخ تاعوفدملا نم هديدست ّمت ام مصخ عم ،ةينعملا
: يتأي اميف ةلثمتملا ةروكذملا

،يحاسملا مسرلا •

يلامتحالا ديصرلا اهيف امب تاقورحملا ةواتإ غلابم •
ةّداملا ماكحأ راطإ يف اهؤارجإ مت يتلا ةيوستلا نع جتانلا

ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم571
،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1

،ةيئاملا ةواتإلا غلابم •

: نم نوكتت يتلا تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا غلابم •

،تاقيبست ربتعت يتـلا ةتقؤملا ةيرهشلا تاديدستلا–

ةنسلل تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا ةيفصت ديصر–
.ةينعملا ةقباسلا ةيلاملا

                                              ةمكارتملا ةيفاصلا ليخادملا

)i( = ن -1

)ن( جاتنإلا ةميق(          =
1= )i(

 )i( عوفدملا يحاسملا مسرلا–

 )i( ةعوفدملا تاقورحملا ةواتإ–

 )i( ةعوفدملا ةيئاملا ةواتإلا–

   )i( ةعوفدملا تاقورحـملا لخد ىلع ةبيرضلا–

)i( = 1لالغتسالا ةرتف ةيادب ةنس قفاوي.

∑
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عومجم نم ،ةيلام ةنس لكل تاقفنلا نوكتت :٨ ةّداملا
ةــــحاـــســــملا ىوـــتـــسم ىلع ةزـــجــــنملا ثـــحـــبلا تاراـــمـــثــتسا

ةحاسمل ةصصخملا ليغشتلا فيلاكتو ريوطتلا تارامثتساو
مقر نوناقلا نم٤81 ةّداملا ماكحأل اقبط ةدّدحملا ،لالغتسالا

11 قــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع يـــناــثلا عـــيـــبر٤1 يف خرؤــــــمـلا91-31
.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد

ةمكارتملا فيلاكتلا

)ي( = ي -1

+)ي( ريوطتلا تارامثتسا +)ي( ثحبلا تارامثتسا(        =
)ي( =1

)ي( ليغشتلا فيلاكت

تاقورحملا دقع وأ عبنملا زايتما لوخد ةنس قفاوي1 = )ي(
.ذيفنتلا زيح

عبنملا زايتما وأ تاقورحملا دقع يطغي امدنع :٩ ةّداملا
لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن ديدحت ّمتي ،جاتنإلا روط يف انمكم
لوــخد ةــنسب ةصاخلا ةــيــلاملا ةــنسلــل ةــقــبــطملا تاــقورحملا
181 ةّداملا ماكحأل اقبط ،ذيفنتلا زيح زايتمالا وأ دقعلا تاذ
1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم
.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

ةقلعتملا ةيلاملا ةنسلل ةيلاوملا ةيلاملا تاونسلل ةبسنلابو
،ذيفنتلا زيح عبنملا زايتما وأ تاقورحملا دقع لوخد ةنسب
،ةقّبطملا تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن ديدحت متي
6 ةّداملا ماكحأل اقبط هباسح ّمتي يذلا )ر( لماعلا ساسأ ىلع
.هالعأ

رـــــثــــكأ وأ ٍدــــحاو راــــيــــعــم رـــفوـــت مدــــع ةـــلاــــح يف :٠١ ةّداملا
ىلع ةبيرضلا ةبسن باسحل ،)ر( لماعلا ديدحتل مدختسملا
تاقيبستلا باسحّ متي ،)ن( ةنسلل ةقبطملا تاقورحملا لخد
: يتآلاك ىلوألا

ةبسن ىندأ قيبطتب : جاتنإلل ىلوألا ةنسلل ةبسنلاب–
٠81 نيتداملل اقبط ةدّدحملا تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلل
ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم٤٠2و
،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1

ةبيرضلل ةبسن قيبطتب : ةيلاوملا تاونسلل ةبسنلاب–
.)1-ن( ةيلاملا ةنسلل ةدّدحملا تاقورحملا لخد ىلع

باسح يف عورشلا ّمتي ،ريياعملا عيمج رفوت درجمبو
ديدحت درجمبو .)ن( ةنسلل ةقبطملا ةبسنلا ديدحتل )ر( لماعلا

نم ةيقبتملا تاقيبستلا باسحل اهقيبطت ّمتي ،ةبسنلا هذه
.ةينعملا ةيلاملا ةنسلا

ةبيرضلا ةبسن قيبطتب ةعوفدملا تاقيبستلا ةيوست متي
ةيوستلا هذه متت نأ بجيو .ددحملا تاقورحملا لخد ىلع
.يلاوملا يرهشلا قيبستلا ديدست عم نمازتلاب

تقؤملا يرهشلا ديدستلا غلبمب حيرصتلا متي :١١ ةّداملا
تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا ىلع اقيبست ربتعي يذلا
يف ،بئارضلا ةرادإ ىدل هعفدو ةيلاملا ةنسلل ةقحتسملا
بجومب ددحملا لجألل اقبط ،جاتنإلا رهشل يلاوملا رهشلا
يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم781 ةّداملا

،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع
دقع وأ عبنملا زايتما ةلاح يف ةينطولا ةسسؤملا لبق نم
فارطألا لبق نم وأ رطاخم تاذ تامدخ دقع وأ جاتنإلا مساقت
.ةكراشملا دقع ةلاح يف ةدقاعتملا

لخد ىلع ةبيرضلل ةيوـــنــــسلا ةيـــفـــــصــــتلا مــــتت:٢١ ةّداملا
: يتأي ام ةاعارم عم )ن( ةيلاملا ةنسلا ماتتخا دعب تاقورحملا

،ةينعملا ةيلاملا ةنسلل اهباسح مت يتلا جاتنإلا ةميق–
571 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةيوستلا راطإ يف ةددحملا

1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم
،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا

جاتنإب ةقلعتملا ةقحتسملا تاقورحملا ةواتإ غلابم–
صوصنملا ةيوستلا راطإ يف ةددحملا ،ةينعملا ةيلاملا ةنسلا

٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم571 ةداملا يف اهيلع
91٠2 ةــنس رــبــمسيد11 قـــفاوملا1٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
،هالعأ روكذملاو

تاجاحل ةينعملا ةيلاملا ةنسلل تارامثتسالا تازاجنإ–
،ةيونسلا ريوطتلاو ثحبلا رامثتسا طاسقأ باسح

ةيلاملا ةنسلل ةزجنملاو ةقحتسملا ليغشتلا فيلاكت–
ىلإ اهتلاحإو عقاوملا نع يلختلا فيلاكت كلذ يف امب ةينعملا

،لالغتسالا لالخ ةزجنملا ةيلصألا  اهتلاح

عقاوملا نع يلختلا تادامتعال عوفدملا يونسلا غلبملا–
،ةيلصألا اهتلاح ىلإ اهتداعإو

ةنسلل عاجرتسالاو جاتنإلا تاجايتحال زاغلا ءارش ةفلكت–
،ةينعملا ةيلاملا

اهديدحتّ مت يتلا يبنجألا دقاعتملا كيرشلل ماخلا ةأفاكملا–
دـقاـعــتملا كيرشلا ةأفاــكــم ىلع ةــبــيرضلا ةــيــفصت ةــبساــنمب

31-91 مقر نوناقلا نم691 ةداملا يف اهيلع صوصنملا يبنجألا
ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا

وأ جاتنإلا مساقت دقع ةلاح يف ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس
،رطاخم تاذ تامدخ دقع

∑
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يف امب ،ةقباسلا ةيلاملا ةنسلل ةيبلسلا ةميقلا وذ ءاعولا–
ةقلعتملا ةيبلسلا ةميقلا تاذ ةيعوألا ،ءاضتقالا دنع ،كلذ
وأ اـيـلـك اــهــمصخ ّمــتــي مــل يتــلا ةــقــباسلا ةــيــلاملا تاوــنسلاــب
،ايئزج

ةنسلل ةدّدحملا تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلا ةبسن–
.ةينعملا ةيلاملا

تالمـــعلاب ةـــبستـــكملا تارامـــثتـــسالل ةبــــسنلاب :٣١ ةّداملا
طسقلا ليوحت متي ،ةيلصألا اهتالمعب ةلجسملاو ةيبنجألا
ةيفصتلا لالخ ،يرئازجلا رانيدلا ىلإ تارامثتسالل يونسلا
رعـــس قيـــبــــطتب ،تاقورحملا لــــخد ىلع ةبــــيرضلل ةيونــــــسلا
ةيلاملا ةنسلل ريخألا مويلل ،ةينعملا ةلمعلا ءارش دنع فرصلا
.رئازجلا كنب لبق نم روشنم وه امك ،)ن(

ريــــخألا موــيلل قـــفاوــملا فرـــصلا رعـــس رشـــن مدع ةلاــح يفو
رعس رخآ ليوحتلل رابتعالا نيعب ذخؤي ،)ن( ةيلاملا ةنسلل
لبق نم هرشن ّمت يذلا )ن( ةيلاملا ةنسلل يمويلا فرصلل
.رئازجلا كنب

لــخد ىلع ةبـــيرـــضلل ةيوـــنسلا ةيفـــصـــتلا ّمتــــت :٤١ ةّداملا
زاـــيــــتما ةلاــــح يف ةيـــنـــطولا ةســــسؤــــملا لبــــق نم تاــــقورــــحملا
وأ رطاخم تاذ تامدخ دقع وأ جاتنإلا مساقت دقع وأ عبنملا

لجألا يف ،ةكراشم دقع ةلاح يف ةدقاعتملا فارطألا لبق نم
يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم781 ةّداملا بجومب ددحملا

91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
.هالعأ روكذملاو

تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلل يونسلا غلبملا قوفي امدنع
،ةينعملا ةيلاملا ةنسلل اهعفد ّمت يتلا تاقيبستلا عومجم
.ةيفصتلا ديصر ديدست يف  عورشلا متي

تاقورحملا لخد ىلع ةبيرضلل يونسلا غلبملا لقي امدنعو
،ةينعملا ةيلاملا ةنسلل اهعفدّ مت يتلا تاقيبستلا عومجم نع
نم ،هديدحت ّمت يذلا تاعوفدملا ضئاف مصخ يف عورشلا متي
.ةقحتسملا تاقيبستلل ةقحاللا تاعوفدملا

دانسإلا تارارقو عبنملا تازايتما صخي اميف :٥١ ةّداملا
: يتأي امل اعبت ةحونمملا

خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم57 ةداملا ماكحأ قيبطت–
91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف

،هالعأ روكذملاو

تاقورحملا لالغتسا وأ/و ثحب طاشن ةسرامم ليوحت–
وه امك تاقورحملا دقع خسف دعب ةينطولا ةسسؤملا ىلإ

٤1 يف خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم98 ةداملا يف روكذم
91٠2 ةــنس رــبــمسيد11 قـــفاوملا1٤٤1 ماــع يناــثــلا عــيــبر
،هالعأ روكذملاو

ةسسؤملا ىلإ دقاعتملا كيرشلا تامازتلاو قوقح ةلاحإ–
مقر نوناقلا نم99 وأ89 وأ79 داوملا ماكحأل اقفو ةينطولا

11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا91-31
.هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد

ةبســـــنلاب ةيابـــــجلا باســــحل ةمدــــختــــسملا ريـــياـــعملا ددحت
ماكحأل اقبط ،ديدج تاــقورـــحم دـــقع وأ ديدـــــج عــبـــنم زايـــتمال
1٤٤1 ماـــــع يناـــثلا عـــيـــبر٤1 يف خرؤــــمـلا31-91 مقر نوــــناـــقلا
ةاعارم عم ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
صوصنملا طورشلاو تايفيكلا بسح ،ةيخيراتلا تايطعملا

.ةينعملا دانسإلا تارارقو عبنملا تازايتما يف اهيلع

ةحونمملا دانسإلا تارارقو عبنملا تازايتما صخي اميفو
خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم232و132 نيتداملا ماكحأل اقفو

91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف
ديدحتب حمست يتلا طورشلاو تايفيكلا ددحت ،هالعأ روكذملاو
يف اهجاردإ بجاولا ةيابجلا باسحل ةمدختسملا ريياعملا
نيب رواشتلاب ةينعملا دانسإلا تارارقو عبنملا تازايتما
.بئارضلا ةرادإو طفنلأ

ّةيمـــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــــه رــــشـــــنــــي :٦١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
`````````````````````````H`````````````````````````

ماـــــع بـــجر٧٢ يفخّرؤــــم٠٠١-١٢ مــــــقر يذيــــفـــنتموــــسرم
تاـيفيك ددـحي ،١٢٠٢ ةنس سرام١١ قفاوملا٢٤٤١
ةأفاكم ىلع ةبيرضلل ةتقؤملا تاقيبستلا باــسح
.يبنجألا دقاعتملا كيرشلا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،مجانملاو ةقاطلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

عيبر٤1 يف خرؤمـلا31-91 مــقر نوــناــقــلا ىضتــقمبو –
مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا

،هنم591 ةداملا اميس ال ،تاقورحملا تاطاشن

يف خرؤمـلا٠73-91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو
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9 يف خرؤمـلا87-12 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو12٠2 ةنس رياربف12 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا2٠3-51 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا51٠2 ةنس ربمسيد2 قفاوملا73٤1 ماع رفص٠2

،ممتملاو لدعملا ،ةقاطلا ريزو تايحالص

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم591 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف خرؤمـلا91-31
فدهي ،تاقورحملا تاطاشن مظني يذلا91٠2 ةنس ربمسيد
ةتقؤملا تاقيبستلا باسح تايفيك ديدحت ىلإ موسرملا اذه
.يبنجألا دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلل

دقاعـــتملا كيرـــشلا ةأفاــــكم ىلع ةبيرــــضلا ددــــحت :٢ ةّداملا
عفدتو .ةيلاــملا ةنـــسلل ماـــخلا ةأفاكــــملا ساــــسأ ىلع يبــــنجألا

اديـــــصرو اتـــقؤم اقيـــبــــست )21( رشــــع ينـــثاب ةبـــيرــــضلا هذـــه
.ةيفصتلل

دقاعتملا كيرشلا قتاع ىلع ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا نوكت
تاـــمدـــخلا دقـــع وأ جاتـــنإلا مـــساـــقت دــــقع يف كراــــشملا يبـــنجألا
.رطاخملا تاذ

ةبيرضلل تقؤملا قيبستلا غلبم باسح متي :٣ ةّداملا
لالـــــخ عـــفدي يذلا يبنــــجألا دقاعـــتملا كيرـــشلا ةأفاـــــكم ىلع

: ساسأ ىلع ايرهش ،ريخألا اذه فرط نم ،)ن(رهش

،ةيدقاعتلا ماكحألل اقبط ةددحملا ةتقؤملا ماخلا ةأفاكملا–
،)1-ن( قباسلا رهشلل

،يبنجألا دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلا ةبسن–
خرؤمـلا31-91 مقر نوناقلا نم٤91 ةداملا بجومب ةددحملا

91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف
 .هالعأ روكذملاو

،ض ن × )1-ن(م خ م=)ن(  م ت

لالخ عفدي يذلا يرهشلا تقؤملا قيبستلا:)ن( م ت
،)ن( رهشلا

دقاعتملا كيرشلل ةتقؤملا ماخلا ةأفاكملا:)١-ن( مخ م
،ادقن ،)1-ن( رهشلل يبنجألا

دــــقاـــعـتملا كــيرـشــلا ةأــفاــكــم ىلـــع ةـبــيرـضــلا ةــبـــســن : ض ن
.يبنجألا

ةتـــقؤـــملا ماخلا ةأـــفاـــكــــملا ديدــــحت ةلاــــح يف :٤ ةّداملا
تاـيـــمـك مـيـيـــقــت مــتـــي ،اــًنـــيــع يبــنـــجألا دــقاــعــــتملا كــيرـــشلــل
ةربتعملا ةيرهشلا راعسألا قيبطتب ةينعملا تاقورـــحملا
.ةيدقاعتلا ماكحألل اقبط ،ضرغلا اذهل

،ض ن × ])1-ن( س × )1-ن( )ع(م خ م[ =)ن(  م ت

لالخ عفدي يذلا تقؤملا يرهشلا قيبستلا:)ن( م ت
،)ن( رهشلا

دقاعتملا كيرشلل ةتقؤملا ماخلا ةأفاكملا:)١-ن( )ع( م خ م
،)1-ن( رهشلل ،انيع ،يبنجألا

ةددحملا ،)1-ن( رهشلل تاقورحملا مييقت رعس:)١-ن( س
،دقعلل  اقبط

دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلا ةبسن: ض ن
.يبنجألا

لّوحت ،يرهــشلا تقؤــــملا قيـــبســــتلا باســـــحل:٥ ةّداملا
ةروكذملا يبنجألا دقاعتملا كيرشلل ةتقؤملا ماخلا ةأفاكملا

رانيدلا ىلإ ،ةيبنجأ ةلمعب ةررحملاو هالعأ٤ و3 نيتداملا يف
يرهشلا طسوتملا فرصلا لدعم قيبطتب )جد( يرئازجلا
يذلاو ،ماخلا ةأفاكملا هل ددحت يذلا رهشلاب قلعتملا عيبلل
اهرشني يتلا ةيمويلا فرصلا تالدعم ساسأ ىلع بسحي
 .رئازجلا كنب

تاءارجإب مايقلا نم ةينطولا ةسسؤملا نيكمتل :٦ ةّداملا
دقاعتملا كيرشلا باسحل تقؤملا قيبستلا عفدو حيرصتلا
ىدعتي ال لجأ يف ،اهل مدقي نأ ريخألا اذه ىلع نيعتي ،يبنجألا
يذلا )1-ن( رهشلل يلاوملا )ن( رهشلا نم )51( رشع سماخلا

قيبستلاب حيرصتلا ،ةتقؤملا ماخلا ةأفاكملا ديدحت ناونعب مت
.هعفد بجاولا تقؤملا

فرط نم بئارضلا ةرادإ ىدل حيرصتلا اذه عاديإ متيو
تقؤملا قيبستلا غلبم عفد ىلوتت يتلا ةينطولا ةسسؤملا
لجأ يف ،يبنجألا دقاعتملا كيرشلا باسحلو مساب ،قفاوملا

.)ن( رهشلا سفن نم52 موي ىدعتي ال

تمدختسا يتلا رصانعلا عومجم حيرصتلا ّنيبي نأ بجي
كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلل ةتقؤملا تاقيبستلا باسح يف

.يبنجألا دقاعتملا

ةأفاكم ىلع ةبيرـــضلل ةيوـــنــــسلا ةيفــــصـــــتلا مــــتت:٧ ةّداملا
ىلع ةيلاـــملا ةنـــسلا ماتتــــخا دعب يبـــــنجألا دقاعــــتملا كيرــــشلا
: ساسأ

ةنسلل ةددحملا يبنجألا دقاعتملا كيرشلل ماخلا ةأفاكملا–
،ةيدقاعتلا ماكحألل اقبط ،ةيلاملا
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يبنجألا دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلا ةبسن–
خرؤمـلا31–91 مقر نوناقلا نم٤91 ةداملا بجومب ةددحملا

91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا1٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1 يف
.هالعأ روكذملاو

،ض ن ×س خ م = ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا

،يبنجألا دقاعتملا كيرشلل ةيونسلا ماخلا ةأفاكملا: س خ م
،ةيلاملا ةنسلل ،ادقن

دقاعتملا كيرشلل ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا ةبسن : ض ن
.يبنجألا

كيرشلل ةيونسلا ماخلا ةأفاكملا ديدحت ةلاح يف :٨ ةّداملا
تاذ تاقورحملا تايمك مييقت متي ،انيع يبنجألا دقاعتملا
.دقعلل اقبط ةددحملا راعسألا قيبطتب ةلصلا

،ض ن × س × )ع(س خ م =ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا

،يبنجألا دقاعتملا كيرشلل ةيونسلا ماخلا ةأفاكملا: )ع( خ م
،ةيلاملا ةنسلل ،انيع

ةنـــــسلل ،دقـــعلا يف ددــــحملا تاقورـــحملا ميـــيـــــقت رعــــس: س
،ةيلاملا

دقاعتملا كيرشلل ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا ةبــــسن: ض ن
.يبنجألا

ىلع ةبـــيرـــضلل ةـــيوـــنـــسلا ةيفـــصــــتلا ضارـــــغأل:٩ ةّداملا
،ماـــــخلا ةأفاـــكملا لّوــــحت ،يبنجألا دقاعــــتملا كيرـــشلا ةأفاــــكم
ةيبنجألا ةلمعلاب ةددحملاو ،هالعأ8و7 نيتداملا يف ةروكذملا
طسوتملا فرصلا لدعم قيبطتب )ج د( يرئازجلا رانيدلا ىلإ
ةأفاكملا اهل ددحت يتلا ةيلاملا ةنسلاب قلعتملا عيبلل يونسلا
ةيمويلا فرصلا تالدعم ساسأ ىلع بسحي يذلاو ،ماخلا
.رئازجلا كنب اهرشني يتلا

ةأفاكملا ىلع ةبيرضلل ةيونسلا ةيفصتلا متت :٠١ ةّداملا
،يبنجألا دقاعتملا كيرشلا فرط نم ةيلاملا ةنسلل ةقحتسملا
.ةلصلا يذ يونسلا حيرصتلا دادعإ هيلع نّـيعتي يذلا

كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلل يونسلا غلبملا قوفي امدنع
،ةيلاملا ةنسلل ةعوفدملا تاقيبستلا عومجم يبنجألا دقاعتملا

.عفدلا بجاو ةيفصت ديصر كلذ ىلع بترتي هنإف

دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلا غلبم نوكي امدنع
ةنـــــسلل ةعوـــفدـــملا تاقيـــبستلا عومــــجم نم ىـــندأ يبــــنـــجألا
ةقحاللا تاعوفدملا نم هنــــع جتاـــنلا ضئاــــفلا عطــــتقي ،ةيــلاملا
.قحاللا قحتسملا قيبستلا نم ءادتبا

مدقي نأ يبنجألا دقاعتملا كيرشلا ىلع نيعتي :١١ ةّداملا
)51( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف ،ةينطولا ةسسؤملا ىلإ
نم691 ةداملا بجومب ددحملا يئاـــهـــنـــلا لـــجألا لـــبـــق ،اـــموـــي

1٤٤1 ماــع يناـــثلا عـــيـــبر٤1 يف خرؤـــــمـلا31-91 مـــــقر نوـــناـــقلا
حيرصتلا ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمسيد11 قفاوملا
.ةينعملا ةيلاملا ةنسلل ةأفاكملا ىلع ةبيرضلل يونسلا

ةبيرضلل يونسلا حيرصتلا عاديإب ةينطولا ةسسؤملا موقت
عفد ،ءاضتقالا دنعو ،يبنجألا دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع
،يبنجألا دقاعتملا كيرشلا باسحلو مساب قحتسملا ديصرلا

،ةينعملا ةنسلا يلت يتلا ةيلاملا ةنسلا نم سرام٠2 موي لبق
.بئارضلا ةرادإ ىدل

تمدختسا يتلا رصانعلا عومجم حيرصتلا نيبي نأ بجي
دقاعتملا كيرشلا ةأفاكم ىلع ةبيرضلل ةيونسلا ةيفصتلا يف

.يبنجألا

حيرصتلا دعي نأ يبنجألا دقاعتملا ىلع نيعتي:٢١ ةّداملا
ةحاسم يف جاتنإلا ةيادب نم اقالطنا ةأفاكملا ىلع ةبيرضلاب
.لالغتسالا

مدختست نأ اهنأش نم ماخ ةأفاكم ةيأ ليجست مدع ةلاح يف
هنإف ،ةنيعم ةنسل وأ رهشل ،ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا باسحل

لمحي حيرصت دادعإ يبنجألا دقاعتملا كيرشلا ىلع نيعتي
.''ءيش ال"  ةرابع

لاجآلا يف ةينطولا ةسسؤملا ىلإ حيرصتلا اذه مّلسيو
ىدل هعاديإل ،هالعأ11و6 نيتداملا يف ،ةلاحلا بسح ،ةددحملا
 .بئارضلا ةرادإ

تامدـــخلا دقع وأ جاــــتـــنإلا مـــساـــقت دقـــع ةلاـــــح يف :٣١ ةّداملا
،بناجألا نيدقاعتملا ءاكرشلا نم ديدعلا مضي رطاخملا تاذ
غلبــــم باســــح يبـــنــــجأ دقاعتم كيرــــش لك ىلع نّيعتي هّنإف
حيرصتلا دادعإو ،اهب انادم نوكي يذلا ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا
.دقعلا يف هليومت ةبسن حيضوت عم ةلصلا يذ

جاتنإلا مساقت دوقع ةدع يف افرط دقاعتملا سفن ناك اذإ
باسح هيلع نيعتي هّنإف ،رطاخملا تاذ تامدخلا دوقع وأ/و
دادعإو ،اهب انادم نوكي يذلا ةأفاكملا ىلع ةبيرضلا غلبم
.ةدح ىلع دقع لكل ةلصلا يذ حيرصتلا

تاقـــيبستلا عــــفد تبــــثت يتلا تالاـــــصـــيإلا ملــــست :٤١ ةّداملا
ةرادإ لبــق نم ،ةيفــــصـــتلا ديـــصرو ةأــــفاـــــكملا ىلع ةـــــبــــيرـــضلل
دقاعتملا كيرشلا مــــساب ،ةينــــطولا ةســــسؤملا ىلإ بئارــــضلا
.ةدح ىلع دقع لكل ةبسنلاب ،يبنجألا

ّةيــــمــــسّرلا ةدــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذـــه رـــشــــنـــــي:٥١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام11 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر72 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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ماع بجر٠٣يفخّرؤم٣٠١-١٢ مقر يذيفنتموسرم
ميظنتلا ددحي ،١٢٠٢ ةنس سرام٤١قفاوملا٢٤٤١
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل يلخادلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

1٤1و5-211 ناتداــــــــمـلا امـــــيس ال ،روتــــــسدلا ىلع ءانب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع ناضمر62 يف خرؤملا11-٠9 مقر نوناقلاىضتقمبو –
،لمعلا تاقالعب قلعتملاو٠991 ةنس ليربأ12 قفاوملا٠1٤1
 ،مّمتملاو لّدعملا

ةدعقلا يذ٤1 يف خرؤملا6٠-91 مقر نوناقلاىضتقمبو –
تاطاشنلاب قلعتملاو91٠2 ةنس ويلوي71 قفاوملا٠٤٤1 ماع
،ةيئاضفلا

2 يف خرؤملا8٤-2٠ مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
نمضتملاو2٠٠2 ةنس رياني61 قفاوملا22٤1 ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،اهلمعو اهميظنتو ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا ءاشنإ

يف خرؤملا٠73-91 مقر يسائرلا موسرملاىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

5 يف خرؤملا251-3٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددـحـي يذـلا3٠٠2 ةــنس لــيرــبأ7 قـــفاوملا٤2٤1 ماـــع رـــفص

ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا فئاظو ضعبل يساسألا نوناقلا
،اهبتاور عفد ةيفيكو

72 يف خرؤملا21-٤٠ مقر يذيفنتلا موسرملاىضتقمبو –
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس رياني٠2 قفاوملا٤2٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لّدعملا ،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا

: يتأي ام مسري

موــسرـــملا نـــم51 ةداــــملا ماــــكحأل اقـــــيبطت:ىلوألا ةّداملا
قفاوملا22٤1 ماع ةدعقلا يذ2 يف خرؤملا8٤-2٠ مقر يسائرلا

ةـــيئاـــضــــفلا ةـــلاــــكولا ءاـــــشنإ نمــــــضتملاو2٠٠2 ةنــــس رـــــياــــني61
ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي ،اهلمعو اهميظنتو ةيرئازجلا
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا

،ةيرئازـــجلا ةيئاــــضفلا ةلاــــكولا ةرادإ لمــــتشت:2 ةّداملا
: يتأي ام ىلع ،ماعلا ريدملا ةطلس تحت ةعوضوملا

،ماعلا نيمألا –

،تاسارد يريدم )5( ةسمخ –

،تايريدم )7( عبس –

،ايالخ )3( ثالث –

.ةيناديم تادحو )5( سمخ –

 : يتأي امب ،صوصخلا ىلع ،ماعلا نيمألا فلكي:٣ ةّداملا

 ،اهقيسنتو ةلاكولا لكايه طيشنت –

،اهميظنتو ةرادإلا سلجم تارود ريضحت نامض –

.اهتعباتمو ةرادإلا سلجم تالوادم ذيفنت ىلع رهسلا –

2 ةداملا يف نوروكذملا تاساردلا وريدم فلكي:٤ ةّداملا
ةقلعتملا لامعألا لك حارتقاب ،هصاصتخا لاجم يف لك ،هالعأ
ةسايسلاو ةيجيتارتسالا مييقتو ذيفنتو دادعإو ميمصتب
.اهب ةردابملاو ،ةينطولا ةيئاضفلا

 : يلاوتلا ىلع مهو

ةيمنتلاو ةيئاضفلا جماربلاب فلكملا تاساردلا ريدم –
،ةيعانصلا

،ةيئاضفلا تاقيبطتلاب فلكملا تاساردلا ريدم –

،ةيعونلا تاقيبطتلاب فلكملا تاساردلا ريدم –

،ثحبلاو نيوكتلاب فلكملا تاساردلا ريدم –

عم ةــــقالـــــعلاو قيـــســـــنــــتلاب فلــــــكـــملا تاــــــــساردلا رــــيدــــم –
.تاسسؤملا

ةيئاضفلا جماربلاب فلكملا تاساردلا ريدم فلكي:٥ ةّداملا
: يتأي امب ،ةيعانصلا ةيمنتلاو

يداصتقالا عاطقلا جامدإل ةيجيتارتسا عضو يف ةمهاسملا –
،ينطولا يئاضفلا جمانربلا نمض ينطولا

،ةينقتلاو ةيملعلا جماربلا ذيفنت يف ةمهاسملاو دادعإلا –
ةيئاضفلا تاطاشنلاب ةقلعتملا ،تاونسلا ةددعتملاو ةيونسلا
،ةينعملا تاعاطقلا فلتخم عم لاصتالاب ،ةينطولا

،ةيئاضفلا جماربلا ةعباتم نامض –

ةمـظـــنألاو ةمــــظنألل يـــعاـــنــصلا رـــيوـــطـــتلا لاـــمـــعأ حارـــتــــقا –
يف ةينطولا تالاغشنالل بيجتست يتلا ةيئاضفلا ةيعرفلا

،اهذيــــفـــنت نـــســــح ىلع رهــــسلاو اـــهب ةرداـــــبملاو لاــــجملا اذـــه
.ةينعملا تائيهلا عم لاصتالاب

تاقيــبــــطتلاب فلــــكملا تاـــساردلا رـــــيدم فلكي:٦ ةّداملا
 : يتأي امب ،ةيئاضفلا

ةيعانطصالا رامـقألا لالغـــتسا لاــــمــــعأ قيــــســـنت نامض –
لاصتالاب ،اهتعباتمو ةيئاضفلا جماربلا ىلع ةبترتملا ةمظنألاو
،نيلمعتسملا فلتخم عم



١٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٧
17م١٢٠٢ ةنس سرام١٢

،اهتيقرتو ةيقيبطتلا ةيئاضفلا عيراشملا ريوطت –

ناديم يف ةجمدملا ةينطولا عيراشملا بيكرت نامض –
،اــهــمـيـيــقتو اـــهــتـعباـــتـم ىلــع رـــهـســلاو ةـيــئاـــضــفــلا تاــــقـيبطتلا

.ةلمعتسملا تاعاطقلا عم لاصتالاب

تاقيــبـــطــــتلاب فلـــكملا تاـــــساردلا رـــــيدم فـــلكي:٧ ةّداملا
: يتأي امب ،ةيعونلا

لاجم يف ينطولا عافدلا تاــــجاـــح دـــيدـــحت يف ةمــــهاــــسملا –
،ةيئاضفلا تاينقتلا لمعتست يتلا ةيعونلا تاقيبطتلا

ةيعونلا تاقيـــبـــطتلا ريوــــطـــتل ةيـــسيئرلا رواــــحملا دصر –
،اهحارتقاو ةيئاضفلا تاينقتلا ناديم يف

نامضو تاوــنـــسلا ةددعــــتملاو ةيوـــــنسلا جمارــــبلا دادــــعإ –
تاسسؤـــملا عم لاــصـــتالاب ،اهمــــيــيـــقتو اهـــتـــعباــــتمو اهذيــــفـــنت
.ةصتخملا

نــــيوـــكـــتلاب فلـــــكملا تاـــــــساردلا رــــــــيدـــــم فلــــكي:٨ ةّداملا
: يتأي امب ،ثحبلاو

تايـــجولوـــنـــكتلا نادــــــيم يف نــــيوـــكـــتلا جـــمارـــب حارــــتـــقا –
تاعاطقلا عم نواعتلاب كلذ ذيفنتو ةيئاضفلا تاقيبطتلاو
،ةصتخملا

،ةلاكولا اهــمدـــقت يتلا نـــــيوـــكتلا جــــمارـــب ىلع ةــــقداــــصملا –
 ،اهب لومعملا تاءارجإلل اقفو

تايجولونكتلا ريوــطتل ةـــمزاللا ثـــحبلا لامـــعأ ديدحت –
،اهذيفنتو ةيئاضفلا تاقيبطتلاو

تايجولونكتلا ناديم يف ثحبلا جئاتن نيمثت لئاسو ديدحت –
،كلذ حارتقاو ةيئاضفلا تاقيبطتلاو

ةعــباـــتــــمو يمـــلعلا سلـــجـــملا تارود ريـــــضـــحت ىلع رــــــهسلا –
 .هتايصوت ذيفنت

ةقالعلاو قيسنتلاب فلكملا تاساردلا ريدم فلكي:٩ ةّداملا
: يتأي امب ،تاسسؤملا عم

،اهميظنتو ةلاكولل ةيجراخلا تاطاشنلا ريضحت –

فلتخمو ،ةيصولا ةطلسلا عم ةلاكولا تاقالع ميظنت –
،اهتعباتمو ،ةينطولا تائيهلاو تاسسؤملاو ةيرازولا رئاودلا

،ةلاكولا تاطاشن لئاصحو جمارب ديطوت نامض –

فلتخمل يرادإلا رييستلا لاجم يف تاحارتقالا صخلم دادعإ –
،ماعلا ريدملا ةدئافل ةلاكولا لكايه

تافلملاو يرادإلا عباطلا تاذ نوؤشلا ةعباتم ىلع رهسلا –
.ماعلا ريدملا اهب هفلكي يتلا

،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذـملا تايرـــيدملا فلكت:٠١ ةّداملا
.ةلاكولا طاشنل معدلاو رييستلا ماهمب

: يه تايريدملا هذه

،طيطختلا ةيريدم –

،يلودلا نواعتلا ةيريدم –

،لئاسولا ةرادإ ةيريدم –

،قيوستلا ةيريدم –

،ةينوناقلا نوؤشلاو يئاضفلا نوناقلا ةيريدم –

،فيشرألاو قئاثولاو مالعإلا ةيريدم –

.تاكلتمملا ةيامحو نمألا ةيريدم –

: يتأي امب طيطختلا ةيريدم فلكت :١١ ةّداملا

تاونـــسلا ةددعـــتملاو ةيوـــنسلا زيـــهـــجتلا جـــمارــــب دادعإ –
تاريدقتلاو تاريدقتلاو ةعوضوملا ططخلا ثيح نم ةلاكولل
،ةيلاملا

زيهجتلا جــمارب ذيفـــنت ىدــــم ميــــيـــقتو ةـــعباـــتم ناـــمـــض –
،ةصتخملا لكايهلا عم لاصتالاب ،اهب مزتلملا

تاونسلا ةددعـــتملاو ةــــيوـــنسلا ميـــيـــقتلا لئاـــصـــح دادــــعإ –
اقفو اهلفق تاءارجإ نامضو اهب مزتــــــلملا زيهـــجتلا تايلمــــعل
 .هب لومعملا ميظنتلل

: )2( نيترئاد مضتو

،ةجمربلا ةرئاد –

.زيهجتلا جمارب مييقتو ةعباتم ةرئاد –

: يتأي امب ،يلودلا نواعتلا ةيريدم فلكت:٢١ ةّداملا

يلودلا نواعتلا ةـــساـــيسو ةيــــجيتارــــتسا ذيفنتو حارتقا –
ةينطولا تالاغشنالاو قفاوتت يتلا فارطألا ددعتملاو يئانثلا

قيسنتلاب ،ةيئاضفلا تاقيبطتلاو تايجولونكتلا ناديم يف
،ةصتخملا تاسسؤملا عم

تاركذملاو تاقافتالاو تايقافتالا ةعباتمو ذيفنت نامض –
صاصتخا تالاجم يف ةيرئازجلا ةلودلا اهب مزتلت يتلا ةيلودلا
،ةصتخملا تاسسؤملا عم لاصتالاب ،ةلاكولا

تاســـسؤــــملاب ةــلاــــكولا طـــبرــــت يتلا تاــــقاـــفـــتالا ذيــــفــــنت –
.اهب لومعملا تاءارجإلاو دعاوقلل اقفو ،ىرخألا ةيجراخلا

: )2( نيترئاد مضتو

،يئانثلا نواعتلا ةرئاد –

.فارطألا ددعتملا نواعتلا ةرئاد –
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: يتأي امب ،لئاسولا ةرادإ ةيريدم فلكت:٣١ ةّداملا

،ةلاكولل ةيرشبلاو ةيداملاو ةيلاملا تاجاحلا ريدقت –

،ةلاكولل زيهجتلاو رييستلا يتينازيم ذيفنت –

،اهرييستو ةلاكولا لئاسو ةرادإ –

،ةلاكولا تاقفنو تاداريإل ةيريدقتلا تانايبلا دادعإ –

 .ةلاكولل ةيلاملا ةليصحلا دادعإ –

 : رئاود )3( ثالث مضتو

،ةيرشبلا دراوملا ةرئاد –

،ةبساحملاو ةيلاملا ةرئاد –

.ةماعلا لئاسولا ةرئاد –

: يتأي امب ،قيوستلا ةيريدم فلكت:٤١ ةّداملا

ةمظنألا نع ةمجانلا تاجتنملا قيوست ةسايس حارتقا –
ةيكلسلا تالاـصـــتالاو ضرألا ةبــــــــقارـــمل ةيــــنــــطولا ةيئاــــضفلا

،ةيكلساللاو

ةمظنألا لالغتسا نع ةمجانلا تامدخلاو تاجتنملا جيورت –
،اهقيوستو ضرألا ةبقارمل ةيئاضفلا

ةـيـعاـنـطصالا راـمـقألل يددرـتـلا قاـطــنــلا ضرــع جيورــت –
،هقيوستو ةينورتكلإلا تالاصتالا يلماعتم ةدئافل ةيرئازجلا

تاجتنم نيمثتل نئابزلاب صاخلا تايطعملا كنب ريوطت –
،اهتاربخو ةلاكولا

 ،كلذل جيورتلاو ددج نئابز نع ثحبلا –

ىلع ةبترتملا تامدخلاو تاجتنملا قيوست دوقع دادعإ –
تادحولا عم قيسنتلاب ،ةيئاضفلا تايجولونكتلاو تاينقتلا
،اهتعباتم نامضو ،ةينعملا ةلاكولا تايريدمو ةيناديملا

  ،تامدخلا عيراشمب ةلص تاذ ةيلام ليلاحت دادعإ –

تاجتنملاب قلعتي اميف ةلاكولا لكايهل معدلا ريفوت –
عيراشم ليعفت نيسحتل ةيرورضلا تامدخلا وأ/و تاّدعملاو
.تامدخلا

: )2( نيترئاد مضتو

،تامدخلاو تاجتنملا قيوستو جيورت ةرئاد –

.يلاملا ليلحتلاو ةعباتملاو يتسيجوللا معدلا ةرئاد –

نوؤـــــشلاو يئاــــضـــفلا نوـــناــــقلا ةـــيرـــيدـــم فلـــــكت:٥١ ةّداملا
: يتأي امب ،ةينوناقلا

يلودلا نوناقلا عم ةلاكولا تاطاشن قباطت ىلع رهسلا –
ةيلودلا تامظـــــــنملا اهيلع تقداـــــــص يتلا ئدابــــــــملاو ءاــضـــــفلل
 ،رئازجلا اهيلإ تمضناو

طاشنلاب ةلصلا تاذ ةيلودلا تاسسؤملا لاغشأ ةعباتم –
 ،يئاضفلا

قئاثولاو صوصنلا عيراشم دادعإ يف ةربــــخلا نامـــض –
كوكصلا ذيفنت ةعباتمو ينوناقلا وأ يميظنتلا عباطلا تاذ
يف رئازجلا فرط نم اهيلع قداــــصملا وأ/و عّقوـــملا ةيــلودلا

،ءاضفلا لاجم

نيثحابلا ةيقرت ىلإ ةيمارلا ةيميظنتلا ريبادتلا حارتقا –
تاينقتلا ناديم يف نيلماعلا نيينطولا نيينقتلاو ءاربخلاو
،مــــهاوــــتـــســم نيـــســـــــحتو مهــــميـــيـــــقـــتو ةيـــئاضــــــــفلا تاــقــيــبـــطـــتــــلاو
،ةصتخملا تاسسؤملا عم لاصتالاب

 ،ءاضفلا ناديم يف ةينوناقلا ةظقيلا نامض –

ريــبادت حارتـــقاو ةلاـــكوـــلاب ةلـــصلا تاذ تاعزانـــــملا ةرادإ –
.اهلحو اهعنم يف مهاست نأ نكمي

: )2( نيترئاد مضتو

،يئاضفلا نوناقلا ةرئاد –

.ةينوناقلا نوؤشلا ةرئاد –

،فيشرألاو قئاــــثولاو مالـــعإلا ةيرــــيدم فلــــكت:٦١ ةّداملا
: يتأي امب

ةيئاضفلا تاطاشنلا لاجم يف مالعإ ةيجيتارتسا دادعإ –
،اهذيفنتو

،ةلاكولل ةيملعلا تاروشنملا دادعإ يف ةمهاسملا –

طاشنب نيلصتم تايطعملل كنـبو يقئاثو ديــــصر عــــضو –
،امهرييستو ةلاكولا

،قئاثولل ةينورتكلإلا ةرادإلا نامض –

تاينقتلاب ةلصلا تاذ تارهاظتلا ميظنت يف ةمهاسملا –
،اهليعفتو ةيئاضفلا تاقيبطتلاو تايجولونكتلاو

.اهميمعتو ةيئاضفلا تاطاشنلا ةيقرت لامعأب مايقلا –

: )2( نيترئاد مضتو

،قئاثولاو مالعإلا ةرئاد –

.فيشرألا ةرئاد –

،تاكلتـــمملا ةياـــمــــحو نـــــمألا ةيرــــيدــم فلـــــكت:٧١ ةّداملا
: يتأي امب

ةـيـمـلـعـلا تاـطاشنـلا ةـياـمـحو نيمأتـل جماـنرـب مــيــمصت –
،هذيفنتو ةيمالعإلا اهتمظنأو اهمئاعدو ةلاكولل ةينقتلاو
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،ةلاكولل ةيداماللاو ةيداملا تاكلتمملا ةيامح نامض –

تاطاشنب ةلصلا تاذ ةيرسلا سيياقمو ريبادت ميمصت –
،اهذيفنتو ةلاكولا

لكايهلاو ةلاكولا رقم ةيامحل ةمزاللا ريبادتلا لك ذاختا –
.اهل ةعباتلا ةيناديملا تادحولاو

: )2( نيترئاد مضتو

،ةيتامولعملا ةيامح ةرئاد –

.تاكلتمملا ةيامح ةرئاد –

لك ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا ايالخلا فلكت:٨١ ةّداملا
تاحارتقا ميدقتو مييقتلا رصانع دادعإب ،اهصاصتخا لاجم يف

ةسايسبو ،ةلاكولا لكايه رييستبو ،فارشتسالاب ةلص تاذ
.اهلاصتا

  : يه ايالخلا هذه

،ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةظقيلا ةيلخ –

،ةيلخادلا ةبقارملا ةيلخ –

.لاصتالا ةيلخ –

،ةيجولونكتلاو ةيملـعلا ةظـــقـــيلا ةيـــلخ فلــــكت:٩١ ةّداملا
 : يتأي امب

ةيجولونكتلا ةعيطقلاو تاراكتبالاو تاروطتلا ةعباتم نامض –
لكشب يئاضفلا طاشـنلا لبقتـــــــسم ىلع رثؤــــت نأ نـــكمي يـــتلا

،ةيلبقتسملاو ةيلاحلا جماربلا ىلعو ماع

ةسايسلا هيجوت ىلع دعاست ةيفارشتسا تاساردب مايقلا –
،ةينطولا ةيئاضفلا

ةيمـــلعلا لئاســــملاب ةقلعــــتملا ميـــيـــقـــتلا رصاــــنع حارــــتقا –
ىلع ةيئاضفلا ةطشنألاب ةلصلا تاذ ةنهارلا ةيجولونكتلاو
،يلودلاو ينطولا نييوتسملا

ةيلودلاو ةينطولا ةيــــملعلا تاردـــــقلا لوح ةيقاـــــطب دادعإ –
،اهنييحتو ةيئاضفلا تاقيبطتلاو تايجولونكتلا ناديم يف

ةلصتم يجولونكتو يملع عباط تاذ تامولعم عمج –
.اهلالغتساو ،ةلاكولا طاشنب

.تاسارد ريدم اهريديو

: يتأي امب ،ةيلخادلا ةبقارملا ةيلخ فلكت:٠٢ ةّداملا

ةيلخادلا ةبقارملاو قيقدتلا تاودأو تايلآ عضوو ريوطت –
،اهزيزعتو

فلتخم رييست تاطاشن ىلع ةيلخادلا ةبقارملا ذيفنت –
،ةلاكولا لكايه

ةرادإ لحارمو تايلمع يف مكحتلا ةجرد قيقدتو مييقت –
،ةلاكولا ةمكوحو

ةــــــلاـــــكوـــــلل ةـــــيلـــــخادـلا تاءارـــــــجإلا نيــــــيـــــحت ىلـــع رــــــــهـــــسلا –
.اهنيسحتو

.تاسارد ريدم اهريديو

: يتأي امب ،لاصتالا ةيلخ فلكت:١٢ ةّداملا

،اهذيفنتو ةلاكولا لاصتا ةيجيتارتساو ةسايس دادعإ –

لئاسو عم لاصتالاب ،ةلاكولل ةماعلا تاقالعلا رييست –
،لاصتالا ةزهجأ نم اهريغو مالعإلا

ةقلعتملا ةيرصبلا ةيعمــسلاو ةيفــــــحصلا قئاـــثولا عمج –
 ،اهظفحو اهليلحتو ةلاكولاب

،ةلاكولل ينورتكلإلا عقوملا ىوتحم نييحت ىلع رهسلا –
.ةينعملا ةينقتلا حلاصملا عم قيسنتلاب

.ريدم اهريديو

ايالخلاب نيفلكملاو تاساردلا يريدم دعاسي:٢٢ ةّداملا
ءاسؤرو نويسيئر تاسارد ءاسؤر ،مهفئاظو ةسرامم يف

،ةجاحلا بسح ،نونيعي ،ءاربخو تاساردلاب نوفلكمو تاسارد
.ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب

2 ةداملا يف ةروكذملا ةيناديملا تادحولا فلكت:٣٢ ةّداملا
ةيقيبطتلاو ةيجولونكتلا عيراشملل يناديملا ذيفنتلاب ،هالعأ

.ةلاكولا اهدّدحت يتلا ثحبلاو لالغتسالاو
تاساردلل زكارم ةيناديملا تادحولا هذــه لـــــكـــشـــتو

يهو ،لالغتسالاو ريوطتلاو تاقيبطـــتلاو ثاــــحـــبألاو
 : يتآلاك

،)STC( ةيئاضفلا تاينقتلا زكرم –

،)SAC(ةيئاضفلا تاقيبطتلا زكرم –

،)SDC(ةيعانطصالا رامقألا ريوطت زكرم –

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةمظنأ لالغتسا زكرم –
،)STSEC(ةيئاضفلا

ةــيــــكلــــساللاو ةــــيـــكلــــسلا تالاــــصــــتالا تاــــيــــلـــمـــع زــــــكرــــم –
.)STOC( ةيئاضفلا

عيمج ءارجإب ةيئاضفلا تاينقتلا زكرم فلكي:٤٢ ةّداملا
ةــــقـــلــعتملا ةـــينــقتلاو ةيــمــلـــعلا ثاـــحــــبألاو تاــــساردـــلا لاــــغــــشأ
: ةيتآلا نيدايملاب

ةليصحو ،يئاـــضـــفلاو يوـــجلا دعــــب نـــع فشـــــكلا ءاـــــيزـــــيـــــف –
،يوجلا فالغلا ءايزيفو  ،ضرألا يف ةقاطلا
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كونب ةــجلاـــــعمو ةيئاــــضفلا روـــصلا ةـــجلاـــعم ةيــــجهــــنم –
 ،روصلا تايطعم

تاينقتو ،ةيعـجرـــملا ةمــــظنألاو ةيئاـــــضفلا ايزيدوــــيجلا –
يكلفلا ويدارلا ،ةيعانطـــصالا رامـــقألا رـــبع ةحالـــملا ةمـــظــــنأو
دييويجلاو ةيبذاجلا لقح ديدحتو يئاضفلا عافترالا سايقو
،ةيكيمانيدويجلا تاقيبطتلاو

يفارغجلا مالعإلا ةمظنأو تايطعملا كونبو كيتامويجلا –
ةــــيرــتـيـمارــغوــتوـفلاو اـيــفارــغوبــطـلا( باــســتــكالا تاـيـــجــهـنمو
ةيفارغجلا تايطعملا ةجلاعمو )طئارخلا ملعو دعب نع فشكلاو
 ،اهعاجرتساو

لالغــــتـــسالا ةـــيـــقرـــت راــــطإ يف لــــخدـــت يتلا نيداـــــــيملا لك –
.يجراخلا يوجلا ءاضفلل يملسلا لامعتسالاو

ذيفنتب ةيئاـــضفلا تاقيــــبطـــتلا زـــكرــم فلـــــكي:٥٢ ةّداملا
ةبترتملا ةمظنألاو ةيعانطصالا رامـــقألا لالغـــتـــسا تاـــيلــــمع
تاعاطقلا فلتخم عــم لاـــــصــــتالاب ،ةــــيئاـــضفلا جـــمارــــبلا ىلع
.ةلمعتسملا

ةيعاـــطقلا ةيــــناديـــملا عــــيراـــشـــملا زاـــجـــنإ زـــكرـــملا ىلوــــتيو
ةمظنأو دعب نع فشكلا ساسأ ىلع ةمئاقلا تاعاطقلا ةددعتملاو
ةئــيـــبلا نيداــــيمب اهـــنم قلــــعت اــــم امــــيـــس ال ،يفارــــغــجلا مالــــعإلا

ةئيهتو ،ةيئاــملا دراوــــملاو ،ةـــحالــــفلاو ،ةيـــعيـــبطلا راطـــخألاو
.ضرألا مولعو ايجولويجلا اذكو نارمعلاو ميلقإلا

ايالـــخـــلل ارواـــحم ةيئاــــضفلا تاقيــــــــبطـــتلا زـــكرـــم لـــكـــــشي
يفارغجلا مالــــعإلا ةمــــظنأو دعـــب نع فشـــــكلا يف ةــــصّصخــــــتملا
.ةلمعتسملا تاعاطقلا فلتخم ىدل

ةــــــيــــعانـــطـــصالا راـــمـــقألا رـــيوـــطـــت زـــــكرـــم فــــلـــــكـــي:٦٢ ةّداملا
يئاضفلا جمانربلا راطإ يف ةدراولا ةيئاضفلا ةمظنألا روـصتب
: يتأي اميف ،صوصخلا ىلع ،اهزاجنإو اهريوطتو ينطولا

جامدإو ،٠٠٠.٠٠1 مسق نم ةيعانطصالا رامقألا زاجنإ –
مسق نم ةيسمــشلا حاوــــلألاو ةـــيـــعرـــفلا ةـــيئاـــضـــفلا ةـــمـــظـــــنألا

،٠٠1 مسق نم تايرصبلا جامدإو٠٠٠.٠٠1

رامقألا ىلع طيحملا براجتو ةيناديملا تارابتخالا ءارجإ –
ةقباطملاو ،بذبذتلاو ،يرارحلا غارفلا براجت( ةيعانطصالا
،)ةيتوصلا براجتلاو ةيسطانغمورتكلإلا

ةمظنألا ىلع براجتلاو جامدإلا تاطاشنل ةدوجلا نيمأت –
،ةيئاضفلا

تاذ نيدايملا يف ةينطولا ةعانصلا ماهسإ ىلع لمعلا –
نــــيداـيــم اـــهـنــم اـــّميـسال ،ةــيـئاــضـفـلا تاـيــجوــلوـنـــكـتـلاـب ةــلــصلا
تالاصتالاو يلآلا مالعإلاو تايرصبلاو كينورتكلإلاو كيناكيملا
.ةيكلساللا ةيكلسلا

زـــكرـــملا فلـــكي ،هالـــعأ ةروـــكذــــملا ماــــــــهــــملا ىلإ ةفاـــضإلابو
نيداــيمب ةقلعـــتملا ةيــــملـــعلا ثاـــحـــبألاو تاـــساردلا ءارــــجإب
ةطبترملا تاينقتلا اهنم امّيسال ،ةيئاضفلا تايجولونكتلا

ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملاو تاعشملاو ،تاطقتلملاب
تايلآ اذكو ةيضرألا مكحتلاو لابقتسالا تاطحمو ،ةيئاضفلا

.يوجلا فالغلاو ضرألا ةبقارم تاودأو

تالاـــصـــتالا ةمـــظـــنأ لالغــــــتــــسا زـــكرـــم فلـــــكي:٧٢ ةّداملا
تايلمع زكرم عم لاصتالاب ،ةيئاضفلا ةيكلــــساللاو ةيـكلسلا
،صوصخلا ىلع ،ةيئاضفلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا

: يتأي امب

لابقتسالل ةيضرألا ةيتحتلا ىنبلل ينقتلا رييستلا –
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل ةيلتاسلا ةمظنألا يف مكحتلاو
،ةيئاضفلا

رامقأللTASV-uK ماظن ربع ،ةيلتاسلا تاردقلا ريفوت –
ةدئافل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل ةيرئازجلا ةيعانطصالا

،ةينورتكلإلا تالاصتالا يلماعتم

ةيـــكــــلسلا تالاــــصتالل ةيــــعاـــنـــــطـــصالا راــــمــــقألا ةبـــقارــــم –
،اهرييستو ينطولا يئاضفلا جمانربلا يف ةدراولا ةيكلساللاو

تاونقلا لاسرإل يزفلتلاو يعاذإلا ثبلا تامدخ ريفوت –
ةيرئازجلا ةيعانطصالا رامقأللuK ماظن ربع ةيزفلتلاو ةيعاذإلا
،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل

ربع ةحالملا ةراشإ ةدايز ماظنل يتايلمعلا لالغتسالا –
 .يعانطصالا رمقلا

ةيكلسلا تالاــصـــتالا تاـــــيلـــمـــع زــــكرـــم فــــلــــكي:٨٢ ةّداملا
ةمظنأ لالغتسا زكرم عم كارتشالاب ،ةيئاضفلا ةيكلساللاو
،صوصخلا ىلع ،ةيئاضفلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا

: يتأي امب

لابقتسالل ةيضرألا ةيــــتـــحـــتلا ىنــــبلل ينقــــتلا رييستلا –
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل ةيلتاسلا ةمظنألا يف مكحتلاو
،ةيئاضفلا

تالاـــصتالا يلماعــــتم ةدئاــــفل ةيلتاـــــسلا تاردــــقلا رـــيــــفوـــت –
ةيرئازجلا ةيعانطصالا رامـــقأللaK ماظن ربــــع ،ةيـــــنورــــتكلإلا
 ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل

تالاصتالل ةيعانطصالا رامقألل ةيحصلا ةلاحلا ةعباتم –
يئاضفلا جــماـــنرـــبلا راـــطإ يف ةدراوــــلا ةيـــكـــلساللاو ةيـــــكلسلا
،ينطولا

رامـــقألا رـــبـــع ةـــلداـــبـــتملا تايـــطـــعـــملا لاـــصـــيإ نيـــمأت –
،ةــــيــــكـــلـــساللاو ةــيـــكـــلـــسلا تالاـــصـــتالـــل ةــــيرــــئازــــجلا ةـــيــــعانــــطـــصالا
.aK وTASV-uK نيماظنلل
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ةروكذملا ةينادــيملا تادـــحولا رييــــست ىلوــــــتي:٩٢ ةّداملا
نم٤1 ةداــملا ماـــكحأ موـــــهفـــــمب نورــــيدــــم ،هالــــعأ2 ةداـــــملا يف

ماع ةدعـقلا يذ2 يف خرؤــــملا8٤-2٠ مـــقر يـــسائرلا موــــسرملا
نم٤ ةداملاو ،لّدعـملا ،2٠٠2 ةنـــس رــياـــنـــي61 قـــفاوـــملا22٤1
٤2٤1 ماع رفص5 يف خرؤملا251-3٠ مقر يذيفــنتلا موـــسرملا
.هالعأ نيروكذملاو3٠٠2 ةنس ليربأ7 قفاوملا

ةينادـــيملا تادــــــحولل يلــــخادلا ميظــــنتلا ددـــــحي:٠٣ ةّداملا
ماعلا ريدملا نــــم رّرقم بـــجوـــمب ،هالـــعأ2 ةداـــملا يف ةروـــكذـملا
ةرادإ سلجم ةراشتسا دعـــب ةـــيرئازــــجلا ةـــيئاـــضـــفلا ةـــلاــــكولل
.ةلاكولا

عورفو حلاصم لكش يف تايريدملل ةعباتلا رئاودلا لكيهت
.ماعلا ريدملا نم ررقم بجومب

21-٤٠ مقر يذيفنتلا موـــسرـــــملا ماكحأ ىغـــــــلت:١٣ ةّداملا
ةنس رياني٠2 قفاوملا٤2٤1 ماع ةدعقلا يذ72 يف خرؤملا

،ةيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولل يلخادلا ميظنتلا نمضتملاو٤٠٠2
.ممتملاو لدعملا

ةّيمــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موـــسرـــملا اذــــه رشـــــني:٢٣ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام٤1 قـفاوـــملا2٤٤1 ماـــع بــــجر٠3 يف رئازـــجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع

١١ قفاوملا2441 ماع بجر٧٢ يفخّرؤم يسائر موــسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
.ينطولا عافدلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــجر72 يف خّرؤــــم يسائر موـــــسرـــم بــــــجومب
ديمحلا دبع ءاوللا ماهم ىهـــنت ،1202 ةنــس سراــــــم11 قــــفاوملا

.ينطولا عافدلا ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،سيرغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١ قفاوملا2441 ماع بجر٧٢ يفخّرؤم يـسائر موـسرم
ماـــعلا نيــــمألا نييـــعت نـــمضتي ،1202 ةـــنس سراـــم
.ةباينلابينطولا عافدلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــجر72 يف خّرؤــــم يسائر موـــــسرـــم بـــجومب
حــلاصــل دــمـحم ءاوــلــلا نيـــعي ،1202 ةنــس سراــــــم11 قـــفاوــملا

.ةباينلاب ينطولا عافدلا ةرازول اماع انيمأ ،ةـشـيـب نب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاــهنإ نـــمضتي ،1202 ةـــنس سراـــم
ةئشانلا تاسسؤملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةرازول

.اقباس - ةفرعملا داصتقاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــجر42 يف خّرؤــــم يسائر موـــــسرـــم بـــجومب
وينوي32نــــم ءادـــتبا ،ىهـــنت ،1202 ةنــس سراــــــم8 قـــفاوــــملا

ةرازول اماع انيمأ هتفصب ،ميك دـمحمّديسلا ماهم ،0202 ةنس
داــــصـــــتــــقاو ةئـــــشاـــنلا تاســـــسؤملاو ةرـيــــــغـــــــصلا تاســـــسؤملا
.لكيهلا ءاغلإ ببسب ،اقباس - ةفرعملا

2441 ماــــــع بـــجر02 يف ناـــخّرؤم ناـــيسائر ناـــموـــسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سرام4 قـــفاوملا
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

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

قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،مهؤامسأ ةيتآلا ةداسلاو ةديسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس سرام4
: ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

،اراشتسم اريفس هتفصب ،يلعب هـللا دبع–

،دراوملل اماع ارــيدم هـــتفصب ،ناــــميلس دـــئاق نـــسحل–
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ةفيظوب هفيلكتل ،اشتفم هتفصب ،نيزابوب ديمحلا دبع–
،ىرخأ

،ةيلامشلا اكيرمأل اريدم هتفصب ،يتاك يبرعلا–

،ةيرشبلا دراوملل اريدم هتفصب ،راهز نيدلا رصان–

تاسسؤملاو جماربلل ريدم بئان هتفصب ،يحام نيدموب–
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةصصختملا ةيلودلا

قئاثوو تادنتسملل ريدم بئان هتفصب ،يروك حتاف–
،تافيرشتلل ةماعلا ةيريدملاب رفسلا

رـــــيــيستل رـــــــيدــــم بــــئان هـــتفــصب ،روــــنوب ظـــيفحلا دــــبع–
ةـــــفيظوب هــــفيلكتل ،دراوــــملل ةــــماعلا ةــــيريدملاب نيــــمدختسملا
،ىرخأ

تاـــناصحل رـــيدم ةــبئان اـــهتفصب ،دــــيزوب ناـــنح فـــطاوع–
اهفيلكتل ،ةيسامولبدلا تالحملاو نييسامولبدلا نيمدختسملا

،ىرخأ ةفيظوب

هفيلكتل ،تارمتؤملل رــيدم بـــئان هـــتفصب ،يـــجفوب رـــمع–
،ىرخأ ةفيظوب

ةّيدرف ميسارم
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لئاسو عم تاقالعلل ريدم بئان هتفصب ،ةبوروب رينم–
،ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،مالعإلا

حالسلا عزنو نمألل ريدم بئان هتفصب ،نيمألا جاحلا–
ةفيظوب هفيلكتل ،فارطألا ةددعتملا تاقالعلل ةماعلا ةيريدملاب
.ىرخأ

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

2441 ماـــع بـــجر02 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
ةنس يفناج6نم ءادتبا ،ىهنت ،1202 ةنــــس سرام4 قفاوملا

ابوروأل اماع اريدم هتفصب ،شانح دـمحمدّيسلا ماهم ،1202
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 قفاوملا2441 ماع بــــجر02 يفخّرؤــم يسائر موسرم
قوف ريفس ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ضوفمو ةداعلا
.)ةيكيجلبلا ةكلمملا( لسكوربب ةّيبعّشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بـــجر02 يف خّرؤــــم يسائر موــــسرم بجومب
ربمفون71نم ءادــتبا ،ىهــــنت ،1202 ةنــــس سراـــم4 قـــفاوـــملا

قوف اريفس هتفصب ،ينالب رامعدّيسلا ماهم ،0202 ةنس
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضوفمو ةداعلا

.)ةيكيجلبلا ةكلمملا( لسكوربب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يفخّرؤم يسائر موسرم
لصنـــق ماـــهـــم ءاهـــنإ نـــمــــضـــتي ،1202 ةنــــس سراـــــم
ةّيبـــعـــّشلا ةّيـــطارقـــميّدلا ةّيرئازـــجلا ةّيروــــهـــــمجلل
.)اينابسإ ةكلمم( تناكيلأب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بـــجر02 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــــسرم بـــــجومب
يفناج12نم ءادـــتـبا ،ىهـــنـــــت ،1202 ةـــنـــــس سراـــــم4 قـــفاوـــملا

الصنق هتفصب ،رصان نب مالعوبدّيسلا ماهم ،1202 ةنس
ةكلمم( تناكيلأب ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
.)اينابسإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةرئاد سيئر ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
.ركسعم ةيالو يف ةيدمحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بـــــــجر02 يف خّرؤـــم يـــسائر موــــسرـــم بجوـــــمب
نيمألا دـمحمدّيسلا ماــــــهمىهنت ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا

.ركسعم ةيالو يف ةيدمحملا ةرئادل اسيئر هتفصب ،يسونس

2441 ماـــــع بــــجر02 يف ناــــخّرؤـــم ناـــيـــسائر ناــموــسرم
ماهم ءاهنإ نانمضتي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا

.ةاضق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
دّيسلاو نيتدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا
: ةاضق مهتفصب ،مهؤامسأ ةيتآلا

،زاكعوب ةريمأ–

،ةشعوب ةليقع–

.رانوب ضاير دـمحم–
`````````````````````````````````````````````

قفاوملا2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،1202 ةنس يفناج42نـم ءادـــتبا ،ىهـنت ،1202 ةنس سرام4
.ةافولا ببسب ،ايضاق هتفصب ،ريبك يسيرغدّيسلا ماهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 قفاوملا2441 ماع بجر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا ريدملا ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
.ةيمنتلا لجأ نم زيهجتلل ينطولا قودنصلل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بـــجر72 يف خّرؤـــــم يسائر موــــــسرم بــجومب
رامعدّيــــسلا ماـــــهمىهـــنت ،1202 ةنــــــس سراــــــم11 قـــــفاوـــــــــملا

نم زيهجتلل ينطولا قودنصلل اماع اريدم هتفصب ،نــــيرــق
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ةيمنتلا لجأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
يريدـــم ماهـــم ءاهـــنإ نمـــضـــتت ،1202 ةنـــــس سراـــم8
.تاعماج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
رــــبوتـــــــكأ32نــــم ءادـــتبا ،ىهــــنت ،1202 ةنـــس سراـــم8 قــــفاوــــملا

ةعماجل اريدم هتفصب ،روفعج ىفطصمّديسلا ماهم ،8102 ةنس
.ةافولا ببسب ،ناسملت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بــــجر42 يف خّرؤــــم يــسائر موـــــسرــــم بــــجوـــمب
،نورمع قيدصّديسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

.2 نارهو ةعماجل اريدم هتفصب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــجر42 يف خّرؤــــــم يــــسائر موـــسرـــم بــــجومب
،ةنيزب دـمحمدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

ةفيظوب هفيلكتل ،ةنايـــلم سيـــمـــخ ةعــــماـــجل ارــــيدـــم هتــــفــــصب
.ىرخأ



١٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٧
23م١٢٠٢ ةنس سرام١٢

01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةسردملا ةريدم ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
ةـــيئاذـــغلا تاـــعاـــنـــصلاو ةـــيذـــغـــتلا موــــلـــع يف ايـــــلـــعلا
.رئازجلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بـــجر62 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــــسرـــم بــــجومب
دنه ميرم ةدّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنس سرام01 قــــفاوـملا

ةيذغتلا مولع يف ايلعلا ةسردملل ةريدم اهتفصب ،يدهم نب
.ىرخأ ةفيظوب اهفيلكتل ،رئازجلاب ةيئاذغلا تاعانصلاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بــــجر62 يف خّرؤــــم يسائر موــــسرـــم بـــجوـــــمب
نايزوب ّديـــسلا ماــــهــــمىهــــنت ،1202 ةنــــس سراــــم01 قــــفاوــــملا
ةيجراخلا تاقالعلاب افّلكم ريدم بئان هتفصب ،ومح نيمأ

ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،ايجولونكتلاو مولعلل نارهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماعلا نيمألا ماهم ءاهــــنإ نمــــضتي ،1202 ةنس سرام
.اقباس - ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــــع بــــجر62 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بـــــجومب
نيدلا لامك دّيسلا ماهمىهنت ،1202 ةنـــــس سرام01 قــــفاوملا

تاـــــقاــــطلاو ةئــــــيبلا ةرازوــــل اماع انــــيمأ هتفــــصب ،شرــــطــــلب
.اقباس - ةددجتملا

`````````````````````````H`````````````````````````

2441 ماع بجر02 يف ناخّرؤم نايسائر ناموسرم
نيـــيـــعــــتلا ناــنـــمـــضـــتي ،1202 ةنــــس سراـــم4 قـــفاوــــملا
.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب

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

2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
ةيتآلا ةداسلاو تادّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا
: ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب ،مهؤامسأ

ً،اراشتسمً اريفس ،ةوالع ليعامسا–

ً،اراشتسمً اريفس ،لافج نيدلا يحم–

ً،اراشتسمً اريفس ،ناميلس دئاق نسحل–

ً،اراشتسمً اريفس ،نيزابوب ديمحلا دبع–

ةيجيتارتسالا ةظقيلل اماع اريدم ،فيرشلا نسح دمـحم–
،اهترادإو تامزألا قابتساو

مالعإلاو لاصتالل اماع اريدم ،دباع يديس نيدلا رون–
،قيثوتلاو

،دراوملل اماع اريدم ،ةيطع حلاص–

،اشتفم ،فولخم نب دوليم–

،ةشتفم ،لضف حابص–

يبرغملا داحتاو يبرعلا برغملل اريدم ،فيرع يسيمخ–
،يبرعلا

،ةيقيرفإلا ةيئانثلا تاقالعلل اريدم ،يحام نيدموب–

،اهترادإو تامزألا قابتسال اريدم ،يعوبس يفطل–

،ةيرشبلا دراوملل اريدم ،رونوب ظيفحلا دبع–

،يسامولبدلا لمعلا ةنرصعل اريدم ،شوميك ماشه–

،صيخلتلاو تاساردلاب ةفلكم ،ديزوب نانح فطاوع–

،صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ،ةبوروب رينم–

،صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ،نيمألا جاحلا–

،صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ،يمياريم دمـحم–

،صيخلتلاو تاساردلاب فلكم ،ينسحلا يميساق رداقلا دبع–

ةيقرتو جماربلا ةعباتــــمل ريدـــــم بئان ،شوـــــخب ريــــشب–
،ةيداصتقالا تالدابملا معدو ةيقرت ةيريدمب ةيراجتلا تالدابملا

كيــــســــكملاو ادنـــــكل رـــيدــــم بئاـــــن ،شاتـــــكب اسيــــنيـــــــــسام–
 ،اكيرمأل ةماعلا ةيريدملاب

ةماعلا ةيريدملاب ةرجهلل ريدم بئان ،شيطبح لامج–
،جراخلاب ةينطولا ةيلاجلاو ةيلصنقلا نوؤشلل

ةيملعلاو ةيفاقثلا نوؤشلل ريدم بئان ،ينامحد دارم–
،فارطألا ةددعتم تاقالعلل ةماعلا ةيريدملاب ةينقتلاو

ةيريدملاب ةيجيتارتسالا ةمولعملل ريدم بئان ،حلفم دمـحم–
.اهترادإو تامزألا قابتساو ةيجيتارتسالا ةظقيلل ةماعلا

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

2441 ماــــــع بــجر02 يف خّرؤــــم يـــــسائر موــــسرم بــــــجومب
،يرصنم فصنمدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا

.ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب افّلكم



ـه٢٤٤١ ماع نابعش١٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس سرام١٢ 24

4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةداعلا قوف ريفس نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
ةـــّيطارقــــــميّدلا ةــــّيرئازـــــــجلا ةّيروهــــمـــجلل ضوـــــــفمو
.)ةيكيجلبلا ةكلمملا( لسكوربب ةّيبعّشلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع بجر02 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،شانح دـمحم دّيــــسلا نّيعي ،1202 ةنــــــس سراــــم4 قــــفاوملا

ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل اضوفمو ةداعلا قوف اريفس
يفناج6نم ءادتبا ،)ةيكيجلبلا ةكلمملا( لسكوربب ةّيبعّشلا

 .1202 ةنس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 قفاوملا2441 ماع بجر02 يفخّرؤم يسائر موسرم
يف رئاود ءاسؤر نييعت نمضتي ،1202 ةنس سرام
.تايالولا ضعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بـــــجر02 يف خّرؤــــــم يـــــسائر موــــسرم بــــجومب
ةيتآلا ةداسلاو ةدّيسلا نّيعت ،1202 ةنس سرام4 قفاوملا
: ةيتآلا تايالولا يف رئاود ءاسؤر ،مهؤامسأ

: راردأ ةيالو
 .نوميميت ةرئادب ،يواجرم رامع–

: ةركسب ةيالو
،دلاخ يديس ةرئادب ،حوبر نيساي–

.شنوشم ةرئادب ،هـللا داب داؤف–

: راشب ةيالو
.سابع ينب ةرئادب ،يصيحف رمع–

: ةملاق ةيالو
.سيلوبويله ةرئادب ،يصفح جاح ناوضر–

: سادرموب ةيالو
.ةيلغب ةرئادب ،ناركوش دـمحم–

: يداولا ةيالو
.ةضايبلا ةرئادب ،يتانس رينم–

: ىلفدلا نيع ةيالو
.ةديلج ةرئادب ،ينوزع ةيروح–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــــعلا نيــــمألا نييــــعت نمـــــضتي ،1202 ةنــــس سراــــم
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع بجر62 يف خّرؤم يسائر موسرم بجومب
،يلاوغ نيدلا روندّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام01 قفاوملا
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازول اماع انيمأ

01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةـعـماـج رـيدـم نييــعــت نــمضتــي ،1202 ةـــنس سراـــم
.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع بــــجر62 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بجومب
نيمأ ناــيزوـــبدّيـــــسلا نّيعـــي ،1202 ةنــــس سراـــم01 قـــفاوــــملا

.ايجولونكتلاو مولعلل نارهو ةعماجل اريدم ،ومح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع بجر42 يف ةخّرؤم ةيسائر ميسارم
.تاعماج يريدم نييعت نمضتت ،1202 ةنس سرام8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــع بــــجر42 يف خّرؤـــــم يسائر موـــــسرم بجومب
،شتركأ نيدلا لامجّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

.ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماجل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بــجر42 يف خّرؤــــــم يـــسائر موـــسرـــم بــــجوــــــمب
اريدم ،ةنيزب دـمحمّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

.1 ةديلبلا ةعماجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بــــجر42 يف خّرؤـــم يـــسائر موـــسرم بــجومب
اريدم ،مهايح رامعّديسلا ّنيعي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

.ةريوبلا ةعماجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بـــجر42 يف خّرؤـــم يــــسائر موـــسرم بـــجوـمب
،ةكسالب ليعامسإدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

.2 نارهو ةعماجل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـع بــــجر42 يف خّرؤــــم يـــسائر موـــسرـــم بــــجومب
،يدايز رداــــقلا دبعّديــــسلا ّنيعي ،1202 ةنــــس سرام8 قفاوملا

.تنشومت نيع ةعماجل اريدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماــــــعـــلا نيــــمألا نيــــيعت نمـــضــــتي ،1202 ةنــــس سراـــــم
.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بـــــــجر42 يف خّرؤــــم يسائر موـــسرم بجومب
انيمأ ،وللب ريهزّديسلا ّنيعي ،1202 ةنــس سراـــم8 قـــــفاوملا

.نونفلاو ةفاقثلا ةرازول اماع



١٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش٧
25م١٢٠٢ ةنس سرام١٢

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

11 قفاوملا2441 ماع بجر72 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـــعــلا ريدـــملا نييـــعت نمـــضـــتي ،1202 ةنــــــس سرام
”طــــــــسولا ءاــــنـــيـــم“ زاــــجـــنإل ةيـــنـــــطولا ةــــلاــــكوــــلل
.لاشرشل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع بجر72 يف خّرؤــم يــسائر موــــسرم بجومب
،نيرــــق رامـــعّديــــسلا ّنيعي ،1202 ةنــــــس سراــــم11 قـــــــفاوــــــملا

”طـــسولا ءانــــيم“ زاــــــجنإل ةينــــــطولا ةلاـــــكوــلل اـــماــــع ارـــــيدـــــم
.لاشرشل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 قفاوملا2441 ماع بجر32 يفخّرؤم يسائر موسرم
ماـعلا ريدــــملا نيـــيـــعت نمـــضـــــتي ،1202 ةنـــــس سراــــم

.رئازجلا يف روتساب دهعمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــع بــــجر32 يف خّرؤــــم يـــسائر موــــسرم بــــجومب
اريدم ،رارد يزوفدّيسلا نّيعي ،1202 ةنس سرام7 قــــفاوـملا

.رئازجلا يف روتساب دهعمل اماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

01 قفاوملا2441 ماع بجر62 يفخّرؤم يسائر موسرم
ةماعلا ةنيمألا نييعت نمــضـــتي ،1202 ةنـــــس سرام
.ةئيبلا ةرازول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماــــع بجر62 يف خّرؤـــــم يسائر موــــسرم بــــجومب
دــــــنــــه ميرــــــــم ةّديـــــــــسلا ّنيعت ،1202 ةنــــــــس سراــــــــم01 قـــــفاوـــــــــملا

.ةئيبلا ةرازول ةماع ةنيمأ ،يدهم نب

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
شتـــــفــــم ماهـــــم ءاهـــنإ نمـــــضتي ،1202 ةنـــــس سراــــم
ميلعتلا ةرازو يف ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملاب
.يملعلا ثحبلاو يلاعلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
نيدلا لامجدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا
يف ايجوغاديبلل ةماعلا ةيشتفملاب اشتفم هتفصب ،شتركأ

.ىرخأ ةفيظوب هفيلـكتل ،يملـعلا ثحبلاو يلاعلا ميـلعتلا ةرازو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
ريدم بئان ماهم ءاهنإ نمضتي ،1202 ةنس سرام
.1 نارهو ةعماجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماـــــع بـــجر42 يف خّرؤــــم يذيـــــفنت موسرم بــــجومب
ليعامـــسإّديــــسلا ماهم ىهـــــنت ،1202 ةنـــــس سرام8 قــــفاوـــــملا

ةيـــجراـــخلا تاقالــــعلاب اّفلـــــكم رــــيدــــم بئان هتفــــصــــب ،ةكـــــــسالب
ةعماجب ةيملعلا تارهاظتلاو لاصتالاو طيشنتلاو نواعتلاو
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل ،1 نارهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 قفاوملا2441 ماع بجر42 يفخّرؤم يذيفنت موسرم
فّلكم ماــــــهم ءاـــــهنإ نـــمـــضـــــتي ،1202 ةنــــس سراـــــم
.اقباس - ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2441 ماع بجر42 يف خّرؤم يذيفنت موسرم بجومب
،وللب ريهزدّيسلا ماهم ىهنت ،1202 ةنس سرام8 قفاوملا

،اقباس - ةفاقثلا ةرازوب صيخلتلاو تاساردلاب اّفلكم هتفصب
.ىرخأ ةفيظوب هفيلكتل

ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو

سرام٤ قفاوملا٢٤٤١ ماع بــجر٠٢ يفخرؤم رارق

ةينطولا ةنجللا ءاضعأ نـيـيعت نمضتي ،١٢٠٢ ةنس

.جراخلاب ةيراقعلا تايلمعلاب ةفلكملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرام٤ قفاوملا2٤٤1 ماع بـجر٠2 يف خرؤم رارق بجومب

ماكحأل اقيبطت ،مهؤامسأ ةيتآلا ءاضعألا نيعي ،12٠2 ةنـــس

ةجحلا يذ٠2 يف خرؤملا712-68 مقر موسرملا نم5 ةداملا

ثادحإ نمضتملاو6891 ةنس تـــشـــغ62 قــــفاوملا6٠٤1 ماــــع

يف ،لدعملا ،جراخلا يف ةيراقعلا تايلمعلا ىلوتت ةينطو ةنجل

: جراخلاب ةيراقعلا تايلمعلاب ةفلكملا ةينطولا ةنجللا

 : ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو ناونعب

،اسيئر ،ةيطع حلاص ديسلا –

،امئاد اوضع ،يراتخم رهاط دنــحـم ديسلا –

،امئاد اوضع ،نحورزوأ دــمحـم ديسلا –

.امئاد اوضع ،يدعس نيدلا رون ديسلا –
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: ينطولا عافدلا ةرازو ناونعب

،امئاد اوضع ،ةينماثع يداهلا دـمحـم ديسلا –

.افلختسم اوضع ،يدومح نيسح ديسلا –

: ةيلاملا ةرازو ناونعب

،امئاد اوضع ،يجانزخ لامج ديسلا –

،امئاد اوضع ،دياف زيزعل ديسلا –

،افلختسم اوضع ،قورح دـمحـم ديسلا –

.افلختسم اوضع ،يبياص ريمس ديسلا –

ةنجللا ءاضعألا دحأ نييعت ،عنام ةلاح يف ،سيئرلل نكمي
.هفالختسال

نوؤـــــشلا ةرازوـــب كالــــمألل ةـــيـــعرـــفلا ةــــيرـــيدــــملا نمــــــضــــت
ةيراقعلا تايلمعلاب ةفلكملا ةينطولا ةنجللا ةنامأ ةيجراخلا

.جراخلاب

.رارقلا اذهل ةفلاخملا ماكحأ عيمج ىغلت

لدعلا ةرازو

سراــم31 قـــفاوـــملا2441 ماــــع بـــجر92 يفخّرؤــــم رارق
فيظوتل ةينطو ةقباسم حتف نمضتي ،1202 ةنس

.1202 ةنسل ةاضقلا ةبلطلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو ّنإ

12 يف خّرؤـــــملا11-40 مقر يوــــضعلا نوناقلا ىضــــتقمب–
نمضتملاو4002 ةنس ربمتبس6 قفاوملا5241 ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

9 يف خّرؤــملا87-12 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو1202 ةنــــس رــــيارـــبف12 قـــفاوـــملا2441 ماع بــجر
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا233-40 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا4002 ةنس رـــبوـــتكأ42 قـــفاوـــملا5241 ماــــع ناـــــضمر01
،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو تايحالص دّدحي

يف خّرؤملا951-61 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
دّدحي يذلا6102 ةنس ويام03 قفاوملا7341 ماع نابعش32
طورشو اهريس تايفيكو ءاضقلل ايلعلا ةسردملا ميظنت
ةاضقلا ةبلطلا قوقحو اهيف ةساردــلا ماـــظـــنو اــــهـــب قاـــــحتــــلالا

،هنم52 ةداملا اميس ال ،مهتابجاوو

: يتأي ام رّرقي

موــسرــملا نـــم52 ةداــــملا ماـــكـــحأل اقيــــبطت: ىلوألا ةداملا

قفاوملا7341 ماع نابعش32 يف خّرؤملا951-61 مقر يذيفنتلا

ىوـــتســم ىلع حـــتـــفت ،هالــــعأ روـــكذـــملاو6102 ةنـــــس وـــياــــم03

)002( يتئام فيظوتل ةينطو ةقباسم ءاضقلل ايلعلا ةسردملا

.1202 ةنسل ٍضاق بلاط

ىلإ2نم ةقباسملا يف تالـيــــجســـتلا ةرـتف دّدحت:2 ةداملا

.1202 ةنس ويام02

 .1202 ةنس ويلوي رهش يف لوبقلا تارابتخا ىرجت

ةّيـــــمــــــسّرلا ةدـــــيرــــجلا يف رارــــقلا اذـــــه رــــــشــــــــــنــــي:3 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

سرام31 قفاوملا2441 ماع بجر92 يف رئازجلاب رّرح

.1202 ةنس

يتامغز مساقلب

مجانملاو ةقاطلا ةرازو

رياربف٨٢ قفاوملا٢٤٤١ ماـــع بــــجر٦١ يفخرؤـــــم رارق
ةدعقـلا يذ٦١ يفخرؤــــملا رارـــقلا لدـــعي ،١٢٠٢ ةــــنس
يذـــلا٨١٠٢ ةـنـــس وـــــيــــلوــــــي٩٢ قــــــفاوــــمـلا٩٣٤١ ماــــــــع
يملعلا سلجملا ءاضعأل ةـيـمسالا ةـلـيـكـشـتلا ددـحــي
لاجم يف مـعدــلاو نــيوــكـتلا زـــكرــمل يــجوــغادــيبلاو
.يوونلا نمألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوـــملا2٤٤1 ماـــــع بــــــجر61 يــف خرؤـــــم رارــــــق بــــــجوـــــمب

ةدعــقلا يذ61 يف خرؤــــملا رارقلا لدــــعي ،12٠2 ةنس رياربف82

ةليكشتلا ددحي يذلا81٠2 ةنس ويلوي92 قفاوملا93٤1 ماـــع

نيوكتلا زكرمل يجوغاديبلاو يملعلا سلجملا ءاضعأل ةيمسالا

: يتأي امك ،يوونلا نمألا لاجم يف مــعدــلاو

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

،رئازجلاب يوونلا ثحبلا زكرم لثمم ،نيدلا ردب باهولا دبع–

،اوضع

.”............................) رييغت نودب يقابلا(.........................
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ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

ماع ىلوألا ىداــمـــج٧٢ يفخّرؤــــم كرتــــشم يرازو رارق
تاضيوعتلا غلبم دّدحي ،١٢٠٢ يفناج١١ قفاوملا٢٤٤١
تاعومــجملا ءاضـــعأو ناـــجـــللا ءاـــضـــعأل ةحوـــنـــمـــملا
جمارــبـلـل ينـــطوـلا سلــجــمــلــل داوـــمــلــل ةصّصخــتملا

.اهصيصخت تايفيكو

––––––––––

 ،ةـــــــــــــيـلاــملا رــــــــــيزو ّنإ

،ةينطولا ةيبرتلا ريزوو

ماع مّرــحم51 يف خّرؤـــملا٤٠-8٠ مقر نوــــناـــقلا ىضتقمب–

يهيجوتلا نوناقلا نّمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني32 قفاوملا92٤1

،ةينطولا ةيبرتلل

يف خّرؤملا361-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

نّمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا562-٤9 مـــقر يذيفـــــنتلا موسرملا ىضتقمبو–

يذلا٤991   ةنس ربمتبـس6 قفاوملا51٤1 ماع لّوألا عيبر92

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص دّدحي

51 يف خّرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

دّدحي يذلا5991 ةنس رياربف51 قفاوـملا51٤1 ماـــع ناـــضــــمر

،ةيلاملا ريزو تايحالص

يف خّرؤملا7٠3-51 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–

دّدحي يذلا51٠2 ةنس ربمسيد6 قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2

هميــظـــنتو هتليــــكشتو جمارـــــبلل ينـــطولا سلـــجملا تايــــحالص

،هنم63 ةّداملا اميسال ،هريسو

: يتأي ام نارّرـــــــــــقي

موسرملا نم63 ةّداـــملا ماــــكـــحأل اقـــــيــــبطت : ىلوألا ةّداملا

قفاوملا73٤1 ماع رفص٤2 يف خّرؤملا7٠3-51 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو51٠2 ةنس ربمسيد6

ءاضعأو ناجللا ءاضعأل ةحونمملا تاضيوعتلا غلبم ديدحت

جماربلل ينطولا سلجملل ّداوملل ةصّصختملا تاعومجملا

.اهصيصخت تايفيكو

داوملا ةدّدعتملا قيسنتلا ناجل ءاضعأ ديفتسي:٢ ةّداملا

يرهش ضيوعت نم داوملل ةصّصختملا تاعومجملا ءاضعأو

: هردق يفازج

ناجل ءاضعأل )جد٠٠٠.8٤( رانيد فلأ نوعبرأو ةينامث–

،داوملا ةدّدعتملا قيسنتلا

ءاـــضــــعأل )جد٠٠٠.83( راـــــنــــيد فلأ نوــــثالـــثو ةـــيــــناـــــمث–

.داوــملل ةـصّصختملا تاــعومجملا

2 ةّداملا يف هيلع صوصنملا ضيوعـتلا فرـــصي:٣ ةّداملا

نيتعومجم وأ/و نيتنجل يف ةكراشملا لاح يف ةدحاو ةّرم ،هالعأ

.رثكأ وأ

2 ةّداــــملا يف روـــــــــــكذــــــــملا ضيوـــــعتلا نّوـــــــكــــتـــــي:٤ ةّداملا

: نم ،هالعأ

،ضيوعتلا غلبم )1/3( ثلثب رّدـــــقي تباث ءزج–

سلجملا تاعامتجال يلعفلا روضحلاب طبتري ّريغتم ءزج–

اقبــــط ةبولـــــطملا لامـــــعألا ميدقـــتب مازتــــلالاو ،تاـــعوـــمـــجملاو

.اهب لومعملا تاءارجإلل

دنـــع ضيوعـــتلا نم رّيغــــتملا ءزــــجلا )1/2( فـــــصن مــــصـــخي

وأ ناــجللا يف وـــضـــع ّيأل نيرّرــــبم ريغ )2( نيباـــيغ ليـــــجـــست

  .هالعأ2 ةّداملا يف ةروكذملا تاعومجملا

ليجست دنع ضيوعتلا نم رّيغتملا ءزجلا لماك مصخي

تاعومجملا وأ ناجللا يف وضعّ يأل ةرّربم ريغ تابايغ )3( ةثالث

ميدقتب مازتلالا مدــــع لاـــح يف وأ ،هالــــعأ2 ةّداــــملا يف ةروــــكذـــملا

.ةبولطملا لامعألا

رارقلا اذه بجومب ةدّدحملا تاضيوعتلا فرصت:٥ ةّداملا

لامعألا ميدقتب مازتلالا تاداهشو روضح مئاوق ساسأ ىلع

.جــــــماربلل ينطولا سلجملا سيئر اهعّقويو اهّدعي ،ةبولطملا

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٦ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

قــــــفاوــــملا2٤٤1 ماـــــع ىلوألا ىداـــــــمــــج72 يف رئازـــــجلاب رّرح

.12٠2 ةنس يفناج11

ةيلاملا ريزو

نامحرلا دبع نب نميأ

ةينطولا ةيبرتلا ريزو

طوعجاو دـمحم
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ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ةرازو

13قـــفاوملا2441 ماـــع ىلوألا ىداـــمج61 يفخّرؤــــم رارـــق
41 يفخّرؤـــــملا رارـــــقلا لّدــــــعي ،0202 ةــــنس رــــبمسيد

8102 ةــــــــنس لـــــيربأ03قــــــفاوملا9341 ماـــــع ناـــــبعش
ةريظحلا هيجوت سلجم ءاضعأ نييعت نمضتملاو
.)ةنتاب ةيالو( ةمزلبل ةينطولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قفاوملا2441 ماع ىلوألا ىدامج61 يف خّرؤم رارق بجومب
ماع نابعش41 يف خّرؤملا رارقلا لّدــعي ،0202 ةــنس رـــبمسيد13
ءاضعأ نييـــعت نــمضتملاو8102 ةــنس لــيربأ03قـــفاوملا9341
،)ةـــــــنتاب ةـــــيالو( ةـــــمزلبل ةـــــينطولا ةرــــــيظحلا هـــــيجوت ســـــلجم
: يتأي امك ،لّدعملا

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

ةيلخادلاب فّلكملا ريزولا نع لثمم ،نيدلا ريخ نايزب–
،ةيلحملا تاعامجلاو

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

." ”ةنتاب ةئيبلا ةيامح“ ةيعمج سيئر ،رامع سينول–

رياربف٢٢ قفاوملا٢٤٤١ ماع بجر٠١ يفخرؤم رارق
نابعــش لوأ يفخرؤـــملا رارـــقــلا لدــــعي ،١٢٠٢ ةنــــس
نمضتملاو٨١٠٢ ةنس ليربأ٧١ قــفاوـــملا٩٣٤١ ماـــع
ةينطولا ةرـيــظـحلا هـيــجوــت سـلــجـم ءاــضــعأ نييـــعت
.)ةياجب ةيالو( ةياروقل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــفاوــــملا2٤٤1 ماــــع بــــــــجر٠1 يــف خرؤـــــم رارـــق بـــجوـــمب
نابعش لوأ يف خرؤملا رارقلا لدعي ،12٠2 ةنــس رياربف22
نييعت نمضتملاو81٠2 ةنس ليربأ71 قفاوملا93٤1 ماع
ةيالو( ةياروقل ةينطولا ةرــيـــظـــحلا هـــيـــجوـــت ســـلـــجــم ءاضـــعأ
،ديدجتلل ةلـــباـــق تاوـــنـــس )3( ثالـــث ةدـــمل ،لّدـــعـــملا ،)ةـــياـــجـــب
: يتأي امك

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو لثمم ،سابع دـمـحـم–"
،اسيئر

،ينـطولا عاـفدـلا رــيزو لـثـمم ،كدز نيساي  دــمحـم–

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

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،ةرمامع باهولا دبع–

،ةيئاملا دراوملاب فلكملا ريزولا نع لثمم ،تكرزم ديعلب–

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

ةحايسلاب فلكملا ريزولا نع ةلثمم ،ميرك ةقيجيج–
،ةيديلقتلا ةعانصلاو

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